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Viagem de Luciano e Ênio Pauletto, de 66 
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empatia do Poder Público 
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Além da lacuna, há anos crianças com 
deficiência têm sofrido com a constante 
troca de monitores e com a baixa 
qualificação de profissionais

COVID-19
Infectologista ressalta importância 
da vacinação em adolescentes

Até a quarta-feira, 22/09, cerca de 500 jovens de 17 anos 
já haviam sido vacinados com a Pfizer em Bento
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eletivas 
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haviam sido 
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à pandemia
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apreciar os céus de Bento
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apreciar os céus de Bento
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Eduarda Bucco
Bento Gonçalves deu início à 

vacinação de adolescentes contra a 
COVID-19 na terça-feira, 21/09. Es-
tão sendo imunizados os jovens de 
17 anos com a vacina da Pfizer, nas 
unidades de saúde do Zatt, Zona 
Sul, Eucaliptos, Licorsul, Maria Go-
retti, Santa Marta e Conceição. Até 
a quarta-feira, 22/09, 480 adoles-
centes já haviam sido imunizados 
no município. 

A vacinação nesse público tem 
sido tema de discussões em todo o 
mundo. No Brasil, na semana pas-
sada, o Ministério da Saúde emitiu 
uma nota recomendando a parali-
sação da imunização desse público. 
Nessa semana, entretanto, voltou 
atrás após a confirmação de que a 
morte de uma jovem de 16 anos em 
São Paulo não estaria relacionada 
à vacina. “Os benefícios da vacina-
ção são maiores que os eventuais 
riscos de eventos adversos”, disse o 
secretário-executivo do ministério, 
Rodrigo Cruz.

Ainda assim, ainda paira a 
discussão sobre a relevância da 
vacinação nos adolescentes dian-
te do grande número de pessoas 
adultas que ainda não receberam a 
primeira e a segunda dose e da ne-
cessidade da aplicação de doses de 
reforço na população mais vulnerá-
vel – idosos e pessoas imunossupri-
midas. A infectologista e diretora 
técnica do Hospital Tacchini, Nicole 

Vacinação de adolescentes
“Precisamos proteger o maior 
número de pessoas de qualquer 
faixa etária”, afirma infectologista

Golin, ressalta que é importante ter 
em mente os milhares casos graves 
da COVID-19 entre adolescentes 
e crianças registrados no mundo, 
“apesar dos adultos sofrerem mais 
com as consequências da doença”. 
“Além disso, já está claro que, para 
minimizar ao máximo a circulação 
viral, deve-se proteger o maior nú-
mero de pessoas de qualquer faixa 
etária. Somente assim ajudamos a 
evitar o surgimento de novas va-
riantes e conquistaremos a tão fala-
da imunização de rebanho”, explica.

A infectologista ressaltou que 
os adolescentes são considerados 
um grande vetor da doença, circu-
lando não apenas entre eles, mas 
entre pessoas mais vulneráveis. 
Com a retomada das atividades 
sociais e das aulas presenciais, a 
circulação de jovens tem se inten-
sificado nos últimos meses. “Todos 
que não se vacinaram possuem 
um potencial alto de ser vetor. Por 

isso, é importante que estejam pro-
tegidos para transmitir menos a 
doença, já que as vacinas, além de 
protegerem contra casos graves, 
também têm impacto na redução 
da transmissão”, reforça Nicole. 

Durante a vacinação na terça-
-feira, 21/09, adolescentes ressal-
taram a importância da vacinação 
e evidenciaram sua preocupação 
em relação a toda sociedade. O jo-
vem Dean Megiolaro, por exemplo, 
disse que a vacinação era muito 
aguardada devido ao receio de 
contaminar seus familiares. “Eu 
não estava preocupado por mim, 
mas sim pelos meus pais e avós, 
então fico aliviado de receber a 
vacina hoje”, comentou. Já a jovem 
Natalia Drehmer de Oliveira ressal-
tou a importância da imunização 
dos adolescentes diante da reto-
mada das atividades. “Muitos não 
acreditam na vacina, mas eu acre-
dito que ela te protege de um caso 
mais grave da COVID-19. E tomar a 
vacina é muito importante agora, 
porque tudo está voltando ao nor-
mal”, comentou. 

A vacinação dos adolescen-
tes seguirá nos próximos dias nas 
unidades de saúde já mencionadas, 
no horário das 7h30 às 11h e das 
13h às 16h30. Não é necessário 
agendamento. Para se vacinar, é 
necessário apresentar cartão SUS, 
documento com foto e autorização 
do responsável. 

Eduarda Bucco

Eduarda Bucco
A demanda por atendimento 

médico e internações cresceu as-
sustadoramente em todas as partes 
do mundo durante a pandemia da 
COVID-19. Por conta do novo cená-
rio e das incertezas causadas pela 
nova doença, municípios e hospi-
tais precisaram se reorganizar para 
garantir o atendimento de todos os 
pacientes críticos. Em Bento Gon-
çalves, o Hospital Tacchini optou 
pela redução de cirurgias eletivas 
em dezembro do ano passado, re-
agendando parte dos procedimen-
tos. Já por parte do município, nos 
atendimentos SUS, as cirurgias não 
urgentes foram suspensas entre 
abril/julho do ano passado e, nova-
mente, em dezembro, com o intuito 
de aumentar os leitos vagos para 
atendimentos de pacientes acome-
tidos pela COVID-19.

Neste ano, novas ondas da pan-
demia levaram o Hospital Tacchini 
à suspensão total dos procedimen-
tos em março e maio, após um pe-
queno período de retomada. Isso 

Longa espera
Mesmo com retomada, Bento ainda tem 
mais de 5 mil cirurgias eletivas na fila
Durante o ano 
passado e o início 
deste ano, cirurgias 
SUS e particular 
foram reduzidas 
e posteriormente 
suspensas por conta 
da demanda surgida 
com a pandemia

porque as estruturas que estavam 
sendo utilizadas para realização 
dessas cirurgias não urgentes pre-
cisaram ser adaptadas para receber 
pacientes de média e alta complexi-
dade, devido à lotação na UTI regis-
trada no período.

Nos últimos meses, com a re-
dução dos casos e das internações, 
os procedimentos foram novamen-
te retomados. De acordo com a se-
cretaria de Saúde,  Tatiane Fiorio, 
as cirurgias consideradas “de bre-
vidade” não pararam. Já os demais 
procedimentos, no volume anterior 
à pandemia, começaram a retomar 
de forma gradual em agosto. 

Entretanto, as filas ainda são 
grandes para os pacientes SUS. 
Conforme dados da secretaria, até 
o dia 21/08, último balanço divul-
gado, havia 5.474 procedimentos 
cirúrgicos em espera, nas mais di-
versas especialidades: bucomaxilo 
(12); cabeça e pescoço (72); geral 
(986); ginecologia (383); ortopedia 
(2.108); otorrino (827); pediátri-
ca (50); plástica (74); proctologia 
(130); torácica (29); urologia (283) 
e vascular (520). 

No Tacchini, os dados repassa-
dos pela assessoria dizem respeito 
ao número de procedimentos reali-
zados, entre cirurgias e exames, en-
tre 2019, 2020 e até agosto 2021. 
Dessa forma, não é possível saber 
quantos procedimentos estão na 
lista de espera. Além disso, o nú-
mero de cirurgias realizadas, por 
exemplo, não discrimina as eleti-
vas, sendo divididas entre cirurgias 
de pacientes internados e cirurgias 
ambulatoriais. Mesmo assim, é pos-

sível ter noção da redução no nú-
mero de procedimentos entre um 
ano e outro. 

No caso das cirurgias ambula-
toriais, por exemplo (de pacientes 
não internados), o número reduziu 
de 15.039 em 2019 para 14.266 em 
2020, cerca de 5%. Até agosto des-
te ano, o dado é de 8.814 cirurgias 
realizadas. Mas a principal queda 
está na realização dos exames. Na 
especialidade de radiologia, por 
exemplo, a queda foi de 25%. Para 
os exames de eletrocardiografia, 
a queda foi de 26% entre 2019 e 
2020. Nos exames de oftalmologia, 
o número foi reduzido de 16.912 
em 2019 para apenas 1.958 em 
2020, cerca de 88%.

Conforme a secretária da 
Saúde de Bento, Tatiane Fiorio, 
o alto número de procedimentos 
em espera se deve ao quantitati-
vo represado ao longo dos meses, 
quando as cirurgias eletivas foram 
totalmente suspensas. Questionada 
sobre a quantidade de cirurgias em 
espera antes da pandemia, ela co-
menta que algumas especialidades 
chegaram a ter filas “bastante redu-
zidas”. “Agora estamos retornando 
ao volume que estávamos realizan-
do antes”, afirma. Mensalmente, a 
secretária revela que são realiza-
dos, “no mínimo”, 55 procedimen-
tos eletivos, “fora as urgências e 
emergências”. Os procedimentos de 
média complexidade encaminha-
dos pelo município são realizados 
no Tacchini. Já aqueles de alta com-
plexidade, o paciente é encaminha-
do para o hospital de referência, 
conforme a especialidade. 
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Reclamação antiga

Eduarda Bucco
A recorrente falta de moni-

tores para auxiliarem estudantes 
com deficiência inseridos em es-
colas regulares de ensino continua 
sendo um grave problema em Ben-
to Gonçalves. Um grupo de pais de 
crianças matriculadas em institui-
ções municipais procurou o SER-
RANOSSA para relatar, mais uma 
vez, sua insatisfação. A principal 
crítica recai sobre a lacuna desses 
profissionais na rede municipal, 
sobre a constante troca daqueles 
contratados e, ainda, sobre a falta 
de qualificação para lidar com alu-
nos especiais. 

Em um longo desabafo, a mãe 
de um estudante de 13 anos com 
deficiência física e mental relatou 
os desafios de aprendizado diante 
desse problema. “Desde que ele co-
meçou a ir para a escolinha sempre 
foi a monitora o problema. Todo 
ano era a mesma história. Começa-
va o ano sem monitora, demorava 
para conseguir e depois a monito-
ra decidia ir embora”, conta a mãe. 

Falta de monitores ainda é um problema para crianças com deficiência em Bento
Há anos, pais têm 
reclamado da falta de 
profissionais e da troca 
constante de monitores 
para seus filhos nas 
escolas municipais, 
além da pouca 
qualificação desses 
trabalhadores para 
atuarem com alunos 
especiais

Em apenas um ano, a mãe revela 
que quatro profissionais chegaram 
a passar pela escola de seu filho, o 
que representaria um grande pre-
juízo ao desenvolvimento do estu-
dante com deficiência em sala de 
aula. “A criança acaba se adaptando 
com aquele tipo de profissional. 
Ele se torna seu porto-seguro. En-
tão entra outra pessoa e a criança 
tem que passar por todo processo 
de adaptação de novo. E isso com 
crianças com deficiência, princi-
palmente autistas, é muito compli-
cado. A criança autista precisa de 
rotina”, argumenta. 

Além de interferências no 
processo de aprendizagem, desen-
volvimento e socialização de seus 
filhos, os pais ainda relatam o pre-
juízo financeiro às famílias. Com a 
falta constante de monitoras, os 
responsáveis não conseguem man-
ter um emprego fixo. É o caso da 
mãe de um menino de oito anos, 
com deficiência visual e autista. “Eu 
já tive que largar o emprego formal 
por conta de toda hora a escola es-
tar chamando, porque além de não 
ter monitores suficientes, aqueles 
que tem, e mesmo os professores, 
não estão preparados para atender 
estudantes com deficiência. Qual-
quer atitude um pouco fora da nor-
malidade já estão ligando para os 
pais irem buscar”, lamenta. 

Sobre a qualificação dos moni-
tores, a mãe ressalta que a maioria 
dos profissionais que já trabalha-
ram com o seu filho não tinham 
preparo adequado para lidar com 
ele. “Hoje não tem nenhuma pessoa 
na cidade que saiba braile. Estamos 
precisando buscar [essa assistên-

cia] por meios próprios”, revela. A 
mãe ainda comenta sobre a falta de 
salas especializadas para atender 
crianças deficientes quando elas 
precisarem de um tempo afastadas 
dos demais alunos. “Cidades pró-
ximas, como Caxias e Veranópolis, 
têm essas salas e profissionais ca-
pacitados”, compara. 

Conforme informações da se-
cretaria municipal de Saúde, os 
profissionais de apoio (os monito-
res) são orientados e capacitados 
pela equipe do Núcleo de Inclusão 
e Diversidade (NID) e pela própria 
escola onde irão exercer o cargo, 
sendo “diretamente acompanhados 
pela equipe diretiva, mais especifi-
camente pela supervisora escolar 
e orientador educacional”. Para se 
candidatar, a única exigência é ter 
Ensino Médio completo.

“A pessoa se candidata, vê que 
não é isso que queria, porque preci-
sa ter paciência, e acaba desistindo. 
Os profissionais precisam saber 
exatamente como lidar com cada 
aluno e sua deficiência, como con-
versar, brincar, saber a hora certa 
de sair da aula. E, acima de tudo, 
tem que amar. Até porque as crian-
ças sabem quem gosta e quem não 
gosta delas”, comenta a primeira 
mãe. “E com a pandemia ficou ain-
da pior, porque o monitor precisa 
ter muito mais cuidado. As crianças 
precisam respeitar os protocolos, 
e com deficiência é mais difícil, é 
preciso um acompanhamento mais 
minucioso”, complementa.

O QUE DIZ A PREFEITURA?
Apesar das críticas, a secreta-

ria municipal de Educação argu-

menta que o município tem dado 
uma assistência superior àquela 
prevista em lei acerca das crianças 
com deficiência. Conforme a legis-
lação, a rede municipal teria a obri-
gação de fornecer um profissional 
de apoio para “alimentação, higiene 
e locomoção”. Mesmo assim, admi-
te a problemática na contratação 
de monitores. “O profissional de 
apoio geralmente é estagiário, e o 
estágio tem tempo determinado de 
serviço. Quando finaliza, nem sem-
pre conseguimos manter a pessoa 
pela empresa terceirizada”, relata a 
secretária Adriane Zorzi.

De acordo com a secretária, a 
contratação de monitores ocorre 
por meio de estágios na área da 
educação, empresa terceirizada ou 
contrato temporário. Entretanto, 
devido ao fechamento das escolas 
durante a pandemia, a prefeitura 
precisou suspender o processo de 
contratações. “Com a suspensão 
das aulas, estes profissionais não 
puderam ser contratados e busca-
ram outros trabalhos. Agora, a épo-
ca do ano e falta de perfil dificulta 
a contratação”, revela a secretária. 
Com dificuldade de contratação, 
atualmente o município está com 

uma demanda de 10 profissionais, 
conforme dados da secretaria de 
Educação.

Em relação à falta de qualifi-
cação desses profissionais, Adria-
ne contrapõe dizendo que há um 
acompanhamento pelo Núcleo de 
Inclusão e Diversidade (NID), que 
“orienta o trabalho educacional das 
equipes das escolas com os alunos 
público-alvo da educação especial”. 
Além disso, afirma que as escolas 
contam com o Atendimento Edu-
cacional Especializado (AEE), “que 
acontece nas salas de recursos mul-
tifuncionais [que existem apenas 
nas escolas de Ensino Fundamen-
tal] onde a criança/adolescente é 
atendida por professores com for-
mação específica”. A secretária ain-
da ressalta que, para cada aluno, é 
elaborado um Plano Pedagógico In-
dividualizado (PPI), no qual “cons-
tam as estratégias pedagógicas de 
acordo com as especificidades e 
necessidades individuais”. 

Atualmente, 2% dos estudan-
tes da rede municipal são crianças/
adolescentes com deficiência, de 
um total de 11.916 alunos. Segundo 
Adriane, ainda vale levar em consi-
deração que “nem todos deman-

dam o acompanhamento de um 
profissional de apoio (monitor), 
uma vez que é avaliada a funciona-
lidade deste educando no ambiente 
escolar, priorizando a autonomia e 
desenvolvimento do mesmo”. 

A SOLUÇÃO 
NA VISÃO DOS PAIS
Para os pais de alunos espe-

ciais, uma das soluções seria o 
fornecimento de um curso gratui-
to, não apenas uma capacitação, 
a fim de qualificar os monitores. 
Outra medida seria a realização 
de um concurso público, a fim 
de garantir estabilidade e um 
salário mais atrativo para esses 
profissionais.

Além disso, na opinião do pai 
de um menino com autismo, falta 
apoio da prefeitura e dos vere-
adores para garantir melhores 
condições de ensino das crianças 
com deficiência. “Eles falam mui-
to em inclusão, mas está faltando 
empatia com essas crianças para 
poder solucionar o nosso proble-
ma. Meu filho vai para a aula uma 
semana sim e outra não porque a 
monitora precisa revezar com ou-
tras crianças. Isso prejudica muito 
o desenvolvimento deles e a vida 
profissional dos pais”, desabafa. 

Uma das mães ressalta que há 
vários pais contatando o Conse-
lho Tutelar e acionando o Minis-
tério Público, a fim de resolver o 
problema. “Esse problema vem de 
anos. Lembro dos prefeitos falan-
do sobre inclusão. Mas só porque 
é minoria, há esse descaso. Se fos-
se maioria, o problema seria visto 
com mais urgência”, opina.

Taylor Wilcox/Unsplash
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Raquel Konrad
A cachorrinha Fani sempre foi 

a queridinha da família Pauletto. 
Durante seus 18 anos de vida ela 
foi pelo menos 30 vezes a Rivera, 
cidade que seu tutor Luciano Pau-
letto, de 66 anos, e a esposa, Nair, 
visitam com frequência. Neste 
ano a mascote partiu e Luciano 
resolveu homenageá-la de uma 
forma inusitada: percorrer o tra-
jeto Bento – Rivera de bicicleta! E 
o plano foi executado com sucesso 
no último fim de semana e com 
uma companhia especial: o irmão 
de Luciano, Ênio, de 64 anos, em-
barcou na ideia e partiu para a 
aventura.

Os irmãos sempre amaram 
andar de bicicleta. Juntos costu-
mavam desbravar o interior da 
Serra Gaúcha sob duas rodas. Lu-
ciano, no entanto, foi o que levou 
a brincadeira para sua vida: há 50 
anos ele incorporou a bike como 
estilo de vida e esporte e há 30 
anos percorre, juntamente com 
outros ciclistas, o trajeto Bento a 

4 dias de viagem
Família aventureira: irmãos 
vão de Bento a Rivera de bike
Luciano e Ênio Pauletto, 
de 66 e 64 anos, 
demoraram quatro dias 
para completar trajeto. 
Viagem de bicicleta foi 
uma homenagem à 
cachorrinha da família, 
a Fani, que faleceu 
neste ano aos 18 anos

Tramandaí. Aos fins de semana, 
também segue pedalando pela 
Serra Gaúcha. No entanto, ele nun-
ca havia percorrido uma distância 
tão grande: 520km separam a  Ca-
pital do Vinho de Rivera.

Para Ênio o desafio foi ainda 
maior. Desde jovem que ele não 
pedalava e há três anos teve que 
ser submetido a uma cirurgia para 
a colocação de um marca-passo. 
Mesmo com as dificuldades, ao 
saber dos planos do irmão, resol-
veu embarcar na ideia. “Procurei 
meu médico, que deu o aval para a 
viagem, e comecei a me preparar”, 
comenta ele, descrevendo que in-
vestiu forte em academia, pilates 
e também em bicicletas. “Comprei 
uma ergométrica e, quando não 
estava na rua, ficava pedalando 
por horas em casa”, descreve.

No dia 17 de setembro eles 
iniciaram a aventura. Tiveram 

como apoio da esposa e sogra de 
Luciano, Nair e Joana, rexpectiva-
mente, e da amiga Rosete que, de 
carro, faziam a escolta e ajudavam 
entregando água e leves refeições. 
“Nós pedalamos umas 10 horas 
por dia. O primeiro e o segundo 
dia foram tranquilos, embora o 
alto fluxo de caminhões e ônibus, 
que tornou a aventura um pouco 
perigosa. No terceiro e no quarto 
dia o corpo começou a cansar um 
pouco, mas, devagarinho e sempre, 
conseguimos chegar ao destino”, 
conta Luciano. 

Os perrengues também fize-
ram parte da viagem. Além de ter 
muito cuidado com o movimento 
nas rodovias, a dupla teve dois 
pneus furados. O final da viagem 
foi ainda mais desafiador: além do 
cansaço depois de quase 40 horas 
de pedalada, a dupla enfrentou um 
forte temporal. “Até pensamos em 
parar, mas faltava muito pouco 
para chegar e não íamos desistir. 
Encaramos a chuva e o vento e se-
guimos”, conta Ênio.

O roteiro foi concluído com 
sucesso na segunda-feira, 20/09, 
para o orgulho de toda a família, 
que acompanhou e apoiou a via-
gem. “Eles foram muito corajosos 
e a gente ficou muito feliz que deu 
tudo certo. Eles são muito aventu-
reiros”, comemora a neta Manuela, 
que, inspirada na dupla, planeja 
retirar as rodinhas de sua bike.

Luciano e Ênio Pauletto con-
taram com o apoio da Zen Cami-
nhões e Caminhões Zen, loja Lou-
vre, Gás Cainelli e Concresul.
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Thiago Galvan 

Diz um velho ditado que “o 
peixe morre pela boca”. E é uma 
grande verdade! Eu, como todos 
sabem, não gosto de pescar. 
Ressalvada aquela pescaria es-
pecial, que acontece anualmen-
te, e para a qual fui convidado 
em uma oportunidade e não 
mais deixarei o posto, se assim 
ainda me quiserem os pescado-
res, pós-pandemia, realmente 
não gosto de pescar. Colocar a 
isca e deixá-la na água até que 
um peixe venha e a fisgue, real-
mente, não é comigo! Literal-
mente não!

Tal ditado, todavia, aplica-se 
a todos os segmentos da vida. 
Até porque, sabemos, somos es-
cravos das nossas palavras. 

Eu mesmo, recentemente, 
acabei por morrer pela boca. 
Em uma situação que não me é 
recorrente, pois realmente não 
tenho o costume de fazer aquilo 
que fiz, acabei, de fato, fazendo. 
E o fiz com uma pessoa para 
quem não deveria tê-lo feito. 
Fiz involuntariamente e real-
mente não sei o que fiz. Não é 
meu costume. Não sei mesmo... 
Acabei, porém, magoando uma 
pessoa muitíssimo importante 
para mim, pois tive uma postura 
que ela não gosta, e que eu não 
costumo ter. E, mais ainda, que 
eu tinha criticado em outras cir-

O peixe morre pela boca
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Direito Penal e Criminologia, ambas pela PUCRS. Diretor Jurídico 
da ASCORI. Diretor da AGADIE para o Biênio 2020/2022. Membro 
da Comissão Estadual de Direito Imobiliário. Assessor Jurídico do 
Município de Farroupilha, RS. Contato: thiago.galvan@terra.com.br

Pedro Della Côrte 

Feridas da Pandemia

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

Circulação: semanal, às sextas-
feiras 

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

Contato: (54) 3454 1015  | 

Tiragem: 10.000 exemplares 

Direção: Diogo Zanetti 

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

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

Expediente

Sabemos quantas feridas fo-
ram abertas durante esta Pande-
mia. Feridas na alma, feridas na 
mente, feridas na pele, traumas 
que jamais pensaríamos viver. 
Mas aos poucos estamos voltan-
do a uma certa normalidade, re-
tornando ao convívio dos amigos, 
familiares e a todos aqueles que 
amamos e fazem parte da nossa 
vida. 

Algumas destas feridas aber-
tas neste período irão cicatrizar e, 
como sabemos, a cicatriz sempre 
deixa uma marca, e que esta mar-
ca possa nos lembrar de como de-
vemos dar valor à vida, à família, 
respeitar o próximo, as diferenças 
e estar ao lado de quem amamos, 
pois estamos aqui de passagem.

Durante este período, uma 
entre tantas dificuldades enfren-
tadas pelos profissionais da saú-
de foi de como evitar que os pa-
cientes que ficavam muito tempo 
acamados em recuperação ou na 
unidade de tratamento intensivo 
(UTI) desenvolvessem feridas na 
pele devido ao tempo sob pres-
são, conhecidas como escaras de 
decúbito ou úlceras de pressão.

Essas feridas, que interrom-
pem a continuidade da pele e que 
podem atingir a epiderme, a der-
me, o subcutâneo, a fáscia mus-
cular e até mesmo tecidos mais 
profundos, além de causar danos, 
acabaram se tornando grandes 

portas para agentes infecciosos, 
tornando o quadro clínico para 
esses pacientes ainda mais crítico. 

Para evitá-las estes pacientes 
são submetidos ao que chama-
mos de troca de decúbito, e isto 
é feito com maestria pela equipe 
de enfermagem, mas não impede 
que mesmo assim as feridas pos-
sam surgir. Durante o tratamento 
nas UTIs, a posição de prona, na 
qual o paciente é colocado de 
barriga para baixo, auxiliando na 
oxigenação, foi um dos recursos 
utilizados no combate ao quadro 
de hipoxemia, porém o que mais 
se percebeu foram lesões no ros-
to destes pacientes devido à pres-
são gerada pela posição.

O melhor de todas essas ex-
periências, na maioria das vezes 
desagradáveis, é que vencer a 
Covid-19 é uma vitória da vida, e 
as feridas que surgem vão cicatri-
zar, e para aquelas que surgiram 
na pele, hoje contamos com inú-
meros recursos para acelerar o 
processo de cicatrização, entre 
eles as técnicas de laserterapia e 
ozonioterapia. 

Vale lembrar que estas técni-
cas não são de uso exclusivo para 
tratamento de escaras de pressão, 
pois são utilizadas para o trata-
mento de qualquer tipo de ferida 
que possa surgir, respeitando os 
protocolos indicados e realizadas 
por profissionais habilitados.

cunstâncias.
A verdade é que todos erra-

mos. A forma como lidamos com 
esses nossos erros é que faz a di-
ferença! Ou podemos usar essa 
situação como passaporte para 
melhorarmos, ou simplesmente 
como um idiota que não se impor-
ta com as pessoas. Ou com a opi-
nião das pessoas. Pior ainda, das 
pessoas em relação a nós mesmos.

Eu, definitivamente, consi-
derando-me um eterno apren-
diz, tento utilizar esses deslizes, 
mesmo os menos corriqueiros, 
para a minha lapidação. Princi-
palmente esses cometidos com 
as pessoas com quem a gente 
tem mais consideração, com as 
pessoas com quem mais a gente 
se preocupa, nos lugares onde 
a gente deposita nossos mais 
puros sentimentos. E com quem 
nos deposita seus mais sinceros 
sentimentos...

Temos, por outro lado, a 
tendência de achar que, pelo 
fato de essas pessoas nos terem 
como seus, dentro de seus cora-
ções, talvez elas perdoem nossos 
deslizes. Até pode ser que sim. 
Afinal, o sentimento puro per-
doa. Todavia, um prego, mesmo 
retirado, e com o passar do tem-
po, deixará a sua marca onde 
martelado. 

Até a próxima!          
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Que tal uma receita saudável e deliciosa para o final de semana? Nesta 
semana te ensinamos o bolo de banana com- aveia! 

Ingredientes: 
4 bananas maduras 
4 ovos 
1/2 xícara de óleo de coco 
2 xícaras de flocos finos de 
aveia 
2 colheres (de sopa) de 
fermento em pó 
1 colher (de chá) de canela 
(opcional) 
1/2 colher (de chá) de essência de 
baunilha (opcional)
 
Modo de preparo: 
Corte as bananas e coloque-as no liquidificador ou processador, 
acrescente também os ovos, o óleo e bata bem. Coloque essa mistura 
em uma tigela e adicione os flocos de aveia, a canela e a essência de 
baunilha, misture bem. Por último adicione o fermento e misture sem 
bater muito. Coloque toda a mistura em uma forma de silicone, ou 
uma forma untada. Leve ao forno por aproximadamente 35 minutos a 
180ºC.

Os ingredientes você encontra na nossa loja, localizada na Senador 
Joaquim Pedro Salgado Filho, 139, no bairro Cidade Alta

Armazem Fit Store ensina: 
bolo de banana com aveia

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 30

CCHIP
OBEDIENTE

APOLODOIN
GOLALETT

DAMINGUA
CESTASAB

SIRCREPE
ACONCHEGAR

AGAGARE
FREIPANR

TAMARTESE
MAREOTIC

VNIVELOU
ESTRANHAR
LEOASARCA

Piedade;
compai-

xão

Morada
de Adão

e Eva
(Bíblia)

Canção
de exal-
tação à
pátria

Nome que
identifica
o produto

Colar que
se ajusta
ao pes-

coço

Parte
como o

colarinho

Cabra-(?), 
brincadeira

infantil

Saci-(?),
ser folcló-

rico

(?) além:
exceder o
limite de 

Certo
tipo de

panqueca

Orelha,
em inglês

Peter (?),
herói

infantil
(Lit. inf.)

Deixar
escorrer
líquido

Projeto de
proteção
às tarta-

rugas

Ódio;
rancor

Achar
diferente

do
habitual 

Fêmeas
do leão

Baú com
tampa

Pontos no
basquete
Abrigar;

agasalhar 

Deus da
beleza
(Mit.)

Recipiente
prático pa-
ra bebidas
Submisso 
(às ordens)

Abrigo do
preso

Peças da
sinuca

Cinco 
vezes cam-
peão (red.)

Hesitar 

Massagem
oriental

Flor-de-(?):
açucena

Escassez
Processo 

para colorir
roupas

Terminal
de trens
Teste es-
colar (pl.)

Em (?):
em teoria
Tenente
(abrev.)

Aplanou
(terreno)
No caso

de

O 1o verbete
Título

religioso
católico

Menciono
O bairro

do Pão de 
Açúcar (RJ)

Movimento
do oceano
Sinal da
vitória

3/ear. 4/do-in — hino. 6/míngua. 8/titubear. 10/aconchegar.

13

Quel Konrad
@nacaronadaquel

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br

serranossa.com.br/colunas/raquel
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16 anos da Sami
A talentosa cantora teen Sami Almeida Ribeiro celebra no pró-
ximo dia 28 de setembro seus 16 anos de vida! A jovem, que 
encanta com sua voz e talento, comemora a ascensão em sua 
carreira e o reconhecimento por onde passa. Ela recebe o ca-
rinho dos pais Samoel e Nani e do mano Lucas: “desejamos um 
futuro  brilhante de muito amor, bondade e música  para alegrar 
a todos com sua voz delicada e sensível. Parabéns! Tua família te 
ama e vamos estar aqui sempre para te apoiar”.

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

Jober  Fotografia

Concurso do 
Espumante 
Brasileiro

O prazo para inscrição de espu-
mantes no 12º Concurso do Es-
pumante Brasileiro está chegando 
ao fim. As vinícolas brasileiras que 
desejam inscrever suas ‘estrelas’ 
na maior vitrine do país precisam 
se apressar e garantir espaço no 
evento realizado pela Associação 
Brasileira de Enologia (ABE) até 
esta sexta-feira, 24/09. As degusta-
ções serão realizadas nos dias 13 e 
14 de outubro, no Dall’Onder SKI 
Garibaldi, na Capital Brasileira do 
Espumante. O regulamento está 
disponível no site www.enologia.
org.br A expectativa dos organi-
zadores é superar o número da 
edição de 2019 que alcançou 376 
amostras de 89 vinícolas de sete 
estados, mas, acima de tudo, se-
guir evoluindo na qualidade que 
não para de surpreender os jura-
dos técnicos a cada edição. 

Netfar do Bem
A campanha NetFar do Bem 
segue fazendo a diferença em 
Bento Gonçalves. Neste mês, 
o provedor de internet arre-
cadou sete computadores e 
duas impressoras, que foram 
doados para a Abraçaí, Pelotão 
Curumim e para a Biblioteca 
Comunitária Infantojuvenil do 
Municipal.

Fotos: Divulgação

´

COMPASS 2.0 16V FLEX 
LONGITUDE AUT.
2018 | PRETA

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

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

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

FOCUS 2.0 GLX 16V 
FLEX 4P MANUAL
2009 | PRATA

CROSSFOX 1.6 MI FLEX 
8V 4P MANUAL
2012 | BRANCO

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

HILUX SW4 3.0 SRV 4x4   
INTERCOOLER DIESEL AUT.
2013 | PRETA

MONTANA 1.4 MPFI LS 
CS 8V FLEX 2P MANUAL
2018 | BRANCA

COROLLA 2.0 ALTIS 16V 
FLEX 4P AUT.
2018 | BRANCO
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Eduarda Bucco
Uma prisão por maus-tratos 

contra animais teve uma revi-
ravolta na quarta-feira, 22/09, 
em Bento Gonçalves. Durante a 
tarde, policiais do 3° Pelotão de 
Policiamento Ambiental, após 
serem acionados pelo Conselho 
de Bem-Estar Animal (Combea), 
se deslocaram a uma residência 
localizada no bairro Ouro Verde. 
No local foram encontrados dois 
cães machos, um da raça pitbull 
e outro sem raça definida, em si-
tuação de maus-tratos. Uma mu-
lher de 53 anos estava no local e, 
primeiramente, teria se identifi-
cado como tutora dos animais.

A acusada foi levada à Dele-
gacia de Polícia de Pronto Aten-
dimento (DPPA), onde se lavrou 
o ato de prisão em flagrante. 

Decisão policial
Prisão em flagrante por maus-tratos tem 
reviravolta e acusada é solta em Bento
Na quarta-feira, 
22/09, uma mulher 
de 53 anos havia sido 
presa pela Polícia 
Ambiental após o 
flagrante de maus-
tratos contra dois 
cães no Ouro Verde. 
Entretanto, delegado 
optou pela soltura 
e instauração de 
inquérito policial após 
novas informações 
sobre o crime

Entretanto, horas depois, o de-
legado titular da DPPA, Fernan-
do Cruz Alexandre, optou pela 
soltura da mulher. 

Conforme explicado pelo 
delegado, a decisão de baseou 
em dois fatos. Durante as dili-
gências do caso, a proprietária 
do imóvel no Ouro Verde, de 
65 anos, teria se apresentado 
voluntariamente na delegacia, 
afirmando ser a tutora do pit-
bull, de cor branca. Já a mulher 
que havia sido presa pela Polí-
cia Ambiental, seria inquilina 
da residência e tutora do cão 
sem raça definida, de pelagem 
escura. Já o laudo veterinário 
preliminar enviado pela clínica 
veterinária onde os animais fo-
ram encaminhados, segundo o 
delegado, atestava os maus-tra-
tos do pitbull e deixava “incon-
clusivo” os maus-tratos no caso 
do outro cão. “No laudo ficou ex-
presso que somente um estava 
em maus-tratos, enquanto o ou-
tro estava doente. Não sabemos 
se houve maus-tratos doloso, 

culposo ou se ele simplesmente 
estava doente”, disse.

Diante dessas informações, 
o delegado afirmou que não 
poderia lavar o flagrante da 
proprietária do imóvel, suposta 
tutora do pitbull, por ela ter se 
apresentado voluntariamente na 
delegacia, após a visita da Polícia 
Ambiental. “Então fui obrigado, 
por força da lei, a lavrar um bo-
letim de ocorrência”, afirmou. 
Ainda conforme o delegado Fer-
nando, na quinta-feira, 23/09, 
ele iria encaminhar as informa-
ções à delegacia responsável 
pelo caso para que se instauras-
se um inquérito policial, no qual 
as duas mulheres responderiam 
pelo crime de maus-tratos.

Na ocasião, a presidente do 
Combea, Daiane de Mattos, jun-
tamente com demais voluntá-
rias da causa animal, estiveram 
na delegacia para solicitar que 
o delegado reconsiderasse sua 
decisão, a qual foi mantida. “Nós 
ficamos indignadas com a situa-
ção. Fizemos toda o atendimen-

to emergencial com o apoio dos 
policiais da Patram, que se des-
locaram de outra cidade para 
atender a ocorrência. E infeliz-
mente, a decisão ficou a cargo 
do delegado”, lamentou Daiane. 

Mais tarde da noite, ainda na 
quarta-feira, a veterinária que 
estava atendendo os animais 
teriam entrado em contato com 
o delegado para complemen-
tar o laudo. Nesse diagnóstico 
mais detalhado, a profissional 
afirmou que o cão de cor escu-
ra também estaria em situação 
de maus-tratos e afirmou que 
entregaria os laudos completos 
diretamente na delegacia. 

Agora, as provas deverão 
ser anexadas aos demais mate-
riais coletados para abertura do 
inquérito policial e investigação 
das duas acusadas. Foi atestado 
no laudo que os cães estavam 
desnutridos, desidratados, com 
pulga, sarna, febre e pelo enosa-
do. Um deles, o pitbull, apresen-
tava fraqueza, sem condições de 
permanecer em pé.

Divulgação/Patram

Na segunda-feira, 20/09, 
durante patrulhamento no 
bairro Juventude, o Grupo Tá-
tico de Motos da Guarda Civil 
Municipal (GCM) abordou uma 
motocicleta conduzida por um 
menor de idade. O veículo tinha 
11 multas pendentes, totalizan-

Guarda Civil recolhe 
moto com mais de 
R$ 7 mil em multas 

Menor infrator

do um valor de mais de R$ 7 mil 
em débitos junto ao Detran.

Diante dos fatos, a guarni-
ção realizou os procedimentos 
administrativos de trânsito, re-
colhendo a motocicleta ao pá-
tio credenciado pelo Detran de 
Bento Gonçalves.

Secretaria de Segurança

Um homem de 33 anos, iden-
tificado como Eduardo Martins, foi 
morto durante troca de tiros com 
policiais militares na noite de sába-
do, 18/09, no Tancredo Neves, em 
Bento Gonçalves. O fato aconteceu 
na rua Adelaide Basso Pasquali.

De acordo com relato de popu-
lares, o homem estaria em sua casa 
quando desconfiou de um veículo 
Pálio/Weekend, que passou em 
frente à residência. Pensando se 
tratar de uma emboscada, ele pas-
sou a atirar contra o carro. No inte-

Homem é morto durante troca 
de tiros com a Brigada Militar

No Tancredo Neves

rior estavam os policiais militares 
a paisana, que passaram a revidar 
imediatamente.

A Brigada Militar esclarece que 
os policiais estavam em uma viatu-
ra “discreta”, a fim de se aproximar 
do local para “reconhecimento e 
posterior abordagem”. Entretanto, 
ao se aproximar da casa, os policiais 
foram recebidos com os disparos, 
que acertaram a viatura. O homem, 
que possuía passagens pela polícia, 
morreu no local. Seu óbito foi ates-
tado por uma equipe do Samu.
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A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

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

bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

ADVOGADA | OAB/RS 98.202

ADVOGADA | OAB/RS 110.426

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

54 99959 9512 | 54 98435 7252

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

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br

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

VENDOVENDO apartamento  302,  edifício Luiz 
Gazzoni, na rua Emílio Pozza, com 02 
dormitórios, 01  suíte, banheiro social, área de 
serviço, sala de estar, garagem, no bairro 
Maria Goretti. Com área real privativa de 
101,58m².  Valor R$ 362.000. Contato (54) 
98404 5302, 99981 3000. 

VENDOVENDO casas prontas para morar, de 
alvenaria, novas, no loteamento Encosta do 
Sol. Financiamento pela Caixa em 360 meses 
ou pelo Sicredi em 100 meses. Valor a partir 
de R$ 170.000. Contato (54) 99981 3000 ou 
98404 5302.

VENDOVENDO apartamento, no edifício Reseda, 
com renda de aluguel, no bairro Maria Goretti, 
com 1 dormitório, sala/cozinha, área serviço, 
banheiro, boxe de garagem. Área total de 
55,674m², área privativa de 41,872m², prédio 
de esquina. Valor R$ 160.000. Contato (54) 
98404 5302 ou 99981 3000. 
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autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

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

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

Resumo de Contrato

ContratoContrato nº. 118/2021 – Pregão Presencial nº 
037/2021 – 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. 
Atlântica Poços Artesianos Ltda. Valor: R$ 
26.000,00. Prazo: 60 (sessenta) dias, a contar da 
15/09/2021.15/09/2021.

Contrato nº 119/2021 – Tomada de Preços nº 
012/2021 – Contratação de empresa especializada 
para pavimentação de vias urbanas das Ruas 
Giacomo Pissetti, Fioravante Acco e Guerino Acco 
do Município de Santa Tereza/RS, com recursos do 
Contrato de Repasse nº 
899990/2020/MDR/CAIXA. MLT Construções e 
ComércioComércio de Material de Construção Ltda. 
Valor: R$ 266.700,33. Prazo: 06 meses, a/c 
16/09/2021, condicionado aos repasses efetuados 
pela União ao Município, contados após o 
recebimento da ordem de serviço. 
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Raquel Konrad
Restaurantes, hotéis e o setor 

de serviços para eventos sofreram 
drasticamente com as restrições 
impostas pela pandemia. Nos úl-
timos meses, com o avanço da va-
cinação e a visível diminuição de 
casos, internações e mortes por 
conta da Covid-19, a comunidade 
começou à voltar a normalidade. A 
terceira edição do Festival do Ba-
lonismo, que segue até domingo, 
26/09, no Parque de Eventos em 
Bento Gonçalves, animou os em-
preendedores com a retomada dos 
grandes eventos. 

O empresário da área gas-
tronômica e diretor do Sindicato 
Empresarial de Gastronomia e Ho-
telaria (SEGH), Marcos Giordani, 
afirma que os eventos contribuem 
diretamente no setor e são impul-
sionadores da economia local. “A 
nossa cidade sempre foi pioneira 
na organização de eventos. O Festi-
val do Balonismo vem para mostrar 
que é possível a retomada segura, 
com organização e empenho de to-
dos”, celebra. Ele também concorda 
com a iniciativa de cobrar o com-
provante de vacinação dos visitan-
tes – o ingresso para o evento deste 
final de semana é gratuito, desde 

Festival do Balonismo

Evento anima setor hoteleiro e gastronômico
Retomada de 
grandes eventos 
gera expectativa do 
setor. Festival do 
Balonismo segue até 
domingo com intensa 
programação

Confira a 
programação

Dia 24
6h30 - 1º voo competitivo
15h - abertura do parque
16h30 - 2º voo competitivo
18h – show grupo 1A+
20h – Nightglow
21h30 - show Comunidade 
Ninjitsu

Dia 25
6h30 - voos livres
12h - abertura do parque
14h – show Pelicanos
14h30 – voo cativo
16h30 - 3º voo competitivo
18h – show Confraria do 
Blues BG
20h – Nightglow
21h30 - show Paulinho Be-
lusso e banda

Dia 26
6h30 - 4º voo competitivo
12h - abertura do parque
13h – show jogo sujo
14h30 – voo cativo
14h45 – show Rainha de 
Espadas
16h30 - 5º voo competitivo
18h - encerramento show 
banda Sunset Riders

que apresentado o cartão com a 
primeira dose. “Isso estimula mais 
pessoas a buscarem a imunização”, 
completa.

Elaine Michelon, diretora-geral 
do Hotel Villa Michelon, afirma que, 
depois de “árduos meses de incer-
tezas”, ver a retomada de grandes 
eventos na região “é acalentador e 
satisfatório”. “Bento Gonçalves é co-
nhecida por fomentar o turismo e o 
período pandêmico mostrou a nos-
sa região para o Brasil como uma 
cidade que se preocupa com a se-
gurança de cada visitante que nos 
escolhe como destino. O Festival de 
Balonismo é uma iniciativa que co-
lore os céus de nossa cidade e vem 
para coroar todos os esforços feitos 
até agora. Esforços cujos méritos 
devem ser atribuídos inclusive a 

cada empreendedor que lutou para 
manter o seu negócio dentro dos 
protocolos. Essa retomada respon-
sável nos enche de esperanças para 
futuros eventos, carregados de ale-
gria, como só Bento Gonçalves sabe 
fazer. Uma iniciativa que nos traz 
somente bônus. Ganham os turis-
tas, ganham os bento-gonçalvenses 
e ganha o turismo responsável de 
Bento e de nosso Vale dos Vinhe-
dos”, comemora.

O secretário de Turismo de 
Bento, Rodrigo Parisotto, fala que 
o grande desafio é que a pandemia 
efetivamente acabe e que a retoma-
da seja plena. “Não podemos fechar 
os olhos em relação aos cuidados 
nesse momento, pois ainda enfren-
tamos um momento crítico, pois 
mesmo estando em um momento 

super positivo, estamos ainda li-
dando com situações desconhe-
cidas. Fato é que com a retomada 
dos eventos, nossa cidade passa a 
viver um novo momento, primeiro 
os dados positivos em relação ao 
turismo de lazer e o complemento 
com o turismo de eventos”, afirma. 
Ele ainda reitera a preocupação 
com a baixa ocupação dos hotéis 
durante a semana. “Com o retorno 
dos eventos vamos melhorar es-
ses dados e ainda contribuir com 
inúmeras empresas, que vão geral 
emprego e renda no município”, 
completa. 

PROGRAMAÇÃO INTENSA
Além de colorir o céu da cida-

de, o Festival do Balonismo tam-
bém conta com diversas atrações 
para toda a família. Shows musi-
cais, apresentações artísticas, food 
trucks, área kids e contato próximo 
a balões de diferentes tamanhos 
e estilos devem atrair milhares 
de visitantes. O evento é gratuito 
e para participação é necessária 
a apresentação do comprovante 
de vacinação (primeira dose), ou 
exame antígeno negativo (48h 
de antecedência). “A organização 
do balonismo iniciou há meses, e 
não é só com a condição climática 
que nossas equipes precisam es-
tar atentas. Temos uma estrutura 
de segurança, para verificação de 
todos protocolos, para limpeza, 
shows e foodtrucks. Tudo para que 
a população aproveite com segu-
rança e possa vivenciar momentos 
de alegria”, destaca o secretário de 
Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto.

Festival do Balonismo é gratuito e para participação é neces-
sária a apresentação do comprovante de vacinação (primeira 
dose), ou exame antígeno negativo (48h de antecedência)

Rodrigo Parisotto

Atletas bento-gonçalvenses 
foram destaque na Ultramaratona 
Salto do Rio Pardinho realizada no 
sábado, 18/09, entre os municípios 
de Santa Cruz do Sul e Sinimbu, 
RS. A corredora Samanta Pierozan 
garantiu o primeiro lugar na cate-
goria solo feminino, percorrendo 
106km. Já as atletas Simeri Botelho 
e Andreza Borba ficaram na segun-
da colocação na categoria dupla 
feminina, revezando-se entre os 
106 km. 

A primeira edição da prova 
foi elogiada pelos participantes, 
principalmente devido à estrutura 
e ao desafio proposto. O percurso 
era composto, em sua maioria, por 
estradas de chão batido, cascalho e 
morros. “Prova bruta. Muito barro, 
muitas subidas, uma delas só com 
15km, mas nada nos desanimou. 
Objetivo cumprido. Terminar é 
muito bom!”, comentou Simeri em 
suas redes sociais. No total, foram 
16h30min na prova de Samanta e 
11h20min na prova da dupla Sime-
ri e Andreza.

Destaque
Bento-gonçalvenses 
conquistam pódio 
na Ultramaratona 
Salto do Rio 
Pardinho

Reprodução/Instagram
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trabalhadores da saúde e campa-
nhas permanentes de prevenção. 

Outro ponto muito importan-
te é a necessidade de reconhecer 
e validar os pedidos de ajuda sem 
julgar, menosprezar, opinar ou dar 
sermão. Frases como: “pense po-
sitivo”, são vazias de sentido neste 
momento. Quando uma pessoa fala 
sobre o assunto, não se deve ig-
norar o que está sendo dito e sim 
acolher e incentivar a pessoa a pro-
curar ajuda profissional. 

Conforme o Conselho Federal 

de Psicologia (CFP), muitas ações 
de prevenção acabam sendo ina-
dequadas por desconsiderarem 
que o suicídio possui vários fato-
res causadores, sendo necessária 
uma abordagem interdisciplinar/
transdiciplinar para dar conta da 
questão. Ou seja, não é apenas com 
bons conselhos que se enfrenta o 
problema.

É bom lembrar também que 
falar sobre o tema não aumenta a 
probabilidade de ocorrência. Pelo 
contrário: quando o tema é debati-
do na sociedade, não só pela mídia, 
mas no trabalho, na escola, na  

Por que devemos nos preo-
cupar com este tema? Segundo 
dados divulgados pela Orga-
nização Mundial da Saúde em 
2014, cerca de 800 mil pessoas 
no mundo tiram a própria vida a 
cada ano que passa. Além disso, 
o suicídio é a segunda causa de 
morte entre os jovens com idade 
entre 15 e 29 anos.

No Brasil, o suicídio é a 
quarta maior causa de morte 
entre jovens na mesma faixa etá-
ria, segundo dados do Ministé-
rio da Saúde de 2015. Os dados 
mostram que, apesar de ser um 
ato individual, o suicídio é uma 
questão social, um problema de 
saúde pública. 

Precisamos falar sobre 
suicídio, precisamos escutar 
estes sofrimentos e acolher as 
pessoas que sofrem. Sabemos 
que em muitos casos, o suicídio 
pode ser evitado. Desta forma, 
campanhas como o Setembro 
Amarelo têm dado difusão ao 
debate, agindo na prevenção a 
este tipo de morte. 

É importante observar que 
o cuidado com a saúde mental 
e a prevenção deve acontecer 
ao longo do ano, não apenas no 
Setembro Amarelo. Para além 
das campanhas de prevenção 
no mês de setembro, é neces-
sário ampliar o acesso às polí-
ticas públicas de saúde mental, 
aumentando a rede que presta 
serviços, com capacitações aos 

Setembro Amarelo, 
mês de prevenção ao suicídio

Profª. Daniela 
Duarte Dias 
Docente do curso de Psicologia da UCS Bento

Precisamos falar 
sobre suicídio, 

precisamos 
escutar estes 

sofrimentos e 
acolher as pessoas 

que sofrem

universidade, estamos divulgan-
do informações para a preven-
ção, oferecendo recursos para 
quem tem a ideação buscar aju-
da.

Para finalizar, é importante 
destacar onde buscar ajuda. As 
Unidades Básicas de Saúde, a 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA), o SAMU (192), os hospi-
tais, e muitas clínicas especiali-
zadas estão aptos a atender estes 
pacientes e não deixar que o pior 
ocorra. 

Na UCS, em Bento, existe o 
Serviço de Psicologia Aplicada 
(SEPA), que oferece atendimen-
to clínico psicológico (para di-
versas demandas, não apenas o 
suicídio), com atendimento de 
segunda a sexta-feira, das 13h30 
às 22h. Os encaminhamentos são 
feitos pelas Unidades Básicas de 
Saúde de Bento Gonçalves, mas 
também são atendidas pessoas 
que fazem uma busca espon-
tânea. Mais informações sobre 
o serviço podem ser prestadas 
pelo telefone (54) 3449 5214. 

Outra ação importante no 
campo da prevenção é o Centro 
de Valorização da Vida (CVV), 
que também presta um serviço 
de acolhimento para pessoas em 
sofrimento, fornecendo apoio 
emocional. Para entrar em con-
tato é necessário ligar para o 
número 188. A ligação é gratuita 
e sigilosa. Lembre-se: sempre há 
uma boa saída!

Eduarda Bucco
Na manhã de quarta-feira, 

22/09, a Associação Ativista Eco-
lógica (AAECO) recebeu com tris-
teza a notícia de que mais árvores 
do projeto “Calçada Verde” haviam 
sido depredadas em Bento. O fato 
aconteceu entre a noite e a ma-
drugada, quando vândalos derru-
baram e/ou cortaram quatro das 
mudas plantadas recentemente. 
“A pergunta que fica é, por quê?”, 
lamenta o secretário-geral da as-
sociação, Gilnei Rigotto. As árvores 
depredadas estavam plantadas em 
frente ao antigo estádio da Monta-
nha dos Vinhedos, na avenida Os-
valdo Aranha.

Após receber a informação do 
ato de vandalismo, uma equipe da 
associação prontamente foi ao lo-
cal para replantar as mudas. “Nós 
temos um ‘kit de primeiros-socor-
ros’ e conseguimos replantar ainda 
pela manhã. Mas aquelas quebra-
das, tivemos que fazer a substi-
tuição”, comenta Gilnei. Além da 

Projeto Calçada Verde
Vândalos depredam árvores plantadas 
pela AAECO na Osvaldo Aranha

Divulgação/AAECO
Plantio faz parte do 
projeto “Calçada 
Verde”, que teve 
início há cerca de três 
meses pela AAECO 
e já contemplou seis 
bairros. “A pergunta 
que fica é, por quê?”, 
lamenta o secretário-
geral da associação, 
Gilnei Rigotto

equipe da AAECO, também estive-
ram no local guarnições da Brigada 
Militar e da Guarda Civil Municipal 
(GCM). Na ocasião, a GCM tratou 
de assuntos diversos relacionados 
ao meio-ambiente, como a possi-
bilidade de criação da Guarda Civil 
Ambiental, ações contra maus-tra-
tos aos animais e vandalismos em 
árvores e plantas da cidade. 

O projeto “Calçada Verde” está 
em ação há cerca de três meses e 
já contemplou seis bairros do mu-
nicípio: Cidade Alta, Maria Goretti, 
Santa Helena, Santa Marta, São 
Francisco e Zatt. A plantação das 
mudas nas calçadas tem autori-
zação da secretaria municipal de 
Meio Ambiente e dos estabele-
cimentos/residências. “Além de 
arborizar a cidade, queremos de-
volver a qualidade do ar para os 
moradores”, revela. Isso porque, 
conforme o ativista, a lei de com-
pensação das árvores derrubadas 
no perímetro urbano prevê que 
novas mudas possam ser planta-

das em qualquer local, indepen-
dentemente de ser na cidade, ou 
no meio rural. “Mas não adianta 
plantar árvores onde tem mato. A 
gente respira aqui, por isso temos 
que arborizar nossas calçadas”, 
argumenta.

Outra ação de depredação já 
havia sido registrada no bairro 
Zatt. Entretanto, retirando esses 
episódios, Gilnei avalia que o pro-
jeto está sendo bem recebido pela 
comunidade. “O plantio de árvores 
dá sombra, fruto aos passarinhos e 
melhora a qualidade do ar. E tudo 
está sendo feito com o dinheiro 
dos poucos contribuintes que aju-
dam a AAECO, em prol de toda a 
comunidade”, ressalta. O projeto 
terá seguimento nos próximos me-
ses, inclusive no verão. A AAECO 
reforça o pedido para que a comu-
nidade auxilie regando as novas 
plantas, principalmente nos meses 
mais quentes que se aproximam. 
“Queremos menos cimento e mais 
verde” finaliza. 
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BANCO 30

CCHIP
OBEDIENTE

APOLODOIN
GOLALETT

DAMINGUA
CESTASAB

SIRCREPE
ACONCHEGAR

AGAGARE
FREIPANR

TAMARTESE
MAREOTIC

VNIVELOU
ESTRANHAR
LEOASARCA

Piedade;
compai-

xão

Morada
de Adão

e Eva
(Bíblia)

Canção
de exal-
tação à
pátria

Nome que
identifica
o produto

Colar que
se ajusta
ao pes-

coço

Parte
como o

colarinho

Cabra-(?), 
brincadeira

infantil

Saci-(?),
ser folcló-

rico

(?) além:
exceder o
limite de 

Certo
tipo de

panqueca

Orelha,
em inglês

Peter (?),
herói

infantil
(Lit. inf.)

Deixar
escorrer
líquido

Projeto de
proteção
às tarta-

rugas

Ódio;
rancor

Achar
diferente

do
habitual 

Fêmeas
do leão

Baú com
tampa

Pontos no
basquete
Abrigar;

agasalhar 

Deus da
beleza
(Mit.)

Recipiente
prático pa-
ra bebidas
Submisso 
(às ordens)

Abrigo do
preso

Peças da
sinuca

Cinco 
vezes cam-
peão (red.)

Hesitar 

Massagem
oriental

Flor-de-(?):
açucena

Escassez
Processo 

para colorir
roupas

Terminal
de trens
Teste es-
colar (pl.)

Em (?):
em teoria
Tenente
(abrev.)

Aplanou
(terreno)
No caso

de

O 1o verbete
Título

religioso
católico

Menciono
O bairro

do Pão de 
Açúcar (RJ)

Movimento
do oceano
Sinal da
vitória

3/ear. 4/do-in — hino. 6/míngua. 8/titubear. 10/aconchegar.

INGREDIENTES
- 3 tabletes de fermento biológico 
(45g)
- meia xícara (chá) de Leite 
Integral morno
- 5 colheres (sopa) de açúcar
- 4 ovos
- 150 g de manteiga derretida
- 1 caixinha de Creme de Leite
- 1 colher (chá) de sal
- 5 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 2 gemas
MODO DE FAZER
Em um recipiente, dissolva o 
fermento biológico no leite. Junte 
o açúcar, os ovos, a manteiga, o 
creme de leite e o sal e misture 
bem com um batedor de arame. 
Transfira a massa para uma 
batedeira, acrescente a farinha 
de trigo e bata bem. Desligue a 
batedeira, cubra a massa com um 
pano limpo e deixe descansar 
até dobrar de volume. Em uma 
superfície lisa polvilhada com 
farinha de trigo, abra a massa e 
sove mais um pouco. Modele 20 
bolinhas pequenas e coloque em 
forminhas de empada (6cm de 
diâmetro) untadas com manteiga 
e polvilhadas com farinha de trigo.
Pincele as gemas e deixe 
descansar por mais 20 minutos. 
Leve ao forno médio (180°C), 
preaquecido, por cerca de 30 
minutos ou até dourar. Sirva.

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

Áries – 21/03 a 20/04
Atenção às finanças para não se tornar um 
ponto de discórdia. Na paquera, melhor não 
demonstrar excesso de apego. 
Touro – 21/04 a 20/05
Determinação extra para correr atrás de seus 
interesses. Evite cobranças a dois. Na paque-
ra, confie mais no seu potencial.
Gêmeos – 21/05 a 20/06
Evite a exposição em excesso. Na paquera e 
no trabalho, ouça sua intuição. Sua sensibili-
dade irá fazer a diferença na relação.
Câncer – 21/06 a 21/07
Cuidado para não desviar dos seus objetivos. 
Na paquera, avalie se vale a pena perder uma 
amizade. No amor, tudo em paz. 
Leão – 22/07 a 22/08
Bom momento para parceria profissional.  Na 
paquera, ex pode atrapalhar seus planos. A 
dois, controle suas exigências. 
Virgem – 23/08 a 22/09
Seu bom humor estará em alta.  No romance, 
atenção pra não falar mais do que deve. A pa-
quera reserva ótimas surpresas.
Libra – 23/09 a 22/10
Atenção para não sair no prejuízo. Sua sen-
sualidade pode surpreender na paquera. A 
paixão vai dar as cartas no romance.
Escorpião – 23/10 a 21/11
Evite arrumar briga por bobagem. Na paque-
ra, pode faltar pique para se envolver. No ro-
mance, os laços serão reforçados.
Sagitário – 22/11 a 21/12
Momento para resolver as pendências. Pode 
faltar oportunidade para mostrar seu charme 
na paquera. A dois, evite a rotina. 
Capricórnio – 22/12 a 20/01
Bom momento para fechar negócios. Caso 
passageiro tem tudo para agitar a paquera. A 
dois, muito romantismo e diversão. 
Aquário – 21/01 a 19/02
Bom astral para organizar suas coisas. No ro-
mance, tente ceder mais. Na paquera, um ex 
pode voltar e espantar a solidão.
Peixes – 20/02 a 20/03
Escolha bem as palavras. No romance, con-
verse numa boa para acertar as coisas. Na 
conquista, olhe mais ao seu redor. 
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 Seu desejo é cursar PSICOLOGIA? 
Na UCS Bento tem!

O Campus Bento da UCS 
oferece seis cursos na área 
da saúde. Um deles é PSICO-
LOGIA. Se você tem interesse 
neste curso, vem pra UCS! O 
psicólogo é o profissional que 
promove a saúde psicossocial, 
buscando contribuir para o 
bem-estar individual e social.

Desenvolve atividades de 
aconselhamento e psicoterapia 
(individual, familiar ou gru-
pal), coordenação de grupos, 
desenvolvimento de equipes, 
desenvolvimento interpesso-
al, consultoria, recrutamento, 
seleção e treinamento de pes-
soal, orientação vocacional e 
profissional, diagnóstico indi-
vidual e institucional.

O profissional que se gra-
dua nesta área pode atuar em 
clínicas, escolas, empresas, en-
tidades comunitárias e de clas-
se, hospitais, órgãos públicos e 
privados, casas asilares, clubes 
esportivos e recreativos, veícu-
los de comunicação e consul-
tórios.

Mestrado em Letras e Cultura
Egressos de cursos de Letras, 

Pedagogia, Comunicação, História, 
Artes, Direito, entre outras que se 
relacionem direta ou indiretamente 
com as linhas de pesquisa têm uma 
oportunidade especial na UCS: o 
Mestrado em Letras e Cultura.

O curso se desenvolve em duas 
linhas de pesquisa: Linguagem e 
Processos Culturais e Literatura e 
Processos Culturais. As aulas são 
ministradas às segundas, terças e 
quartas, no vespertino e à noite.

UCS Bento conta com o 
Serviço de Psicologia Aplicada

Os medos, as dúvidas e incertezas que chegaram com a 
pandemia da Covid-19, em muitas pessoas, têm desenvolvi-
do ansiedade, angústia e tristeza. Estar distante da família, 
dos amigos, do convívio social como um todo, pode trazer 
inúmeros transtornos psicológicos, uma vez que o ser hu-
mano já nasce com a necessidade de socializar e tal situação, 
para todas as gerações atuais, jamais havia sido cogitada.

Pensando em se aproximar ainda mais da comunidade 
em que está inserida, a UCS Bento desenvolveu o Serviço de 
Psicologia Aplicada. O atendimento é oferecido seguindo to-
dos os protocolos de segurança, no bloco A do Campus, sala 
114. O atendimento psicológico é oferecido gratuitamente 
à população. Com a supervisão de docentes, os estudantes 
têm a oportunidade de atuar com vivências de integração 
e estágios curriculares, ampliando as práticas já oferecidas 
pela UCS, despertando o aprendizado através das experiên-
cias reais. Informe-se pelo e-mail atendimento-carvi@ucs.
br, ou pelo telefone (54) 3449-5214.

UCS Oportunidades
O UCS Carreiras tem oportunidade 

para 90 vagas efetivas (CLT) e de estágio  
em Caxias do Sul e região. O Programa 
propicia a aproximação dos acadêmicos 
com o mercado de trabalho, a fim de 
promover empregabilidade e experiên-
cias. As oportunidades são voltadas para 
estudantes e egressos da Universidade 
de Caxias do Sul, cada qual com suas ca-
racterísticas.

Os interessados podem acessar o site 
do Programa, preencher os campos com 
os dados pessoais, como: nome, contato 
e breve descrição de sua demanda. Os 
atendimentos e orçamentos são gratui-
tos, salvo para projetos que envolvam 
serviços de laboratório ou uma consulto-
ria/assessoria. 

Escolha entre segunda e quinta-feira 
para fazer o vestibular: vem pra UCS!

Faça como milhares de pessoas e estude 
na UCS! Estudar na UCS é optar por excelentes 
perspectivas para a construção de uma trajetó-
ria pessoal e profissional de sucesso.

Então, se você ainda não faz, mas quer fa-
zer parte desta grande e conceituada Universi-
dade, com mais de 50 anos credibilidade, não 
perca tempo. Inscreva-se no Vestibular UCS.

Em Bento Gonçalves são 20 opções de cur-
sos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, 
Ciência da Computação, Ciências Biológicas, 
Ciências Contábeis, Comércio Internacional, 
Design, Direito, Educação Física, Engenharia 
Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elé-
trica, Engenharia Mecânica, Farmácia, Fisiote-
rapia, Gestão Comercial, Nutrição, Pedagogia, 
Processos Gerencias e Psicologia.

Acesse www.ucs.br/site/vestibular/ e ve-
nha para a UCS! Ou, contate a nossa área de Re-
lacionamento, através dos números de Whats 
(54) 9626-2771 e (54) 99919-3141, para mais 
informações.

Pós em Psicopedagogia
com inscrições abertas

Que tal cursar uma 
especialização pagando 
mensalidades a partir de 
R$ 210? A UCS oferece essa 
possibilidade, com a espe-
cialização em Psicopedago-
gia EaD.

O Curso destinado 
a portadores de diplo-
ma de curso Superior 
nas áreas de Pedagogia, 
Psicologia, Fonoaudio-
logia, Fisioterapia, Ser-
viço Social, licenciaturas 
em geral e outras afins.

Início das aulas previs-
to para outubro de 2021 e 
encerramento para abril de 
2023. As aulas são quinze-
nais.

Esclareça suas dúvi-
das pelo WhatsApp (54) 
99653-3184.

Mais informações e inscrições, acesse o QR-Code. Ou contate-nos: (54) 99653.3184.

Saiba mais  sobre o curso, acessando 
o QR-Code, Ou contate a área de 
Relacionamento da UCS Bento, 
através do Whats  (54) 9626-2771.

Acesse o QR-CODE e fique por dentro das vagas!  Além disso, os 
alunos e egressos podem encaminhar currículos para o e-mail ucscar-
reiras@ucs.br.
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Previsão do tempo

Sol e aumento de nuvens pela 
manhã. Pancadas de chuva à 

tarde e à noite

25/09
14º
25º

Sol com 
algumas nuvens.

Não chove

24/09
10º
26º

Sol e aumento de nuvens pela 
manhã. Pancadas de chuva à 
tarde. À noite tempo aberto

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

“A verdade é que todos 
erramos. A forma como 
lidamos com esses 
nossos erros é que faz 
a diferença!”

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

Quel
Konrad

Página 8

 Pedro 
Della 
Côrte
Página 6

“Quantas feridas foram 
abertas durante a pandemia. 
Feridas na alma, na mente, 
na pele, traumas que jamais 
pensaríamos viver.”

26/09
16º
29º

Após dois anos de espera

Bento-gonçalvense é o nº 1 da fila 
de transplantes de pulmão no RS
Eduardo Lazzarini, 
de 30 anos, foi 
diagnosticado com 
fibrose cística com 
apenas três meses de 
vida e vem tratando 
a doença, crônica e 
progressiva, desde 
então. Hoje, ele está 
internado em Porto 
Alegre aguardando 
um doador 
compatível

O bento-gonçalvense Eduardo 
Lazzarini, de 30 anos, é o primeiro 
da fila de transplantes de pulmão 
no Rio Grande do Sul. Desde os três 
meses de vida, quando foi diag-
nosticado com fibrose cística, ele 
realiza tratamento para amenizar 
os sintomas da doença genética, 
crônica e progressiva, que afeta di-
versos órgãos.  

A rotina de cuidados é inten-
sa desde o diagnóstico da doença 
e inclui nebulizações três vezes ao 
dia, fisioterapia e exercícios que 
ajudam a eliminar a secreção pro-
duzida pelo pulmão. Mas mesmo 
seguindo as orientações médicas 
integralmente, Lazzarini precisou 
se adaptar à progressão da doença 
e à consequente perda de capacida-
de respiratória com o tempo. 

Há dois meses Lazzarini está 
internado no Hospital das Clínicas, 
em Porto Alegre, onde recebe trata-
mento enquanto permanece ligado 
a um aparelho de oxigênio e aguar-
da um doador compatível. 

“Eu sei que depois do trans-
plante minha vida vai mudar bas-
tante. Vou voltar há anos atrás, 
quando eu tinha fôlego para respi-
rar melhor, caminhar. Não preciso 
muito mais do que isso. São coisas 
simples, como estar perto dos ami-
gos, estudar, trabalhar. Isso já será 
uma vitória”, descreve.

SETEMBRO VERDE 
E SETEMBRO ROXO
Neste mês, coincidentemente, 

duas campanhas são realizadas de 

forma simultânea e Lazzarini está 
diretamente ligado a ambas. A pri-
meira é o Setembro Roxo, que bus-
ca a conscientização sobre a Fibro-
se Cística. “A falta de informação às 
vezes atrapalha. Algumas pessoas 
se afastam por medo de que a gente 
transmita a doença, mas isso é im-
possível”, avalia Lazzarini. 

A outra é o Setembro Verde, 
que incentiva a doação de órgãos. 
“É importante lembrar que cada 
pessoa pode salvar até oito vidas. 
Eu sei que é um momento de luto, 
perda de uma pessoa querida. Mas, 
na dúvida, diga sim. Não é um as-
sunto tão bom de conversar, mas 
diga para sua família que é doador 
de órgãos. Quem receber esses ór-
gãos vai renovar as energias e con-
tinuar com a esperança de realizar 
os próprios sonhos”, completa.

CIHDOTT 
HOSPITAL TACCHINI
No Hospital Tacchini, a Comis-

são Intra Hospitalar para Doação de 
Órgãos e Tecidos para Transplantes 
(CIHDOTT) existe há mais de 20 
anos e, atualmente, conta com 18 
profissionais que atuam direta-
mente nas ações que contribuem 
para a doação de órgãos e trans-
plantes, tendo já realizado mais de 
1,2 mil captações de órgãos e mais 
250 transplantes de córneas.

Todos os órgãos captados são 
distribuídos através da Central de 
Transplantes, em Porto Alegre, ór-
gão que controla e regula a fila de 
espera no Estado. As córneas são 
encaminhadas ao Banco de Olhos 
do Hospital Geral, em Caxias do Sul 
e o tecido músculo esquelético vai 
para o Banco de Ossos do Hospi-
tal São Vicente de Paulo, em Passo 
Fundo.

A CIHDOTT atende no prédio 
A do Hospital Tacchini, na sala ao 
lado da Capela, de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 12h. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo telefo-
ne (54) 3455 4229 ou pelo e-mail  
ana.cihdott@tacchini.com.br.

Rodovias gaúchas
PRF divulga balanço da 
Operação Farroupilha

Com início no último dia 17 e 
encerramento na segunda-feira, 
20/09, a Operação Farroupilha da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
neste ano também contou com 
atividades educativas alusivas à 
Semana Nacional do Trânsito. Em 
razão do feriado de 20 de Setem-
bro, as estradas registraram grande 
aumento do fluxo de veículos, em 
especial durante a tarde e a noite 
de segunda-feira.

De acordo com a PRF, as ações 
de fiscalização foram planejadas 
para coibir condutas que geram 
maior risco de letalidade, como ex-
cesso de velocidade e embriaguez 
ao volante. Somente durante a ope-
ração, foram autuados e retirados 
de circulação 69 motoristas em-
briagados e/ou que se recusaram 
a realizar o teste com o bafômetro.  

Cinco condutores foram presos por 
crime de trânsito.

Com relação ao combate à 
criminalidade, as equipes da PRF 
intensificaram ações ostensivas 
para promover segurança aos usu-
ários da rodovia. Em abordagens 
orientadas por inteligência, veí-
culos suspeitos de estarem sendo 
utilizados por criminosos foram 
interceptados e fiscalizados. Houve 
a recuperação de 5 veículos rou-
bados ou furtados e a prisão de 23 
criminosos.

Também ocorreram operações 
educativas em Eldorado do Sul e 
Caxias do Sul, onde foram realiza-
das sessões do Cinema Rodoviário: 
usuários da rodovia eram convida-
dos a assistir a pequenos vídeos e 
palestras dos policiais sobre trân-
sito.

Pessoas fiscalizadas: 2.434;
Veículos fiscalizados: 1.879;
Autuações por ultrapassagens indevidas: 212;
Autuações por embriaguez ao volante: 69;
Acidentes: 56;
Pessoas feridas: 68;
Pessoas mortas: 3;
Pessoas presas: 23.
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