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Decisão

Diogo, Amarildo e Pasin
são condenados a pagar
multa de mais de R$ 63 mil

COVID-19

Júlia Milani

Processos referentes a irregularidades na campanha eleitoral
de 2020 foram julgados pelo TRE-RS na terça-feira, 24/08
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Em defesa da inclusão

Pai de criança autista
de Bento rebate fala de
ministro da Educação

Na semana passada, Milton Ribeiro afirmou que estudantes com
deficiência “atrapalham” demais alunos
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Impacto

Emissão de CNH para jovens
de 18 anos tem redução de
26% no município

Com procura
cerca de 20%
abaixo do
estimado,
Bento segue
com calendário
de 1ª dose

Unsplash

Neste sábado, 28/08, pessoas acima de 18 anos que ainda
não se vacinaram podem procurar as unidades do Conceição,
Aparecida, Santa Helena, Licorsul, Vila Nova e Botafogo para
receber primeira dose
Altos custos e alternativas
de transporte estão entre
alguns dos motivos da baixa,
conforme profissionais
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Aumento de casos
respiratórios em crianças
levanta alerta em Bento
Médico ressalta o alto potencial transmissor do Coronavírus de
crianças e adolescentes ainda não vacinados

Saúde | 2

Preço da gasolina subiu cerca de
R$ 0,10 em apenas duas semanas
Conforme pesquisa semanal realizada pelo Procon de Bento, no dia 04/08 a média do
litro da gasolina comum era de R$ 6,09. No dia 18/08, valor médio subiu para R$ 6,19
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COVID-19

Bento registra procura por
vacina 20% abaixo do estimado
Na última sextafeira, 20/08, o
município alcançou
a última faixa etária
da população
adulta na vacinação
contra a COVID-19,
mas estimativa da
prefeitura evidencia
ausência de milhares
de pessoas
Eduarda Bucco
Bento Gonçalves foi um dos
primeiros municípios gaúchos a
alcançar a faixa etária dos 18 anos
na vacinação contra a COVID-19,
imunizando 1.662 pessoas entre
18 e 19 anos na sexta-feira, 20/08,
na Fundaparque. Com essa fase, o
município chegou a 86.162 pessoas vacinadas com a primeira dose e
com dose única. Desses, 31.414 já
receberam a segunda dose. Mesmo
assim, o número de pessoas que
ainda não buscaram se imunizar é
significativo no município. Conforme informações da secretaria de
Saúde, a procura pelo imunizante
foi cerca de 20% menor do que o
esperado, “com baixa em praticamente todas as faixas etárias”, relata a secretária Tatiane Fiorio.
A ausência na vacinação tam-

Júlia Milani/SERRANOSSA

bém é percebida na aplicação da
segunda dose, mas em menor escala. Em média, cerca de 350 pessoas
estão com a segunda dose atrasada.
“Estamos fazendo busca ativa e
chamada para vacinar no Espaço do
Idoso [bairro Progresso] e na UBS
Zona Sul”, reforça. Quanto às segundas doses ainda dentro do prazo,
cerca de 52 mil pessoas aguardam
a aplicação no município.
Fora da população adulta, Bento Gonçalves já vacinou 427 adolescentes com comorbidades. O número também não evidencia o total
dessa população estimada, mas a
secretária garante que o dado representa uma grande parte desse
grupo. Os demais adolescentes de
12 a 17 anos sem comorbidades
ainda não estão sendo vacinados
no município. Apesar de algumas
cidades como São Paulo e o Rio de
Janeiro e o Distrito Federal já estarem aplicando o imunizante nesse
público, a secretária de Saúde de
Bento afirma que essa etapa ainda

não foi oficializada pelo Ministério
da Saúde.
Questionada sobre a visão
geral da vacinação em relação aos
demais municípios do RS e do Brasil, Tatiane avalia que Bento ficou
“dentro de uma média”. “Alguns
municípios chegaram aos 18 anos
antes, outros ainda não chegaram.
Algumas ações apresentaram resultados bem positivos em Bento,
outras nem tanto”, avalia. Na opinião da secretária, o que determinou a velocidade da vacinação no
município foi o sistema drive-thru,
adotado em grande parte das etapas. “Conseguimos vacinar uma
quantidade muito grande em pouco tempo. Nas unidades de saúde,
por exemplo, conseguimos vacinar
cerca de 200 a 260 pessoas por dia.
Com o drive-thru, tivemos ocasiões
em que vacinamos 500 pessoas em
20 minutos”, exemplifica.
Agora, a secretária afirma que
o município está organizando as
próximas ações para que seja possível avançar na aplicação da segunda dose e reduzir o número de
faltantes,. Na terça-feira, 24/08, foi
realizado mais um drive-thru para
contemplar os adultos que, por algum motivo, ainda não haviam conseguido se vacinar. Conforme a prefeitura, 1.312 pessoas receberam a
primeira dose. Já no sábado, 28/08,
será realizada uma nova etapa para
quem ainda não se vacinou, das 8h
às 14h, nas unidades do Conceição,
Aparecida, Santa Helena, Licorsul,
Vila Nova e Botafogo.

Aumentam atendimentos de crianças
com sintomas respiratórios
Entre julho e agosto deste
ano, o número de crianças com
sintomas respiratórios atendidas
na UPA 24h do bairro Botafogo e
no Hospital Tacchini tem tido um
aumento significativo em Bento
Gonçalves, a exemplo do que já
vem sendo observado em diferentes partes do mundo. No Tacchini,
a média de atendimentos no fluxo
respiratório pediátrico saltou de
nove em julho para 23 em agosto.
A médica infectologista do hospital, Nicole Golin, ressalta que esses
atendimentos não são apenas de
COVID-19, e sim de outros quadros
como o vírus sincicial respiratório,
“muito comum nessa época do ano
entre as crianças”, comenta.
Mesmo assim, em entrevista
ao SERRANOSSA, o coordenador
médico da UPA 24h, Amauri Vargas, fez um alerta sobre o aumento
da infecção pelo Coronavírus entre
esse público mais jovem. Apesar
de não haver nenhum estudo comprovando que a variante Delta, em
predominância hoje no país, atinja mais o público infantil, Amauri
reforça as características dessa
mutação: “aonde ela chega ela predomina, contaminando mais. Como
a Delta contamina mais, também
haverá mais crianças sendo contaminadas”, comenta.
Outro ponto destacado pelo
médico é que o cenário atual é
diferente daquele vivenciado no
ano passado. Hoje, sem restrições
de circulação e funcionamento de
estabelecimentos, as pessoas e as
crianças estão circulando mais,

inclusive frequentando presencialmente as escolas. “A maior
exposição das pessoas contrasta
com o perfil da variante”, continua
Amauri.
Dessa forma, apesar de serem
raras as ocorrências de crianças
e adolescentes sendo acometidos
por casos graves da COVID-19, uma
maior circulação da variante Delta entre esse público – ainda não
vacinado – pode provocar o adoecimento da população mais vulnerável para o vírus. Um exemplo são
os idosos, que deverão começar a
receber uma dose reforço da vacina a partir de setembro no Brasil.
“As crianças são vetores. Então a
preocupação maior não é que elas
possam morrer em decorrência da
infecção, porque esses casos são
raros, mas que ela vai carregar o
vírus para o idoso ou o doente que
está em casa. Por isso essa pressa
em reforçar o imunizante”, explica
o médico.
CASOS GRAVES
Mesmo que a infecção pelo
Coronavírus pareça não atingir gravemente crianças e adolescentes, o
coordenador médico Amauri Vargas explica que a variante Delta tem
mudado um pouco esse cenário no
mundo. “Antes tínhamos uma taxa
inferior a 1% de mortalidade entre
as crianças. Mas se tínhamos mil
crianças sendo contaminadas antes, agora temos 10 mil, por exemplo, devido ao potencial de contaminação da variante Delta. Então,
proporcionalmente, pode haver
sim um aumento de morte entre

esse público”, alerta.
Na quarta-feira, 25/08, de
acordo com informações do Estado, uma criança estava internada
na UTI Pediátrica do Hospital Tacchini, com a confirmação da COVID-19. Outras duas estão internadas com a suspeita da doença.
“Por isso a importância de
manter os cuidados, principalmente com a volta das escolas e o
aumento nos casos de sintomas
respiratórios no geral. Além disso,
os pais e/ou responsáveis devem
se conscientizar sobre a necessidade de isolar seus filhos em caso
de quadro gripal, não o levar para a
escola”, reforça Amauri.

Rápidas

Uma medida que já
vinha sendo avaliada e indicada por profissionais da
saúde vai ser posta em prática no Brasil a partir do dia
15 de setembro: idosos com
mais de 70 anos e pessoas
imunossuprimidas deverão
receber uma dose de reforço
da vacina contra a COVID-19.
A medida, conforme anúncio
feito pelo ministro da Saúde
Marcelo Queiroga na noite
de terça-feira, 24/08, vale
para aqueles que já tomaram
a segunda dose há pelo menos seis meses. O imunizante
escolhido para a dose de reforço será a Pfizer.
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Pelo TRE-RS
Diogo, Amarildo e Pasin são condenados a
pagamento de multa de mais de R$ 63 mil

Raquel Konrad
O Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) condenou nesta terça-feira,
24/08, Diogo Siqueira, Amarildo
Lucatelli e Guilherme Pasin ao pagamento de multa de mais de R$
63.844, cada um, pelas práticas
de conduta vedada, abuso de poder político, propaganda institucional e uso indevido de meio de
comunicação social durante o período eleitoral, no ano passado. A
possibilidade de cassação e inelegibilidade de Guilherme Pasin foi
afastada pelos desembargadores.
No primeiro processo, impetrado pela coligação “Bento Unido e Forte”, do então candidato
Alcindo Gabrielli, a maioria dos
desembargadores votou integralmente com o relator Oyama
de Moraes, que defendeu a não
cassação dos mandatos, mas a
aplicação de multa de 40 mil
UFIR (que, hoje, representaria
R$ 42,564). Único voto contrário

Fotos: Raquel Konrad/ arquivo SERRANOSSA

Cassação dos
mandatos foi
afastada pelos
desembargadores
do Tribunal Regional
Eleitoral. Prefeito, vice
e ex-prefeito de Bento
foram condenados a
pagamento de 40 mil
UFIR em um processo
e 20 mil UFIR em outro
processo
foi de Francisco José Moesch, que
sugeriu multa menor, de 10 mil
UFIR.
Em seguida, foi realizado o
julgamento do processo movido
pela coligação “Gestão e Trabalho”, do então candidato Paulo
Caleffi, que também entrou com
ação contra a chapa eleita, afirmando que Diogo e Amarildo
haviam se beneficiado com publicidade institucional. Neste processo, a maioria também votou
com o relator Moraes e sugeriu
multa de 20 mil UFIR (que, hoje,
representaria R$ 21,280). Exceto
o desembargador Moesch que sugeriu multa de R$ 15 mil.
Em manifestação nas redes
sociais, o prefeito Diogo comemorou a decisão. “Vencemos a maior
batalha judicial da história política de Bento. Sabe como vamos comemorar? Com muito trabalho. E
ponto final na discussão jurídica.
Obrigado, de coração, a todos por
confiarem! Bola pra frente, temos

um município inteiro para governar”, destacou.
O vice-prefeito, Amarildo,
também se manifestou: “Prevaleceu a vontade da população de
Bento Gonçalves, e a confiança
que as pessoas depositaram em
um projeto que está mudando
a cidade, cuidando do cidadão e
promovendo o desenvolvimento.
Desde o primeiro dia de gestão,
estamos integralmente focados
em tornar melhor a vida em nossa cidade. E assim seguiremos,
trabalhando”.
Já Guilherme Pasin publicou que vai recorrer da multa
eleitoral. “Com a consciência
tranquila de quem administrou
Bento Gonçalves por oito anos
de maneira dedicada e séria, irei
recorrer a multa eleitoral por ter
certeza de que tudo se deu dentro da mais absoluta legalidade.
Mesmo assim, o mais importante é que a justiça e a democracia
prevaleceram”.

Entre março e abril de 2020

Refis

Prazo para renovação de
CNHs vencidas termina
no próximo dia 31

IPTU em
atraso pode
ser pago sem
juros até 30/11
em Bento

O prazo para renovação da
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) com vencimento entre
março e abril de 2020 termina
em 31 de agosto. Prorrogados em
decorrência da pandemia, os novos prazos foram estabelecidos
pela Deliberação 227/2021 do
Conselho Nacional de Trânsito.
A renovação da CNH dos
condutores habilitados pelo DetranRS deve ser realizada de
acordo com o cronograma abaixo.
Conforme previsto na nor-

mativa federal, para fins de fiscalização de trânsito, consideram-se válidas as habilitações
vencidas desde 1º de março
de 2020 e com vencimento até
31 de dezembro de 2021, até a
nova data correspondente para
renovação definida nas tabelas.
Isso também se aplica às informações contidas na CNH, inclusive aos certificados de cursos
especializados que não constam
na CNH, e às Permissões para
Dirigir.

Confira as datas
Vencidas em março e abril de 2020: devem ser renovadas até
31/08/2021.
Vencidas em maio, junho e julho de 2020: devem ser renovadas até
30/09/2021.
Vencidas em agosto, setembro e outubro de 2020: devem ser renovadas até 31/10/2021.
Vencidas em novembro de 2020: devem ser renovadas até 30/11/2021.
Vencidas em dezembro de 2020: devem ser renovadas até 31/12/2021.
Vencidas em janeiro de 2021: devem ser renovadas até 31/01/2022.
Vencidas em fevereiro de 2021: devem ser renovadas até 28/02/2022.
Vencidas em março de 2021: devem ser renovadas até 31/03/2022.
Vencidas em abril de 2021: devem ser renovadas até 30/04/2022.
Vencidas em maio de 2021: devem ser renovadas até 31/05/2022.
Vencidas em junho de 2021: devem ser renovadas até 30/06/2022.
Vencidas em julho de 2021: devem ser renovadas até 31/07/2022.
Vencidas em agosto de 2021: devem ser renovadas até 31/08/2022.
Vencidas em setembro de 2021: devem ser renovadas até 30/09/2022.
Vencidas em outubro de 2021: devem ser renovadas até 31/10/2022.
Vencidas em novembro de 2021: devem ser renovadas até 30/11/2022.
Vencidas em dezembro de 2021: devem ser renovadas até 31/12/2022.

Foi publicado no Diário
Oficial de Bento Gonçalves de
quarta-feira, 25/08, o Programa
de Recuperação Fiscal (REFIS)
2021, que viabiliza aos contribuintes a possibilidade de
quitarem seus débitos e regularizarem sua situação perante a
Secretaria Municipal de Finanças, como o Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU). Os
débitos apurados poderão ser
pagos à vista, até a data fixada,
sendo sempre devido o valor
do principal, a correção monetária, e quando for o caso,
os honorários advocatícios, os
emolumentos do Cartório de
Registro de Protestos, com o
seguinte benefício: para o pagamento até 30 de novembro de
2021 será concedido o desconto
de 100% da multa e 100% dos
juros moratórios; os honorários
advocatícios nos débitos ajuizados, quando devidos, serão
calculados no percentual fixado
pelo juízo, sobre os valores dos
débitos apurados nos termos do
inciso do artigo anterior.
A adesão ao REFIS poderá
ser formalizada pela Internet,
via Portal do Cidadão, no endereço https://bentogoncalves.
atende.net, mediante acesso
com login e senha.
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Em São Paulo

Em Bento
Em duas semanas, preço da
gasolina subiu em média R$ 0,10
Conforme
economista, cenário
atual aponta novos
aumentos nos
próximos meses
Raquel Konrad
A gasolina teve aumento de
51% nas refinarias ao longo do
ano de 2021 e a probabilidade
é que os valores dos combustíveis cresçam ainda mais. Em
Bento, somente nas últimas
duas semanas, o preço da gasolina subiu em média R$ 0,10 nos
postos. É o que aponta a pesquisa semanal realizada pelo
Procon de Bento Gonçalves. No
dia 04/08, a média de preço do
litro da gasolina comum era de
R$ 6,09 e, no dia 18/08, passou
para R$ 6,19. No início do mês
ainda era possível encontrar o
litro por R$ 5,89 (preço mais
barato registrado na cidade) e
nesta semana, o mais em conta
é R$ 6,09. No entanto, têm postos de combustíveis cobrando
R$ 6,25 pelo litro da gasolina
comum.
Os valores são ainda maiores se a gasolina for aditivada:
o preço mais barato na cidade é
R$6,14 e o mais alto é R$ 6,45.
No início do mês, era possível encontrar a aditivada por R$ 5,99.
O economista Mário Vasconcelos apresenta alguns motivos que ajudam a explicar por
que a gasolina está tão cara.
Segundo ele, as principais variáveis responsáveis por esse

Raquel Konrad

aumento são o preço do barril do petróleo e a variação do
dólar. Em relação à primeira
variável, o mercado internacional é que determina o preço do
barril, não é o Brasil que pode
interferir e determinar o valor.
Já a valorização do dólar frente
o real encarece as importações
do Brasil.
“A instabilidade política interfere na volatilidade das duas
variáveis e atrapalha a valorização do real”, disse o economista. Contribuem também para
o preço dos combustíveis os
tributos federais e estaduais e
a margem de lucro das distribuidoras.
Na visão de Mário, infelizmente não há perspectivas no
mercado de o preço dos combustíveis caírem significativamente. “Depois que o preço
sobe, é muito difícil cair. Se houver redução do preço do barril
do petróleo e valorização da
moeda brasileira, mesmo assim
os agentes dessa cadeia vão se
apropriar dessa diminuição e
não vão repassar ao consumidor final”, explica.

Grupo organiza
excursão para
ato pró-Bolsonaro
Apoiadores do presidente Jair
Bolsonaro estão se mobilizando
para ato que deve ocorrer no próximo dia 7 de setembro, intitulado
“Um grito de Liberdade”. Na região
da Serra, um grupo de empresários
de Bento e Caxias decidiu reunir
interessados em participar da mobilização, que se concentrará na
cidade de São Paulo.
Segundo os organizadores, até
o momento, já há um ônibus lotado
e um segundo com poucos lugares
restantes. “Até o final de semana, a
meta é de lotar até 5 ônibus da Serra”, estimam. A manifestação está
programada para ocorrer na Avenida Paulista, no final da manhã e
início da tarde do dia 07/09. A saída de Bento Gonçalves será no domingo, 05/09, 14h, e a intenção é
chegar na madrugada de segunda-feira, 06/09. Logo após o término
da manifestação, na terça-feira, os
ônibus retornam para a Serra Gaúcha, com saída programada para as
18h e chegada na manhã da quarta-feira, 08/09.
Conforme o grupo que está organizando a excursão, a principal
dificuldade tem sido a reserva de
quartos de hotel, devido à grande
procura para estas datas, em virtude do feriado.
Interessados em participar podem entrar em contato pelos telefones/WhatsApp (54) 99278-9286
(Caxias do Sul) ou (54) 999393440 (Bento Gonçalves). O valor
que está sendo cobrado pela passagem de ida e volta mais estadia é
de R$ 400.
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Expediente
Circulação: semanal, às sextasfeiras
Endereço: rua 13 de Maio,
877/602 (L’América Shopping),
bairro São Bento, Bento
Gonçalves - RS |
Contato: (54) 3454 1015 |

SERRANOSSA | Sexta-feira, 27 de agosto de 2021
Pedro Della Côrte

Thiago Galvan

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

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

Ozonioterapia

Palavras!

Tiragem: 10.000 exemplares
Direção: Diogo Zanetti
E-mails de contato:
redacao@serranossa.com.br
comercial@serranossa.com.br
financeiro@serranossa.com.br
Acompanhe on-line:
www.serranossa.com.br
Facebook: SERRANOSSA
Instagram: jornalserranossa
Twitter: @serranossa

Nos últimos anos uma técnica tem despertado o olhar dos
profissionais da área da saúde,
a Ozonioterapia. O que poucos
sabem é que o ozônio, produto
utilizado neste protocolo, vem
sendo utilizado desde o século
XIX, tendo sua importância associada à área médica ainda durante a Primeira Guerra Mundial
(1914-1918), quando se utilizava
o ozônio para combater a ação
de bactérias e germes que acometiam a pele humana.
No Brasil, a ozonioterapia foi
introduzida em 1975 pelo médico Heinz Konrad, publicando
inúmeros trabalhos através da
sua utilização na Terapia da Dor.
Mas o que é o ozônio? Ozônio
é uma molécula composta por
três átomos do oxigênio atmosférico natural (O2). Na atmosfera,
o ozônio é um gás incolor com
odor característico, podendo
ser percebido logo após as tempestades. Sua principal função é
formar uma barreira de proteção
natural da terra impedindo que
raios nocivos e radioativos do sol
a bombardeiem.
Na área médica o ozônio é
formado com o auxílio de geradores e, durante a Pandemia,
estes geradores ficaram conhecidos na medida em que eram
utilizados para sanitizar peque-

nos ambientes, como casas e
até mesmo salas de aula, como
acontece em algumas escolas
de nosso munícipio. Mas suas
vantagens vão muito além de
esterilizar ambientes, alimentos
e na recuperação de solos, são
inúmeros os benefícios na área
da saúde.
As aplicações do ozônio
por profissionais da saúde tem
demonstrado resultados satisfatórios para o tratamento de
feridas, capilares, articulares,
musculares e agora, na área da
estética auxiliando no emagrecimento e melhora da pele. Lembrando que os geradores para
uso medicinal devem utilizar
oxigênio medicinal para gerar
ozônio livre de contaminações
cruzadas, sendo vedada a utilização de geradores comuns para
estes fins. Mesmo que seja uma
técnica simples, a sua aplicação
deve ser realizada somente por
profissionais habilitados, e principalmente, respeitando os limites e técnicas impostas pela
formação, regulamentada pelos
conselhos de classe. O exercício
ilegal da profissão configura crime, além de gerar riscos à saúde
do paciente. Procure um profissional e conheça as maravilhas
que a ozonioterapia proporciona à saúde humana.

“Se a palavra é de prata, o
silêncio é de ouro.”, diz o provérbio. Pitágoras, por sua vez,
dizia que: “Se o que tu tens a
dizer não é mais belo que o teu
silêncio, então cala-te!” . É certo
que eu já disse aqui, parafraseando mais uma vez Evelyn
Beatrice Hall, que eu defendo o
direito de expressão de todos.
Acho que, em verdade, de quase todos, pensando melhor... E
já disse também, centenas ou
milhares de vezes, que “se sinceridade é um defeito, podem me
jogar fora, porque eu não tenho
conserto”.
Porém, a idade, aliada à régua, fez com que eu passasse
a pensar muito antes de dizer
qualquer coisa. Antes de fazer
também...
O que para alguns pode parecer, talvez, uma falta de atitude, um contrassenso, para mim,
por certo, chama-se prudência.
Afinal, sou dono dos meus atos,
mas escravo das consequências,
como dizia Pablo Neruda, em
uma tradução livre.
Na minha infância, fui surpreendido pela lenda da boneca
Hello Kitty. Esta, segundo alguns,
não tinha boca porque a filha do
seu criador teria padecido de um
câncer, sendo essa a resposta

dele para com isso. Poucos dias
atrás, uma querida amiga, Michele
Nunes, presenteou a Sophia também com uma boneca sem boca.
Diferentemente da Hello Kitty,
que talvez tivesse esse mesmo
intuito, não sei, a Michele disse
que esta seria uma bonequinha
pedagógica, que expressaria as
mesmas emoções e sentimentos
da criança: se a criança está feliz, a
boneca está feliz; se a criança está
triste, a boneca está triste; se a
criança chora, a boneca chora; etc.
Surpreendi-me com isso. Afinal, a última coisa que eu esperava é que uma boneca não tivesse
boca... Todavia, a Michele é uma
dessas pessoas que nos surpreendem. Ela trata com senso de humor todo e qualquer assunto,
seja ele triste, sério, profissional
ou amenidades. Ela é mais uma
daquelas que eu agradeço a Deus
por ter por perto. E por Ele e ela
me permitirem sorver de suas gotas de bondade, mesmo que de
vez em quando...
A verdade é que, seja por
conta da cura de uma doença ou
pedagogicamente falando, saber
a hora de calar é bem mais importante do que ter voz e vez para
falar. Alguns, porém, seria melhor
mesmo que não tivessem boca...
Até a próxima!
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Quel Konrad
fotos: divulgação

Raquel Konrad
Sexta-feira, 27 de agosto de 2021

@nacaronadaquel

Gang no novo
shopping de Bento

Salton nos Caminhos de Pedra
Destaque no desenvolvimento enoturístico de Bento Gonçalves, a
Vinícola Salton irá investir na expansão de suas atrações na região.
Além da vinícola, localizada no Vale do Rio das Antas, um novo empreendimento da Família Salton deve abrir suas portas no próximo
ano. Inspirado na Casa di Pasto que deu origem à vinícola, no final do
século XIX, o novo espaço está em construção no roteiro turístico
Caminhos de Pedra. O empreendimento foi projetado com foco em
experiências enogastronômicas com os principais rótulos e edições
limitadas da marca, envolvendo seus visitantes em uma verdadeira
imersão no universo dos espumantes e vinhos. Dentro do eixo de
sustentabilidade, a Família Salton também trabalha para se tornar a
primeira companhia do setor vitivinícola no Brasil a ser carbono neutra, em toda sua cadeia produtiva, até 2030, com um projeto que
já está em andamento. Em parceria com a Universidade de Caxias
do Sul (UCS), a pesquisa identificará o impacto ambiental da Salton,
mapeando as melhores práticas, propondo ações mitigatórias, preparando a empresa para reduzir novas emissões e, eventualmente,
compensar as que não podem ser evitadas, seja por meio de compra
de créditos de carbono ou reservas ambientais.

Com previsão de abertura para abril de 2022, o shopping a
céu aberto Piazza Salton segue recebendo confirmações de
peso em seu mix de lojas. A Gang, tradicional marca de roupa
jovem do Sul do país, escolheu o empreendimento para ser
palco da sua 50ª loja física. A loja terá 135 metros quadrados
e ficará localizada no piso térreo do Piazza Salton. A entrega das salas do novo shopping aos lojistas está prevista para
ocorrer ainda neste ano, em novembro. Conforme a CEO da
marca, Ana Luiza Ferrão Cardoso, a marca levará a Bento o
que existe de mais atual em termos de layout, experiência de
compra e operação. “Será uma loja com ambiente moderno, despojado, com facilidade para o cliente encontrar o que
procura. A unidade terá as maiores tendências que o time de
produto da Gang vem desenvolvendo ao longo das últimas
coleções”, destaca. Mesmo em tempos de pandemia, o shopping Piazza Salton já está com cerca de 80% dos espaços
comerciais locados. Dentre as grandes marcas que já confirmaram presença está também a Lojas Renner.

´
Receita do Armazem

Marcelo Cedeño

Nesta semana, o Armazém Fit Store te ensina mais uma
receita de sucesso entre nossos consumidores:
o PÃO
Confira:

FUNCIONAL.

Ingredientes:
- 1 xícara de farinha de arroz
- 1 xícara de polvilho doce
- 1/2 xícara de farinha de aveia
- 1/2 xícara de azeite de oliva
- 1 pote de iogurte natural
- 3 ovos
- 1 colher de sopa de quinoa em flocos
- 1 colher de sopa de linhaça dourada
- 1 colher de sopa de chia
- 1 colher de sopa de gergelim
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Sal a gosto.

PALAVRAS CRUZADAS DIRET

www.coquetel.com.br

lizada
(a roupa)

Europa
(abrev.)

Sugestão: corte as fatias, passe manteiga ghee e leve na
frigideira quente para dourar e deixar uma crosta crocante.
Marisa
(?), atriz
paulistana

Sílaba de
"fenol"

Marco;
fronteira
Largo
período
sem
chuvas
Símbolo
cristão
Proíbe;
impede

Exame
rigoroso
(pop.)
Tiranossauro (?),
animal
extinto

Arco-(?):
tem sete
cores
(Meteor.)
Oferecer
algo em
datas
especiais

Movimento da ave
Peça do
arreio

O maior de
todos os
orixás afrobrasileiros

Clara;
límpida

So

T
S
A
C
M
L
G

BANCO

A
V
n

"Quem (?)
amigo é"
(dito)

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

A 36ª Feira do Livro de Bento Gonçalves começou a ganhar forma. Na
quarta-feira, 25/08, o Prefeito Diogo Segabinazzi Siqueira e a Comissão
Organizadora do evento anunciaram oficialmente Natália Borges Polesso como a patrona e Sabrina Dalbelo como a escritora homenageada.
O evento tem como tema “Novos Tempos, Novas Leituras” e ocorre
de 6 a 17 de outubro. Nascida em Bento Gonçalves, a escritora, pesquisadora e tradutora brasileira Natalia Borges Polesso tem oito livros
publicados. Sua primeira obra “Recortes para álbum de fotografia sem
gente”, de 2013, ganhou o Prêmio Açorianos de Literatura. Seu título
seguinte, “Amora”, lançado em 2017, chamou a atenção do público e
crítica, e foi vencedor do prestigiado Prêmio Jabuti em duas categorias,
Contos e Escolha do Leitor, e venceu os prêmios Açorianos e da Associação Gaúcha de Escritores (AGEs). Em 2019, vem à lume seu primeiro romance, “Controle”. Seu novo título, “A extinção das abelhas”, foi
publicado neste ano. Entre 2017 e 2021, foi pesquisadora do Programa
Nacional Pós-Doutorado, na Universidade de Caxias do Sul, com a pesquisa Geografias Homoafetivas. Seus livros e sua pesquisa tratam das
vidas e das relações das pessoas cis ou trans que se identificam como
lésbicas, ou bissexuais em literatura.

Deter;
reter
Grito;
berro

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

Patrona da Feira do Livro

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

c

P
d

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

´

A solidariedade foi o principal ingrediente do Almoço Solidário realizado na terça-feira,
24/08, abrindo a programação do Garibaldi Gastrô 2021. Nos bastidores, uma equipe
unida cuidando de cada detalhe, da cozinha ao drive thru. Na rua, a pé ou de carro, quem
comprou o almoço ia chegando aos poucos e retirando seu kit na Praça Loureiro da Silva,
no Centro Histórico de Garibaldi. Os 200 ingressos foram vendidos e a renda de R$ 8 mil
será destinada à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Garibaldi.

Desfigurado

V
E
T
A

Almoco solidario
´

© Revista

Frente (?):
Modo de preparo:
Hormônio Salário
Acessório
Luiz
diminui a
produzido extra do
usado no Gustavo,
fim do
tempena hora
dedo
ator
No liquidificador, bata os ovos, o azeite
e o iogurte.
ano
ratura
do medo
Em uma vasilha, coloque os demais ingredientes e misture, em
seguida, acrescente os ingredientes
liquidificados e misture
Ordem de
Ditongo
largada,
Brilhar
na Fór(o sol)
tudo. No final coloque o fermento(?)dee"leite"
misture delicadamente.
mula 1
Perez:
antiga
Associação
Em uma forma untada, despeje toda
dança-a massa. Por cima coloque
Cristã de
rina do
Moços
"É o Tchan"
(sigla)
umas sementinhas de chia ou gergelim.
Em
forno
pré-aquecido,
Lantejoula
Fazer
O mês
das mães
circular o
Olívio
coloque para assar em forno baixonoivas
25 minutos
(até
epor
das
ar em um
Dutra, dourar
recinto
político
201, em
levemente por cima).
Desatuaromanos
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FABIANE BELE CRO/RS: 19156.

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

54 3451 7773 | 3055 7774

www.casttini.com.br

QUADRI MXF FORCE 200CC NOVO 2021
BLAZER 2.8 EXECUTIVE 4x4 DIESEL 2007
COMPASS 2.0 LIMITED 4x4
2021
COROLLA GLI 1.8 10 MIL KM 2019
ETIOS 1.5XLS SEDAN AUT.
2014
FOX TRENDLINE 1.0 COMPLETO 2016
GRAND SIENA 1.4 COMPLETO
2013
HILUX SW4 2.8 SRX 7 LUGARES 2020
HILUXSW42.8DIAMOND7LUGARES 2019
L200TRITON HPE 4x4 DIESEL
2016
ONIX LT 1.0 COMPLETO30 MIL KM 2019
STRADA FREEDOM 1.3 CS
2021
SAVEIRO 1.6 CABINE DUPLA
2017
YAMAHA/FACTOR 150 ED
2020
ROÇADEIRA LAVRALE 1,20 NOVA 
PLAINA LAVRALE 1,30 NOVA

RASPO TRANSP. TRASEIRO 1,30 
ROTATIVA LAVRALE 1,00

ROTATIVA MECRUL 1,60


BRANCO
AZUL
BRANCA
CINZA
BRANCO
BRANCO
PRATA
PRATA
BRANCA
PRETA
PRATA
PRATA
BRANCA
PRETA
PRE
540 RPM
VERMELHA
VERMELHO
1000 RPM
540 RPM

ANTONIO CARRAROTIGRONE 50CV 2018
JOHN DEERE 5075 4x4 600 HORAS 2017
LS 65 CV CABINADO NOVO
2021
LANDINI 60CV AZUL 650 HORAS 2018
YANMAR SOLIS26 NOVO
2020
YANMAR 1145 4x4 (70 HORAS) 2020
YANMAR 1155 4x4
2014
YANMAR 1155 4x4 (2700 HORAS) 2010
AGRALE 5075 4x4
2012
AGRALE 4118 4x4 (1090 HORAS) 2014
AGRALE 4233 4x4 (1600 HORAS) 2016
AGRALE 540 4x4
2016
VALTRA A62 LAVOURA NOVO 2021
VALTRAA73FRUTEIRO237HORAS 2019
MICROTRATORYANMAR 12 CV
2017
COM ENXADA ROTATIVA

1.200 Horas
VERDE
AZUL
AZUL
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
DOURADO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
AMARELO
AMARELO
AM
BRANCO

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves

54 3452 2755
NO CORAÇÃO DA CIDADE

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

54 3449 4444

contato@pinusplac.com.br

11

SERRANOSSA CLASSIFICADOS | Sexta-feira, 27 de agosto de 2021

Resumo de Contrato
Contrato/Termo de Credenciamento nº 107/2021 – Chamamento Público nº
002/2021 – Prestação de serviços de Geriatria. Severa & Moschetta Médicos
Associados Sociedade Simples. Valor: Até 10 consultas mensais no valor de
R$ 200 por consulta, perfazendo um valor total de até R$ 2.000 mensais. Prazo:
12 meses, a contar de 16/08/2021, podendo ser renovado.
Contrato nº 108/2021 – Tomada de Preços nº 006/2021 – Contratação de
empresa especializada para conserto de pavimento danificado nas Ruas Roberto
Prezzi e José Francisco de Nadal, no Município de Santa Tereza/RS. Concresul
Engenharia Ltda. Valor: R$ 23.063,31. Prazo: 30 dias, podendo ser
prorrogado, a contar de 17/08/2021.
Contrato nº 109/2021 – Tomada de Preços nº 007/2021 – Contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de consultoria técnica, na
área ambiental e florestal. Antoniolli Consultoria Química e Ambiental Ltda.
Valor: R$ 3.200 mensais. Prazo: 12 meses, a contar de 24/08/2021, podendo ser
renovado.
Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo nº 001/2021 – Contrato nº 163/2020 – Dispensa de Licitação nº
021/2020 – Referente à renovação do contrato visando a locação de um imóvel
para disponibilizar moradia aos policiais militares que atuam no Município,
conforme Termo de Cooperação FPE nº 1902/2017, que celebram o Estado do
Rio Grande do Sul, por intermédio da Brigada Militar e o Município de Santa
Tereza. Jurandir Alberto Tristacci. Valor: R$ 500 mensais. Prazo: 12 meses,
a contar de 31/07/2021.
Termo Aditivo nº 004/2021 – Contrato nº 167/2017 – Pregão Presencial nº
008/2017 – Referente a renovação do contrato visando a contratação de empresa
especializada para a disponibilização de serviços médicos de clínica geral para a
Unidade Básica de Saúde do Município de Santa Tereza. Paulo Jandrei
Martins Rodrigues e Cia Ltda. Valor: R$ 17.561,48 mensais. Prazo: 12 meses,
a contar de 18/08/2021.
Gisele Caumo
Prefeita Municipal

CHAMADA PÚBLICA 03/2021
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural conforme Lei n.º 11.947/2009 de
16/06/2009 e resoluções do FNDE n.º 06 de
08/05/2020. Data-limite para recebimento da
documentação para habilitação e Projeto de
venda: 21/09/2021, até as 9h. Edital e anexos no
site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/
TOMADA DE PREÇOS 006/2021
O Município de Monte Belo do Sul torna público
que realizará “TOMADA DE PREÇO”,
TÉCNICA E PREÇO. Objeto: Serviços de
Assessoria para captação de Recursos
Federais a ser realizado por empresa
especializada. A data da realização do certame
será dia 14/09/2021, às 9h (horário de Brasília).
Edital e Anexos estão disponíveis no site:
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/
Monte Belo do Sul, 26 de agosto de 2021.
Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

EDITAL Nº 008/2021
Convocação de concursada para assumir cargo
público no Município de Monte Belo do Sul.
ADENIR JOSÉ DALLÉ, Prefeito Municipal
de Monte Belo do Sul, no uso de suas
atribuições legais, torna público que convoca a
concursada:
VANESSA
STEFFANI
ROSSATTO, aprovada no Concurso Público
n° 01/2017, homologado pelo Edital nº
05/2018, de 26.04.2018 e prorrogado pelo
Edital nº 004/2020, de 23.04.2020, para que
tome posse no cargo de Professor de Séries
Iniciais, conforme classificação: 3º lugar, de
acordo com o que determina os artigos 12, 13,
14 e 15 da Lei Municipal nº 366/2001, que
estabeleceu o Regime Jurídico Único.
Monte Belo do Sul. 26 de agosto de 2021.
Gabinete do Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 – Objeto:
Contratação de empresa para aprofundamento do
poço artesiano da Linha Pederneira, com a licença
prévia junto ao DRH-FEPAM, no Município de
Santa Tereza-RS. Dia 10/09/2021, às 9h.
Informações pelo telefone (54) 3456 1033 ou site
www.santatereza.rs.gov.br.
Santa Tereza/RS, 27 de agosto de 2021.
Gisele Caumo
Prefeita Municipal

VENDO

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

99665 2112

54
Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG
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CNH em segundo plano

Altos custos e alternativas de transporte levam à baixa na procura
pela primeira habilitação entre jovens no Brasil e no RS
Em Bento Gonçalves, conforme dados
do DetranRS, o número de documentos
emitidos para serviços de primeira
habilitação caiu de 451 em 2019 para
331 em 2020 no público de 18 anos,
uma redução de 26%

Eduarda Bucco
O número de jovens interessados em obter a Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) tem tido uma
queda significativa em todo o país
nos últimos anos. No Rio Grande
do Sul, a baixa é percebida entre as
faixas etárias de 18 e 25 anos, com
maior incidência entre os mais jovens. Dados do DetranRS apontam
que o número de condutores vem
baixando desde o ano de 2016. Na
faixa etária dos 18 anos, por exemplo, o dado baixou de 23.267 condutores em 2015 para 10.110 em
2020 – 56%. Até julho deste ano, o
dado apontava apenas 9.007 condutores com essa faixa etária em
todo o RS.
Em Bento Gonçalves, o número de emissões de primeira habilitação para o público de 18 anos
caiu de 451 em 2019 para 331 em
2020, uma redução de 26%.
O professor dos cursos de extensão na área de trânsito da Universidade de Caxias do Sul (UCS),
advogado e doutor e mestre em
Direito, Ailor Carlos Brandelli,
acredita que a diminuição da emissão da CNH nas faixas etárias mais
jovens pode ser explicada por dois
aspectos: o econômico e o cultural.
“No aspecto econômico, o elevado
custo da CNH e a ausência de políticas públicas voltadas ao incentivo de acesso gratuito aos serviços
de habilitação, afastam inclusive
o jovem do mercado de trabalho”,
avalia o profissional. Atualmente, o valor para 1ª habilitação na

categoria B (para carro) no RS é
de pelo menos R$ 2.458,36. Se for
para a categoria A (moto), o custo
é a partir de R$ 2.111,54. Já para as
duas categorias juntas (AB), o valor parte de R$ 3.157,87.
O aspecto cultural envolve
a ascensão das alternativas de
transporte oferecidas atualmente,
“como bicicletas, patinetes, aplicativos de transporte, além do uso da
internet para planejamento de rotas, monitoramento do transporte
público, caronas compartilhadas
e afins”, cita Brandelli. O cenário,
conforme o advogado, demonstra
como a realidade dos jovens difere daquela de décadas anteriores,
assim como suas percepções sobre “o status social que havia na
época, de dirigir ou de comprar
o primeiro veículo”. Na visão do
profissional, outro ponto a ser
destacado é que hoje há maior
conscientização sobre a necessidade de respeito ao ciclista, além
de um maior comprometimento
ambiental visando reduzir o uso
de combustíveis fósseis.
Na análise feita pelo DetranRS
ao jornal SERRANOSSA, ainda é
possível acrescentar que o desejo
de viver experiências diferentes,
como um viagem, por exemplo,
tem se sobressaído ao desejo de
conquistar a carteira de motorista.
Para o estagiário de compras
nacionais Otávio Augusto Troian,
de 20 anos, a obtenção da CNH e
a compra de um veículo é uma de
suas últimas prioridades no mo-

Unsplash

mento. Além de não sentir necessidade do transporte próprio durante seu dia a dia, o jovem avalia que
os gastos para manutenção de um
veículo são elevados atualmente.
“Hoje não tenho necessidade de
ter um [veículo] para mim. Quando preciso, utilizo o dos meus pais,
já que é um alto gasto por mês”,
comenta.
Já o analista de negócios Anderson Andriolli Perego, de 26
anos, chegou a fazer a habilitação
e até a adquirir um carro próprio
quando completou 18 anos. Mas
aos 21 anos, suas prioridades mudaram e ele decidiu vender o veículo. “Eu vendi meu carro para fazer
um intercâmbio e, quando retornei
ao Brasil, não senti mais necessidade de ter um veículo próprio”, recorda. Isso porque atualmente Perego trabalha em home office e se
adaptou ao uso de transportes alternativos. “Quando preciso, utilizo
transporte por aplicativo ou trans-

portes de carona, ônibus ou consigo o carro emprestado de alguém
da minha família, por exemplo. Não
vejo necessidade de pagar seguro e
impostos todo o ano”, afirma.
Na visão do professor e advogado Ailor Carlos Brandelli, uma
medida efetiva para tornar a habilitação mais atrativa para os jovens
seria “a conversão de parte dos
valores arrecadados com taxas de
registro de veículos ou de valores
provenientes de infrações de trânsito para esse fim [reduzir os valores de obtenção da CNH]”. Brandelli ainda cita iniciativas como o
“Programa CNH Social” do governo do RS, que esteve em vigor em
2013 e 2014, fornecendo à população de baixa renda oportunidades
no mercado de trabalho a partir de
serviços de habilitação gratuitos.
Entretanto, o programa está encerrado e, conforme o DetranRS, não
há previsão de abertura de novo
edital.
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Resposta

“As crianças precisam saber que a diferença existe”,
diz pai de menino autista de Bento em defesa da inclusão
Na semana passada,
o ministro da
Educação Milton
Ribeiro afirmou
que estudantes
com deficiência
“atrapalham” os
demais alunos
Eduarda Bucco
A fala do ministro da Educação
Milton Ribeiro na semana passada,
repetida na segunda-feira, 23/08,
novamente em entrevista a um veículo de comunicação, defendendo o
fim do “inclusivismo” no Brasil segue gerando repercussões em todo
o país. Em sua opinião, há crianças
com “um grau de deficiência” que
impediria a convivência com os
demais estudantes. “O que o nosso
governo fez: em vez de simplesmente jogá-los dentro de uma sala
de aula, pelo ‘inclusivismo’, nós estamos criando salas especiais para
que essas crianças possam receber
o tratamento que merecem e precisam”, afirmou Ribeiro.
Em meio à Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência Intelectual
e Múltipla, a declaração vem sendo rebatida, principalmente, por
pais de crianças especiais que têm
percebido na inclusão um avanço
significativo no desenvolvimento

cognitivo de seus filhos. É o caso do
professor Paulo Cezar Madeira, pai
de Paulinho, de 11 anos. O filho foi
diagnosticado com autismo nível
2 aos quatro anos e meio. Desde
então, ele e a esposa, Camila Madeira, têm dado o seu melhor para
garantir qualidade de vida a Paulinho. Além das diversas terapias
semanais que frequenta desde as
primeiras suspeitas de autismo, os
pais veem sua inclusão em escolas
de ensino regular como uma das
medidas mais eficazes para garantir seu desenvolvimento. “Temos
certeza que ele iria regredir se não
estivesse como um aluno incluso. O
Paulinho está em uma ascendente
de desenvolvimento. Se for colocado em um local onde todos estão
nessa mesma ascendente, ele tende
a decair. Estudos comprovam isso”,
comenta o pai.
Apesar da relevância da inclusão para a evolução do filho, Paulo
analisa a medida como ainda mais
fundamental para o aprendizado
dos demais estudantes. “O mais
importante de [a pessoa com deficiência] estar em uma sala de aula
é que as outras crianças passam a
entender que a diferença existe.
Passam a aprender como se relacionar com o diferente. Se tirar esse
aluno de dentro da sala, as demais
crianças não terão a oportunidade
de conviver com as diferenças dessa criança e passarão a vê-la com
mais estranheza”, explica Paulo. O
pai ainda cita os comentários po-

sitivos recebidos pelos professores
de Paulinho, os quais afirmam que
os colegas sentem um carinho muito grande pelo filho. “Paulinho não
ensina falando, porque tem uma
fala restrita. Mas ensina, simplesmente, sendo ele mesmo”, relata.
Sobre a declaração do ministro, Paulo ainda critica o termo
“movimento inclusivista” utilizado
por Ribeiro. “É como se fosse uma
lei viciosa da qual todos quisessem fazer parte. Como se dissesse:
‘quem são vocês para quererem
reivindicar isso’?”, comenta. “Não
se trata de um movimento. Trata-se
de um direito conquistado. Se não
fosse por essa lei, não teríamos vagas de estacionamento exclusivas,
descontos na aquisição de veículos
e benefícios para pessoas de baixa
renda como o BPC [Benefício de
Prestação Continuada]”, cita. “Além
disso, com uma declaração pública
assim damos dez passos para trás,
porque esse tipo de discurso dá voz
para quem pensa da mesma forma”,
lamenta.
FALTA ESTRUTURA
Sobre a criação de salas específicas para atender os estudantes com deficiência, iniciativa
mencionada pelo ministro, o pai e
professor avalia como uma medida
importante, mas apenas para ocasiões necessárias. “Essas salas devem
servir apenas como um recurso,
para que sejam utilizadas quando
os estudantes especiais estiverem
estressados ou com dificuldade de
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permanecer em sala de aula”, argumenta Paulo.
Ainda em relação à fala do ministro, o pai revela que concorda
em um ponto: as escolas do país
não estão capacitadas para receber alunos com deficiência. “Não é
que haja crianças autistas que não
consigam conviver com as demais.
O fato é que não temos os equipamentos e o material humano qualificado e especializado para tornar
essa inclusão possível”, contrapõe.
Desde que chegou a Bento Gonçalves com sua família, em 2013,
Paulo já atuou em 25 diferentes escolas na região da Serra, tanto em
instituições federais, estaduais e
municipais quanto em instituições
privadas. “Nunca vi um profissional
psicopedagogo especializado em
autismo para ficar com eles”, revela. “Em diversas ocasiões, os profissionais das escolas vinham solicitar
ajuda para mim, porque não estavam sabendo lidar com algum dos

estudantes especiais”, recorda.
Diante da necessidade de garantir uma educação e rotina adequada a Paulinho, o pai largou seus
planos de mestrado e doutorado na
área da literatura inglesa para se
especializar em autismo, por meio
de uma pós-graduação. “Eu decidi
estudar a área que meu filho precisava. E foi a melhor coisa que poderia ter feito”, afirma.
A partir de suas experiências
e de seus estudos na área, Paulo e
sua esposa conseguiram encontrar
a melhor opção de aprendizado em
Bento para as condições do filho.
“Justamente pela falta de recurso material e humano nas escolas
públicas, optamos por uma escola
particular que oferecia o melhor
suporte a ele. Recebemos carta
branca para que pudéssemos entrar e sair a hora que precisássemos e pudéssemos conversar com
professores e direção sempre que
necessário”, conta. “Além disso, há
uma profissional qualificada sempre acompanhando Paulinho”, relata o pai.
Apesar de hoje a família viver
uma rotina mais adaptada com a
condição de Paulinho, o pai ainda
vê uma série de desafios enfrentados por essas crianças e seus
pais em todo o Brasil. Um deles
diz respeito à falta de opções após
o período educacional. “Para onde
os jovens autistas vão depois dos
18 anos? Em Bento temos apenas
uma associação que oferece ofi-

cinas para autistas adultos, mas
não existe nenhum programa de
inserção no mercado de trabalho”,
lamenta. “Chegamos a tentar a imigração para outro país para poder
fazer parte de uma sociedade que
tinha um programa assim, que é
o Canadá, mas não conseguimos o
visto. Então nos preocupamos sobre como será o seu futuro depois
da escola”, explica o pai.
Outro desafio é o preconceito
que ainda impera na sociedade.
Há anos, a família não frequenta
muitos locais públicos, a fim de
preservar Paulinho de “olhares
julgadores”. “Já aconteceu de, um
dia, ele estar pulando bastante de
alegria e as pessoas atravessarem
a rua para não passarem ao lado
dele”, recorda Paulo. “Falta empatia
e mente aberta para tentar conhecer o diferente. As pessoas pensam:
‘O meu filho não tem isso, fico triste
por essa família, mas não é problema meu’”, lamenta o pai.

Aponte a tela do seu celular
na imagem abaixo para ler
a matéria completa
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Chips de vegetais
com molho

TCC com qualidade de ensino UCS Bento
Quase todos os cursos de graduação combinam a sua finalização
com um Trabalho de Conclusão de
Curso, mais conhecido como TCC.
O TCC é atualmente uma atividade acadêmica obrigatória que
avalia o domínio de conteúdo técnico
e científico assimilado pelo aluno no
decorrer da formação. A apresentação deste conteúdo pode ocorrer de
diversas maneiras, como em artigos
científicos, relatórios de projetos e
estudos de caso, monografias ou plano de negócios.
No curso de Arquitetura e Urbanismo, da UCS Bento, o TCC é realizado em dois semestres e tem como
objetivo elaborar um partido geral
que pode abranger temas diversificados no âmbito profissional. Assim, no
primeiro semestre ocorre a formulação teórico-científica e elaboração de
proposta a partir da identificação de
problemas da prática da Arquitetura
e do Urbanismo, discutindo e tecendo conclusões, segundo os padrões
éticos e de rigor científico.
A apresentação da problemática é realizada através de um Relatório Científico, destacando o cuidado
e rigor tanto na coleta e organização
dos dados quanto na cientificidade.
Além do relatório, o aluno representa graficamente sua proposta de
projeto em nível inicial que se denomina partido geral, pois este não é
suficientemente detalhado para ser
materializado.
Todo este conteúdo de TCC I
gera subsídios para a formulação
da proposta que será desenvolvida
na disciplina TCC II. O trabalho final
de conclusão, que é o TCC II, tem o
objetivo de elaborar, após a concepção do partido geral, um anteprojeto
que inclui soluções arquitetônicas e
urbanísticas passíveis de execução e,
além disso, o aluno precisa demons-

trar domínio de métodos, convenções e
técnicas próprios e necessários para o
exercício profissional.
As avaliações são realizadas por
apresentação pública em banca, que é
composta pelo professor coordenador
da disciplina, o professor orientador
do aluno, um professor convidado da
própria UCS e um professor convidado
de outra instituição, sendo todos eles
arquitetos e urbanistas.
No final do semestre 2021/2 – só
para citar um exemplo –, a aluna Ângela
Sbiseski, que é residente na cidade de
Nova Bassano, apresentou seu TCC I
com o título “Centro Esportivo e Cultural em Nova Bassano – RS”. O resultado
foi excelente e Ângela foi convidada a
apresentar a outros alunos do curso de
Arquitetura e Urbanismo da UNIRITTER em Porto Alegre, de forma on-line,
seu trabalho em forma de slides.
A pesquisa foi qualificada com

Sete Erros | Respostas na página 8

INGREDIENTES
Chips
- 1 beterraba pequena
- 1 cenoura pequena
- 1 mandioquinha pequena
- 1 e meia colher (sopa) de azeite
- meia colher (chá) de sal
Molho
- 3 ovos cozidos
- 1 pitada de sal
- 4 colheres (sopa) de azeite
- 1 dente de alho pequeno
- meia xícara (chá) de leite
- suco de meio limão
MODO DE PREPARO
Chips
Corte os legumes com a ajuda
de um mandolin, um cortador
de legumes ou uma faca, em
rodelas bem finas. Coloque-os
separadamente em três recipientes.
Em cada um deles coloque meia
colher (sopa) de azeite e o sal
(dividindo em 3 partes), misturando
delicadamente com as mãos
para que todas as fatias fiquem
temperadas. Disponha as fatias
em uma assadeira antiaderente
grande e leve para assar em forno
baixo (160 °C), pré-aquecido, por
cerca de 45 minutos ou até que os
chips estejam crocantes, virando as
rodelas a cada 15 minutos. Retire do
forno e deixe esfriar.
Molho
Em um liquidificador, bata todos os
ingredientes e reserve em geladeira
até o momento de servir.

entrevistas, pesquisas a campo e pesquisas bibliográficas sobre o tema. A
elaboração de um partido que acentuou a materialidade pujante no município que são as estruturas metálicas, abrilhantou a concepção. Ângela
também soube tratar com qualidade
a edificação existente no terreno, que
é um ginásio esportivo, criando uma
máscara ou fachada, adicionando salas esportivas a esta edificação.
Finalizar com chave de ouro um
TCC I realmente mostra o quanto os
alunos da UCS estão capacitados para
atuarem no mercado de trabalho com
qualidade e inovação!

Profª Margit Arnold
Fensterseifer

Coordenadora do curso de Arquitetura
e Urbanismo da UCS Bento e docente
da área de Artes e Arquitetura.

Charge

SERRANOSSA | Sexta-feira, 27 de agosto de 2021

UCS TALK Profissões:

ainda dá tempo para se inscrever!
A UCS é pra você que sabe escolher! O programa UCS Minha Escolha
está lançando o UCS TALK PROFISSÕES, uma série de lives gratuitas com
os coordenadores de curso abordando
tudo o que você quer saber sobre as
mais diferentes profissões.
Participe, esclareça suas dúvidas e ainda concorra a uma série de
brindes, como vagas para cursos de
extensão, cadernos e camisetas, entre
outros.
E mais! Quem participar receberá
um certificado.
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A UCS é pra VOCÊ que não perde tempo:

Vestibular UCS!

Faça como milhares de pessoas e estude
na UCS! Estudar na UCS é optar por excelentes perspectivas para a construção de
uma trajetória pessoal e profissional de
sucesso.
Então, se você ainda não faz, mas quer fazer
parte desta grande e conceituada Universidade, com mais de 50 anos credibilidade,
não perca tempo. Inscreva-se no Vestibular
UCS.
Em Bento Gonçalves são 18 opções de
cursos: Administração, Arquitetura e
Urbanismo, Ciência da Computação,
Ciências Biológicas, Ciências Contábeis,
Comércio Internacional, Design, Direito,
Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Pedagogia e Psicologia.
E os tecnólogos em Gestão Comercial e
Processos Gerenciais.

Ainda há tempo para se inscrever! Saiba mais
acessando o QR-CODE

Curso de ARQUITETURA?
Na UCS Bento TEM!
Estudar a arquitetura das edificações e dos
ambientes em geral, criar projetos de elementos
mobiliários, planejar a organização espacial da
paisagem, de setores urbanos, bairros e regiões
é o trabalho do Arquiteto e Urbanista. Se esse
é seu objetivo de trabalho, vem pra UCS Bento!
O campo de atuação dos graduados é amplo, podendo atender empresas públicas e privadas, consultorias e obras em geral. Também
pode atuar na concepção de objetos, especialmente mobiliários, programação visual, entre
outras áreas.

Acesse www.ucs.br/site/vestibular/ e vem pra UCS! Ou contate a Central de
Atendimento da UCS Bento, através do Whats: (54)9 9923-0601.

O Esquenta EAD UCS
chegou para aquecer
sua carreira!
Já pensou em receber 80% de desconto na primeira mensalidade? Essa é
sua chance! Você pode pagar menos de R$
70,00 no primeiro mês de aula para conhecer seu curso. E se a oferta for uma bolsa
de até 100% de desconto no semestre, de
acordo com a forma de ingresso? Ou então
20% de desconto no curso todo?
A UCS têm inúmeras opções para você
que quer cursar uma graduação. Que tal se
informar? Não custa! São mais de 60 opções
de cursos. Certamente, algum se encaixa
em seus sonhos. Informe-se em ead.ucs.br/
esquenta

Transferências com 50% de desconto –

Para mais informações sobre o curso converse
com a gente através do Whats (54) 99919-3141,
ou acesse o acesse o QR-CODE.

Mestrado em Direito
Estão abertas até 28 de setembro 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.
Alunos egressos da UCS terão um desconto
de 30% sobre o valor da inscrição, que é R$ 150.
A divulgação dos resultados preliminares
está marcada par a 18 de outubro, na página do
Mestrado em Direito da UCS. Já o resultado final
será divulgado no dia 28 de outubro.
Mais informações e o Edital na íntegra
podem ser obtido no www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/direito/
processo-seletivo-mestrado-multicampi/
Ou, contate a área de Relações com o Mercado da UCS Bento, através do Whats App (54)
99653-3184.

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

Pedro
Della
Côrte
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“As aplicações do ozônio
por profissionais da saúde
tem demonstrado resultados
satisfatórios”

Quel
Konrad

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

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

27/08

“A idade fez com que eu
passasse a pensar muito antes
de dizer qualquer coisa. Antes
de fazer também...”

8º
21º
Sol com muitas nuvens durante
o dia e períodos de céu nublado.
Noite com muitas nuvens.

29/08

28/08

12º
20º
Sol com muitas nuvens durante
o dia e períodos de céu nublado.
Noite com muitas nuvens.

13º
23º
Sol com
algumas nuvens.
Não chove

COVID-19

Comunidade se mobiliza para auxiliar moradora
a trazer família do Haiti para Bento Gonçalves
Na última semana,
família de Magdala
Damis perdeu tudo
em decorrência
do terremoto e
do ciclone que
atingiram o país.
Agora, ela corre
contra o tempo
para juntar o valor
necessário para
trazê-los ao Brasil
Eduarda Bucco
O Haiti foi mais uma vez castigado por fenômenos naturais
severos. Na última semana, os
moradores ainda se recuperavam do terremoto de magnitude
7,2 registrado no dia 14/08 e do
ciclone tropical Grace na segunda-feira, 16/08, quando foram
atingidos por mais um terremoto,
dessa vez de magnitude 4,9. Com
isso, o número de mortos subiu
para mais de 2,1 mil. Ainda, mi-

lhares de pessoas ficaram desabrigadas, como é o caso da família de Magdala Damis, moradora
de Bento Gonçalves desde 2018.
Ela chegou ao município
grávida do filho Kachemi, em
busca de uma vida melhor para
ela e sua família. Dois filhos, uma
mulher de 21 e um menino de
10 anos, e o marido ficaram no
Haiti. Após enfrentar momentos
de dificuldades no Brasil, Magdala conseguiu um emprego
e uma moradia fixa em Bento,
com a ajuda de pessoas como a
estudante de psicologia Thaís
Magagnin. Desde então, vinha
mandando dinheiro para a família e guardando parte do salário,
a fim de possibilitar a vinda deles
ao país.
Magdala estava conseguindo
guardar um valor significativo,
o que possibilitaria a viagem da
família em alguns anos. Entretanto, com a situação atual dos
filhos e do marido no Haiti, a
vinda deles se tornou urgente.
No total, é necessário um valor
aproximado de R$ 30 mil para
que os três possam chegar ao
Brasil. Por conta dessa urgência,
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Thaís iniciou uma vaquinha virtual na semana passada, a fim
de arrecadar o montante necessário. Até o momento, R$ 1.300
foram doados. “Magdala já tem
algum dinheiro guardado para
trazê-los, mas não está nem perto, pois com o salário que ganha,
precisa pagar aluguel, sustentar
ela e o filho e, ainda, mandar dinheiro ao Haiti”, relata Thaís na
descrição da vaquinha.
Desde sua vinda para Bento
Gonçalves, Thaís criou um laço
muito forte com Magdala e seu
filho Kachemi, do qual se tornou
madrinha. “Conheci Magdala

em 2018 quando fazia estágio
na Assistência Social na cidade
de Bento Gonçalves. Ela passou
fome, ficou sem moradia, teve
dificuldade em conseguir trabalho e ainda assim batalhou para
manter seu filho Kachemi, que
atualmente tem quatro anos e
ainda não conhece os familiares
que ficaram no Haiti”, conta Thaís. “Magdala é uma das pessoas
mais guerreiras que conheci e,
por isso, peço encarecidamente a
ajuda de todos para que ela possa trazer a família e conseguir
que eles também vivam em condições dignas”, declara.

Prefeitura e Tacchini realizam
primeira ação de doação
de sangue no município
A prefeitura de Bento Gonçalves, por meio da secretaria de
Saúde e Governo e do Hospital Tacchini, realizará a primeira ação de
doação de sangue no município no
dia 01/09, quarta-feira, após tratativas com o Estado e com o Hemocentro.
“Era uma demanda da população a coleta de sangue no município, sem que houvesse a necessidade de deslocamento. Em um
esforço conjunto com o Hospital
Tacchini conseguiremos viabilizar
esta primeira data para doação”,
comenta a secretária de Saúde, Tatiane Misturini Fiorio.
Para tanto, o Hospital Tacchini irá disponibilizar duas cadeiras
e equipamentos, já a secretaria da
Saúde fornecerá o espaço físico e a
equipe. O lanche para os doadores
será doado por empresas parceiras. A equipe do Hemocentro estará acompanhando a coleta.
Atualmente a doação de sangue é realizada no Hemocentro em
Caxias do Sul (Hemocs), e todos
os sábados é oferecido transporte
gratuito para quem quiser realizar

a doação.
“Recebemos diariamente pacientes com necessidade de transfusão e é muito importante que
consigamos realizar essa reposição
ao Hemocentro. Cada doação é fundamental para garantir a realização
dos diversos procedimentos e atendimentos de emergência em que o
sangue é literalmente vital”, aponta a enfermeira Líder da Agência
Transfusional, Ana Paula Lemos.
Conforme a secretária de saúde, “a meta é garantir os estoques
do Hemocentro em níveis adequados para atendimento da saúde da
população. Nosso objetivo é avaliar
esta primeira ação e posteriormente definir a necessidade e novas
datas. E que possamos criar essa
conscientização da importância de
doar na população”, disse.
A doação poderá ser realizada
das 8h às 17h, na Unidade Zona
Sul, no Botafogo. Em virtude disso,
a Unidade de Saúde estará fechada
para consultas no dia da doação. É
necessário realizar o cadastro prévio no Hospital Tacchini, pelo telefone 3451-4151.

