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Boa notícia
Em um mês, número de 
casos de Covid-19 em Bento 
cai para menos da metade 

Em agosto, foram 
1316 pessoas 
confirmadas 
com o vírus, já 
em setembro 
foram 620

Raquel Konrad
A ampla campanha de vaci-

nação contra o coronavírus têm 
surtido efeito em Bento Gonçal-
ves. O número de casos de pesso-
as confirmadas com a Covid-19 
caiu para menos da metade em 
um mês. Em agosto, foram 1316 
confirmados, já em setembro 
este número caiu para 620, uma 
redução de cerca de 53%. Os da-
dos são dos Boletins Epidemio-

lógicos divulgados diariamente 
pela Prefeitura Municipal.

São 173 pessoas com o vírus 
ativo na cidade – 154 se recupe-
ram em casa, 16 em isolamento 
hospital e três estão na UTI. Na 
terça-feira, 05/10, dois óbitos 
foram registrados no boletim: 
duas mulheres, de 70 e 80 anos, 
que estavam internadas no Hos-
pital Tacchini. Ambas tinham 
comorbidades. Um dos óbitos foi 
registrado no domingo, 03/10, e 
outro na terça-feira, 05/10. Com 
estas mortes, Bento contabiliza 
393 óbitos pela doença.

O número de habitantes com 
a primeira dose ou dose única 
da vacina já chega a 93.942, en-
quanto a segunda dose foi apli-
cada em 49.316 pessoas.  Já a 
dose de reforço alcançou 1.062 
pessoas. 

Júlia Milani

Tratamento contra a COVID-19
Tacchini e ITPS celebram sucesso 
de antiviral molnupiravir

A MSD (Merck Sharp & Do-
hme) e a Ridgeback Biothera-
peutics anunciaram na última 
segunda-feira, 04/10, que o mol-
nupiravir, um medicamento anti-
viral oral em investigação, reduziu 
significativamente o risco de hos-
pitalização ou morte em uma aná-
lise interina de Fase 3 em pacien-
tes adultos não hospitalizados 
com COVID-19 leve a moderado. O 
Instituto Tacchini de Pesquisa em 
Saúde (ITPS) está entre os 7 cen-
tros brasileiros que recrutaram 
pacientes para o estudo. 

Na análise interina do estudo 
global, multicêntrico, randomiza-
do, duplo-cego e controlado por 
placebo, o molnupiravir reduziu 
em aproximadamente 50% o ris-
co de hospitalização ou morte 
(objetivo primário do estudo). Até 
o 29º dia, nenhuma morte foi rela-
tada em pacientes que receberam 
o medicamento, em comparação 
com oito mortes em pacientes que 
receberam placebo. 

Os dados demonstraram ain-
da que 7,3% dos pacientes que 
receberam molnupiravir foram 
hospitalizados ou morreram até 
o dia 29 após a randomização 
(28/385), em comparação com 
14,1% dos pacientes tratados 
com placebo (53/377); Por reco-
mendação de um Comitê de Moni-
toramento de Dados independen-
te e em consulta com a Food and 
Drug Administration (FDA) dos 
EUA, o recrutamento do estudo 
está sendo interrompido precoce-

mente devido a esses resultados 
positivos. 

A MSD planeja enviar um 
pedido de Autorização de Uso 
de Emergência ao FDA dos EUA 
o mais rápido possível com base 
nessas descobertas e planeja en-
viar pedidos a outros órgãos re-
guladores em todo o mundo. No 
Brasil, a MSD está em negociações 
avançadas com órgãos técnicos 
governamentais competentes 
para colaboração tecnológica com 
o objetivo de definir a melhor for-
ma de acesso à população – ainda 
dependendo de aprovação regu-
latória. A submissão à Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) será solicitada em breve.

“Estamos muito felizes e or-
gulhosos por termos participado 
desse estudo, contribuindo ativa-
mente na busca de um tratamen-
to eficaz no combate à COVID-19, 
seguindo com nosso propósito 
de contribuir com o avanço no 
combate à pandemia e colocando 
definitivamente o Tacchini no pa-
tamar dos grandes centros de pes-
quisa do país”, descreve a Investi-
gadora Principal (PI) do estudo no 
Tacchini, dra. Nicole Golin. 

“Consistente com o compro-
misso inabalável da MSD de salvar 
e melhorar vidas, continuaremos 
a trabalhar com as agências regu-
ladoras e fazer tudo o que puder-
mos para levar molnupiravir aos 
pacientes o mais rápido possível”, 
disse Robert M. Davis, CEO e pre-
sidente da MSD. 

Luto

Comunidade lamenta a 
morte da jornalista Ana 
Carolina Azevedo

Na manhã do último sábado, 
02/10, a morte da jornalista de 
Bento Gonçalves Ana Carolina 
Azevedo, de 35 anos, comoveu 
a comunidade local. Ela vinha 
lutando contra um câncer de 
mama havia dois anos e compar-
tilhava os desafios do tratamento 
em suas redes sociais. 

 Natural de São Gabriel, Ana 
Carolina atuou na área da co-
municação em diversas empre-
sas. Trabalhou na redação do 
jornal SERRANOSSA e, há dez 
anos, era assessora do Sindimó-
veis. Além disso, destacou-se na 
comunidade com seus projetos 
pessoais, como seu blog Culina-
rismo, no qual dava dicas de ro-

teiros gastronômicos. Também 
foi ativista do movimento Slow 
Food e voluntária em diversos 
projetos e campanhas, como 
do Outubro Rosa, e entidades, 
como a Abraçaí.

Durante seu tratamento con-
tra o câncer, inspirou centenas de 
pessoas, dando exemplo de força 
e esperança. Ela deixa sua filha 
e parceira de vida Joana, de 11 
anos, além de familiares, amigos 
e colegas que acompanharam a 
sua jornada pessoal, profissional 
e sua luta contra a doença. 

O SERRANOSSA se solidariza 
com a família e amigos de Ana 
Carolina e deseja força a todos 
neste momento de dor. 

Arquivo pessoal
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Eduarda Bucco
A interrupção do funciona-

mento das principais redes so-
ciais da atualidade registrada na 
segunda-feira, 04/10, mudou a ro-
tina de grande parte da população. 
Por cerca de sete horas, bilhares 
de pessoas precisaram repensar a 
forma de se conectar sem a utili-
zação do WhatsApp, do Facebook e 
do Instagram. Mesmo com a ajuda 
de aplicativos importantes como o 
Twitter e o Telegram, a tarefa foi 
difícil principalmente para aque-
les que dependem das plataformas 
digitais para trabalhar. Em Bento 
Gonçalves, por exemplo, uma pi-
zzaria com tele-entrega viu seus 
pedidos caírem para menos que a 
metade. Já uma loja de roupas ínti-
mas feminina precisou adiar o lan-
çamento de uma grande promoção 

Dependência virtual
“As redes sociais mantêm muita gente no modo zumbi”, analisa professora
Na segunda-feira, 
04/10, usuários 
e empresas 
precisaram lidar 
com a ausência 
das principais 
redes sociais da 
atualidade por 
cerca de sete horas, 
levando a reflexões 
acerca da relação 
das pessoas com o 
meio digital

que iria ampliar o movimento ain-
da na segunda. Sem as plataformas, 
uma agência de publicidade tam-
bém não conseguiu atender seus 
clientes e acabou perdendo prazos. 
Mas até mesmo quem não utiliza as 
redes para os negócios precisou  re-
descobrir uma ferramenta cada vez 
menos usual: o contato direto. 

Depois do “susto”, os contatos 
e prazos atrasados foram perdo-
ados, já que todos estiveram, por 
sete horas, no mesmo barco. Mes-
mo assim, os momentos de aflição 
continuaram repercutindo ao longo 
da semana. O episódio escancarou 
algo que já se sabe, mas que ainda 
pouco se reflete: a relevância – po-
sitiva ou negativa – das redes so-
ciais no dia a dia. Na visão da pro-
fessora dos cursos de Comunicação 
da Universidade de Caxias do Sul e 
do Programa de Pós-graduação em 
Letras e Cultura, Alessandra Rech, 
a ascensão das redes foi motivada 
pela visibilidade de questões até 
então pouco debatidas na socieda-
de. “A manifestação da multiplici-
dade de vozes como fenômeno da 
comunicação em rede se eviden-
ciou há cerca de 15 anos por aqui, 
o que denota uma evolução rápi-
da”, contextualiza. “Nesse tempo, a 
mídia tradicional precisou correr 
atrás não apenas de pautas ligadas 
à representatividade, mas também 
de reformulações na composição 
do quadro funcional, com vistas a 
refletir a diversidade presente na 
sociedade”, comenta a professora.

Com essa rápida expansão, as 
redes digitais passaram a invadir 
não apenas a rotina pessoal da 
população, como também a rotina 

profissional. Reuniões a distância, 
contatos instantâneos, aulas on-
-line, propagandas digitais: grande 
parte das atividades presenciais 
migrou para o meio virtual ou foi 
facilitada pelos aplicativos nele 
disponíveis, “com ganhos à sus-
tentabilidade, se considerarmos a 
necessidade de reduzir a emissão 
de carbono no trânsito, que é uma 
situação urgente, embora ainda 
pouco considerada”, complementa 
Alessandra. 

Por outro lado, a revolução 
virtual colocou muitas das pesso-
as no que a professora chama de 
“modo zumbi”. “Zumbi no sentido 
de apatia, de uma recepção sem 
crítica”, explica. Esse novo modo, 
na opinião da professora, abriu e 
continua abrindo margem para a 
manipulação de grupos com obje-
tivos específicos. “Aí estão as ‘fake 
news’ e todo tipo de obscurantismo 
dividindo as pessoas, fragilizan-
do a nossa saúde mental e física e 
absorvendo as atenções que po-
deriam ser usadas para o objetivo 
maior de aproximar, fazer circular 
o conhecimento, promover a evo-
lução das pessoas”, cita. Por conta 
disso, Alessandra reflete sobre o 

conceito de dependência, que em 
sua visão não está atrelado às redes 
em si, mas a essa apatia e alienação 
conveniente. “Só sairemos de uma 
suposta ‘dependência’ se houver 
vontade de desenvolver outros há-
bitos”, acredita. 

Para exemplificar, a professora 
cita a atitude tomada por algumas 
pessoas nas horas de desconexão 
vividas na segunda. “No meu caso, 
recebi uma visitante que vinha de 
outra cidade, e agradeci que ela 
chegou antes de um possível de-
sencontro por falta de WhatsApp”, 
revela. Assim, na opinião da profes-
sora, a lição que pode ser tirada da 
situação é a de valorizar as agendas 
e os contatos off-line. “Podemos 
dar um passinho atrás, buscando 
mais consciência nos nossos atos 
de comunicação. Falando menos, 
escutando mais, prestando aten-
ção na hora de enviar mensagens”, 
aconselha. “Estamos em tempos 
de Mercúrio retrógrado e, embora 
a astrologia não faça sentido para 
todos, não vai mal entender essa 
retrogradação como uma oportu-
nidade de revisão. A segunda-feira 
atípica confirma essa necessidade”, 
finaliza. 

E como trabalhar sem as redes 
que nos conectam?

Apesar da importância de desconectar em momento necessá-
rios e valorizar as conexões “reais”, há quem dependa das redes 
sociais para atender seus clientes e garantir a prestação de seu 
serviço. Por conta disso, o SERRANOSSA solicitou ajuda da Apu-
ra Produção de Conteúdo – especializada em redes sociais e as-
sessoria de imprensa, para deixar dicas práticas aos leitores que 
“se viram estreitos” com a queda do WhatsApp, do Instagram e 
do Facebook na segunda:
- Sempre indicamos que os clientes não dependam exclusiva-
mente das redes sociais para vender sua marca/produtos, jus-
tamente porque não temos autonomia em casos de pane. A 
sugestão é um site/ecommerce próprio, que é como chamamos 
a ‘casa própria’ da marca. Qualquer problema que ocorra neste 
tipo de plataforma, temos para quem reclamar ou pedir agilida-
de no reparo.
- Para bate-papo e usando o espaço do WhatsApp, há opções 
como Telegram e Signal. Nestes últimos meses, ambos ganha-
ram muito espaço no Brasil. De acordo com o Telegram, o apli-
cativo já figurava o top 50 de downloads na App Store há um 
tempo, mas atingiu a liderança nos últimos dias no Brasil.
- Ferramentas mais tradicionais, como e-mail e até o bate-pa-
po do próprio Gmail (como o chat do Gmail, chamado Han-
gouts) podem ser opções mais práticas e sempre seguras. O 
Skype ainda é bastante usado por empresas para comunica-
ção corporativa.
- E claro: redes sociais como o Twitter (focado em notícias/opi-
niões) e o LinkedIn (focado em rede de negócios) são espaços 
em que também há usuários esperando por conteúdo, e não 
fazem parte da empresa afetada pela pane, por exemplo (que 
abrangia WhatsApp, Facebook e Instagram).

Antonio Valiente
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Eduarda Bucco
Além de uma data para ce-

lebrar a pureza, a inocência e a 
alegria dos pequenos, o Dia das 
Crianças deste ano trará reflexões 
importantes acerca das mudanças 
percebidas durante a pandemia. 
Por mais de um ano, estudantes 
de todos os níveis de ensino pre-
cisaram lidar com a distância do 
segundo local mais importante de-
pois de seus lares: as escolas. E os 
prejuízos mais relevantes puderam 
ser percebidos nas séries iniciais, 
quando acontece o processo de al-
fabetização. “Os pequenos depen-
dem de um responsável e a família 
teve dificuldades de encontrar um 

Pós-isolamento
Crianças aprendem sobre resiliência diante de desafios de aprendizado e socialização
Mesmo com 
os impactos 
educacionais 
e psicológicos 
causados pela 
pandemia, 
professoras de 
séries iniciais 
acreditam que 
experiência 
tornará crianças e 
toda a comunidade 
escolar ainda 
mais forte para 
enfrentar desafios 

tempo disponível para auxiliar com 
as tarefas. E os pais também não 
possuem a didática necessária para 
alfabetizar” comenta a professora e 
orientadora educacional da escola 
municipal Professora Vânia Me-
deiros Mincarone, Daiane Rizzardo 
Guarda. 

Após um ano afastados da 
sala de aula, os estudantes da rede 
municipal retornaram de forma in-
tegral ao ensino presencial no fim 
de agosto. Desde então, Daiane e 
a colega Rosângela Maria Moroni 
Dal Magro, ambas professoras de 
primeiro ano, têm compartilhado 
estratégias para suprir as lacunas 
no aprendizado e garantir a segu-
rança física e emocional de todas 
as crianças.  “Estamos sempre par-
tilhando ideias e planejando nossas 
aulas juntas. Isso enriquece muito 
o trabalho do professor”, comenta 
Rosângela. 

Entre os desafios desse retor-
no ao presencial esteve a falta do 
ritmo de ensino. “Eles voltaram no 
ritmo do ambiente familiar. Tinham 
sono à tarde, fome às 16h/17h. Foi 
um percurso até reestabelecerem a 
rotina”, relata Daiane.  Outra ques-
tão primordial está sendo a corrida 
contra o tempo para garantir a alfa-
betização de todos. Algumas crian-
ças que estavam no primeiro ano 
em 2020 acabaram passando para 
a segunda série ainda sem saber 
ler e escrever. “Nossa grande preo-
cupação é que todos saiam alfabe-
tizados do primeiro ano. Caso con-
trário, chegam ao segundo ano com 
a carga de aprender o conteúdo e, 
ainda, a ler e a escrever”, explica a 
professora.

Apesar dessas preocupações 
comuns entre profissionais de 
séries iniciais, a dupla de profes-
soras do Vânia tem dedicado seus 
esforços a uma questão ainda mais 
relevante: a saúde emocional dos 
pequenos. Há quase dois meses 
do retorno presencial, os esforços 
para garantir a readaptação à ro-
tina em sala de aula e ao processo 
educacional têm sido divididos 
com a preocupação de entender 
os impactos do isolamento na vida 
de cada criança.  “Os alunos fica-
ram muito tempo trancados em 
casa, sem interações reais, apenas 
virtuais. Eles perderam o convívio 
social e, quando retornaram à es-
cola, percebemos que estavam com 
certo receio de se relacionar”, re-
corda Daiane. “E eles também aca-
baram perdendo aquele período de 
aprendizado das atitudes de genti-
leza que se aprendem na educação 
infantil, como dizer com licença e 
obrigado, não empurrar o colega e 
esperar sua vez para falar”, cita. 

Conforme a professora Rosân-

gela, foi visível os sentimentos de 
insegurança, ansiedade e impaci-
ência nas crianças, o que levou à 
intensificação do trabalho com as 
emoções. Em parceria com a se-
cretaria municipal de Educação, 
foi implantado no Vânia o projeto 
“Educação Emocional”, a partir do 
qual é trabalhada a questão psico-
lógica das crianças dos primeiros 
anos com o auxílio de estudantes 
do curso de Psicologia da Univer-
sidade de Caxias do Sul (UCS). “As 
crianças estão aprendendo e fa-
lando sobre suas emoções. Todos 
os dias, no início da aula, damos 
continuidade ao projeto, deixan-
do as crianças falarem sobre suas 
emoções. Saber como a criança 
está se sentindo, faz toda a diferen-
ça tanto para a professora, quanto 
para os colegas”, comenta Rosân-
gela. “As crianças estão se sentindo 
acolhidas, olhadas e amadas. Esse 
é o ponto de partida para que o 
aprendizado aconteça, ainda mais 
num momento em que há grandes 
lacunas no aprendizado dos alu-

nos. E agora no ensino presencial, 
podemos olhar no olho do aluno, 
conversar, elogiar, dar carinho, va-
lorizar cada conquista... e isso faz 
toda a diferença”, complementa a 
professora.

Para a Daiane, somente o fato 
de os estudantes terem retornado 
à sala de aula já representa um 
ganho significativo no processo de 
ensino. “Na sala de aula não acon-
tece apenas o conhecimento. A 
aprendizagem passa pelo coração, 
envolvendo toda questão do cari-
nho, do afeto, do olhar. E estando 
na sala de aula, os alunos estimu-
lam uns aos outros. Quando há esse 
elo afetivo entre todos, a alfabetiza-
ção flui mais rapidamente e praze-
rosamente”, analisa. 

APRENDENDO COM
OS DESAFIOS
Quando o assunto engloba os 

grandes ganhos e aprendizados 
da pandemia, a tecnologia apare-
ce com força. Na escola Vânia, as 
salas de aulas ganharam televiso-
res e internet, a fim de incorporar 
ferramentas como o Youtube nas 
atividades diárias dos estudantes. 
Mas as professoras citam um ponto 
que parece ter se destacado diante 
das experiências do isolamento: a 
forte ligação entre escola, aluno e 
família. “Durante esse período, foi 
um ajudando o outro. Eu nunca vi, 
nesses 17 anos de sala de aula, a 
família estar tão próxima à escola. 
Os pais estão realmente acompa-
nhando o processo de aprendizado 
do aluno e arrumando tempo para 
os auxiliar”, relata a professora 
Daiane. 

Diante das dificuldades de ga-
rantir a continuidade do aprendi-
zado de seus filhos em casa, pais e 
responsáveis passaram a valorizar 
ainda mais a instituição de ensino. 
Consequentemente, com maior su-
porte em casa, a professora anali-
sa que o estudante tem se sentido 
mais estimulado e confiante. 

E se por um lado há uma ten-
tativa de remediar os impactos 
negativos no ensino vividos pela 
escola, pelo estudante e pela fa-
mília, por outro há um processo 
natural que a pandemia tem tra-
zido na vida de todo: a resiliência. 
Com uma atenção maior voltada às 
emoções, as professoras acreditam 
que surgirão crianças, professores 
e pais mais fortes para lidar com as 
adversidades da vida. “As lacunas 
deixadas pela pandemia estão sen-
do um grande desafio para os estu-
dantes. E é tão bom ser desafiado. 
A gente cresce e aprende mais. 
Nesse período, a escola, a família 
e os alunos saíram de suas zonas 
de conforto e junto evoluímos en-
quanto sociedade. Aprendemos a 
ser mais cooperativos e compro-
metidos com a educação”, avalia 
Daiane.  

A VIVÊNCIA DOS PAIS
Cleuza Casagrande e o marido 

Tiago Casagrande passaram por 
momentos de dificuldade para ga-
rantir o melhor aprendizado para 
o filho João Paulo Casagrande, de 
seis anos. De acordo com Cleuza, 
o filho costuma ter bastante faci-
lidade para aprender e, por conta 
disso, acabava demonstrando pou-
co interesse na realização das ativi-

Arquivo pessoal

Na escola Vânia, professoras do primeiro ano têm implementado técnicas de 
aprendizado para suprir perdas de aprendizado e garantir retorno seguro
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dades propostas pela escola. “Meu 
marido trabalhando fora e eu em 
home office, não tínhamos muito 
tempo para ajudar eles nas ativi-
dades, daí recorremos ao uma pro-
fessora particular, para auxiliá-los. 
Também tivemos a ajuda da escola, 
com professores disponíveis para 
tirar dúvidas”, relata a mãe.

Apesar dos desafios, Cleuza 
acredita que ainda seja difícil des-
crever os impactos do período de 
isolamento, os quais somente de-
verão ser percebidos em alguns 
anos. “Ainda é muito cedo para ava-
liar”, comenta. Mesmo sabendo que 
houve, sim, pontos negativos em 
relação ao aprendizado e à alfabe-
tização, a mãe avalia que aspectos 
positivos também podem ser res-
saltados, “como o fortalecimento 
dos laços familiares e as muitas 
brincadeiras, um dos maiores ga-
nhos das crianças neste período de 
isolamento”, cita.

Na opinião da mãe, a pande-
mia mostrou que nenhum recurso 

é capaz de substituir a vivência da 
sala de aula. Dessa forma, o retorno 
presencial tem sido bastante come-
morado pela comunidade familiar. 
“Mesmo sendo uma rotina total-
mente diferente, com a escola se-
guindo todos os protocolos sanitá-
rios, com o distanciamento social e 
o uso obrigatório de máscara, estão 
se adaptando ‘super’ bem”, relata. 

Como lições, ela acredita que 
a pandemia tenha mostrado a im-
portância da família e de manter 
“um olhar otimista, valorizando as 
coisas simples da vida”.

“Tivemos um grande apoio pe-
dagógico e emocional da diretora 
Tânia Marin da Cunha, das vice-
-diretoras, supervisoras e orienta-
dora da escola. Sempre nos dando 
o apoio, a segurança e o incentivo 
que precisávamos”, relata Daiane.

SOBRE O PROJETO
EDUCAÇÃO EMOCIONAL
O projeto “Educação Emo-

cional na Escola”, que vem sendo 

trabalhado na escola Professora 
Vânia Medeiros Mincarone, em 
parceria com a secretaria muni-
cipal de Educação (SMED), é uma 
iniciativa do curso de Psicologia da 
UCS. O objetivo é educar as crian-
ças sobre as emoções, ajudando-as 
a reconhecer, nomear e validar o 
que sentem. Ainda, busca traba-
lhar a questão com pais, professo-
res e demais profissionais da esco-
la, a fim de que saibam acolher e 
auxiliar no processo de regulação 
emocional e no desenvolvimento 
da empatia.

Conforme uma das coorde-
nadoras do projeto, a psicóloga 
Suelen Bordignon, a iniciativa vem 
sendo idealizada desde 2020 e 
começou a ser oficialmente execu-
tada neste ano na escola Vânia, na 
escola Professor Noely Clemente 
de Rossi e na escola Santa Helena, 
todas municipais. “Os encontros 
são realizados quinzenalmente 
com 126 alunos das turmas de 
primeiro ano de cada escola e con-
duzidos por estagiários dos cursos 
de Psicologia (André Santa Lúcia, 
Cinára do Carmo Cagliari e Cindy 
Variani) e Pedagogia (Morgana 
Garcia Dorneles)”, informa Suelen. 
Além de Suelen, o projeto tem a 
coordenação da psicóloga Nádia 
de Cesaro e da professora Graciela 
Tramontina Poletto, da SMED. 

A cada encontro com as crian-
ças são trabalhados conceitos 
relativos a uma emoção por meio 
de atividades lúdicas e pedagó-
gicas. “Até o momento, os alunos 
participaram de cinco encontros 
e já se observa as crianças perce-
bendo e identificando e nomeando 
as suas emoções. Assim como nas 
professoras é possível identificar o 
cuidado para a validação das suas 
emoções e das emoções dos seus 
alunos”, analisa Suelen. 

Até dia 17 de outubro
Feira do Livro movimenta Via del Vino

Com uma programação in-
tensa, a Feira do Livro de Bento 
Gonçalves já movimenta a Via 
Del Vino em Bento Gonçalves.  
Até o dia 17 de outubro estão 
previstas a participação de 37 
escritores  e 30 músicos e a re-
alização de cinco oficinas, sete 
lançamentos de livros, seis con-
tações de histórias, seis bate-
-papos, duas entrevistas, três 
teatros, cinco danças e três sa-
raus. Além disso, 16 escolas vão 
participar das atividades abran-
gendo, aproximadamente, três 
mil alunos. 

A Feira do Livro tem a pre-
sença de cinco livreiros na Via 
Del Vino: Cacique de Barros, 
Adriano Bilhalva, Betel/Videira, 
App, Dom Quixote. As livrarias 
estão aplicando 15% de descon-
to nas vendas.

A patrona da Feira do Livro 
é a escritora e pesquisadora Na-
talia Borges Polesso, bento-gon-
çalvense autora de oito obras 
literárias, entre as quais o ven-
cedor do prêmio Jabuti em duas 
categorias em 2016 “Amora” e o 
ganhador do prêmio Açorianos 
de Literatura de 2013 “Álbum de 
fotografia sem gente”.

Já a homenageada é Sabrina 
Dalbelo, gaúcha de Porto Alegre, 
mas moradora de Bento Gonçal-
ves há 15 anos. Formada em Di-
reito, é servidora do Ministério 
Público Federal. É autora dos li-
vros de poesia “Baseado em Pes-
soas Reais” (Poesias Escolhidas, 
2017), “Lente de aumento para 
coisas grandes” (Penalux, 2018) 

e “Rasga-ossos” (Penalux, 2020). 
A 36ª Feira do Livro de Ben-

to Gonçalves é realizada através 
da Lei de Incentivo à Cultura 
pela Prefeitura de Bento Gon-

çalves, secretarias de Cultura e 
de Educação, Fundação Casa das 
Artes, Biblioteca Pública Castro 
Alves, Sistema Fecomércio RS - 
Sesc e 16ª CRE. 

Programação desta sexta-feira, 08/10

9h   - Projeto Encontro com o escritor: Márcia Funke Dieter. Plataforma: Google Meet. 
Público-alvo: Escolas                
09h15 - Projeto Encontro com o escritor: Pedro Guerra. Plataforma: Google Meet. Público-
-alvo: Escolas                
12h - Dança com Aplausos Studio de Dança. Local: Via Del Vino. Plataforma: YouTube (canal 
Cultura Bento)                                  
14h - Projeto Encontro com o escritor: Márcia Funke Dieter. Plataforma: Google Meet. 
Público-alvo: Escolas         
15h   - Dança com Sonidos Latino América. Local: Via Del Vino. Plataforma: YouTube (canal 
Cultura Bento)          
17h30 - Feira na Livraria. Local: Via Del Vino. Plataforma: YouTube (canal Feira do Livro BG)              
18h - Música na Feira: Coral Instituto Musical Canarinhos. Local: Via Del Vino. Plataforma: 
YouTube (canal Cultura Bento)                
18h - Lançamento de livro: “Shaira Vida e Morte”, da escritora Emanuelle da Silva, mediado 
pelo escritor Rafael Farina. Local: Clube Aliança. Plataforma: YouTube (canal Feira do Livro 
BG)
18h30 - Lançamento de livro: “Itália Bella- Viagens, memórias e reflexões”, do escritor Geral-
do Farina, mediado pelo escritor Rodrigo de Marco e pelo jornalista José Stefanon. Local: 
Clube Aliança. Plataforma: YouTube (canal Feira do Livro BG)                
19h - Palestra: “Poesia na timeline: seguidores ou leitores?”, com Zack Maziegi, Rafael Ca-
valcanti e Lucas Lujan, mediada pela Escritora Homenageada Sabrina Dalbelo. Local: Clube 
Aliança. Plataforma: YouTube (canal Feira do Livro BG)                
20h - Sarau artístico e cultural, mediado pelo músico e escritor Guilherme Krema. Partici-
pantes: Patrona Natália Polesso, dançarino Meyniel, slammer MC Raikiri e o músico Diogo 
Capello. Local: Clube Aliança. Plataforma: YouTube (canal Feira do Livro BG)                          

Prefeitura Municipal

Projeto “Educação Emocional na Escola”, do curso de Psicologia da UCS, tem 
auxiliado crianças a entenderem e lidarem melhor com os seus sentimentos
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Eduarda Bucco
A rotina de um profissional 

de segurança inclui uma série de 
acontecimentos traumáticos que 
podem abalar a saúde mental 
de qualquer um. Mesmo prepa-
rados para lidar com situações 
de perigo, com tragédias e com 
a adrenalina do dia a dia, mui-
tos profissionais acrescentaram 
às suas vidas atividades menos 
agitadas que os auxiliam a tor-
nar a rotina mais leve.  Em Bento 
Gonçalves, o SERRANOSSA en-
controu diversos cases bacanas 

Por trás da farda
Profissionais de segurança de Bento revelam os hobbies que os auxiliam 
a manter a saúde mental em dia diante de rotina conturbada
Policiais e 
bombeiros 
fotógrafos, 
fisiculturistas, 
corredores, entre 
outras atividades, 
refletem sobre a 
importância dessas 
práticas diante 
das situações de 
perigo, tragédias 
e adrenalina 
às quais são 
submetidos 
diariamente

que, além de mostrarem o perfil 
de policiais e bombeiros “por 
trás da farda”, ainda evidenciam 
talentos em diversas áreas.

FISICULTURISTA
Em setembro de 2017 o 

diagnóstico do diabetes tipo 1 
transformou a perspectiva de 
vida do policial militar Mateus 
Wagner. A fim de controlar a do-
ença, Wagner passou a praticar 
musculação e tornar o exercício 
físico parte dos seus dias. Mas 
em 2019, o amor pela prática 
levou o policial à aspiração do fi-
siculturismo, “inclusive pra mo-
tivar outros diabéticos a saírem 
da zona de conforto e se desafia-
rem”, relata.

Desde então, vem aliando a 
rotina na Brigada Militar de Ben-
to Gonçalves com seus treinos 
diários. “Às vezes trabalho du-
rante o dia, às vezes na madru-
gada. Treino 6 vezes na semana 
e tenho um dia de descanso. Mas 
quando estou de serviço, minhas 
marmitas estão sempre comigo 
para não errar na dieta. Faço o 
melhor que eu posso com aquilo 
que eu tenho”, comenta Wagner.

Nas redes sociais, o policial 
compartilha dicas e conteúdos 
motivacionais para aqueles que 
também sonham em se tornar 
um profissional da seguran-
ça pública ou elevar seu nível 
de treinamento físico, mesmo 
sendo diabéticos. Mas além de 
vencer desafios, motivar outras 

pessoas e cuidar de sua saúde 
física, os treinos trazem um bô-
nus importante à rotina do poli-
cial. “Essa profissão exige muito 
preparo psicológico, pela carga 
de estresse, adrenalina, situa-
ções tristes, mortes e violência. 
Então é essencial termos uma 
atividade pra focar nossa ener-
gia, limpar a mente e fazermos o 
que nos faz bem. Pra mim, meu 
treino é minha terapia”, afirma. 

JOGADOR DE RUGBY
Desde 2011 o hoje policial 

rodoviário federal (PRF) Jardel 
Luís Vettorato vinha atuando 
pela seleção brasileira de Rugby. 
Mesmo após se tornar policial há 
seis anos e deixar a seleção ago-
ra em 2021, Vettorato continuou 
praticando o esporte como for-
ma de manter sua saúde física e 
mental. “O rugby é fundamenta-
do em ‘integridade, paixão, soli-

dariedade, disciplina e respeito’, 
princípios que aplico no meu dia 
a dia”, revela o PRF.

A prática do esporte, se-
gundo conta Vettorato, sempre 
foi apoiada pela PRF, a fim de 
conseguir conciliar a profissão 
e o esporte. “Eu preciso adaptar 
meus treinos à rotina da ativi-
dade policial. Usar das folgas, 
acordar às 5h da manhã, usar os 
finais de semana. Esporte de alto 
rendimento impõe diversos sa-
crifícios e demanda duas ou três 
horas de treinos diárias, além da 
alimentação e outros pontos im-
portantes”, relata. 

Em sua opinião, todos os 
profissionais da área deveriam 
praticar alguma atividade des-
portiva, principalmente visando 
à saúde mental. “Encontrar fer-
ramentas para esse lazer garan-
te nossa sanidade mental, sendo 
um instrumento de prevenção 

a diversas doenças, dentre elas 
a depressão, que mais afeta os 
policiais do Brasil e que, em di-
versas vezes, culmina no suicí-
dio. Hoje a taxa entre os policiais 
está bem acima da média brasi-
leira”, ressalta.

ESCRITOR
Simples detalhes do cotidia-

no podem passar despercebidos 
aos olhos de grande parte da po-
pulação. Mas não do soldado do 
Corpo de Bombeiros Militar de 
Bento Gonçalves Juliano Baigor-
ra Ribeiro. Há cerca de três anos 
atuando na corporação do muni-
cípio e há mais de 11 anos na se-
gurança pública – anteriormente 
na Brigada Militar – Baigorra 
adquiriu um hobby diferente 
nos últimos anos. Em seu Face-
book, passou a retratar familia-
res, pessoas queridas e situações 
simples do dia a dia em forma de 

textos divertidos e poéticos.  
A paixão pela leitura e pela 

escrita surgiu ainda quando pe-
queno, quando esperava ansioso 
pelo dia de alugar um novo livro 
na biblioteca pública em Rio 
Grande, onde morava. “Como 
faltava ‘os pilas’ para o xerox, eu 
sentava e copiava os trechos que 
mais me agradavam nas histó-
rias para um caderno”, recorda. 

Aos dois anos de sua filha 
mais velha, Mariana, uma cena 
“fofa” rendeu sua primeira “ima-
gem legenda” nas redes sociais. 
“Depois disso foi se tornando 
mais gostoso colocar fotos ali 
[principalmente da Mariana e 
da filha mais nova, Rafaela]. Eu 
também conseguia quebrar um 
pouco da seriedade que as pes-
soas colocam naquela rede, iro-
nizando minha própria imagem, 
por exemplo”, conta o soldado.

Conforme Baigorra, seus 

Mateus Wagner - policial e fisiculturista Jardel Luís Vettorato - PRF e jogador de Rugby Juliano Baigorra Ribeiro - soldado e escritor

Fotos: arquivo pessoal

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

C3 1.5 TENDANCE 8V 
FLEX 4P MANUAL
2014 | BRANCO

DUCATO 2.3 CARGO L
8V TURBO DIESEL
2018 | BRANCA

MARCH 1.6 SL 16V
FLEX 4P XTRONIC AUT.
2018 | BRANCO

FIORINO 1.4 HARD 
WORKING FURGÃO 
2020 | BRANCA

AMAROK 2.0 4x4 TDI CD 
COMFORTLINE DIESEL AUT.
2020 | PRATA

SPORTAGE 2.0 LX 4X2 16V 
GASOLINA 4P MANUAL
2011 | BRANCA

HB20 1.0 COMFORT 12V 
FLEX 4P MANUAL
2019 | PRATA

COROLLA 2.0 ALTIS 16V 
FLEX 4P AUT.
2018 | BRANCO

COMPASS 2.0 16V DIESEL 
LIMITED 4X4 AUT.
2019 | PRETA
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textos buscam preservar a es-
sência da pessoa relatada, a fim 
de que os leitores consigam se  
identificar com a figura e possam 
entender sua importância na 
vida do soldado, “como quando 
falo de minha mãe, por exemplo. 
São relatos de uma época que 
minhas filhas nunca vão sonhar 
que existiu se eu não contar”, diz. 

Trazendo para seus textos 
inspirações como o escritor 
Luís Fernando Veríssimo, que 
“trabalhava histórias comuns de 
maneira que se tornassem inte-
ressantes”, o soldado tem cati-
vado um público cada vez mais 
ansioso por novos textos. E para 
ele, além do registro eternizado, 
os textos significam “uma fuga 
da correria. Ajuda minha ansie-
dade, me desconecta do dia a dia 
que, às vezes, é mais pesado do 
que deveria”, revela.

FOTÓGRAFO
Lidar com a pressão do co-

mando do 3º Batalhão de Poli-
ciamento de Áreas Turísticas (3º 

BPAT) de Bento Gonçalves não 
é tarefa fácil. O tenente-coronel 
Luis Fernando Becker assumiu a 
função no início deste ano, mas 
há cerca de 30 ele vem prestan-
do serviço à Brigada Militar do 
Rio Grande do Sul. Diante dos 
desafios diários, o comandante 
encontrou há alguns anos um re-
fúgio especial: a fotografia. “Co-
mecei a gostar de fotografia de 
forma casual, quando registrei 
dois pombos com uma câmera 
que tinha. Gostei do resultado 
e percebi que poderia me aper-
feiçoar”, recorda. Becker, então, 
começou a estudar sobre foto-
grafia e ingressou em um curso 
na Universidade de Caxias do 
Sul (UCS). Comprou uma câme-
ra melhor, uma Nikon 7100 e, 
depois, investiu em uma Nikon 
d750, além de lentes diversas. 
“Aos poucos fui percebendo que 
a fotografia realmente é uma 
arte”, comenta. 

E o hobby do comandante 
tem rendido registros de tirar o 
fôlego. Suas fotografias captam 

momentos únicos de insetos, 
animais, de paisagens naturais 
e, ainda, do próprio trabalho de 
policial. “Como admirador da na-
tureza, gosto de fotografar paisa-
gens, animais e pássaros. Inclu-
sive, participo de algumas ONGs 
em defesa da causa animal e aca-
bo fotografando alguns pets para 
adoção”, revela o comandante. 

CORREDORA
A policial militar Elsa Ri-

beiro entrou em uma rotina de 
corridas há 14 anos, a fim de 
passar no teste físico exigido 
para ingresso na Brigada Mili-
tar. Mas o que começou como 
uma exigência, tornou-se uma 
atividade prazerosa e essen-
cial na vida da policial. “Correr 
ajuda a manter a forma física 
exigida para atuação do poli-
cial militar, além de me manter 
saudável. Ainda, me traz sensa-
ção de bem-estar, relaxamento 
mental e me ajuda a desco-
nectar do resto do mundo e a 
tirar um tempo só para mim”, 

comenta. 
Elsa costuma correr de 

três a cinco vezes por semana, 
aliando a prática com o traba-
lho. Também já participou de 
diversas competições em Ben-
to e região, como a Sparkling 
Night Run, a Wine Run e a Tri-
lhas e Montanhas, alcançando a 
primeira colocação em grande 
parte dos desafios. 

“É de fundamental impor-
tância a prática de qualquer 
tipo de atividade física para o 
bom desenvolvimento do nos-
so serviço, pois, além de pro-
porcionar saúde física e quali-
dade de vida, contribui e muito 
para a saúde mental. Fazer algo 
que nos dá prazer é uma forma 
de nos autorrecompensar por 
toda a carga negativa que inevi-
tavelmente temos que suportar 
no nosso dia a dia, no trabalho 
policial”, comenta.

YOGINI
Há cerca de três anos atu-

ando como soldado no Corpo 

de Bombeiros Militar, Bruna 
Roberta Toillier nunca deixou 
de lado um de seus refúgios do 
estresse do dia a dia, o Yoga. 
Antes mesmo de se mudar de 
Santa Cruz do Sul para Bento 
Gonçalves, a prática já fazia 
parte da sua rotina. “É o único 
momento da semana em que 
eu paro de pensar no que te-
nho para fazer e me concentro 
só naquele momento. Eu foco 
em conhecer os limites do meu 
corpo, na respiração e no con-
trole corporal, e isso me ajuda 
no dia a dia”, comenta.

Na opinião da soldado, a 
prática do Yoga a auxilia a lidar 
melhor com a pressão da rotina 
dentro do Corpo de Bombeiros 
Militar. “É de extrema impor-
tância para profissionais de 
segurança pública realizar prá-
ticas de autoconhecimento, de 
concentração e meditação ati-
va, além de, no caso dos bom-
beiros, auxiliar no condicio-
namento físico, alongamento, 
respiração e força”, analisa. 

Tenente-coronel Luis Fernando Becker - comandante da BM e fotógrafo Elsa Ribeiro - policial militar e corredora Bruna Roberta Toillier - soldado e praticante de Yoga

Fotos: arquivo pessoal

Rápidas
A Brigada Militar desenca-

deia em outubro uma série de 
operações especiais, integran-
tes de um novo Plano Tático-
-Operacional, que consiste na 
articulação policial militar por 
áreas de Comandos Regionais.

Com base nas diretri-
zes do programa RS Seguro 
(integração, inteligência e 
investimento qualificado), a 
cada semana, determinados 
Comandos Regionais da cor-
poração desenvolverão ope-
rações específicas, focando na 
prevenção da violência e na 
contínua redução dos indica-
dores de criminalidade, que 
vem sendo computada.

O objetivo é reforçar a 
prevenção de delitos; maximi-
zar ações de visibilidade e da 
presença policial nas ruas, au-
mentando a sensação de se-
gurança para as comunidades; 
e promover repressão qualifi-
cada e respostas adequadas 
à criminalidade e à violência, 
em um sistema dinâmico, com 
atividades monitoradas e rea-
valiadas para melhor eficácia 
do trabalho.

Com o novo Plano Tático-
-Operacional, a Brigada Militar 
também busca ampliar a in-
tegração com outros órgãos 
de segurança e com as comu-
nidades onde as operações 
acontecerão até o final de 
2021.
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Thiago Galvan 

As três palavras que dão título a esse 
texto, que parecem três palavras simples, 
singelas, curtas, são, em verdade, na mi-
nha percepção, palavras que estão dentre 
as três mais profundas do vernáculo. Vo-
cábulos relativamente simples, mas que 
carregam um sem número de sentimen-
tos, entre os quais muitos temos dificul-
dade imensa de expressar. 

E quando eu falo em expressar, eu 
não falo em simplesmente falar essas três 
palavras. Afinal, falar até papagaio fala... 
Eu falo em expressar, eu falo em carregar, 
em nossa vida, os reais sentidos dessas 
palavras.

No filme “Beleza Oculta” (ou Colate-
ral Beauty, no original), Will Smith traz, 
no desenrolar da trama, as principais ex-
pressões humanas em relação a tais senti-
mentos. Ele não, ele e os demais persona-
gens que fazem parte da trama. Aliás, na 
minha humilde – nem tão humilde assim 
– opinião, Will Smith é um dos atores ca-
pazes de externar, em seus personagens, 
pelo menos nas suas tramas de maior su-
cesso, sentimentos que assolam a todos 
nós, mesmo aqueles que não queremos 
ver. Ou, às vezes vendo, não queremos 
aceitar, mesmo estando ali, na nossa cara, 
dando-nos um soco de realidade.

Este, que se passa em Nova York e 
retrata a vida de um empresário que vê 
seus negócios declinarem depois de per-
der a filha de um tipo raro de câncer, tem 
em Will Smith o sócio majoritário de uma 
firma de publicidade e que, quando seus 
sócios veem os negócios declinando por 
causa do mau momento que ele experi-
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Expediente

Estamos no mês do “Outubro 
Rosa”, movimento internacional de 
conscientização para o controle do 
câncer de mama, lançado no início 
da década de 1990 pela Fundação 
Susan G. Komen for the Cure, se-
gundo informações do Instituto 
Nacional do Câncer (INCA). Neste 
mês, uma série de eventos são rea-
lizados para conscientizar sobre a 
importância da prevenção e os cui-
dados que devemos ter com esta 
doença que tira do nosso convívio 
milhares de avós, mães, irmãs e fi-
lhas, na maioria das vezes de uma 
forma prematura.

O câncer surge a partir de uma 
mutação genética, a qual desenca-
deia um crescimento desordenado 
destas células invadindo tecidos 
e órgãos. Existem muitos tipos de 
câncer, sendo uma doença que 
vem aumentando significativamen-
te sua incidência e mortalidade. Por 
isso, prevenir ainda é a melhor op-
ção e o diagnóstico precoce acaba 
por reduzir muitas vezes cirurgias 
desnecessárias.

O exame clínico e a mamogra-
fia vêm salvando a vida de milhares 
de mulheres no mundo, e é ainda a 
melhor forma de rastrear e detectar 
precocemente o câncer de mama. 
Em algumas regiões do Brasil, outro 
recurso vem apresentando resulta-
dos maravilhosos para o diagnósti-
co inicial da doença, a Termografia, 

que em alguns casos consegue de-
tectar ainda mais cedo o apareci-
mento destas células malignas.

Em nosso município, algumas 
entidades fazem um trabalho ma-
ravilhoso e de extrema importância 
para a prevenção e o acompanha-
mento das pessoas acometidas por 
esta doença, e já antecipo o nosso 
agradecimento à Liga de Combate 
ao Câncer e à Aapecan, entidades 
sempre tão presentes nas ações da 
nossa comunidade, que precisam 
cada vez mais do apoio dos órgãos 
públicos, já que o câncer é uma das 
doenças mais tratadas tanto no Sis-
tema Único de Saúde (SUS) quanto 
na iniciativa privada, sendo assim 
um problema de saúde pública. 

Portanto é importante salientar 
que o Outubro Rosa tem um signifi-
cado muito especial, mas não deve 
ser o único momento a abordarmos 
este tema, precisamos cada vez 
mais conscientizar a nossa popula-
ção da importância na prevenção 
e diagnóstico precoce de qualquer 
tipo de câncer, e nada melhor que 
trabalharmos junto aos nossos jo-
vens nas escolas e instituições de 
Ensino Superior, mas não pode-
mos esquecer que uma das formas 
de prevenir é a busca por hábitos 
saudáveis, como uma boa alimenta-
ção, a prática de atividade física e o 
abandono ao cigarro e álcool prin-
cipalmente.

menta, acabam fazendo de tudo para 
buscarem uma solução. Estes, imbuídos 
de sentimentos diferentes, pretendem 
fazer de tudo para encontrar uma solu-
ção para tal. Uns querem tão somente 
salvar o negócio bem-sucedido enquan-
to que outros pensam, efetivamente, em 
ajudar o amigo a sair dessa.

A parte mais curiosa disso tudo é 
que, como ele (Will Smith) sempre dis-
se que a vida se pautava por esses três 
sentimentos – sim, no filme amor, tem-
po e morte são sentimentos, os amigos 
buscam, nessas três metáforas da vida, o 
caminho para a salvação de tudo. O final? 
Bom, recomendo que vejam esse filme. 
Eu mesmo já assisti mais de uma vez. E, 
como sempre, em cada vez, tive alguma 
percepção diferente. Eu mesmo, em cada 
uma delas, estava diferente...

A verdade é que amor, tempo e mor-
te são sentimentos absolutos. Por mais 
que se diga que o tempo é relativo, ele é, 
de fato, absoluto. Afinal, todos sabemos 
que não podemos mudar o tempo. O 
que podemos fazer é mudar o que faze-
mos com o nosso tempo... Amor, da mes-
ma forma, é absoluto. Não existe meio 
amor. Não existe quase amor. Isso pode 
ser qualquer coisa, menos amor. A morte, 
por sua vez, essa sim, todos sabemos que 
é absoluta, mesmo que a morte seja para 
muitos o caminho para a vida eterna...

Então, já que para todos nós o cami-
nho é, inevitavelmente, a morte, vivamos 
de maneira absoluta, distribuindo amor 
e aproveitando o tempo! 

Até a próxima!
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Raquel Konrad
Após 60 dias na mesa dos 

vereadores, o projeto de Lei Or-
dinária n°64, que dispõe sobre 
o sistema de transporte público 
de passageiros no município de 
Bento Gonçalves, foi aprovado 
no plenário da Câmara de Vere-
adores, na segunda-feira, 04/10. 
A proposta, enviada pelo Poder 
Executivo, teve 25 emendas in-
cluídas pelo Legislativo. Agora, 
o projeto retorna ao Executivo 

Com 25 emendas de vereadores, projeto de lei do 
transporte público em Bento é aprovado na Câmara

Política

Principais mudanças 
estão na concessão 
através de lotes, o que 
evitará monopólio das 
empresas e poderá 
aumentar a oferta de 
rotas, especialmente 
no interior. Outra 
importante mudança 
está na idade de 
isenção de passagem 
para idosos, que 
passará de 60 para 
65 anos, através da 
revogação de lei 
municipal. Projeto 
vai pra sanção do 
prefeito

para a sanção ou possíveis vetos 
do prefeito Diogo Siqueira. A lei 
vai regrar o edital de concessão 
do transporte público na cidade. 
A atual concessão encerra no ano 
que vem, no dia 27/12/2022.

A nova lei isenta do paga-
mento das tarifas do Sistema de 
Transporte Coletivo crianças com 
até 6 anos, desde que conduzidas 
no colo de um adulto e pessoas 
com deficiência e acompanhan-
te. Uma das principais mudan-
ças trata da idade de isenção da 
passagem para idosos, que deve 
passar de 60 para 65 anos, com 
a revogação da lei municipal. No 
entanto, a mudança só vale para 
novas concessões após a san-
ção da lei – ou seja, quem tem o 
direito adquirido segue com o 
benefício. Para o vereador An-
derson Zanella (PP), presidente 
da comissão especial do trans-
porte público, a mudança vai se 
adequar à legislação federal e 
promover a redução do valor das 
passagens. “Todo e qualquer be-
nefício ou isenção de passagem 
recai para o bolso dos trabalha-
dores, que são os que mais usam 
o transporte público. Pensando 
nisso, o próximo passo é revogar 
a lei municipal e se adequar à fe-
deral, que prevê isenção a partir 
dos 65 anos”, explicou.

Outra mudança atinge os 
benefícios aos estudantes. Uma 
emenda de autoria do vereador 

Ari Pelicioli (Cidadania) prevê 
concessão do desconto apenas 
para deslocamento da residên-
cia a escolas e universidades, 
de acordo com os horários dos 
educandários. A mudança foi 
criticada pelos vereadores Ra-
fael Fantin (PSD) e Agostinho 
Petroli (MDB). “Entendo que 
estudantes têm trabalho para 
fazer fora do horário escolar e 
precisamos ter bom senso. Não 
podemos condenar os bons por 
conta dos maus”, pontuou. Mes-
mo assim, a emenda foi aprova-
da pela maioria dos votos. 

Outra mudança, inspirada 
no sistema de transporte da 
maioria das cidades brasilei-
ras, é a concessão de 50% de 
desconto na segunda passagem 

para quem utilizar mais do que 
uma linha para chegar ao seu 
destino. No entanto, a balde-
ação tem que ser realizada no 
período máximo de uma hora. A 
emenda foi de autoria do verea-
dor Davi Da Rolt (PP).

DISTRITOS
Para aumentar a possibili-

dade de rotas e evitar o mono-
pólio das empresas, foi aprovada 
a concessão do transporte públi-
co através de lotes. A delegação 
das linhas de transporte urbano 
será organizada em, no mínimo, 
dois lotes distintos, por regiões 
geográficas distintas, sendo que 
cada lote engloba um grupo de 
linhas. De acordo com a lei, uma 
mesma concessionária ou grupo 

econômico não poderá operar 
em mais de um lote. Já nos dis-
tritos, cada lote abrangerá os 
limites geográficos do distrito. 
“Isso vai permitir que empresas 
de transporte intermunicipais, 
que fazem a linha Bento – Mon-
te Belo do Sul, por exemplo, 
possam concorrer nos editais 
para realizar a linha do Vale dos 
Vinhedos”, explicou Zanella. A 
emenda foi apresentada pelo ve-
reador Thiago Fabris (PP).

Outra importante mudança 
é em relação ao pagamento de 
outorga. Uma emenda de autoria 
do vereador Ari Peliocioli (Cida-
dania) autoriza o Executivo a co-
brar um valor de outorga de até 
2% sobre o valor do contrato – 
no projeto original enviado pelo 

Executivo era de 1%. O valor ar-
recadado pela outorga deverá, 
necessariamente, ser aplicado 
na melhoria do sistema de trans-
porte público, determina a lei.

DISCUSSÃO
A forma como as emendas 

foram votadas gerou desconforto 
dos vereadores Agostinho Petro-
li (MDB) e Rafael Fantin (PSD), 
o Dentinho. Para eles, cada uma 
das 25 emendas deveria ser am-
plamente debatida. No entanto, a 
votação foi em blocos. “Vejo que 
as emendas trazem benefícios às 
concessionárias e não aos usu-
ários”, justificou Petroli. “A so-
ciedade precisa entender todos 
os processos e peço meu olhar 
cuidadoso ao prefeito, para que 
algumas emendas sejam reava-
liadas”, completou Dentinho. Já 
Zanella, que liderou a comissão 
do projeto, afirmou que durante 
os 60 dias que o projeto esteve 
na Câmara, todos os vereado-
res puderam sugerir alterações. 
Além disso, visitas técnicas fo-
ram realizadas em grandes em-
presas, para que o melhor pro-
jeto fosse apresentado. “Tem que 
haver um equilíbrio. Claramente 
estamos pensando na população 
de Bento, mas não podemos cor-
rer o risco de ter licitações vazias 
por conta do projeto”, afirmou. “A 
população vai bater palmas para 
nós”, concluiu.

Projeto ficou 60 dias na Casa Legislativa e foi aprovado na última segunda-feira, 04/10

Reprodução/YouTube
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BANCO 6

PEFD
RELAXANTE

GELEIAREAL
AGEAUTORA

AVESSOIT
ANDARTUFA

ODCORTAR
AROMAEIS

DAREALPF
LERDOSROL

RAULCASA
HONRADOTG

UGAERRAR
POCADEIA

PASTORASR

O efeito
da mas-
sagem 

no corpo

Alimento
da abelha-

rainha

Aquela
que escre-

veu um
livro

Unidade 
de Terapia
Intensiva
(sigla)

Surpre-
ender

alguém
em delito 

Destino
do conde-
nado pela

Justiça

Suzy
Rêgo,
atriz

Acessório
usado 

no varal
Alto

500, em
romanos
Vagaro-

sos

Terreno
de praias
Refeições

(gíria)

Sacerdo-
tisa pro-
testante

Aparar
(o cabelo) 
A fruta pa-
ra consumo

Cometer
engano
Cobalto

(símbolo)

(?) Seixas,
cantor

Honesto;
digno

Poeira

"(?) Uga",
antiga
novela 

da Globo

Domicílio;
moradia
Querido, 
em inglês

Esgotado; cansado

Camareiras

(?) aqui: 
cá está!

Exame de 
urina (sigla)

Relação 
(de coisas)
Utensílio do
alpinista

Conso-
antes de
"pufe"

Interjeição
de alívio
Relativo
(abrev.)

Saciado
Significa 

"novo", em
"neologia"

Denunciar
São pagas

aos
correios

Caminhar; 
dar passos 

Cheiro
agradável

Pessoa
muito

religiosa

Atua
O lado

de dentro 
da roupa

Marcha
que move

carros
para trás

3/eas. 4/dear. 7/delatar — exausto — pastora.
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BANCO 2

FAM
ADRENALINA

EIEGRID
CARLARR
IAPAETE
MAIOCCI

FORADEMODA
ATERUNOL

EJORTHG
BRADOSECA

CRIVOCRUZ
EVAVISA
IRISEVR

PRESENTEAR
OXALAALVA

Hormônio
produzido
na hora
do medo

Salário
extra do
fim do

ano

Frente (?):
diminui a
tempe-
ratura

Luiz
Gustavo,

ator 
Desfi-
gurado

Superi-
ora de

convento

Brilhar 
(o sol)

Ordem de
largada,
na Fór-
mula 1

Associação
Cristã de
Moços
(sigla)

Particípio
do verbo

"ter"
(Gram.)

Fazer
circular o
ar em um

recinto

Desatua-
lizada

(a roupa)
Tumulto;
bagunça

Marisa 
(?), atriz

paulistana
Sílaba de

"fenol"

Largo
período

sem
chuvas

Exame
rigoroso
(pop.)

Arco-(?):
tem sete

cores
(Meteor.)

Tiranos-
sauro (?),

animal
extinto

Oferecer
algo em
datas

especiais

Américo
Vespúcio, 
navegador

italiano

O maior de
todos os 

orixás afro-
brasileiros

Clara;
límpida

Acessório
usado no

dedo

Sucede 
ao "F"
Não

cozidos

Símbolo
cristão
Proíbe;
impede

Deter;
reter 
Grito;
berro

201, em
romanos
Europa
(abrev.)

Movimen-
to da ave
Peça do
arreio

Marco;
fronteira

O mês 
das mães 

e das
noivas

Lantejoula
Olívio
Dutra,
político

Ditongo
de "leite"

(?) Perez:
antiga
dança-
rina do 

"É o Tchan"

"Quem (?)
amigo é"

(dito)

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

Divirta-se com o Jogos dos 7 Erros e 
com as palavras cruzadas na página 22 Conclusão de inquérito

A Polícia Civil de Garibaldi elu-
cidou o crime de estupro de adoles-
cente registrado no dia 21/09 em 
Garibaldi. Na sexta-feira, 01/10, um 
homem de 41 anos, pastor e mora-
dor de Bento Gonçalves, foi preso 
preventivamente pela suspeita do 
crime. Após diligências feitas em 
residências e estabelecimentos 
comerciais próximos ao local do 
ocorrido, foi possível confirmar a 
autoria do crime. Ele foi identifica-
do apenas pelas iniciais M. L. H.

Ainda no dia do fato, a Polícia 
Civil apurou preliminarmente a 

Polícia Civil confirma 
autoria de estupro de 
adolescente em Garibaldi

Pastor de Bento 
Gonçalves, de 41 
anos, foi preso 
preventivamente  
na sexta-feira, 
01/10. Ele 
responderá pelo 
crime de estupro 
de vulnerável

participação de um veículo Ford/
Focus, de cor escura. Por meio de 
imagens capturadas em câmeras 
de monitoramento, foi possível 
identificar o veículo e o condutor. 
Nas imagens, a Polícia Civil afir-
ma que foi possível reproduzir o 
deslocamento do acusado após o 
crime, além de sua passagem pela 
residência da vítima em outras oca-
siões naquele dia.

Conforme o delegado de Gari-
baldi, Clóvis Rodrigues de Souza, 
responsável pela investigação, o 
homem responderá pelo crime de 
estupro de vulnerável. Agora, com 
a conclusão do inquérito policial, 
haverá a solicitação pela sua prisão 
preventiva. Detalhes sobre o acon-
tecimento e sobre as investigações 
não podem ser repassados devido 
ao que prevê o Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 

Ainda segundo a Polícia Civil, 
a vítima foi atendida por profissio-
nais do Programa de Atendimento 
de Vítimas de Violência Sexual 
(Pravivis), do Hospital Beneficente 
São Pedro, assim como por outros 
serviços de apoio do município.

Fotos divulgação/Polícia Civil

Os golpes no WhatsApp 
continuam acontecendo com 
frequência em Bento Gonçal-
ves. Na terça-feira, 05/10, duas 
mães registraram o crime na 
Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) do municí-

Mães são vítimas de golpe do WhatsApp
Mais uma vez

pio. Nos dois casos, os golpistas 
utilizaram a fotografia das filhas 
das vítimas, afirmaram que ha-
viam trocado de número de ce-
lular e solicitaram a trasferência 
de altos valores. 

Uma das mães transferiu 

o total de R$ 2.234,00 aos gol-
pistas e somente percebeu se 
tratar de um golpe quando eles 
solicitaram mais uma transfe-
rência bancária. 

A outra, teve um prejuízo de 
R$ 3.987,00.

A Polícia Civil de Bento Gon-
çalves e de Anta Gorda, com apoio 
da Associação Riograndense de 
Proteção aos Animais (Arpa), do 
Departamento de Defesa Agrope-
cuária - Inspetoria de Bento e da 
Patrulha Ambiental, cumpriu qua-
tro mandados de busca em Bento 
e três em Anta Gorda na manhã 
de quinta-feira, 07/10. O objetivo 
foi apreender agrotóxicos que não 
estariam autorizados para a ven-
da, após relatos de mortandade 
de abelhas na região. Os insetos 
teriam sido afetados pela utiliza-
ção de produtos químicos inde-
vidos nas plantações de uva e de 

Após mortandade de abelhas, Polícia 
Civil apreende agrotóxicos proibidos

pêssego.
Foram cumpridos manda-

dos de busca no bairro Centro, 
no distrito de Faria Lemos e na 
comunidade da 3ª Secção do Rio 
das Antas, em Bento Gonçalves. 
Já em Anta Gorda, os mandados 
foram cumpridos no Loteamento 

Belvedere e na Linha Cavagnoli. 
Na ação, duas pessoas foram pre-
sas. Foram apreendidos diversos 
galões de agrotóxicos proibidos 
para venda, além de carne de 
caça, acessórios para confecção de 
munição e redes de pesca de uso 
proibido.

A Polícia Federal (PF) defla-
grou na manhã de quinta-feira, 
07/10, a Operação J029, para de-
sarticular uma organização crimi-
nosa especializada na fabricação, 
comércio e distribuição de cédulas 
falsas, além da lavagem de dinheiro 
oriundo da prática criminosa. 

Policiais federais cumpriram 

PF desarticula grupo responsável por produzir e 
distribuir R$ 6,7 milhões em cédulas falsas no RS

diversos mandados de prisão e de 
busca nos RS e em Santa Catarina 
e executaram a apreensão de veí-
culos e o bloqueio de contas bancá-
rias dos envolvidos.

Conforme a PF, a investigação 
apurou que a organização crimino-
sa atua desde 2012. Nesse período, 
foram apreendidas 75 mil cédulas 

produzidas pelo grupo, totalizando 
R$ 6,7 milhões em moedas falsas 
colocados em circulação. Nos últi-
mos anos, o grupo se utilizava da 
compra de mercadorias, principal-
mente celulares e eletrônicos, em 
plataformas de negociação de pro-
dutos usados, como estratégia de 
repasse das notas falsas.
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Marcando a retomada dos 
eventos e depois de ter pulado 
2020 em razão da pandemia do 
Coronavírus, o 36º Congresso 
Nacional de Dirigentes Sindicais 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (36º CNSE) foi marca-
do pela emoção do reencontro 
e pelo resgate dos propósitos do 
evento. Reunindo delegações de 
212 entidades dos 26 estados 
brasileiros, além do Distrito Fe-
deral, o Congresso aconteceu de 
29 de setembro a 1º de outubro, 
em Bento Gonçalves. Dos 1.055 
inscritos, 750 eram congressis-
tas, respeitando o teto máximo 
de ocupação somados os es-
paços utilizados, além de 305 

36º CNSE se despede de Bento rumo a Belém do Pará
36º Congresso Nacional de Dirigentes Sindicais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (36º CNSE)

Edição histórica 
reuniu na 
Serra Gaúcha 
congressistas de 
todos os estados 
brasileiros, além 
do DF, trazendo a 
busca por soluções 
como mote do 
evento

acompanhantes, que aproveita-
ram a estada na Serra Gaúcha 
para conhecer os Caminhos de 
Pedra e o Vale dos Vinhedos. Do 
total de participantes, 58,65% 
foram homens e 41,35% mulhe-
res, mostrando a força da mulher 
nos segmentos. A próxima edi-
ção está confirmada para agosto 
de 2022 em Belém do Pará.

O presidente do Sindilojas 
Regional Bento e do 36º CNSE, 
Daniel Amadio, avalia positiva-
mente o evento, superando as 
expectativas. “Todos saíram sa-
tisfeitos com a organização do 
evento e com a nossa bela cida-
de de Bento Gonçalves. Acredi-
to que houve um super esforço 
de quem trabalhou no evento, 
por duas razões: uma que esta-
vam sem iniciativas desde que 
começou a pandemia e depois 
são profissionais extremamen-
te dedicados a dar atenção aos 
congressistas. Além de que o ce-
nário foi perfeito, aconchegante, 
prático, bonito e que pode aten-
der o plano de segurança com 
tranquilidade. Enfim, o Sindilo-
jas Regional Bento está de para-
béns, pois demonstrou ao Brasil 
que está preparado para orga-
nizar eventos nacionais como o 
36º CNSE”, destaca. “Acolhemos 
todos da mesma forma, com o 
melhor da nossa cultura italiana 

e gaúcha, gastronomia variada e, 
claro, vinhos e espumantes”.

Para o presidente da Feco-
mércio-RS, Luiz Carlos Bohn, 
mesmo em um momento adver-
so como o que estamos passan-

do nesses últimos meses, poder 
participar de um evento como 
este foi uma alegria imensa. O 
tema “Unidos para colher solu-
ções” não poderia ter sido em 
uma circunstância mais opor-

tuna, uma vez que nosso papel 
é gerar força a partir da união 
para enfrentar as dificuldades e 
nos preparar para os próximos 
desafios. Durante os três dias 
de evento, Bento Gonçalves foi 

o centro de reflexões e trocas de 
experiências extremamente va-
liosas para dirigentes sindicatos 
do comércio de bens, serviços e 
turismo de todo o Brasil. Aqui, ti-
vemos a oportunidade de ressal-
tar a importância do conceito de 
sindicalismo. Tenho certeza de 
que tivemos um encontro pro-
dutivo, com muita cooperação, e 
que nossos sindicatos puderam 
pensar em novas soluções para 
gerar mais resultados e seguir 
evoluindo”

Em ambientes simultâneos, 
foram 30 horas de uma verda-
deira imersão em temas atuais 
de interesse do sindicalismo 
conduzidos por 20 especialistas 
distribuídos em três reuniões 
de trabalho, palestras, painel, 
talk show, comissões temáticas 
e oficina. Muita informação, no-
vos conhecimentos, soluções 
compartilhadas e debates cons-
trutivos marcaram o Congres-
so, que vai ficar na história do 
evento pela particularidade do 
momento vivido e pelo estímulo 
na busca de soluções para os sin-
dicatos. “Foi emocionante e ao 
mesmo tempo um grande encon-
tro de imersão no conhecimento. 
Debatemos, trocamos experiên-
cias, refletimos, nos divertimos, 
fizemos negócios e turismo”, res-
salta Amadio.

Reunindo delegações de 212 entidades dos 26 estados brasileiros, além do Distrito 
Federal, o Congresso contou com reuniões de trabalho, palestras, painel, talk show, 
comissões temáticas e oficina

Destaque às delegações
Como já é tradição no evento, algu-
mas delegações foram homenagea-
das. A Fecomércio do Pará ganhou 
a distinção de Delegação mais 
Distante. O grupo percorreu 3.236 
quilômetros para estar no encontro. 
O presidente Sebastião de Oliveira 
Campos recebeu o troféu das mãos 
de Amadio. Já a Maior Delegação 
ficou com o Sindilojas de Gravataí 
(RS) com 103 pessoas. O prêmio 
foi entregue ao presidente da en-
tidade, José Rosa, que coleciona a 
deferência há anos. Coube também 
ao Rio Grande do Sul, o destaque 
de Estado com o maior número de 
participantes. Foram 240 gaúchos 
no Congresso. O presidente da 
Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, 
recebeu o prêmio, que nesta edição 
foi uma escultura em pedra basálti-
ca feita pelo artista de Bento Gon-
çalves, Mauri Menegotto.

O presidente do Sindilojas Regional Bento e do 
36º CNSE, Daniel Amadio, e o presidente da 
Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn celebraram o 
sucesso da edição realizada pela primeira vez 
em Bento Gonçalves

Cases vencedores das Reuniões de Trabalho
O resultado do primeiro dia 

foi conhecido e reverenciado na 
cerimônia de encerramento com 
a entrega do troféu aos três cases 
vencedores, entre os 15 inscritos. 
Da Reunião de Trabalho com Exe-
cutivos, coordenada pelo Diretor 
Executivo do Sindilojas de Blu-
menau, Márcio Sérgio Rodrigues, 
saiu vencedor o case do Sindilojas 
de Teófilo Otoni (MG): ‘Cartão de 
Crédito Sindbank – Oportunidade 
de fonte de renda e fortalecimen-
to institucional do sistema sindi-
cal empresarial’, apresentado por 
Guilherme Soares. Na Reunião 
de Trabalho de Assessores Jurí-
dicos, coordenada pelo advoga-
do Flávio Obino Filho, houve um 
empate entre o Sindilojas de São 
Leopoldo (RS) com ‘Trabalho em 
feriados nos supermercados e 
no comércio em geral sem auto-
rização em Convenção Coletiva 
de Trabalho e o precedente do 
TST’, apresentado por Lúcia La-
dislava Witczak, e o Sindilojas de 

Fortaleza (CE) com ‘A discussão 
da validade da CCT na Justiça do 
Trabalho’, compartilhado por Cel-
so Baldan. A ‘Transformação do 
Sindilojas de Porto Alegre – Mais 
que representar, inspirar para 
transformar o varejo’, apresenta-
do por Marcelo Paes, foi o grande 
vencedor da Reunião de Trabalho 
de Comunicação Social, coorde-
nada por Lisandra De Bona, do 
Sindilojas de Caxias do Sul.

O coquetel de encerramento 
também foi marcado pelo show 
do músico pianista Rodrigo Solt-

ton e da Banda Sunset Riders, 
talentos gaúchos. Prestigiando os 
congressistas, Soltton percorreu 
todos os ambientes com seu pia-
no sobre um palco móvel que foi 
conduzido por artistas caracteri-
zados como imigrantes italianos e 
gaúchos que, ao final do percurso, 
encontraram-se com um casal de 
paraenses. 

O 36º CNSE é uma realização 
do Sindilojas Regional Bento com 
apoio da Fecomércio-RS, da CNC e 
da Prefeitura de Bento Gonçalves 
e patrocínio do Sicredi Serrana.

Momentos

Fotos: Augusto Tomasi / Vagão Filmes
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CARBONERA
Mercado

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

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves
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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

CONSULTE
VALORES E

CONDIÇÕES
DIFERENCIADAS

R.10-44.051

LANÇAMENTO
TORRE B

RETIFICAÇÃO 01 - 
PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021

OO Município de Monte Belo do Sul torna público que 
realizará Alteração em relação ao “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 
AbastecimentoAbastecimento – MAPA, Plataforma Mais Brasil, 
objetivando a execução de ações relativas ao 
MAPA apoio ao desenvolvimento do Setor 
Agropecuário. - Recebimento das Propostas: a 
partir das 8h do dia 08/10/2021, até as 8h do dia 
22/10/2021 - Abertura das Propostas: a partir das 
8h01min do dia 22/10/2021 - Início da sessão de 
disputadisputa de Preços: as 10h do dia 22/10/2021. 
Referência de tempo: Horário de Brasília (DF). 
Local: http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/. A 
alteração na integra encontra-se no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ .
Adenir José Dallé, Prefeito Municipal.07/10/2021.

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$ 135.000. 
Desconto especial para pagamento à vista. Contato 
(54) 99981 3000 ou 98404 5302.
VENDOVENDO apartamento no Edifício Luiz Gazzoni, na 
rua Emílio Pozza, bairro Maria Goretti, com 2 
dormitórios, 1  suíte, banheiro social, área de 
serviço, sala de estar, garagem, com área real 
privativa de 101,58m². Valor R$ 362.000. Contato 
(54) 98404 5302 ou 99981 3000. 
VENDOVENDO casa pronta para morar, no loteamento 
Encosta do Sol, em alvenaria, financiamento em 
360 meses pela Caixa ou em 100 meses pelo 
Sicredi. Valor a partir de R$ 170.000. Contato (54) 
99981 3000 ou 98404 5302. 
VENDOVENDO apartamento no Edifício Resedá, com 
renda de aluguel, no bairro Maria Goretti, com 1 
dormitório, sala/cozinha, área de serviço, banheiro 
e boxe de garagem. Área total de 55,674m² e área 
privativa de 41,872m². Prédio de esquina. Contato 
(54) 98404 5302 ou 99981 3000. Valor R$ 160.000. 
VENDOVENDO terrenos loteamento Encosta do Sol, 
prontos para construir, financiamento direto em até 
70 parcelas ou  financiamento bancário pelo Sicredi  
ou pela Caixa. Contato (54) 99981 3000 ou 98404 
5302. 
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Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

SIMPLAVI – SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE MATERIAL 
PLÁSTICO DO VALE DOS VINHEDOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO VIRTUAL
ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL 

OO Presidente Ivânio Angelo Arioli CONVOCA seus associados para a 
Assembleia-Geral Ordinária, que será realizada de forma virtual, pela 
plataforma ZOOM, através de link enviado por meio eletrônico, no dia 20 de 
outubro de 2021, em primeira convocação, às 13h50min com a maioria 
absoluta de associados, ou em segunda convocação, às 14h, com qualquer 
número de associados presentes. Com a seguinte ORDEM DO DIA:
•• Aprovação da proposta de orçamento de receita e despesa para o próximo 
exercício.

Bento Gonçalves, 08 de outubro de 2021.

Ivânio Angelo Arioli
Presidente SIMPLAVI

AVISO DE EXTRAVIO
EliseteElisete Beal, RG nº 1070946627, residente na rua 
Domenico Zanetti, 908, bairro Imigrante, em 
Bento Gonçalves, comunica o extravio de Talão 
de Produtor série 152, das notas 133151 a 133160, 
não se responsabilizando pelo uso indevido das 
referidas notas.

Bento Gonçalves, 8 de outubro de 2021.

AVISO DE EXTRAVIO
MaurilioMaurilio Giacomelli, RG nº 2029982523, 
residente na rua Domenico Zanetti, 908, bairro 
Imigrante, em Bento Gonçalves, comunica o 
extravio de Talão de Produtor série 130, das notas 
578691 a 578700, não se responsabilizando pelo 
uso indevido das referidas notas.

Bento Gonçalves, 8 de outubro de 2021.

Resumo de Contrato

ContratoContrato nº 122/2021 – Pregão Presencial nº 
038/2021 – Contratação de empresa para a 
prestação de serviços de Assistência Social. 
Pró-Social Serviços Sociais Ltda. Valor: R$ 
3.069,00 mensais. Prazo: 12 meses, a contar de 
29/09/2021, podendo ser renovado. 
ContratoContrato nº 123/2021 – Tomada de Preços nº 
011/2021 – Contratação de empresa para prestação 
de serviços na área de arquitetura para o Município 
de Santa Tereza/RS. KSA Arquitetura e 
Engenharia Ltda. Valor: R$ 1.680,00 mensais. 
Prazo: 12 meses, a contar de 30/09/2021, podendo 
ser renovado. 

Resumo de Termo AditivoResumo de Termo Aditivo

TermoTermo Aditivo nº 014/2021 – Ata de Registro de 
Preços nº 001/2021 – Pregão Presencial nº 
001/2021 – SRP nº 001/2021 – Referente ao novo 
preço do óleo diesel S10. Comércio de 
Combustíveis Colosso do Vale Ltda. Valor: R$ 
5,42 ao litro do óleo diesel S10. Prazo: a contar de 
01/10/2021.
TermoTermo Aditivo nº 001/2021 – Contrato nº 
074/2021 – Pregão Presencial nº 011/2021 – 
Contratação de pessoa jurídica para efetuar seguro 
dos veículos e máquinas pertencentes ao 
Município de Santa Tereza. Mapfre Seguros Gerais 
S/A. Referente ao acrescimento de item no objeto 
do contrato. Valor acrescido: R$ 1.035,25. Prazo: 
30/09/2021 a 06/05/2022. 30/09/2021 a 06/05/2022. 

Gisele Caumo 
Prefeita Municipal

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BENTO GONÇALVES

Av. Presidente Costa e Silva, 315 - Bairro: Planalto - CEP: 95703260 - Fone: (54) 
3452-2234 - Email: frbentgonc2vciv@tjrs.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5003375-49.2020.8.21.0005/RS - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5003375-49.2020.8.21.0005/RS - 
EDITAL Nº 10010918101

AUTOR: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOM INÁCIO 
RÉU: DOCTOR SERVICE ESPECIALISTA EM SERVIÇOS LTDA 
LOCAL: Bento Gonçalves. DATA: 10/09/2021. 
PRAZO DO EDITAL: 20 DIAS

Objeto: Citação do requerido DOCTOR SERVICE ESPECIALISTA EM Objeto: Citação do requerido DOCTOR SERVICE ESPECIALISTA EM 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 26210361000156 para se defender no processo 
acima referido, permanecendo ciente de que terá o prazo de 15 (quinze) dias 
para apresentar contestação, contados do término do prazo do presente edital, 
que fluirá da data da sua publicação única ou, havendo mais de uma, da primei-
ra. A parte demandada fica advertida de que, no caso de revelia, será no-
meado curador especial (art. 257, IV, do NCPC). Servidora: Marisa Maria 
Ribeiro de Oliveira. Juiz: Paulo Meneghetti.

                 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA   
                             CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE BENTO GONÇALVES

E D I T A L D E C O N V O C A Ç Ã O
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

NoNo uso das atribuições que me conferem os Estatutos e as Leis em Vigor, 
CONVOCO TODOS OS TRABALHADORES, INCLUSIVE OS 
AUTÔNOMOS E TERCERIZADOS (ASSOCIADOS OU NÃO) da 
Categoria Econômica representada nos municípios de Bento Gonçalves, Monte 
Belo do Sul e Santa Tereza, somente para os Trabalhadores nas Indústrias de 
Móveis e Similares, para a sessão de ASSEMBLEIA 
GERAL-EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 23 de outubro de 2021, às 
9h309h30 em primeira convocação e às 10h30 em segunda convocação, no Centro de 
Lazer do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do 
Mobiliário de Bento Gonçalves, sito na Comunidade Sagrado Coração de Jesus, 
Linha José Júlio, no Município Santa Tereza/RS, com a seguinte:

ORDEM DO DIA
a) Deliberar sobre a conveniência ou não de realizar Convenção ou Acordo 
Coletivo do Trabalho. Em caso afirmativo, bases do pedido;
b) Na hipótese de malogro nas negociações, deliberar sobre a Conveniência ou 
não de instauração de Revisão de Dissídio Coletivo. Em caso afirmativo, bases 
do pedido;
c) Decidir a conveniência ou não do recolhimento de valores aos cofres do 
sindicato a favor de sua manutenção;
d)d) Outorga de poderes à Direção do Sindicato para proceder todos necessários 
trâmites para a negociação do Dissídio Coletivo e para firmarem Acordo ou 
Convenção Coletiva. 

Bento Gonçalves, 7  de outubro de 2021. 

IVO VAILATTI
Presidente 

 SITRACOM-BG
Em razão da pandemia, será obrigatório o uso de máscara e observar o distanciamento.Em razão da pandemia, será obrigatório o uso de máscara e observar o distanciamento.

Observação: haverá ônibus gratuito para deslocamento e para retorno imediato após a 
Assembleia. Mais informações na secretaria do sindicato.
 Rua Candelária, 235 – Telefone/Fax (54) 3452 2538 – sitracombg1@terra.com.br  - Bento 
Gonçalves/RS   

                 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA   
                             CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE BENTO GONÇALVES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

NoNo uso das atribuições que me conferem os Estatutos da Entidade e as Leis em 
vigor CONVOCO TODOS OS TRABALHADORES, INCLUSIVE OS  
AUTÔNOMOS E TERCERIZADOS (ASSOCIADOS OU NÃO), das 
categorias de Trabalhadores nas Indústrias da Construção, Mármores, Granitos, 
Olarias, Cerâmicas, Mobiliário e similares, bem como as demais categorias de 
que trata o 3º Grupo do artigo 577 da CLT, das bases de Bento Gonçalves, 
Cotiporã, Dois Lajeados, Fagundes Varela, Guaporé, Guabiju, Monte Belo do 
Sul,Sul, Nova Prata, Nova Bassano, Nova Araçá, Paraí, Protásio Alves, Santa 
Tereza, São Valentim do Sul, São Jorge, União da Serra, Veranópolis, Vila 
Flores e Vista Alegre do Prata, para Sessão de ASSEMBLEIA-GERAL 
EXTRAORDINÁRIA a realizar-se em  23 de outubro de 2021, às 9h em 
primeira convocação e às 10h em segunda convocação, no Centro de Lazer  do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de 
Bento Gonçalves, sito na Comunidade Sagrado Coração de Jesus, Linha José 
Júlio, no Município Santa Tereza/RS, com a seguinte:Júlio, no Município Santa Tereza/RS, com a seguinte:

ORDEM DO DIA:

a) Deliberar a implantação ou não do SISTEMA CONFEDERATIVO; 
b) Discussão e definição dos percentuais a serem descontados a partir de 1º de 
janeiro de 2022, a título de Contribuição Confederativa para o Sistema 
Confederativo da representação Sindical, bem como os percentuais de 
distribuição do mesmo entre o Sindicato, a Federação e a Confederação, 
conforme o que determina o Artigo 8º Inciso IV, do título II dos Direitos e 
Garantias Sociais da Constituição Federal.

Bento Gonçalves, 7 de outubro de 2021. 
IVO VAILATTIIVO VAILATTI

Presidente - SITRACOM-BG

Em razão da pandemia, será obrigatório o uso de máscara e observar o 
distanciamento.
Observação: haverá ônibus gratuito para deslocamento e para retorno imediato 
após a assembleia. Mais informações na secretaria do sindicato.

RuaRua Candelária, 235 – Telefone/Fax (54) 3452 2538 – sitracombg1@terra.com.br - Bento 
Gonçalves/RS.
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Visita no SERRANOSSA
A patrona da 36ª edição da Feira do Livro de Bento Gonçalves, Natá-
lia Borges Polesso, a escritora homenageada Sabrina Dalbelo e o se-
cretário de Cultura de Bento Gonçalves, Evandro Soares, visitaram o 
SERRANOSSA nesta semana para falar sobre o evento, que já movi-
menta a Via Del Vino em Bento Gonçalves. Na ocasião, as escritoras 
e o secretário falaram sobre sua empolgação em relação ao evento, 
que será realizado no formato híbrido até o dia 17/10, domingo. “As 
duas transbordam amor pela escrita. Fica muito evidente. E a gente 
vibra junto com elas”, disse o secretário.
As escritoras estarão presentes em entrevistas, debates e saraus so-
bre literatura e temas da atualidade durante a programação da feira. 
Todas as atividades serão transmitidas ao vivo pelo Youtube Cultura 
Bento e Canal Feira do Livro BG. “Esse formato híbrido veio para 
ficar e acredito ser um grande destaque do evento. A gente vivia em 
uma realidade em que todas as atividades eram presenciais. Na pan-
demia, o cenário se inverteu, o que é muito positivo, porque dá mais 
acesso às pessoas. Todos podem acompanhar, em qualquer lugar do 
mundo”, refletiu Sabrina durante visita ao SERRANOSSA. “Estamos 
muito ansiosas com toda a programação da feira, ainda mais traba-
lhando juntas. Meu nome é empolgação e espero poder ver todos 
lá”, concluiu. 

A alegria de ser crianca
´

As crianças são esperança para o futuro, são o sorriso do mundo e a alegria da 
vida. E pequena e linda Vitória Crespin é o mundo todinho da mamãe Marlone.  
Neste Dia das Crianças, a mamãe reconhece a importância e transformação 
que Vitória trouxe em sua vida e agradece pelos marcantes momentos que já 
viveram. Feliz dia e gratidão!

 

Na modernidade ou na contemporaneidade, a cozinha, seja ela, 
integrada ou não, reúne o que tem de melhor na vida. Comida, 
amigos e família.

Por isso, uma cozinha bem planejada tem seu valor. 
Nesse ambiente, projetado pelo Estúdio Manu Mazz Interiores, 
cores neutras  e sofisticadas trouxeram charme e modernidade 
e ainda valorizaram este espaço que é destaque na casa.

O mobiliário é da Afetto Ambientes em parceria com o Estúdio 
ManuMazz Interiores.

Quanto amor 
cabe em 
uma cozinha?

Estudio ManuMazz Interiores´
“Todo projeto aqui tem uma história pra contar”

Emanuelle Mazzochin Zorrer

designer de interiores
Instagram: @manumazz_interiores 

Telefone: (54) 99171-3791 
Endereço: Travessa Tuiuty, 48, Cidade Alta

Arquivo pessoal

Via Atacadista inaugura 
em Farroupilha

O Via Atacadista inaugurou na última quarta-feira, 05/10, 
sua nova unidade na Serra Gaúcha: Farroupilha foi a segun-
da cidade escolhida para o plano de expansão do Grupo Pas-
sarela, de Santa Catarina. Em 2022 será a vez de Caxias do 
Sul receber o Via. A unidade de Farroupilha conta com 
uma área de 4 mil metros quadrados de uma estrutura 
que foi construída em oito meses. Os empreendedores 
tiveram a parceria e investimento do Grupo Tonin. São 
mais de 10 mil itens à disposição dos clientes, 200 vagas 
de estacionamento coberta e muitas ofertas diariamen-
te. Líderanças locais, empresários e a comunidade pres-
tigiaram a inauguração festiva. Confira alguns registros.

Garibaldi Gastro no aeroclube
Do trem para o hangar, o Garibaldi Gastrô 2021 segue es-
palhando aromas por onde passa. Depois do emblemático 
Jantar a bordo da Maria Fumaça, agora é a vez de estrear 
numa pista de aviões. É o Garibaldi Gastrô Aeroclube, que 
será realizado das 15h às 21h no dia 23 de outubro. Ex-
clusivo para um público de apenas 200 pessoas, o evento 
unirá gastronomia, espumante, cerveja, música, natureza 
e aventura, na terra e no ar. Ingressos estão à venda por 
R$ 278 no link wine-locals.com/passeios/garibaldi-gastro-
-aeroclube. Para os mais aventureiros, passeios de avião 
estarão sendo realizados. Durante seis horas, o público 
poderá saborear as opções gastronômicas em ilhas pre-
paradas pelos chefs Catherine Tedesco, Rodrigo Bellora, 
Giordano Tarso, Altemir Pessali, Gerson Bem e Fábio Gio-
vanaz. O chef, confeiteiro e jurado do ‘Que Seja Doce’, 
Lucas Corazza, vai coordenar a sobremesa juntamente 
com Ina Boeno, Luísa Fanti e Jo Cagliari.

^

Eduarda Bucco

Fotos: Paulo Roberto de PaulaRaquel Konrad
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À primeira olhada, “130+1 - 
Bento Gonçalves em preto &bran-
co” é um título enigmático. Mas, 
ao descobrir cada detalhe que en-
volve sua concepção, o leitor per-
cebe-se diante de um requintado 
livro em homenagem aos 130 
anos da emancipação política de 
Bento Gonçalves. E mais: com lan-
çamento ocorrendo um ano após 
essa data, exibe a melhor perfor-
mance do conceito de ‘obra aber-
ta’, incitando um olhar provocati-
vo sobre o futuro – do município e 
daqueles que o representam. 

Essa e outras curiosidades da 
nova obra assinada pelo jornalis-
ta e fotógrafo Fabiano Mazzotti 
serão apresentadas ao público 
durante o lançamento do livro, 
programado para o dia 10 de 
outubro, às 10h, na Via Del Vino, 
centro de Bento Gonçalves, na 
programação da Feira do Livro do 
município. Na oportunidade ha-

Especial Bento 131 anos

130 + 1: um presente para Bento Gonçalves
Obra do jornalista 
Fabiano Mazzotti 
será lançada 
no domingo, 
10/10, véspera 
do aniversário 
de 131 anos de 
emancipação 
política do 
município

verá sessão de autógrafos coletiva 
com os 130 autores dos textos. O 
evento é gratuito e aberto à comu-
nidade.

Se a pandemia atrapalhou a 
confecção do livro no ano passa-
do, ela não foi suficiente para de-
mover o autor da ideia. Ele, então, 
renovou o projeto e adicionou ao 
“130” um “+1” à proposta. Foi um 
título praticamente autoexplicati-
vo. Ou seja, manteve o simbolismo 
do número relacionado à impor-
tante data política do município 
e, ao mesmo tempo, anunciou que 
o livro chegaria um ano depois 
do aniversário. “Quase um ano”, 
brinca o autor. É verdade. Esse 
“1”, agora, ganha um novo sentido. 
“O livro está sendo lançado ainda 
dentro dos 130 anos, exatamente 
um dia antes do 131º aniversário, 
graças aos esforços de todos os 
envolvidos no projeto, que traba-
lharam muito para ter tudo pron-
to nessa data”, conta Mazzotti.

Tudo na obra, praticamente, 
gira em torno do número 130. 

Construído de forma coletiva, o 
livro reúne o olhar de Mazzotti 
sobre cenários urbanos e rurais, 
com 130 imagens da cidade, sen-
do cada uma delas acompanhada 
por um texto de até 130 caracte-
res escrito por alunos de 34 esco-
las da cidade. Ao todo, 130 turmas 
dos 8º e 9º anos do Ensino Fun-
damental e do 1º ano do Ensino 
Médio, reunindo cerca de 3 mil 
alunos, participaram do projeto. 
Cada turma recebeu uma das 130 
imagens, e os alunos foram con-
vidados a escrever sobre elas. As 
escolas, então, montaram suas co-
missões julgadoras e definiram os 
130 alunos que melhor descreve-
ram as situações. “Foi uma forma 
de trazer pertencimento comuni-
tário aos jovens, estabelecendo 
uma maior conexão deles com a 
cidade e estimular as habilidades 
intelectuais”, diz Mazzotti. 

Com patrocínio de 131 em-
presas e também de entidades, 
o projeto oportunizou a entrega 
também de 130 Kindles – leitor 

de livro digital – para os alunos 
que tiveram seus textos publi-
cados no livro. “Essa foi uma 
maneira que encontramos de 
estimular a leitura nos jovens, 
já que são todos nascidos nessa 
era digital”. “130+1 - Bento Gon-
çalves em preto &branco”, oitava 
obra de Mazzotti, também vem 
com a marca da acessibilidade. 
Deficientes visuais terão contato 
com o conteúdo por meio de QR 
code em cada página, que permite 

acesso à descrição das fotos e nar-
ração dos textos em áudio. A obra 
também tem os textos traduzidos 
para três línguas, italiano, espa-
nhol e inglês. 

 
LIVRO À ESPERA
DE MAIS UM AUTOR
Quem adquirir a obra, que 

estará sendo comercializada a R$ 
130 – mais uma referência à data 
–, descobrirá mais uma curiosida-
de relacionada ao nome do livro e 
terá uma surpresa. Como entre-
ga do resultado da operação de 
soma do título da obra, Mazzotti 
preparou 131 imagens para a pu-
blicação. E, assim como as outras 
130, ela não ficará sem descrição. 
“Vamos informar que o livro está 
incompleto e que falta mais um 
autor para completar a obra”, re-
vela o jornalista. A 131ª imagem 
faz relação com a pandemia, e o 
autor do melhor texto, que preci-
sa ser escrito em até 130 caracte-
res, também será premiado com 
um Kindle.

Dados
técnicos

Formato: 24cm x 27cm
Páginas: 296
Capa: dura
Miolo: couchê 150
Peso: 1.900 gr.
Idiomas: português, in-
glês, espanhol e italiano

Para isso, ele precisará pu-
blicar o texto em suas redes so-
ciais com a hashtag 130mais1 
(#130mais1). Às vésperas de Na-
tal, a hashtag será filtrada e a pes-
soa escolhida com o melhor texto 
será eleita, simbolicamente, como 
a 131ª autora do livro e receberá o 
leitor digital de livros das mãos do 
prefeito Diogo Siqueira. Mais uma 
curiosidade que será anunciada 
bem em frente ao maior símbolo 
da emancipação de Bento Gonçal-
ves, a sua prefeitura.

130 crianças e adolescentes de escolas de Bento Gonçalves foram responsáveis por legendar as fotos capturadas pelo fotógrafo Fabiano Mazzotti

Helio Alexandre Fotografia

A
ugusto  Tom

asi
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Especial Bento 131 anos

Na próxima segunda, 11/10, o município completa 131 anos de emancipação política e administrativa 
e o SERRANOSSA entrevistou figuras que contribuem diariamente para o avanço cultural e social de Bento 

e tornam a cidade um local de acolhimento e oportunidade para todos

Eduarda Bucco
Há mais de 20 anos o edu-

cador físico Nei Edson Moura 
Ribeiro tem dedicado seus dias 
a ensinar futsal e cidadania 
para crianças e adolescentes em 
vulnerabilidade social de Bento 
Gonçalves. A ideia de proporcio-
nar um local seguro e atrativo 
para os jovens surgiu por volta 
do ano 2000 e, de lá para cá, a 
vontade de ajudar um público 
cada vez maior somente cres-
ceu. “Eu percebi que havia mui-
tos jovens nas ruas, sem objeti-
vos e sem assistência, e que eles 
precisavam de uma atividade 
que os incentivassem a pensa-
rem no seu futuro”, comenta o 

O amor dedicado 
à formação de 
atletas e cidadãos 
Educador físico Nei Edson Moura Ribeiro 
trabalha há cerca de 20 anos em projetos 
sociais que contribuem com a formação de 
jovens para o esporte e para a vida em Bento

treinador. 
Foi com esse objetivo que 

Nei decidiu iniciar as aulas de 
futsal na comunidade do bairro 
Ouro Verde, onde atualmente 
cerca de 70 crianças são aten-
didas no projeto Desafios. Em 
2015, outro projeto social mu-
dou a realidade de jovens do 
bairro Santa Helena, o Forman-
do Craque. Contando com mais 
uma ação social no município 
de Garibaldi, atualmente o edu-
cador físico contribui com a for-
mação de mais de 200 crianças 
e adolescentes, contando com a 
parceria do professor Idair de 
Souza e da esposa Neiva Lazza-
ri Ribeiro. “Queremos sempre 

proporcionar um treinamento 
padrão, que realmente nos dê 
resultado. E hoje podemos dizer 
que temos ex-alunos brilhando 
em diversos clubes do país e da 
Europa, o que nos orgulha bas-
tante”, comenta. 

Mas as aulas, que aconte-
cem semanalmente, duas vezes 
por semana, não ensinam ape-
nas os fundamentos do futsal. 
De forma natural, espontânea e 
responsável, o educador físico 
também contribui com a for-
mação pessoal de cada jovem 
que cruza seu caminho. E para 
isso, busca conhecer direitinho 
as particularidades de todos, 
mantendo uma relação de pro-

ximidade também com seus fa-
miliares e com as escolas onde 
estão inseridos. “Temos uma 
ficha completa de todos os alu-
nos, com informações desde 
que eles nasceram, até hoje. Sa-
bemos seus problemas de saú-
de, seus pontos fortes e fracos, 
suas limitações e seus sonhos. 
Também buscamos entender a 
realidade de cada um, para que 
possamos contribuir na forma-
ção de atletas e cidadãos”, afir-
ma Nei. 

Em apenas alguns instantes 
em uma de suas aulas, é fácil 
captar a dedicação e o amor do 
educador físico no processo de 
ensinar. O respeito e o carinho 

entre professor e aluno são mú-
tuos. Quando um deslize acon-
tece, Nei está lá para mantê-los 
motivados, assim como está 
para celebrar cada uma de suas 
vitórias no futsal e na vida. “Sa-
ber tratar e cuidar da criança 
é fundamental para o sucesso 
de projetos como esse. Fazer 
com que as crianças gostem do 
que estão fazendo para que não 
abandonem a escolinha. E o pro-
fessor também tem que gostar 
do que faz. Tem que saber traba-
lhar com cada um deles, no co-
letivo e no individual”, defende.

Os projetos sociais Desafios 
e Formando Craque são man-
tidos por meio de repasses da 

prefeitura de Bento, os quais 
são utilizados para pagamento 
dos professores e fornecimento 
do material. As aulas são gra-
tuitas e abertas para crianças 
de cinco a 14 anos. Além dessas 
ações, Nei já projeta medidas 
como a implantação de um coral 
no Santa Helena e no Ouro Ver-
de e a criação de uma sala de in-
formática para atender crianças 
e jovens. “Nem todos gostam de 
futsal e precisamos pensar em 
diferentes atividades para qua-
lificar e garantir oportunidades 
aos jovens no futuro”, afirma. “E 
nós também aprendemos muito 
com nossos alunos. É uma ver-
dadeira lição de vida”, finaliza. 

Fotos: Eduarda Bucco

VOLNEI ZACCARIAS, LEILOEIRO OFICIAL, matrícula 151/99, devidamente autorizado pelo Exmo. (a) Sr. (a) Dr. (a) Juiz (a) da 2ª Vara Cível da Comarca de Bento Gonçal-
ves – RS, Dr. Paulo Meneghetti, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que foi designada a realização da Praça/Leilão do 

(s) direitos e ações dos bem (ns) (ns) penhorado (s) no PROCESSO Nº 5005352-76.2020.8.21.0005 QUE CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL E COMERCIAL VERONA MOVE 
CONTRA VANDA MARIA DA SILVA VALIM, referente a: Imóvel: Apartamento nº 402 localizado no quarto pavimento do Edifício Residencial e Comercial Verona, sito na Rua José 
Giordani, nº 1.039, esquina com a Rua José Sandrin, nesta cidade, de frente para a Rua José Sandrin, com acesso pela mesma rua através da escada interna, composto de dormitório, cir-
culação, banheiro, cozinha, área de serviço, sala de estar e sacada com churrasqueira, sendo área real de 62,74m², e 52,18m² da área real total privativa, e 10,56m² de área real total de 
usouso comum, correspondendo a uma fração ideal de 0,05770012 no terreno e nas demais benfeitorias de uso comum e fim proveitoso do prédio. O terreno onde se assenta a construção 
é constituído do lote urbano nº 259 da Quadra “Q” do “Loteamento Verona”, dito lote forma quarteirão determinado pelas ruas “J”, “C”, José Sandrin e José Giordani e forma esquina 
entre as Ruas José Giordani e Jose Sandrin, com a área de 551,4750m², confinando: Norte, na extensão de 30,40m com a Rua José Sandrin; Sul, na extensão de 43,13m, com o lote nº 
260,260, de Magnus Empreendimentos Imobiliários Ltda.; Leste, na extensão de 15,00m, com o lote nº 258, de Magnus Empreendimentos Imobiliários Ltda.; Oeste, na extensão de 19,68m 
com a Rua Jose Giordani. Devidamente matriculado sob o número 53.247 do R.I. da Comarca de Bento Gonçalves RS. Avaliação R$ 165.000 (cento e sessenta e cinco mil reais). Valor 
mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 82.500,00. Ônus: R. 3 – Alienação Fiduciária – Credor Caixa Econômica Federal; Processo nº 005/1.18.0003528-0 que Município de 
Bento Gonçalves move contra Airton Postal., referente a: Um veículo Honda c100 Biz, placa IKV6455, RENAVAM 790522829. Avaliação R$ 2.691,00 (dois mil seiscentos e noventa 
ee um reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 1.345,50. Ônus: RENAJUD: Penhora/Transferência: 2ª VT de Bento Gonçalves RS – processo 
000081730.2012.5.04.0512 TRT4 e Processo nº 5000091-72.2016.8.21.0005 que COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA - SI-
CREDI SERRANA RS move contra MARCOS PAULO MENDES., referente a: Direitos e ações sobre o veículo Ford/Courier 1.6 L, Cor: Branca, Placa: IJM9413, RENAVAM: 
737855584. Avaliação R$ 12.650,00 (doze mil seiscentos e cinquenta reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 6.325,00. O (s) bem (ns) será (ão) vendido (s) no 
estado em que se encontra (m), sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. Os lances de-
verão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.zaccariasleiloes.com.br. Durante o leilão, profissionais da zaccariasleilão poderão auxiliar os interessados no que se fizer 
necessário, através do telefone (054-99612-1051) ou e-mail (zaccarias@zaccariasleiloes.com.br). Os lances ofertados são irrevogáveis e irretratáveis. O usuário é responsável por todas 
as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. Dos Lances: Sobrevindo lance nos 3 (três) minutos antecedentes 
ao termo final da alienação judicial exclusivamente eletrônica, o horário de fechamento do pregão será prorrogado em 3 (três) minutos para que todos os usuários interessados tenham 
oportunidade de ofertar novos lances. O arrematante recebe o bem livre de hipotecas, penhoras e débitos anteriores, na forma do art. 908 do CPC e art. 130, § único, do CTN, sujeitan-
do-se, entretanto, a eventuais outros ônus existentes sobre o bem e com os custos de transferência. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor corres-
pondente a 6% (seis por cento) do preço de arrematação do (s) bem (ns). A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, 
salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. PAGAMENTO - O arrematante deverá efe
tuar o pagamento do preço do (s) bem (ns) arrematado (s), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, a ser obtida com o leiloeiro, sob pena de se desfazer a arrematação. PAGAMENTO PARCELADO - Até o início do leilão, o interessado poderá apresentar, diretamente ao 
leiloeiro via e-mail, observado o disposto no art. 895, do Código de Processo Civil. PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão deverá ser realizado em até 24 (vinte 
ee quatro) horas a contar do encerramento do leilão, através de deposito em conta. Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos ao 
mesmo os valores pagos e relativos ao preço do (s) bem (ns) arrematado (s) e à comissão, deduzidas as despesas incorridas. A partir da publicação do Edital, o exequente, na hipótese 
de arrematação pelo crédito, ficará responsável pela comissão devida. Acordo Ou Remição Da Execução – A partir da publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes 
ouou remição da dívida, com suspensão do leilão, fica o (a) executado (a), somente nestas hipóteses, obrigado (a) a pagar a comissão de 2% do valor pago. A arrematação poderá, no en-
tanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no §1º, do artigo 903, do Código de Processo Civil. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no site. A publicação deste 
edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, 
do novo Código de Processo Civil. Informações com o Leiloeiro Oficial Volnei Zaccarias, Matrícula 151/99, através dos site: www.zaccariasleiloes.com.br, telefone: 54 – 3441-1902 
– 54 99612-1051.

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO ON-LINE 
DATA: 1º Leilão: 15 de outubro de 2021, às 10h.
2º Leilão: 27 de outubro de 2021, às 10h.
LOCAL: Plataforma digital www.zaccariasleiloes.com.br 



SERRANOSSA | Sexta-feira, 08 de outubro de 2021 19

Eduarda Bucco
Quando se imagina um grupo 

de 500 pessoas, lado a lado, em um 
único espaço, é possível ter noção 
da grandiosidade que o número re-
presenta. Esse foi o total de pessoas 
auxiliadas com cestas básicas no úl-
timo mês de setembro pela Pastoral 
do Migrante – Casa Pão dos Pobres, 
da Paróquia Santo Antônio. A enti-
dade se tornou bastante conhecida 
nos últimos anos, mas o que poucas 
pessoas sabem é que ela começou 
pelas mãos de uma só pessoa, a vo-
luntária Salete de Oliveira.

Sempre atenta às necessida-
des do próximo e disposta a ajudar, 
Salete ficou atenta à chegada dos 
primeiros imigrantes haitianos em 
Bento Gonçalves, por volta de 2012. 
Naquele ano, ela decidiu reunir ou-
tra voluntária para visitar alguns 
desses primeiros imigrantes em 
uma empresa onde haviam con-
seguido emprego. “Começamos a 
fazer amizade com eles e percebe-
mos que eles precisavam de ajuda 
com o Português. Foi então que 
conversamos com o então padre 
da paróquia Santo Antônio, Adelar 
Baruffi, hoje bispo de Cruz Alta e 
recentemente nomeado Arcebispo 
Metropolitano de Cascavel, no Pa-
raná, e arrumamos uma sala atrás 
da igreja para ensinar o idioma a 
essas pessoas”, recorda Salete. 

Com o tempo, o grupo de vo-
luntários foi ampliando, assim 
como o número de pessoas aten-

Natural de Santa do Livramen-
to, mas criada na periferia de Porto 
Alegre, Lisiane Pires cresceu em 
meio às desigualdades sociais res-
ponsáveis pelas principais maze-
las da sociedade atual. Mas foi em 
Bento Gonçalves que ela começou a 
verdadeiramente trabalhar em prol 
dos grupos mais vulneráveis. Há 
oito anos morando no município, a 
voluntária conta que precisou utili-
zar o serviço carcerário durante o 
período em que um familiar ficou 
encarcerado. “Como familiar, eu 
me senti perdida. Sem orientações, 
sem acolhimento e à margem de 
um grande preconceito. E também 
percebi a dificuldade que aqueles 
que saem do regime fechado en-
frentam quando retornam à socie-
dade”, recorda. 

A partir de então, Lisiane deu 
vida à primeira comissão carcerá-
ria do Rio Grande do Sul, em 2019, 
a fim de facilitar o diálogo entre as 
famílias, os apenados e os egressos 
e as instituições da sociedade. “Não 
são apenas números. São pessoas, 
com trajetórias de vida”, comenta. 
Em 2020, durante uma manifesta-
ção pelos direitos dos apenados em 
frente ao Palácio Piratini, em Porto 
Alegre, a ideia de criar uma entida-
de que abrangesse todo o estado 
se formou e deu origem à Frente 
dos Coletivos Carcerários do RS. O 
grupo ganhou força, apoio e reco-
nhecimento de órgãos como o Tri-
bunal de Justiça do RS, a Defensoria 
Pública e a Promotoria do Estado, 

Especial Bento 131 anos
Uma vida dedicada a acolher o próximo
Salete de Oliveira foi a voluntária responsável pela idealização 
da Pastoral do Migrante – Casa Pão dos Pobres na Paróquia Santo 
Antônio, que auxilia mensalmente centenas de famílias em Bento

didas. Diante desse contato direto, 
percebeu-se a necessidade de auxi-
liar essas famílias também com ces-
tas básicas, diante das dificuldades 
financeiras de se estabilizar em um 
novo país. Assim, surgiu a Pastoral 
do Migrante. Mais tarde, com o au-
mento das famílias buscando ajuda, 
inclusive de não imigrantes, e com 
o apoio do padre Ricardo Fontana, 
o projeto social foi expandido e ga-
nhou um nome extra para simboli-
zar o trabalho feito no local: Casa 
Pão dos Pobres.  

As cestas básicas são monta-
das pelo grupo de 12 voluntários, 
juntamente com a Irmã Pastorinha 
Vanda Terezinha Bisato, que hoje 
auxiliam o projeto e os alimentos 
são arrecadados a partir de doa-
ções da comunidade. “Bento tem 
um coração muito grande e sempre 
recebemos uma grande quantidade 
de doações”, agradece Salete. Os 
alimentos são entregues nas pri-
meiras sextas-feiras do mês para 
os imigrantes, na segunda para as 
famílias locais, na terceira para 
indígenas e, na quarta, novamente 

para as famílias de não imigrantes. 
O horário é das 13h às 15h.

Mas muito além que o auxílio 
com alimentação, Salete dedica 
seus dias a entender a realidade 
das famílias que chegam até ela, 
inclusive de outros municípios. 
“Quando eu sei que alguém está 
precisando, eu vou até a casa da 
pessoa. Conheço de perto a situa-
ção deles e tento ajudar da melhor 
maneira possível”, relata. “É muito 
gratificante ver muitas das famílias 
que ajudamos, hoje conseguindo se 
sustentar sem o nosso auxílio. Ver 
as crianças crescendo saudáveis e 
se tornando bons seres humanos. 
Essa é a maior recompensa”, afirma. 

Semeando frutos em sua fa-
mília, Salete conta com o auxílio 
da filha e do neto, de apenas três 
anos, para garantir comida e amor 
a todos que estejam passando por 
um momento difícil. “Temos que 
começar a olhar ao nosso redor, 
reparar no outro, desconectar do 
digital e ver a realidade. O amor é a 
palavra-chave para tornar o mundo 
melhor”, finaliza. 

Contra o preconceito e as mazelas da sociedade
Lisiane Pires foi responsável pela criação da primeira comissão 
carcerária do RS, proporcionando mais dignidade às famílias dos 
apenados e mais oportunidades de ressocialização aos egressos 

ampliando o diálogo com a Susepe 
e trazendo resultados importantes 
à comunidade carcerária. “Os fami-
liares ganharam voz e rosto e sua 
luta começou a ser respeitada. O 
processo de visitação foi facilitado. 
Toda vez que há quebra de direitos 
em relação aos presos, consegui-
mos levar a denúncia com rapidez 
aos setores competentes. Fizemos 
um trabalho de base e nos torna-
mos uma ferramenta para o forta-
lecimento”, analisa Lisiane.

Em sua opinião, a luta do Po-
der Público e da sociedade deve se 
voltar contra todo o tipo de precon-
ceito, contra a intolerância, a homo-
fobia, o racismo e “todas as mazelas 
que contribuem para o aumento 
da criminalidade”. “Enquanto a so-
ciedade não tratar as próprias ma-
zelas, teremos feridas maiores, e o 
cárcere é uma ferida que a socie-
dade tem desconforto em tratar”, 
comenta. A voluntária reforça que 
o Brasil não tem em sua constitui-
ção pena de morte ou pena perpé-
tua e que todo o apenado um dia 

retornará à sociedade. “O preso de 
hoje será o cidadão de amanhã, por 
isso a importância de se trabalhar 
a readaptação e a ressocialização. 
O encarceramento não é bom para 
ninguém. Precisamos pensar em 
maneiras de melhorar o processo 
para que ele cumpra seu papel de 
ressocialização”, ressalta. 

E todo o processo de readap-
tação à sociedade, na opinião de 
Lisiane, tem como peça-chave a 
relação com os familiares. Sem po-
líticas eficazes providas pelo Esta-
do, ela acredita que a família seja a 
ferramenta mais efetiva para man-
ter o vínculo do preso com a so-
ciedade. “É a família que incentiva 
em sua reinserção. Então o Estado 
deve atender essas pessoas com a 
importância que elas têm”, afirma. 

Mais do que uma ativista da 
comunidade carcerária, Lisiane 
ainda trabalha com outros grupos 
como indígenas, imigrantes de 
etnia negra e demais pessoas em 
situação de vulnerabilidade social 
em Bento. “São trabalhos que me 
fazem ser uma pessoa um pouco 
melhor, me sentir útil para a socie-
dade. Tentar diminuir as mazelas 
faz com que eu cresça, alimenta a 
alma e me ensina que, a cada dia, 
somos gotinhas d’águas furando 
pedra”, reflete. Como mensagem a 
toda sociedade, Lisiane aconselha: 
“Condene menos, critique menos e 
atue mais. Precisamos de mais pes-
soas engajadas para construirmos 
uma sociedade melhor”. 

Eduarda Bucco
Arquivo pessoal

 54 3451 4040  |  99153 0149
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São esses fatores que contribuem 
para o adoecimento da saúde mental. 
Assim, é uma questão de tempo para a 
depressão, o transtorno de ansiedade, 
o pânico e as fobias surgirem e impac-
tarem na qualidade de vida. 

Para ter uma ideia de como 
anda a sua saúde mental, você pode 
refletir sobre a qualidade do seu 
estado emocional, pensamentos 
e comportamentos. Ultimamente, 
você tem se sentido cansado, irri-
tado, triste, desmotivado ou ente-
diado? O seu emocional é domina-
do por pensamentos negativos que 
aprofundam o seu mau humor?

Quando foi a última vez que 
sentiu abundância de emoções 
boas? Se você não consegue lem-
brar-se da última vez que sentiu isso 
ou teve sensação de paz interior, 
está na hora de começar a refletir 
sobre a saúde mental e a importân-
cia do autocuidado.  

Autocuidado é um conjunto 
de hábitos, posturas e valores que 
objetivam o bem-estar emocional, 
psicológico e físico. Como engloba 

Que relação existe entre 
saúde mental e a importância do 
autocuidado? Dedicar um tempo 
a si mesmo, por menor que seja, 
é essencial para que fatores psi-
cológicos estejam em dia. A cada 
quanto tempo você dedica um 
tempo para sua saúde mental? 
Conheço um amigo que todos os 
dias acorda 4h da manhã. 

Questionado sobre o mo-
tivo de fazer isso todos os dias, 
respondeu que dedica um tempo 
diário para tomar banho e cuidar 
da higiene do corpo. E quando 
o fazemos quanto à mental? As 
pessoas vivem tão ocupadas com 
obrigações profissionais e fami-
liares, além das suas próprias 
cobranças pessoais, que não se 
lembram de cuidar de si mesmas. 

Ignorar o estresse ou pior 
do que isso, não conseguir dis-
tinguir estresse físico do men-
tal, ansiedade, exaustão mental 
e desgaste emocional em prol 
de cumprir objetivos, resolver 
problemas alheios e viver como 
se nada estivesse acontecendo 
dentro delas é uma das piores 
alternativas. 

Muitas pessoas ainda 
veem o sofrimento emocional 
e psicológico como “frescura” 
e continuam com suas rotinas 
apertadas, esperando melhorar 
magicamente. O problema de 
ignorar os alertas da mente e do 
corpo é que pode acarretar re-
percussões no futuro em vários 
âmbitos. O excesso de estresse 
e ansiedade refletem na saúde 
física e mental negativamente, 
desencadeando doenças graves. 

Olhar para você: a 
importância da saúde 

mental e do autocuidado

Profª. Ilciane 
Sganzerla Breitenbach 
Coordenadora do curso de Psicologia da UCS 
Bento e docente da área de Humanas
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múltiplas esferas da nossa vida, é 
muito eficiente para cuidar da saú-
de mental. E um dos diversos pon-
tos positivos do autocuidado é que 
ele pode ser utilizado diariamente.

Você cuida de você mesmo 
quando recusa um relacionamen-
to, uma situação ou uma amizade 
que lhe faz mal. Ou quando decide 
deixar o expediente no horário 
correto na sexta-feira após uma 
semana de trabalhos além do ho-
rário. Ou, ainda, quando dedica 
preciosos momentos da sua rotina 
matinal para arrumar-se do jeito 
que você gosta.

Em outras palavras, o auto-
cuidado é feito e aproveitado nos 
mínimos detalhes. Por mais que 
eles não pareçam tão importantes 
à primeira vista, pequenas ações, 
quando contabilizadas, causam um 
impacto enorme na saúde mental. 

Embora você tenha obriga-
ções, pendências e afazeres para 
concluir, engajar-se com você mes-
mo, proporcionando o melhor para 
si também é um item da agenda. 
Aprecio quando escuto de algumas 
pessoas que se cuidar faz parte da 
agenda diária. Esse, de fato, é o 
seu compromisso mais importan-
te, porque ele garante a saúde e a 
disposição necessárias para o seu 
funcionamento diário.

A maioria das pessoas, atual-
mente, está no mesmo barco: vi-
vendo uma vida acelerada e estres-
sante, sem tempo ou sem vontade 
de olhar para elas mesmas. Saia 
desse piloto-automático para en-
tender como cuidar da sua saúde 
mental e a importância do auto-
cuidado.

Especial Bento 131 anos

A educação como ferramenta de transformação
A professora Eliana Passarin, 54 anos, desde os 15 encontrou na profissão motivos para mudar para melhor a vida de seus mais de 6 mil alunos

Raquel Konrad
Certa vez, em uma aula do 

Movimento Brasileiro de Alfabe-
tização (Mobral), um senhor de 
70 anos, que era analfabeto e ti-
nha acabado de “aprender a lidar 
com as letras”, olhou para a pro-
fessora e disse: “agora ninguém 
vai me passar para trás. Agora eu 
sei ler”.  O relato, que poderia ser 
de um livro ou de um conto, é na 
verdade uma história real, que a 
professora Eliana Passarin, hoje 
com 54 anos, ouviu de seu aluno 
sênior. Ela tinha apenas 15 anos e 
já havia transformado uma vida. 
Hoje, após mais de 6 mil alunos 
frequentarem suas aulas, o núme-
ro de vidas modificadas pela edu-
cação é muito maior.

Natural de Bento Gonçalves 
e, atualmente, professora de geo-
grafia da Escola Alfredo Aveline, 
Eliana se destaca pelos projetos 
inovadores e inclusivos, que ren-
deram até prêmios nacionais e in-
ternacionais. Ela, que já lecionou 
em diferentes escolas e projetos 
– como para o Movimento Sem 
Terra e Ensino de Jovens e Adul-
tos (EJA) –, coleciona histórias 
de vitórias e superação. Além da 
lembrança do senhor, que após a 
alfabetização ficou feliz que con-
seguiria conferir seu contrache-
que, Eliana também relembra mo-
mentos especiais com seus alunos 
mais jovens. “Em 1995, quando 
ainda não existia laudo de inclu-
são, um aluno de 15 anos, que 
sequer respondia ‘presente’ na 

chamada, acabou se envolvendo 
em um projeto que fizemos com 
colegas sobre a Copa do Mundo. 
Em uma apresentação, ele dançou 
e cantou com os colegas no salão 
lotado da comunidade do Borgo, e 
os pais, emocionados, nem acredi-
tavam que o filho tinha se soltado 
e conseguido fazer tudo que fez 
no palco”, comenta.

A Alfredo Aveline, institui-
ção que sempre incentivou os 
projetos de Eliana, foi a primeira 
escola do município a contar com 
internet, em 1996, e, na época, 
foi possível integrar os alunos 
com pessoas de outros lugares do 
mundo. Também foi a primeira 
escola a lançar jornal próprio im-
presso. “Eu coordenava o projeto 

e o jornal, com notícias da escola 
e da comunidade, era distribuído 
no bairro. Os alunos amavam pro-
duzir o conteúdo”, comenta. 

Tantos projetos especiais 
e transformadores na vida das 
crianças também lhe renderam 
muitos convites para ser pa-
raninfa nas formaturas. “É um 
momento lindo, carregamos os 
afilhados para toda vida e isso é 
emocionante”, comenta. Por outro 
lado, a ligação e os vínculos com 
os alunos também proporcionam 
momentos difíceis. “Perder alu-
nos tão jovens e cheios de vida 
também marcou a minha vida 
profundamente, porque eles são, 
um pouco, nossos filhos. É muito 
triste ver alguns nomes morre-

rem por conta das drogas, pela 
violência e até mesmo por doen-
ças, como ocorreu recentemente 
com a Duda, uma das mais bri-
lhantes alunas que tive, vítima de 
câncer”, lamenta.

A professora também já con-
tribuiu na vida de imigrantes, 
como haitianos. “A integração e a 
vivência de suas experiências tão 
fortes e dramáticas, despertam 
nos colegas fortes sentimentos 
de empatia e humanidade. Ver 
alunos, por exemplo, de periferia 
se tornarem escritores, lançando 
livros, recebendo prêmios nacio-
nais e internacionais e dedicarem 
parte desta conquista ao incenti-
vo e apoio que a gente pode dar é 
gratificante demais”, comenta.

Outros projetos encabeçados 
pela professora beneficiariam a 
comunidade, como o “Me conta 
que eu escrevo”, que rendeu um 
livro, em 2018, com as histórias 
de idosos do Lar do Ancião. A 
verba arrecada no livro foi des-
tinada para a instituição.  Outro 
projeto, que inclusive rendeu ao 
Aveline mais um prêmio nacio-
nal, foi o “Ler o Mundo Viver a 
Vida”, no qual a turma produziu 
um documentário. “Os alunos 
contaram o dia que mais marcou 
sua vida e chorei demais durante 
a gravação. Isso me fez amá-los 
ainda mais”, confessa. “Foram 
tantos projetos coletivos globais 
da escola que marcaram minha 
vida! Acredito na troca que se 

complementa. Ver os alunos en-
volvidos em projetos, como o 
‘Grande Espetáculo’ sempre é 
mágico. Com eles inclusive a es-
cola chegou em artistas de reno-
me nacional, como Elza Soares, os 
filhos de Elis Regina e Vinicius de 
Moraes”, conta.

Para Eliana, a pandemia trou-
xe um cenário ainda mais desafia-
dor para a educação e que precisa 
ser compreendido de maneira 
aprofundada, a fim de gerar novos 
conhecimentos e mapear possibi-
lidades de ações para o presente 
e para o futuro. “Fomos pegos 
por um tsunami, sem manual de 
instrução, tivemos que nos rein-
ventar sem formação prévia, sem 
acesso a tecnologias, sem acesso 
à internet. As desigualdades se 
evidenciaram ainda mais, uns 
em barquinhos outros em transa-
tlântico. O prejuízo é pedagógico, 
social e psicológico. Depois desta 
pandemia é necessário que polí-
ticas de Estado sejam efetivadas, 
ampliando formação de profes-
sores, sistemas mais interativos, 
diminuindo a distância transacio-
nal, precisamos estar preparados 
e estender a ‘mão’ para quem 
mais precisa neste processo”, 
pontua.

Se depender do entusiasmo 
da professora, talvez as dificul-
dades de vidas de muitas pessoas 
que vivem em Bento sejam menos 
dolorosas de serem superadas. 
Afinal, o professor e a educação 
transformam vidas.
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UCS Oportunidades
Trabalhar ou realizar um estágio são vivên-

cias importantes para quem cursa uma gradua-
ção. Nesse contexto, a UCS criou um programa de 
apoio aos alunos nesta busca. O UCS Oportunida-
des conecta os estudantes e a comunidade com o 
mercado de trabalho por meio da divulgação de 
vagas de emprego. O programa oferece vagas de 
estágio e para colocações efetivas, além de divul-
gar vagas de empresas de Caxias do Sul e Região. 
As oportunidades contemplam diversos cursos. 
O maior número de ofertas relacionam-se às gra-
duações em Administração, Direito, Engenharias, 
Marketing, Publicidade e Propaganda e TI.

Psicopedagogia EAD 
- Vagas Limitadas!
Com os objetivos de promover a formação 

de profissionais psicopedagogos qualificados 
para intervir individual, grupal e/ou institucio-
nalmente, visando à potencialização de situa-
ções de aprendizagem, bem como à superação 
de problemas ou lacunas diagnosticadas no to-
cante a essa dimensão humana e contribuir com 
a comunidade regional por meio da formação 
de psicopedagogos qualificados para intervir 
na criação, potencialização e/ou facilitação de 
oportunidades/espaços de aprendizagem, es-
pecialmente no que se refere ao trabalho com 
crianças e adolescentes, a UCS Bento promove o 
curso de Pós em Psicopedagogia.

O curso é destinado aos graduados em 
áreas como Pedagogia, Psicologia, Fonoaudiolo-
gia, Fisioterapia, Serviço Social, licenciaturas em 
geral e outras áreas afins.

As aulas, quinzenais, serão ministradas aos 
sábados, das 8h30 às 12h, de outubro de 2021 
a abril de 2023.

Mais informações e o Edital na íntegra dos cursos podem ser obtidos através da área de Relações com o 
Mercado, através do Whats (54) 9 9653.3184. Ou em ucs.br, na aba Mestrados e Doutorados.

Mestrado em Turismo
Estão abertas as inscrições para o Processo 

Seletivo do Mestrado em Turismo – 1º Semestre 
de 2022, nos Campi de Bento, Canela, Nova Prata, 
Vacaria e na Unidade Torres. O valor da taxa é de 
R$ 150, sendo que egressos da UCS têm 30% de 
desconto sobre este valor.

O Processo Seletivo será realizado em dezembro, 
como também a divulgação dos resultados 
preliminares.

Mestrados na UCS Bento!

O Esquenta EAD UCS chegou para aque-
cer sua carreira! São inúmeros cursos com 80% 
de desconto na primeira mensalidade, bolsa 
de até 100% do semestre ou até 20% o curso 
todo. É isso mesmo! Confira algumas opções 
de cursos oferecidos pela Universidade de 
Caxias do Sul, que figura entre as mais bem 
conceituadas do país e tem reconhecimento 
internacional:

- Administração
- Análise e Desenvolvimento de Siste-

mas
- Engenharias (Alimentos, Materiais, 

Produção)
- Estética e Cosmética
- Licenciaturas (Educação Física, Geogra-

fia, História, Letras, Matemática, Química)
- Pedagogia
- Serviço Social e muitos outros!

O EAD UCS chegou para aquecer sua carreira!

Inscrições, acesse o 
QR-CODE ou Informe-
-se através do Whats 
(54) 9 9653.3184

Mestrado Acadêmico em 
Letras e Cultura

Também estão abertas as inscrições para o 
Mestrado em Letras e Cultura, cujo Processo Seletivo 
ocorre em novembro. O processo é válido para 
ingresso a partir de março de 2022.

Mestrado em Psicologia
Outro Processo Seletivo aberto na UCS Bento é 

o do Mestrado em Psicologia. 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.

Mestrado em Engenharia 
de Produção

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

O processo seletivo é classificatório, conduzido por Comissão 
de Seleção, nomeada pelo Colegiado do Programa. São 16 meses 
de curso.

Mestrado em Direito
Ainda na área do Mestrado estão abertas as 

inscrições para o Processo Seletivo do Mestrado 
Acadêmico de Direito.

A oferta das vagas se dá em duas Linhas de 
Pesquisa: Direito Ambiental e Novos Direitos e Direito 
Ambiental, Políticas Públicas e Desenvolvimento 
Socioeconômico.

Para se inscrever, acesse o site www.ucsminhaescolha.com.br/
site/ucs-oportunidades/. Já as empresas interessadas em oferecer 
vagas devem entrar em contato pelos telefones (54) 3218-2373 e 
3218-2718 ou pelo e-mail oportunidades@ucs.br, para formalizar 
o convênio e a abertura de vagas.

Confira a relação completa em www.ucs.br/site/graduacao/#catalogo/ead

Chega de adiar os 
seus sonhos - 

Vestibular 2021!
Estudar na UCS é escolher as melhores pers-

pectivas para a construção de uma trajetória 
pessoal e profissional de sucesso. Na UCS os alu-
nos encontram a segurança de integrar uma ins-
tituição com mais de 50 anos de história, porém, 
com uma visão moderna, dinâmica e inovadora 
de formação profissional e humana.

Somente na UCS os estudantes se deparam 
com cursos modernos e flexíveis, com uma pro-
posta curricular que confere muito mais auto-
nomia para direcionar sua formação. Não é por 
nada que são mais de 100 mil as pessoas gra-
duadas pela UCS.

Se você ainda não faz, mas quer fazer parte 
desta grande e conceituada Universidade, não 
perca a oportunidade e se inscreva no Vestibular 
UCS, com provas todas as segundas e quintas.

Para os cursos em Bento Gonçalves, acesse o QR-CODE ou con-
tate a área de relacionamento da UCS Bento pelos Whats App: 
(54) 99626-2771 e (54) 99919-3141.
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Parcerias profissionais passarão a ter 
mais importância. A dois, seu lado 
sensível e emotivo estará em alta.

Touro – 21/04 a 20/05
Sua responsabilidade ganha bastan-
te destaque. Na paquera, use o char-
me. A dois, aposte na sensibilidade. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Sorte em alta. Alguém atraente está 
na sua mira. No relacionamento, é 
melhor ceder para o bem do casal.

Câncer – 21/06 a 21/07
Bom momento para mudanças. Seu 
jeito sociável fisga o alvo na paquera. 
A dois, criatividade e romantismo.

Leão – 22/07 a 22/08
Comunicação em alta. Romance ini-
ciado agora não tem muita chance. 
Tende a fugir de situações tensas a 
dois.

Virgem – 23/08 a 22/09
Sorte nas finanças. Na paquera, chan-
ces de encontrar alguém especial. A 
dois, afinidades ficam mais fortes.
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Libra – 23/09 a 22/10
Estará mais confiante. Na paquera, 
relacionamento a distância à vista. A 
dois, diálogo sobre relação e finanças.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Agirá com mais sutileza e amor-pró-
prio. No relacionamento, hora de apro-
veitar o clima romântico e inspirado. 

Sagitário – 22/11 a 21/12
Mantenha os pés no chão. Pode pintar 
amizade colorida. A dois, hora de in-
vestir em novos começos e ideias.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
A vida profissional ganha foco. Um ex-
-amor pode dar as caras na paquera. A 
dois, tempo de renovar a relação.

Aquário – 21/01 a 19/02
Cresce o desejo de abrir novos hori-
zontes e recomeços. Nos relaciona-
mentos, pode iniciar algo fora dos 
padrões. 

Peixes – 20/02 a 20/03
Bom momento nas finanças. Apos-
te tudo no seu sexto sentido para te 
guiar, sobretudo nos relacionamentos.

Cinema 
Programação de 08/10 a 13/10 

GNC 1
A Casa sombria
Suspense, 14 anos, 107 minutos.
Diariamente, 19h45 e 22h, dublado.

Ainbo – A menina da Amazônia 
Animação, livre, 86 minutos.
Diariamente, 13h20 e 17h40, dublado.

Patrulha Canina – o filme 
Animação, livre, 86 minutos.
Diariamente, 15h30, dublado.

GNC 2 
Fátima: a história de um milagre 
(pré-estreia)
Drama, 12 anos, 113 minutos.
Diariamente, 19h, dublado.

Shang-chi e a lenda dos dez anéis
Ação, 12 anos, 135 minutos.
Diariamente, 13h45, dublado.

Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente, 16h30, legendado.
Diariamente, 21h20, dublado.

GNC 3
007 – Sem tempo para morrer 
Ação, 14 anos, 163 minutos.
Diariamente, 14h, 17h20 e 20h45, legendado.

GNC 4
Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente, 13h30, 16h, 18h45 e 21h, dublado.

GNC 5 
Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente, 14h30 e 21h45, legendado.
Diariamente, 17h e 19h30, dublado.

GNC 6
007 – Sem tempo para morrer 
Ação, 14 anos, 163 minutos.
Diariamente, 15h10, 18h20 e 21h30, dublado.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 1
Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente, 13h45 e 16h, dublado.
Dias 7, 8, 10, 12 e 13, 18h30, dublado.
Dias 9 e 11, 18h30, legendado.
Dias 7, 9, 11, 12 e 13, 21h, dublado.
Dias 8 e 10, 21h, legendado.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3
Pedro Coelho 2 – O fugitivo
Aventura, livre, 94 minutos.
Dias 7, 8, 9 e 12, 14h, dublado.

Patrulha Canina – o filme 
Animação, livre, 86 minutos.
Dias 10 e 13, 14h, dublado.
 Dias 7, 9 e 12, 16h, dublado.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis
Ação, 12 anos, 135 minutos.
Dias 7, 9 e 12, 18h, dublado.

007 – Sem tempo para morrer 
Ação, 14 anos, 163 minutos.
Dias 10 e 13, 14h, dublado.
Dias 7, 9, 11, 12 e 13, 20h30, dublado.
Dia 10, 20h30, legendado.

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2

Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente, 13h45 e 18h30, dublado.
Dias 7, 9, 11 e 13, 16h, dublado.
Dias 8, 10 e 12, 16h, legendado.
Dias 8, 10, 11 e 12, 21h, dublado.
Dias 7, 9 e 13, 21h, legendado.

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 10

Bolinho de batata palha

INGREDIENTES
- 1 pacote de batata palha
- 3 ovos 
- 1 1/2 xícara (chá) leite 
- 1 1/2 xícara (chá) mussarela ralada 
- 2/3 xícara (chá) farinha de trigo 
- Sal e Salsa a gosto 

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, misture todos os ingredientes 
até formar uma massa homogênea e 
consistente. Divida a massa em pequenas 
porções. Em uma panela, aqueça o óleo e frite 
as porções até ficar dourada. Retire o excesso 
de óleo sobre papel toalha e sirva quente.

Sete Erros | Respostas na página 10

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Para se profissionalizar 
Retomada do turismo aponta para a 
necessidade de profissionais qualificados

Apesar de ainda estarmos vi-
venciando um período de pande-
mia, o Vale dos Vinhedos já retoma 
o seu protagonismo como destino 
turístico nacional. De acordo com 
a Secretaria de Turismo de Bento 
Gonçalves, entre janeiro e julho 
deste ano o município recebeu 
649.735 visitantes, 67% a mais 
do que nos primeiros sete meses 
de 2020, quando havia recebido 
388.179 visitantes.

A relevância da região não é 
por acaso. O Vale dos Vinhedos — 
localizado no centro do triângulo 
formado pelas cidades de Bento 
Gonçalves, Monte Belo do Sul e Ga-
ribaldi — é uma área que possui 
enorme legado histórico, cultural 
e turístico, sendo que foi a partir 
de 1875 que imigrantes italianos 
começaram a chegar à Serra Gaú-
cha e enraizar seus costumes e 
tradições. Segundo a docente do 
curso de Sommelier do Senac Ben-
to Gonçalves, Michelle Landgraf, os 
imigrantes se instalaram na região 
com tudo aquilo que conheciam de 
agricultura. “Uma das coisas mais 

conhecidas por essas famílias era a 
produção de vinhos”, explica.

A região conta com vinícolas 
renomadas que, ao longo dos últi-
mos anos, conquistaram destaque 
nacional e internacional pela qua-
lidade e personalidade dos seus vi-
nhos. Destaca-se não só para o Rio 
Grande do Sul, mas para o Brasil e 
para o mundo, já que é o berço da 
produção de vinhos no país. “Me-
tade das vinícolas do Brasil estão 
sediadas em Bento Gonçalves, prin-
cipalmente na região”, destaca a 
docente.

Com a retomada do turismo 
na região, a necessidade de pro-
fissionais da área de Gastronomia 
e de Enoturismo será ainda maior, 
entre eles o Sommelier. “Temos 
mais de 1,3 mil vinícolas no Brasil 
e mais da metade localiza-se na 
Serra Gaúcha. É impossível que os 
estabelecimentos ofereçam todos 
os vinhos, por isso é importante um 
profissional para fazer a curadoria 
dessa carta”, explica Michelle.

Quem quer aproveitar essa 
oportunidade deve conhecer o cur-

so de Sommelier do Senac Bento 
Gonçalves. Com 160 horas, a forma-
ção aborda conceitos sobre análise 
sensorial (considerando as proprie-
dades organolépticas de vinhos), 
como sugerir vinhos (considerando 
o perfil e preferência do cliente), 
quais vinhos servir (considerando 
temperatura, taças, procedimentos 
e preferência do cliente), como fa-
zer combinações entre alimentos e 
vinhos (considerando suas carac-
terísticas sensoriais das bebidas), 
além de tratar sobre elaboração e 
administração de cartas de vinhos. 
Esse curso, assim como outros na 
área da Gastronomia, entre os quais 
Cozinheiro e Confeiteiro, está com 
matrículas abertas. 

Ficou interessado? Mais in-
formações podem ser obtidas 
pelo site www.senacrs.com.br/
bento ou pelo WhatsApp (54) 
9255 7649.

Senac Bento 
Gonçalves está 
com matrículas 
abertas para 
diversos cursos 
voltados ao 
turismo  da Serra 
Gaúcha

Wyndham Bento Gonçalves Resort & Spa Bewine
Com investimento inicial de R$ 300 milhões, rede de 
hotéis anuncia empreendimento no Vale dos Vinhedos

O Vale dos Vinhedos, em 
Bento Gonçalves, ganhará um 
megaempreendimento: um com-
plexo turístico com hotel, resort 
e parque temático, em um espaço 
que ocupará 60 mil m². O projeto 
foi apresentado na última sema-
na pela rede de hotéis Wyndham 
Hotels & Resorts em parceria 
com a empresa Bewine e deve ser 
concluído em até seis anos. O in-
vestimento inicial das empresas 
é de R$ 300 milhões e deve gerar 
mais de 2 mil empregos.

O projeto promete ser um 
marco para os negócios da Bewi-
ne que busca ser referência glo-
bal em experiências imersivas 
de entretenimento e hospeda-
gem conectadas ao universo do 
vinho. Por ano, a Serra Gaúcha 
movimenta cerca de 12 milhões 
de visitantes e com o novo com-
plexo a expectativa é aumentar 
consideravelmente esse volume 
de turistas. “Queremos atingir 
fortemente o público internacio-

nal, também, e esse é um ponto 
importante estar junto com a 
Wyndham” destacou Rafael Zar-
do, executivo da Bewine.

O hotel, que terá gestão da 
Wyndham, contará com 421 
apartamentos em formato de 
multipropriedades, divididos em 
três categorias: Luxo, Super Luxo 
e Master. Todos os apartamentos 
terão espaçosos terraços priva-
tivos, com opções com piscina 
e sala com lareira. A linguagem 
contemporânea e arrojada é 
considerada ponto alto: o empre-
endimento terá a maior piscina 
com borda infinita e cascata do 
mundo, elevador inclinado com 
atrações holográficas, spa, acade-
mia, centro de eventos, helipon-
to, lobby bar e GrapeTale para as 
crianças.

PARQUE TEMÁTICO
Já o parque temático terá 

dois quilômetros de extensão, 
proporcionando sensações ol-

fativas, de paladar e tato. Pelo 
complexo será possível desfrutar 
de experiências como as diferen-
tes umidades do ar, que mudam 
de acordo com cada microrre-
gião vinífera até contato com 
tecnologias 7D. Isso quer dizer 
que, na Capital Brasileira do Vi-
nho, será possível conhecer a 
região e diversos outros pontos 
mundiais que têm o vinho como 
protagonista. Entre as atrações 
projetadas, estão: maior adega 
vertical do mundo, museu com 
tecnologias imersivas, terroirs 
do mundo, universidade do vi-
nho, foodmarket, restaurante 
suspenso com vista para o Vale 
dos Vinhedos e Rooftop, um dos 
maiores jardins suspensos do 
mundo, maior dança das águas, 
praça de shows e eventos com 
capacidade de até 6 mil pessoas, 
winebars, helicóptero próprio 
para passeios panorâmicos e 
aero-transfer entre aeroporto de 
Porto Alegre ou Caxias do Sul.
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“Amor, tempo e morte. Vocábulos 
simples, mas que carregam um 
sem número de sentimentos, 
entre os quais muitos temos 
dificuldade de expressar”

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

Quel
Konrad
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 Pedro 
Della 
Côrte
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“O Outubro Rosa tem um 
significado muito especial, mas 
não deve ser o único momento 
a abordarmos este tema”

Previsão do tempo

Sol com muitas nuvens. 
Período de céu nublado 

com chuva. À noite  o 
tempo fica firme.

09/10
11º
20º

Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde 

e à noite

08/10
10º
19°

Sol com muitas nuvens e 
chuva ainda pela manhã. 
Tarde e noite chuvosas.

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

10/10
13º
20º

Faculdade Cenecista
Sem professores orientadores para TCC, grupo de estudantes cobra soluções

Alunos dos cursos 
de Biomedicina 
e Biologia estão 
sem orientadores 
há cerca de um 
mês devido à 
suposta falta de 
pagamento dos 
professores

Um grupo de cerca de 30 es-
tudantes da Faculdade Cenecista 
de Bento Gonçalves entrou em 
contato com o jornal SERRANOS-
SA para relatar um problema que 
vem ameaçando a conclusão dos 
cursos de Bacharel em Biome-
dicina e Bacharel em Biologia: 
a falta de orientadores para os 
Trabalhos de Conclusão de Cur-
so (TCC). Desde o semestre pas-
sado sem professores para essa 
função, os alunos se reuniram 
com a faculdade nesta semana 
para tentar entender a razão do 
afastamento desses profissio-
nais. “Fomos informados oficial-
mente nesta terça-feira, dia 05 
de outubro de 2021, há mais ou 

menos um mês da apresentação 
de nossos TCCs, cadeira paga 
integralmente desde o início do 
semestre 2021/02, que os nos-
sos orientadores, professores 
escolhidos por nós, com profici-
ência nos temas que definimos, 
não seriam mais nossos orienta-
dores, devido a uma decisão da 
nossa mantenedora de Brasília”, 
resumiu o grupo de estudantes 
ao jornal. 

De acordo com os alunos, 
apesar da falta de detalhes re-
passados pela faculdade sobre a 
decisão da mantenedora, a eles 
foi repassada a informação ex-
traoficial de que os professores 
orientadores teriam “negado a 
continuidade do projeto por falta 

de pagamento”. 
Durante a reunião, a facul-

dade teria comunicado aos estu-
dantes que um único professor 
ficaria responsável, a partir de 
agora, pela continuidade das 
orientações. “Quem assumiu to-
das as 25 mentorias de TCC foi o 
nosso coordenador, que também 
não está recebendo por isso. Se-
gundo conversado em reunião 
gravada, o mesmo está auxilian-
do voluntariamente”, disseram 
os estudantes. 

Diante dessa situação, os 
estudantes descrevem estarem 
se sentindo “frustrados e desa-
pontados”, diante do esforço e 
do valor financeiro depositado 
para conclusão do curso. “Quem 

irá julgar toda a nossa evolução 
até aqui? Já que o nosso coor-
denador não nos acompanhou 
desde o pré-projeto. Como será 
chegar à banca e não ter o nosso 
verdadeiro orientador ao nosso 
lado? Como a instituição privada 
aceita trabalho voluntário, sem 
remuneração, quando pagamos 
integralmente a cadeira?”, ques-
tionam os estudantes. 

Ainda conforme o grupo de 
alunos, além da falta de orienta-
dores, a instituição de ensino tem 
enfrentado outros problemas 
como “pagamentos de profissio-
nais empregados pela instituição 
sendo reduzidos, falta de aulas 
práticas, troca de professores por 
aulas em EAD, cancelamentos de 
cadeiras no meio do semestre e 
demissão de funcionários”. “Nin-
guém abraça sozinho uma turma 
inteira. Precisamos de nossos 
professores escolhidos!”, apelam 
os estudantes.

Em contato com a faculdade, 
foi repassado ao SERRANOSSA 
que o setor jurídico da institui-
ção orientou o reitor Adriano 
Menegotto “a não falar sobre o 
assunto”. Os estudantes aguar-
dam uma solução para o proble-
ma, a fim de garantir a conclusão 
de seus cursos.

Protocolo da Amesne
Bento volta atrás e comprovante 
de vacinação não poderá ser 
exigido em atividades de alto risco

Após anunciar na terça-feira, 
05/10, a adesão do município de 
Bento Gonçalves aos novos pro-
tocolos divulgados pelo Estado 
que, entre os protocolos, estava 
a exigência do comprovante de 
vacinação para atividades de alto 
risco de contaminação pelo Coro-
navírus, na quinta-feira, 07/10,  o 
município voltou atrás e decidiu 
acatar os protocolos regionais 
estipulados pela Associação dos 
Municípios da Encosta Superior 
do Nordeste (Amesne). Neles, 
há modificações nas medidas do 
Estado como a extinção da proi-
bição de consumo de alimentos 
e bebidas nos pátios dos postos 
de combustíveis; o distanciamen-
to de somente 1 metro entre as 
pessoas em feiras e nos salões de 
beleza e de 2 metros em shows; 
o aumento do número de pessoas 
permitidas por mesa nos estabe-
lecimentos alimentícios e a extin-
ção da exigência de passaporte 
vacinal para acesso a determina-
dos estabelecimentos.

O novo decreto, de número 
11114/2021, foi publicado na 
quinta-feira, 07/10, no Diário Ofi-

cial do município. 
Anteriormente, eventos so-

ciais, infantis e de entretenimen-
to; casas noturnas; competições 
esportivas; feiras e exposições 
corporativas e similares; shows, 
cinemas, teatros, casas de espe-
táculos e similares; parques te-
máticos e de diversão e similares 
precisariam a comprovação da 
vacinação, no entanto, a exigência 
repercutiu no meio empresarial e 
na comunidade. 
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