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Adaptação

Projeto Transporte Público

Centro passa por mudanças
no trânsito e divide opiniões
de motoristas e especialistas

Petroli e Dentinho pedem
veto de emendas que
podem afetar passageiros

Eduarda Bucco

Mudanças foram aprovadas pela
Câmara de Vereadores no dia 04/10
e agora dependem da análise do
prefeito Diogo Siqueira

Política | 6

Surtos no RS

Bento registra mais
de mil casos de
doença que provoca
diarreia aguda
Entre 01/09 e 07/10, conforme dados
da secretaria da Saúde, o município
contabilizou 1.036 casos da DDA

Saúde | 2
Entre as principais alterações está a mudança de sentido das ruas Dr. Montaury
e Dr. Antunes e a retirada da faixa de ônibus na rua Barão do Rio Branco

Geral | 13
Lucia Macedo/Unsplash

Pandemia ainda não terminou

Coragem

Estado se comove com
cãozinho jogado de
penhasco em Bento
Eduarda Bucco

Cobertura vacinal deve
ser superior a 80% para
se pensar em flexibilizar
uso de máscara, alerta
infectologista

Animal batizado
de Coragem
segue internado
para tentar
recuperar
movimento das
patas traseiras

Segurança | 16

Atualmente, Bento tem cerca de 76% da
população vacinada com a primeira dose
ou dose única e 43% com a segunda dose

Saúde | 4
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Doença diarreica aguda (DDA)

Bento está entre as 25 cidades
gaúchas com surtos da virose
Reprodução

Conforme a
secretaria de Saúde
de Bento, entre
01/09 a 07/10,
foram notificados
1.036 casos na
cidade
O número de casos de doença diarreica aguda (DDA) no
Rio Grande do Sul tem crescido
significativamente nas últimas
semanas. O dado levou a Secretaria de Saúde do Estado, a partir
do Centro Estadual de Vigilância
em Saúde (CEVS), a divulgar um
alerta epidemiológico no último
dia 07/10, com informações e dicas para prevenir a doença contagiosa. Atualmente, conforme o
CEVS, 25 municípios estão com
surtos de DDA em investigação e
Bento a é a cidade do Estado com
mais casos.
O principal fator causador
da doença atualmente, conforme
o CEVS, está sendo o Norovírus, e
a transmissão pode ocorrer pelo
contato com superfícies contaminadas ou diretamente com
pessoas doentes, a partir de secreções corporais.
A DDA se caracteriza pelo
acometimento gastrointestinal
que tem como principal sintoma

Para prevenir a doença que, entre outros sintomas,
provoca dores abdominais, é indicado beber água de
fontes seguras (potável), tratadas, que tenham processo
de desinfecção por cloro ou outra tecnologia
a diarreia. O aumento do número
de evacuações pode ou não ser
acompanhado de dor abdominal,
náusea, vômito e febre.
Ainda segundo o alerta
epidemiológico, as medidas
de investigação e controle dos
surtos estão sendo realizadas
pelos próprios municípios com
registro, pelas Coordenadorias
Regionais de Saúde (CRS) e pelo
Centro Estadual de Vigilância em
Saúde.
De acordo com a secretaria
de Saúde de Bento, a Vigilância
Epidemiológica está enviando
amostras de fezes dos doentes
para o Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul, a fim
de fazer o diagnóstico do prová-

vel agente causador do surto de
DDA.

RECOMENDAÇÃO
À COMUNIDADE
Para prevenir a DDA é indicado beber água de fontes seguras
(potável), tratadas, que tenham
processo de desinfecção por
cloro ou outra tecnologia. Além
disso, em situações de emergência, recomenda-se fervê-la antes
do consumo e antes do preparo
de alimentos por no mínimo 5
minutos.
A higienização das superfícies, equipamentos e utensílios
utilizados no preparo e consumo
de alimentos deve ser realizada
com água tratada e/ou fervida. O

gelo para consumo ou conservação de alimentos deve ser oriundo de água potável e/ou fervida.
Também se deve higienizar
as mãos de forma adequada, lavando-as com água e sabão, principalmente após a utilização de
banheiro, troca de fraldas, antes
de preparar e manipular alimentos e antes das refeições; afastar
as pessoas doentes das atividades de manipulação de alimentos
e reforçar a higiene pessoal mesmo após o desaparecimento dos
sintomas; e realizar a limpeza da
caixa d’água uma vez ao ano ou
sempre que necessário.
Em caso de sintomas de
DDA, é recomendado repouso e
aumento na ingestão de líquidos
para evitar a desidratação, principalmente em crianças e idosos.
Em caso de sintomas graves,
deve-se procurar a unidade de
saúde mais próxima.
PERFIL DOS CASOS
EM BENTO
Conforme a secretaria de
Bento, entre 01/09 a 07/10, foram notificados 1.036 casos de
DDA. Deste total, 39,5% está na
faixa etária menor de 20 anos
(crianças e adolescentes). A
grande maioria dos doentes tem
20 anos ou mais (60,5%). Há
uma prevalência nos bairros São
Roque, Santa Helena e Vila Nova I
e II e Ouro Verde, juntos, somam
30,8% do total de casos.

Covid-19

Bento reforça cronograma
para segunda dose da
Pfizer e CoronaVac
A secretaria municipal da
Saúde fez um reforço sobre o
cronograma para aplicação da
segunda dose da Pfizer e da
CoronaVac nesta semana. Para
a primeira vacina, podem receber a segunda dose as pessoas imunizadas até o dia 17 de
agosto. Já para a CoronaVac, a
segunda dose está disponível

Multivacinação

para quem vacinou até o dia
27 de setembro.
A imunização para as duas
vacinas pode ser realizada nas
unidades de saúde do Zatt, Zona
Sul, Eucaliptos, Licorsul, Maria
Goretti, Santa Marta e Conceição. Não é necessário agendamento e o horário é das 7h30 às
11h e das 13h às 16h30.

Dia D da vacinação será
neste sábado, 16/10
Estar com o cartão de vacina
em dia é a melhor maneira de se
proteger de uma série de doenças
que afetam as crianças e adolescentes. Pensando nisso, a prefeitura de Bento Gonçalves aderiu à
Campanha Nacional de Multivacinação 2021. No próximo sábado,
16/10, será realizado o Dia D nas
unidades de saúde, das 8h às 17h.
Devem atualizar o cartão de
vacinação crianças de um ano a
adolescentes menores de 15 anos
não imunizados ou com esquemas incompletos.
A coordenadora do setor de
imunizações, Luiza do Rosário
destaca que a vacinação poderá
ser realizada nas Unidades de
saúde. “Orientamos que os pais
ou responsáveis levem os filhos

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

Campanha

O quê? Dia D de vacinação 16 de outubro
Onde: nas Unidades
de saúde
Horário: 8h às 17h
Documentos necessários: Carteira de vacinação e documento
de identificação
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Distribuição de absorventes

Prevenir para cuidar

“Se já está faltando alimento, imagina produtos de
higiene”, diz diretora de escola pública de Bento

Judiciário e parceiros promovem
ações para proteção infantojuvenil

Bolsonaro vetou na
semana passada
medida que previa a
distribuição gratuita
de absorventes a
estudantes de baixa
renda e mulheres
em situação de rua.
Em Bento, prefeitura
avalia distribuição do
item junto às cestas
básicas
Eduarda Bucco
Na semana passada, o veto
do presidente Jair Bolsonaro em
relação à distribuição gratuita
de absorventes femininos gerou
debates em todo o país. A medida estava presente, e era a peça-chave, no Programa de Proteção
e Promoção da Saúde Menstrual,
que teve origem em projeto da
deputada Marília Arraes (PT-PE).
Apesar da sanção do programa, a
retirada da medida, na visão popular, enfraqueceu a proposta e
suscitou novas discussões sobre a
precariedade menstrual no país.
Segundo citado durante votação
do projeto, estima-se que a cada
quatro jovens, uma não frequente
as aulas durante o período mens-

trual por falta de absorventes.
Durante a pandemia, o problema
teria se agravado.
Em Bento Gonçalves, está em
tramitação um anteprojeto do vereador Davi Da Rold que visa, justamente, fornecer absorventes às
jovens da rede pública do município. A proposta está sendo avaliada pelo Executivo, que já realizou
um levantamento com as escolas
para ter conhecimento sobre a
real necessidade da medida. “O
retorno foi de que pouquíssimas
vezes as escolas precisaram auxiliar com doações de absorventes
e as próprias instituições possuem alguns”, revelou a secretária
de Educação, Adriane Zorzi.
Apesar disso, as informações
da secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social (Sedes) são
de que, atualmente, existem cerca
de 2,7 mil pessoas em situação
de extrema pobreza em Bento.
Dessas, 156 seriam do sexo feminino e teriam entre 12 e 17 anos,
o que indicaria a importância da
medida.

REALIDADE NAS ESCOLAS
A diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Professora Maria Borges Frota
(Caic), Jaqueline Lima, afirma
que, eventualmente, a instituição distribui absorventes para
meninas que tenham esquecido
o item de higiene ou tenham se
pego desprevenidas. “Ou a escola
compra com o dinheiro do CPM

Reprodução

Estima-se que a cada quatro jovens, uma não frequente as
aulas durante o período menstrual por falta de absorventes
[Conselho de Pais e Mestres] ou
alguma professora doa um pacote”, relata. Entretanto, ela afirma
que não é uma demanda recorrente. “Até porque eu penso que,
se essas crianças passam por esse
tipo de vulnerabilidade, acabam
tendo vergonha de pedir ajuda”,
lamenta a professora.
Apesar de ser difícil desenhar
a real situação dessas jovens, a diretora lembra que mensalmente
são entregues cestas básicas às
famílias em vulnerabilidade social em Bento, por meio dos serviços do CRAS, e que a demanda
somente aumentou com a pandemia. “Então se já está faltando
alimento, claro que em algum
momento as famílias terão dificuldades para comprar produtos
de higiene, que às vezes têm um
custo maior do que a própria alimentação”, compara Jaqueline.
No Colégio Estadual Landell

de Moura, a diretora Rosalice
Rossetti Morbini comenta que, no
momento, é difícil relatar a situação devido à quantidade de estudantes que ainda não retornaram
presencialmente. Mesmo assim,
ela avalia ser uma medida positiva para as estudantes de baixa
renda. “Nós sempre entregamos
absorventes na escola quando
elas nos pedem, apesar de nunca
terem relatado abertamente se a
família tem dificuldade para comprar. Mas acredito que se tivesse à
disposição, seria bastante válido”,
opina.
O secretário de Governo Henrique Nuncio afirma que, ao encontro da indicação do vereador
Davi Da Rold, a prefeitura planeja
oferecer o material às famílias de
baixa renda que já são atendidas
com a entrega de cestas básicas,
auxiliando todo o público feminino que tiver necessidade.

Em defesa dos direitos das
crianças, o Poder Judiciário tem
realizado ações que, com o apoio
da rede protetiva, estão voltadas
também para a sensibilização e
conscientização da sociedade. A
importância de envolver a todos
para garantir o desenvolvimento
saudável e seguro nos primeiros
anos de vidas de cada brasileiro
e brasileira é realçada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Uma das medidas mais recentes, aprovada há uma semana
do Dia das Crianças, celebrado
em 12 de outubro, é a recomendação para que os tribunais e
demais componentes do Sistema
de Justiça divulguem os canais
de denúncia contra a violência
infantojuvenil. Segundo a relatora, a conselheira Tânia Regina
Silva Reckziegel, o envolvimento da rede protetiva “amplia o
alcance dessas medidas para
torná-la mais eficazes”.
A orientação é que os tribunais de todo o país disponibilizem em suas páginas oficiais
e nos mandados judiciais os
canais de denúncia e combate
à violência infantil, com a finalidade de informar a população
sobre os meios e caminhos para
comunicar perigos e violências
contra crianças e de adolescentes. De acordo com a relatora, a
iniciativa atende ao imperativo
de que o Judiciário proponha,
desenvolva e implemente também medidas não judiciais de
garantia de direitos. “É claro que
as medidas judiciais sempre se-

rão necessárias, mas, por vezes,
elas não conseguem atuar previamente para evitar a ocorrência de danos à integridade física
ou emocional de crianças e adolescentes. Por isso, é de grande
relevância o trabalho desenvolvido pelo CNJ.”
Segundo parecer do Fórum
Nacional da Infância e da Juventude (Foninj), que baseou a
recomendação, tais campanhas
são urgentes e necessárias para
a conscientização do papel da
rede de apoio. Essa rede é formada pelos conselhos tutelares,
pelas defensorias públicas, pelo
ministério público, tribunais estaduais, delegacias de proteção à
criança e ao adolescente, rede de
ensino público e particular, igrejas, hospitais e postos de saúde,
entre outros. A ideia é que, aumentando a capilaridade dessa
divulgação por meio dos tribunais, o alcance seja maximizado,
possibilitando a prestação de
auxílio a uma quantidade maior
de crianças e de adolescentes em
situação de vulnerabilidade.
Para a conselheira Tania Reckziegel, é um dever de todos –
sem exceção – proteger crianças
e adolescentes contra a violência
infantil. “O ideal é que a campanha nos sites dos tribunais se
torne permanente, pois, infelizmente, a violência infantojuvenil
não cessa, sendo de fundamental
importância a habitualidade na
divulgação dos canais de comunicação para proteção de crianças e adolescentes.”
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Discussão

COVID-19

Infectologista alerta que ainda não é
momento de flexibilizar uso da máscara

Estado já vacinou mais
da metade da população
de adolescentes

Apesar do governo
federal já estar
discutindo essa
flexibilização,
médica Isabele
Berti ressalta que,
devido à circulação
de diferentes cepas
do Coronavírus,
percentual ideal de
vacinados para se
pensar em “baixar
a guarda” deve ser
superior a 80%
Eduarda Bucco
Países de todo o mundo têm
apostado na flexibilização de medidas diante do avanço da vacinação contra a COVID-19. Entre as
ações, está a não exigência do uso
da máscara em locais abertos. No
Brasil, o Ministério da Saúde estuda essa flexibilização a partir
de novembro, para eventos a céu
aberto. A informação foi adiantada
pela secretária municipal de Saúde
de Bento Gonçalves, Tatiane Fiorio
Misturini, quando questionada sobre sua visão do assunto. “Está se

Fotos: Divulgação

ventilando essa ideia, mas ainda
não há nenhuma notícia oficial”,
esclarece.
Atualmente, o Brasil tem cerca de 70% da população vacinada
com a primeira dose e 47% com
o esquema vacinal completo. Em
Bento, o percentual chega a cerca
de 76% dos moradores com a primeira dose ou dose única e 43%
com a segunda, além de 1.646
pessoas com a dose reforço. “Estamos começando a atingir um
grande volume de pessoas com o
esquema vacinal completo, o que
nos dá uma maior segurança. Acredito que a gente ainda precise de
algumas semanas para verificar
se esse cenário irá se manter, se
iremos continuar observando essa
redução de casos e óbitos. Aí sim
podemos começar a pensar em flexibilizar mais”, opina a secretária.

Entretanto, na visão da infectologista de Bento Gonçalves Isabele Ribeiro Berti, o percentual de
vacinados ainda precisa avançar
muito para o país começar a pensar em “baixar a guarda”. Antes,
especialistas falavam em um percentual ideal de 70% da população
com o esquema vacinal completo.
Atualmente, diante da circulação
de diferentes cepas do Coronavírus, projeta-se o percentual superior a 80%. “Outros países do
mundo tentaram fazer essa flexibilização [antes do cenário ideal]
e se arrependeram. Justamente
porque há cepas do vírus que acabam causando um risco maior de
infecções. Então precisamos ter
cuidado”, alerta Isabele.
Apesar de especialistas utilizaram esse percentual como base
para se pensar em afrouxamento

de medidas, a infectologista ressalta que não existe “um número mágico” e que é necessário considerar
diversos fatores além da vacinação, como o número de casos em
queda. Nesta semana, por exemplo, o governo do Estado emitiu
um aviso para a região de Capão da
Canoa diante de um novo aumento de casos. “Por isso temos que
ter um cuidado um pouco maior”,
reforça.
Levando em consideração
Bento Gonçalves, a infectologista
acredita que o cenário esteja favorável para retornar aos encontros
sociais, mas em locais adequados,
que sejam ao ar livre e promovam
o distanciamento adequado, “onde
vacinado tenha contato com vacinado”, comenta. “Mas não podemos
pensar em flexibilizações irrestritas. Ainda não temos o quantitativo vacinal ideal que nos dê tanta
tranquilidade”, complementa.
Dessa forma, a médica ressalta a importância de continuar estimulando a vacinação, principalmente para aqueles que já fizeram
a primeira dose e acabam esquecendo de fazer a segunda. “É essa
vacinação coletiva que vai nos dar
segurança e permitir que, num futuro breve, a gente volte à normalidade”, afirma. “E temos que pensar
no quantitativo que ainda não foi
vacinado, que são as crianças. Precisamos conferir proteção a elas e
a vacina dos adultos também protege as crianças”, frisa.

A vacinação contra a Covid-19
superou na quarta-feira, 13/10,
mais da metade dos 862 mil adolescentes do Rio Grande do Sul. Já
são 50,9% deles, com e sem comorbidades, com pelo menos uma
dose, enquanto 1,5% receberam
também a segunda dose e estão
com a imunização completa, segundo o Painel de Acompanhamento
Vacinal da Secretaria da Saúde.
O Estado vacina desde 23 de
julho os jovens de 12 a 17 anos,
tendo começado por aqueles com
alguma comorbidade, o que aumenta os riscos no caso de contrair covid-19. Em 13 de setembro,
passou a ser feita também a imunização dos adolescentes sem comorbidades. “Desde que começou
a vacinação eu esperava a minha
vez”, disse a estudante Isadora dos
Santos Vianna, 12 anos, vacinada
no dia 24 de setembro, revelando
que receber a primeira dose foi
motivo de emoção. “Achava que,
pela minha idade, podia demorar.
Agora já estou na expectativa pela

segunda dose”.
Já na vacinação em geral,
68,6% da população adulta está
totalmente imunizada, com 5,8
milhões de gaúchos e gaúchas com
a segunda dose e 301,6 mil tendo
recebido a dose única da vacina da
Janssen. No total, 8,39 milhões de
pessoas, equivalentes a 92,9% da
população acima dos 18 anos, receberam pelo menos a primeira dose.
Outras 185,5 mil pessoas já
foram vacinadas com a dose de
reforço, aplicada desde meados de
setembro em idosos, imunossuprimidos, profissionais de saúde e
funcionários de hospitais. Adotada
em vários países, a terceira dose
busca elevar a proteção destes grupos e evitar o avanço da variante
delta, mais contagiosa.
Com o avanço da vacinação, o
Estado registra um recuo da epidemia nos últimos meses. A média
móvel de casos confirmados da
última segunda-feira, 11/10, com
464, foi a menor desde 4 de junho
do ano passado.
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Projeto Transporte Público

Segurança

Petroli e Dentinho pedem que prefeito vete
emendas que podem afetar usuários de ônibus

Demolição do
presídio no
centro é tema
de reunião no
Governo do
Estado

Vereadores pedem
veto a dez emendas
aprovadas no Projeto
que irá nortear
nova licitação para
a concessão do
transporte público
Os vereadores Agostinho Petroli (MDB) e Rafael Fantin (PSD),
o Dentinho, apresentaram no último dia 08/10, um ofício dirigido
ao prefeito Diogo Segabinazzi Siqueira, onde solicitam o veto a dez
emendas aprovadas pela Câmara
de Vereadores na segunda-feira,
dia 4. O projeto será base para a
realização de uma nova licitação
para a concessão do transporte
público na cidade, encerrando
uma situação precária que se arrasta há pelo menos duas décadas. Apesar de considerarem que
o projeto representa um avanço
ao sistema atual, os vereadores
apontam que há correções necessárias a fazer.
“Entendemos que o projeto
representa um importante passo para resolver um problema
histórico da cidade e qualificar
a prestação desse serviço que é
tão importante para a população, principalmente para aquela
camada que mais necessita do
Poder Público. Por isso, não pode-

mos concordar com emendas que
prejudicam o usuário final do sistema”, ponderou Dentinho.
A decisão de encaminhar
em conjunto o ofício surgiu depois que os dois parlamentares
se insurgiram contra a forma de
votação das 27 emendas apresentadas, realizada em bloco –
ação que, segundo eles, não está
prevista no regimento interno da
Casa para a votação de emendas.
A manobra da bancada da situação impediu o debate e a votação em separado de cada uma das
emendas. Por essa razão, tanto
Petroli como Dentinho, que chegou a pedir o voto em destaque
de seis emendas, votaram contra
a determinação.
“Votar emenda por emenda
possibilita uma discussão mais
apurada, mais correta, um debate mais aprofundado sobre cada
ponto, o que permitiria ao vereador conhecer e debater todos
os aspectos da proposição, compreendendo o que está votando
e identificar pontos em que as
mudanças propostas beneficiam a
concessionária ao invés do usuário”, avalia Petroli.
Durante a votação, enquanto
o emedebista rejeitou todas as
emendas em represália à votação
em bloco, Dentinho preferiu pedir destaque para a votação em
separado de seis emendas que
considera as mais prejudiciais aos
usuários do transporte coletivo e
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manifestou seu voto desfavorável
a elas.
Em plenário, Dentinho e Petroli apresentaram questionamentos em relação a 17 das 27
apresentadas. Duas delas foram
retiradas pela base governista:
uma que pretendia ampliar de 10
para 15 anos o prazo de concessão e outra que queria retirar o
limite de 25% para uma eventual redução da frota e a exigência
de autorização do Poder Público,
emendas veementemente atacadas pelos vereadores.
Além dessas, os edis destacam que outras emendas aprovadas pela maioria prejudicam o
usuário final. Por isso, elencaram
dez emendas em que solicitam o
veto do prefeito, que precisa ser
decidido até 15 dias após a aprovação da lei. Entre as emendas indicadas pelos vereadores, estão o

artigo que limita a mobilidade dos
estudantes ao deslocamento para
a instituição de ensino; a intenção
de proibir ao usuário transportar
de maneira remunerada qualquer
mercadoria, sob pena de retirada
do veículo; e o estabelecimento de
que as baldeações realizadas no
período de uma hora terão custo
de 50% da passagem, o que na
prática acaba com a possibilidade
de integração das tarifas definidas
por um decreto municipal desde
2011, mas que ainda não foi regulamentada e por isso nunca foi
colocada em prática.
Para Dentinho, é impossível
deixar de se contrapor a decisões
que, na prática, prejudicam quem
precisa do transporte. “No caso
dos estudantes, a intenção de limitar o uso do desconto ao deslocamento da casa do estudante
para a instituição de ensino não

leva em conta outras práticas ligadas à educação, como a realização
de tarefas e outras atividades fora
do horário e do recinto escolar e
outras atividades no contraturno”,
exemplifica.
Os dois vereadores destacaram como um dos principais
retrocessos estabelecidos por
emenda a definição de que haverá um custo de 50% do valor
integral da passagem para quem
precisa realizar duas viagens no
período de uma hora, o que contraria uma legislação de 2011 que
estabelece a integração das tarifas, o que pressupõe a gratuidade
da segunda passagem nas baldeações. Petroli é incisivo para refutar a medida: “A emenda prevê o
pagamento de 50% da tarifa em
viagens integradas, quando temos
lei municipal em vigor sobre isso,
que não prevê o acréscimo no valor da passagem, desde que seja
em determinado tempo”, ressalva
o vereador.
Além de solicitar o veto do
prefeito à emenda, os vereadores
reiteraram apoio à regulamentação da legislação da tarifa integrada, uma solicitação de décadas
dos usuários do transporte. Para
os vereadores, é inadmissível que
alguns vereadores da situação
pretendam prejudicar os usuários
do transporte coletivo, alterando,
no entendimento deles, para pior,
um projeto de autoria do próprio
governo que representam.

Na quarta-feira, 13/10, a
segurança foi pauta de encontro em Porto Alegre. O prefeito
Diogo Siqueira esteve reunido
com o Secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do
Estado e, na pauta, foi abordada a
continuidade das tratativas para
demolição do antigo presídio no
centro da cidade. “Com a inauguração da nova penitenciária Estadual, em 2019, o antigo prédio no
centro da cidade, foi desabitado e
estamos buscando retomar as
tratativas para que seja realizada
a demolição, retirando da área
central da cidade um espaço hoje
inutilizado”, disse o prefeito.
Outra pauta foi a construção
de uma Central de Polícia Civil. O
projeto de Lei para doação de um
terreno do bairro Planalto para o
governo do Estado já foi aprovado pela Câmara de Vereadores e
sancionado pelo prefeito. A Central irá abrigar as quatro delegacias da cidade em uma área de
1,2 mil metros quadrados.
Na oportunidade também
foram levantadas informações
sobre a ressocialização de apenados do sistema prisional por
meio de trabalho.
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Câmara de Vereadores

“Cidade encantadora”

Com exceções

“Depois das orações no
hospital, leitos milagrosamente
foram desocupados”

“Bento é a melhor cidade
do mundo para se viver”,
diz vereador Davi da Rold

Comprovante de
vacinação será
exigido a partir
de segunda no RS

Frase do vereador
Ari Pelicioli foi dita
durante justificativa
para aprovação da
Moção de Aplausos a
Pastores e Ministros
Evangélicos de Bento
Gonçalves pelas
orações e serviços
sociais prestados
durante a Pandemia
da Covid-19
Raquel Konrad
Não é difícil encontrar um relato de alguém que tenha buscado
na fé um dos pilares para o enfrentamento das dificuldades trazidas
pela pandemia do coronavírus.
Com tantas dúvidas em relação
ao tratamento, atraso na compra
de vacinas e ainda a chegada de
novas variantes, muitas pessoas
encontraram nas orações o apoio
para superar a enfermidade. Em
Bento, ações com rodas de preces
em frente ao Hospital Tacchini e
UPA, no auge das lotações hospitalares, foram realizadas por fiéis e a
comunidade.

Nesta quarta-feira, 13/10,
foi aprovada na Câmara de Vereadores uma Moção de Aplausos a
Pastores e Ministros Evangélicos
de Bento Gonçalves pelas orações e
serviços sociais prestados durante
a Pandemia da Covid-19. Em sua
justificativa, o autor da proposição,
o vereador Ari Pelicioli (CIDADANIA), destacou que a homenagem
se estende a todos os grupos evangélicos. “Sabemos do trabalho de
vocês, homens de Deus”, pontuou.
Ari Pelicioli usou um argumento que teria sido dito pelo
prefeito Diogo Siqueira, durante
a Marcha para Jesus, ocorrida no
último dia 25. Segundo o vereador,
em uma determinada data, todos
os leitos de Bento estavam ocupados e ninguém sabia o que fazer
no dia seguinte. “Após a corrente
de orações em frente à UPA e Tacchini, milagrosamente vários leitos
foram desocupados”, disse o verea-

dor na tribuna.
Uma das ações dos grupos
evangélicos foi realizada no dia 13
de março de 2021, quando 72 pessoas estavam internadas por conta
da Covid-19. Nos dias seguintes, o
número foi reduzindo e caiu para
54, uma semana depois. No mesmo
período, no entanto, de 13/03 a
19/03, o município registrou nove
mortes de pacientes com Covid-19.
Em março, a média de internações
em Bento foi de 61, enquanto em
abril o número caiu para 40. Até o
momento, o mês de março foi o que
registrou o maior número de vítimas desde o início da pandemia,
com 51 mortes. Os dados são do
boletim epidemiológico divulgado
diariamente pela prefeitura.
O vereador Davi da Rold (PP)
aproveitou a presença de ministros
e pastores para pedir orações aos
políticos. “Peço que orem por nós,
autoridades do município, e nos
deem sabedoria para tomarmos
as melhores decisões”, disse Davi,
que também solicitou união entre todas as comunidades de fé. O
vereador José Gava (PDT) elogiou
o trabalho dos pastores na comunidade e cobrou mais atenção da
municipalidade. “Vocês merecem
mais atenção, porque salvam muitas vidas”, cobrou.
A proposta, subscrita por todos os vereadores, foi aprovada
por unanimidade.

Fotos: Reprodução Youtube

Raquel Konrad
Davi da Rold (PP) disse na
sessão da Câmara de Vereadores
desta quarta-feira, 13/10, que
Bento é a melhor cidade do mundo para se viver. O vereador lembrou das celebrações pela passagem do aniversário de 131 anos
de Bento Gonçalves, no último
dia 11/10. “Bento é uma cidade
apaixonante. Talvez a maioria daqueles que estão aqui e nos acompanham não nasceram em Bento
Gonçalves e aqui nós recebemos
bem, não só no turismo, mas para
quem quer formar família, quer
trabalho e renda”, elogiou.
Na opinião do vereador, que
afirmou que já morou em mais
de 10 cidades, quem critica Bento
“talvez reclame de barriga cheia”.
“Temos muito a melhorar e isso
faz parte. Nós, enquanto seres
humanos, precisamos melhorar
cada dia mais. Mas Bento é uma
cidade encantadora, que não falta

emprego, receptiva, de respeito e
em outras querências todo mundo diz que quer conhecer Bento”,
falou.
Para o vereador, é uma
“honra e responsabilidade” os
vereadores representarem a cidade. Davi também lembrou das
eleições do ano que vem e pediu
para a comunidade ficar atenta
aos “aproveitadores e oportunistas”. “Nós sabemos quem fez
e faz, quem tá perto de Bento e
é importante ter um representante local, que conheça Bento e
nossas demandas. Não adianta a
gente ficar pedindo esmola para
outros deputados que não conhecem a nossa realidade”, pontuou,
afirmando que será “uma bela
corrida eleitoral”.
Davi também usou seu tempo na tribuna para lembrar das
ações do Outubro Rosa, dos trabalhos que envolvem crianças no
município e da Feira do Livro.

A partir da próxima segunda-feira, 18/10, passam a valer
as regras determinadas pelo
governo do Estado sobre a obrigatoriedade da apresentação do
comprovante de vacinação contra a Covid-19 em atividades de
alto risco de contágio de coronavírus, como competições esportivas e festas. Algumas associações regionais, como a Amesne
que representa os municípios da
Serra, orientaram os prefeitos a
não exigirem o comprovante. No
último dia 07/10, a prefeitura
de Bento Gonçalves confirmou
que irá acatar os protocolos regionais, não obrigando a apresentação do comprovante.
Nas regiões que aderiram
aos protocolos do Estado a
norma valerá tanto para profissionais que trabalham no
local quanto para o público em
geral. Os novos protocolos estão vigentes desde o início de
outubro, mas o governo do Estado estipulou um período de
transição até o dia 17 para garantir uma melhor organização
por parte dos estabelecimentos
envolvidos.
Valerá como comprovante de vacinação o certificado
emitido pelo aplicativo Conecte
SUS ou por outro meio, como caderneta ou cartão de vacinação
emitido pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) ou outro órgão
governamental.
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Expediente

Pedro Della Côrte

Thiago Galvan

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

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

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

Um bom gestor na Educação
Quantas vezes ouvimos falar que para ser um bom gestor
era necessário possuir o maior
número de formações possíveis? Graduação, especialização,
mestrado, doutorado e até mesmo pós-doutorado, e muitas vezes a prática tão necessária nos
dias de hoje ficava em segundo
plano. Porém, sabemos o quanto faz diferença aquele profissional técnico, com experiência
e que deu valor, sim, ao estudo,
mas não se escondeu atrás de
seus títulos, sem medo de arriscar e fazer o seu melhor.
Na educação não é diferente, um bom gestor na atualidade
não é mais aquele com a maior
titulação reconhecida pelos
órgãos nacionais, mas aquele
que é capaz de se adaptar às adversidades, que é protagonista,
criativo, ousado, confiável, seguro em suas ações, líder e principalmente, humano. Durante
minha vida acadêmica, conheci
muitos profissionais com este
perfil, e não é a toa que as instituições sob suas administrações
foram no passado referência
em qualidade. Mas ninguém é
insubstituível, e quando seus
ideais vão de encontro aos inertes, acabam por ser sombra aos
bons oradores vazios.
Enquanto algumas institui-

ções beiram o seu fim devido à má
gestão, outras nesta Pandemia, lideradas por grandes educadores,
que sem medo de errar, porque
confiam na sua equipe, arriscam
e investem, trazendo novidades e
inovação para a área da saúde da
nossa região.
Bento Gonçalves, que já é
considerada a segunda maior região com instituições de Ensino
Superior da Serra, está prestes a
receber cursos que antes eram
considerados sonho, os quais vão
qualificar ainda mais nossos profissionais além de permitir que
nossos jovens possam estudar
perto de casa, sem necessitar migrar para grandes centros.
Que nos próximos meses
possamos todos, estarmos comemorando estas novidades, e que
as notícias das últimas semanas
caiam no esquecimento, pois somos agraciados com instituições
sérias na nossa cidade, que não
faltam com a verdade, que prezam por seus alunos e professores
e são administradas por ícones na
educação, e para aquelas que não
se enquadram e são administradas por pessoas sem qualificação
para tal postura, lamentavelmente só podemos desejar um bom
final, mas lembrando que quando
uma instituição chega a este estágio, todos perdem.

O Amor das Nossas Vidas!
Pois bem... Na semana em que comemoramos o Dia das Crianças, data
por demais festejada pela comunidade
infantil, e unanimidade em todos os segmentos, comemoramos também o dia
de Nossa Senhora Aparecida. Aliás, não
é somente a comunidade infantil que comemora o Dia das Crianças. Nós, adultos,
também devemos comemorar essa data.
Defendo, sim, que a nossa criança interior nunca pode morrer.
É engraçado que, enquanto crianças, temos plena convicção de que o feriado do dia 12 de outubro se dá pelo Dia
da Criança. É na vida adulta – ou próximo
dela –, porém, que descobrimos que, na
verdade, o feriado é em honra a Nossa
Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.
Ela ganhou esse título em honra aos feitos de Maria, Mãe de Jesus na Terra. Independentemente da nossa crença, Deus
é unanimidade. Jesus, seu único filho, e
Maria, sua mãe. Por isso, falo com tranquilidade sobre esse assunto, sem que
isso possa causar revolta de alguma partição religiosa mais fervorosa ou ortodoxa. Ou, ainda, de um grupo de ateus que
possa sentir-se compelido a acreditar em
algo que não se pode ver. Não mesmo?
Eu, pelo menos, vejo Deus em tudo...
De qualquer forma, vocês devem estar se perguntando o que Nossa Senhora
Aparecida ou Maria, como quiserem, tem
a ver com o Dia das Crianças. Mais ainda,
vocês devem estar se perguntando por
que se comemora o Dia das Crianças
no mesmo dia em que se comemora o
dia de Nossa Senhora Aparecida. Essa
resposta eu vou deixar para vocês procurarem. Quem encontrar, por favor, me

conta, tá?!
O que ambos, Nossa Senhora Aparecida e as crianças, têm em comum,
por certo, é o amor incondicional: Nossa Senhora Aparecida, por ser Mãe. Mais
ainda, a mãe de Jesus; e as crianças, pela
pureza que existe em seus corações.
Enquanto crianças, temos amor puro,
incondicional. A vida, às vezes, nos
mostra condicionantes para esse amor.
Na adolescência, acreditamos, normalmente, que encontramos o amor das
nossas vidas.
O tempo, implacável, nos mostra
que não ficaremos com o amor das
nossas vidas. Ou que aquele não era o
amor das nossas vidas. Na semana próxima passada, aliás, recebi de alguém
que eu gosto muito um texto que fala
exatamente isso: que nós nem sempre
ficaremos com o amor das nossas vidas.
Isso pode ser uma grande verdade. Já li,
também, por outro lado, contudo, que
cada um de nós tem mais de um amor
da vida, cada um deles para uma etapa,
para nos ensinar algo. E dura o tempo
que tem que durar, o tempo necessário para nos ensinar aquilo que veio
para ensinar. Então, ao que me parece,
ficaremos, sim, com o amor da nossa
vida. Com os amores das nossas vidas,
de acordo com o tempo em que estivermos vivendo, e vivendo aquilo que
tivermos que viver...
O tempo, Nossa Senhora Aparecida e as crianças, assim, ao que parece,
ensinam que mais importante do que o
amor das nossas vidas, é termos amor
em nossas vidas...
Até a próxima!
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Manifestação

Redução

“Essa PEC vem como uma vingança pela
atuação intensa do MP contra a corrupção”,
diz procuradora de Bento Gonçalves

Deputados aprovam valor
fixo de cobrança do ICMS
para combustíveis

Promotora de Bento
Gonçalves Melissa
Passos Soares
ressaltou, durante
manifestação
realizada nesta
quarta-feira, 13/10,
que PEC 05/2021
seria uma resposta
da classe política
em relação a forçastarefas como a
Operação Lava-Jato
Eduarda Bucco
O Ministério Público Estadual de Bento Gonçalves, com
o apoio do Ministério Público
Federal, da Justiça Estadual e da
Brigada Militar realizaram uma
manifestação no início da tarde
de quarta-feira, 13/10, contra a
Proposta de Emenda Constitucional 05/2021. A proposta apresentada pelo deputado Paulo Teixeira (PT) e complementada pelo
relator Paulo Magalhães (PSD)
prevê uma série de mudanças na
composição e no funcionamento

do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O órgão
interno é responsável pela fiscalização da conduta de promotores
e procuradores.
Na visão de integrantes do
Ministério Público, a proposta
retiraria a autonomia da instituição e permitiria intervenções políticas no órgão. “A PEC 05/2021
traz retrocessos à atuação do MP,
uma vez que retira dos membros
da nossa instituição a autonomia
e a independência funcional, que
são fundamentais para o livre
exercício da nossa função”, disse a
promotora da 1ª Promotoria Criminal do Ministério Público Estadual de Bento Gonçalves, Melissa
Passos Soares.
Entre as principais mudanças previstas na PEC, que já
está pronta para ser votada no
plenário da Câmara, está a ampliação de 14 para 15 o número de integrantes do CNMP e a
ampliação de duas para quatro
as indicações que a Câmara e o
Senado podem fazer. Já o Ministério Público perderia uma indicação. Além disso, a PEC daria ao
Congresso o direito de escolha
do vice-presidente do conselho, que também teria a função
de corregedor do MP – o qual é
responsável pela instauração de
processos disciplinares contra
promotores e procuradores caso

Eduarda Bucco

haja abusos ou atuações ilegais.
Atualmente, o corregedor é eleito pelos próprios conselheiros.
Os integrantes do MP também criticam a autonomia que o
conselho teria, a partir da aprovação da proposta, de mudar
decisões dos procuradores e
promotores, caso haja a utilização do cargo com o objetivo de
“interferir na ordem pública, na
ordem política, na organização
interna e na independência das
instituições e dos órgãos constitucionais”.
Apoiadores da PEC afirmam
que essa seria uma maneira de
“aperfeiçoar” o conselho e evitar
que ele seja leniente em relação
aos abusos cometidos por integrantes do MP. “Nós não concordamos em nenhum grau com
esse tipo de conclusão. Desde
que o conselho nacional do MP foi
instaurado em 2004 não temos
notícias de algum caso que não

tenha havido apuração e punição
dos membros em alguma atuação
equivocada ou ilegal”, argumentou a promotora.
Na opinião de Melissa, essa
proposta veio como uma vingança da classe política em relação à “intensa atuação do Ministério Público em operações de
combate à corrupção”, fazendo
referência a forças-tarefas como
a Lava-Jato.
Dessa forma, o Ministério
Público pede apoio da população
para que se manifeste contrária à
medida da forma mais breve possível, tendo em vista que ela tem
avançado rapidamente na Câmara e deverá entrar em votação ainda neste mês de outubro. “Temos
em andamento no site da Câmara
dos Deputados uma enquete e podemos todos nós, como cidadãos,
nos manifestarmos contra esse
retrocesso a nossa democracia”,
convidou a promotora.

O plenário da Câmara aprovou
na noite de quarta-feira, 13/10, um
projeto de lei que estabelece um valor fixo para a cobrança do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) sobre os combustíveis. A proposta foi aprovada por
392 votos a favor, 71 contra e 2 abstenções. O texto segue agora para
análise do Senado.
A medida obriga estados e
o Distrito Federal a especificar a
alíquota cobrada do ICMS de cada
produto pela unidade de medida
adotada (litro, quilo ou volume) e
não mais sobre o valor da mercadoria, como ocorre atualmente. A
proposta torna, na prática, o ICMS
invariável frente a oscilações no
preço dos combustíveis e de mudanças do câmbio.
Pelas estimativas apresentadas pelo relator, as mudanças
estabelecidas pelo projeto devem
levar a uma redução do preço final
praticado ao consumidor de, em
média, 8% para a gasolina comum,
7% para o etanol hidratado e 3,7%
para o diesel B.
CÁLCULO
Atualmente, o ICMS incidente
sobre os combustíveis é devido por
substituição tributária para frente,
sendo a sua base de cálculo estimada a partir dos preços médios
ponderados ao consumidor final,
apurados quinzenalmente pelos
governos estaduais. As alíquotas de
ICMS para gasolina, por exemplo,

variam entre 25% e 34%, dependendo do estado.
No novo cálculo, as alíquotas
serão definidas pelos estados e Distrito Federal para cada produto a
partir da unidade de medida adotada, no caso o litro para os combustíveis. As alíquotas específicas serão
fixadas anualmente e vigorarão
por 12 meses a partir da data de
sua publicação, mas não poderão
exceder, em reais por litro, o valor
da média dos preços ao consumidor final usualmente praticados no
mercado considerado ao longo dos
dois exercícios imediatamente anteriores, multiplicada pela alíquota
ad valorem (percentual fixado em
lei que será aplicado sobre a base
de cálculo do tributo ) aplicável ao
combustível em 31 de dezembro do
exercício imediatamente anterior.
Como exemplo, os preços médios de setembro da gasolina comum, do etanol hidratado e do óleo
diesel corresponderam, respectivamente, a R$ 6,078, R$ 4,698 e R$
4,728, segundo a Agência Nacional
do Petróleo (ANP). Na forma do
substitutivo, a alíquota seria calculada com base na média dos preços
praticados de janeiro de 2019 a
dezembro de 2020. Nesse período, os preços de revenda variaram
de R$ 4,268 a R$ 4,483, no caso da
gasolina comum; de R$ 2,812 a R$
3,179, no caso do etanol hidratado;
e de R$ 3,437 a R$ 3,606, no caso do
óleo diesel.

medicina
caseira
Tipo de cerveja inglesa
Pequenos
círculos
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Rumava;
caminhava

Abandono

Insegurança

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

Falta de manutenção de
Moradores cobram
melhorias em sinalização da praça do Cembranel é
alvo de críticas
obra do túnel do São João

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

Acessório Luiz
usado no Gustavo,
dedo
ator

Exame
rigoroso
(pop.)

Tiranossauro (?),
animal
extinto

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

Marisa
(?), atriz
paulistana

Marco;
fronteira

Movimento da ave
Peça do
arreio

O maior de
todos os
orixás afrobrasileiros

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

BANCO

201, em
romanos
Europa
(abrev.)

Tumulto;
bagunça

Sílaba de
"fenol"

Sucede
ao "F"
Não
cozidos

Largo
período
sem
chuvas

"Quem (?)
amigo é"
(dito)

Clara;
límpida

Prefeitura de Bento

Particípio
do verbo
"ter"
(Gram.)

Símbolo
cristão
Proíbe;
impede

Américo
Vespúcio,
navegador
italiano

Eduarda Bucco
Solução
Há algumas semanas, moradores de Bento Gonçalves
têm relatado transtornos recorrentes na obra do túnel do
São João, na BR-470, devido à
suposta falta de sinalização adequada. Em suas redes sociais,
uma moradora desabafou sobre
a situação após ter presenciado
um “quase atropelamento” no
2
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Deter;
reter
Grito;
berro
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F O Z
T E M
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A
C
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Desatualizada
(a roupa)

Lantejoula
Olívio
Dutra,
político

A
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Fazer
circular o
ar em um
recinto
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E
G
V I
T
I
A M
A
D
S E
F
E
P S
A

O mês
das mães
e das
noivas

Associação
Cristã de
Moços
(sigla)

Solução

Na semana passada,
uma moradora
relatou que quase
presenciou o
atropelamento
de uma pedestre.
“Surgem carros de
todas as direções
e para todas as
direções”, comentou.
IPURB afirma que irá
pensar em soluções
junto à empresa
responsável pela
obra
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Memorizo

Hormônio Salário
produzido extra do
na hora fim do
ano
do medo

local. “É sabido que os motoristas estão se comportando como
se não existissem obras, mas a
insegurança que está trazendo,
em especial para os pedestres,
é desmensurada”, escreveu em
suas redes sociais. “Isso porque
a sinalização é muito pior do
que péssima. Surgem carros de
todas as direções e para todas as
direções”, complementou.
As obras tiveram início em
agosto do ano passado, com o
objetivo de ligar o bairro São
João ao centro da cidade, sem
interferir no tráfego da rodovia.
Desde então, outros transtornos
como congestionamento nas rotas alternativas e corte d’água
para moradores do São João foram enfrentados ao longo dos
meses. Agora, superados alguns
desses problemas, moradores

cobram soluções para garantir a segurança dos pedestres
e veículos que passam pelas
obras. “É necessário, com urgência, melhorar a sinalização.
Em especial criar mecanismos
de segurança para quem precisa
atravessar a rodovia, seja de carro, seja a pé. Ampliar o campo de
visão em relação aos contornos
da obra”, sugere a moradora.
“Será necessário perder uma
vida humana para que as autoridades ampliem o seu olhar para
as adjacências da obra?”, apelou.
A diretora do IPURB, Melissa Bertoletti, argumenta que
a obra está, sim, “devidamente
sinalizada conforme o projeto”.
Entretanto, afirma que irá verificar, junto à empresa responsável
pela obra, “o que pode ser feito
para melhorar a sinalização”.

Moradores do bairro Cembranel, de Bento Gonçalves, entraram em contato com o SERRANOSSA para denunciar a situação
precária do único espaço de lazer
para as crianças do local. A pracinha do bairro, localizada na
rua Severino Cembranel, está há
anos sem manutenção adequada.
“Agora, no Dia das Crianças, nem
temos aonde levar nossos filhos
para se divertirem ao ar livre”,
lamenta um morador.
Conforme informado ao
jornal, a alta vegetação está invadindo o espaço da pracinha,
devido à falta de serviços de roçagem. Além disso, alguns brinquedos estão quebrados e todos
estão sujos e sem manutenção

de pintura há tempos. “O único
trabalho de limpeza da praça
nos últimos anos foi feito pelos
próprios moradores, que viram
a situação do espaço e decidiram
melhorar um pouco o local para
as crianças poderem brincar”,
conta o morador.
No local, aos fundos da pracinha, foi instalada uma academia
ao ar livre, a qual também segue
sem manutenção. “Nós nem conhecemos o presidente do bairro. Nem sabemos a quem recorrer”, continua.
Conforme a prefeitura de
Bento, a demanda será repassada à secretaria municipal de
Meio Ambiente, responsável pela
manutenção das praças.

Arquivo pessoal
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Solidariedade

Voluntários do projeto “Amor em
Ação” se reúnem em mais uma
atividade de Natal para crianças

Eduarda Bucco

Divulgação

Arquivo pessoal

No ano passado,
cerca de mil crianças
de bairros mais
vulneráveis de Bento
se emocionaram ao
receber presentes
de Natal. Para
este ano, estão
sendo recolhidos
brinquedos novos
e usados e doces
Eduarda Bucco
O Natal de milhares de
crianças de Bento Gonçalves foi
mais feliz com a ajuda de voluntários do projeto “Amor em
Ação” no ano passado. Cerca de
mil pequenos foram presenteados com brinquedos, doces e
alimentos nos bairros considerados mais vulneráveis do município. “Foi muito gratificante
para todos. Ficamos bem emocionados com a reação de algumas crianças que até choraram
ao receber os presentes”, relata
a voluntária e idealizadora do
projeto, Andressa Pires.
Para este ano, o grupo está
novamente arrecadando brin-

Recorde na região
Agricultor de Bento colhe
mandioca de 73kg

quedos novos ou usados e doces, para fazer mais uma ação
de Natal. De acordo com a voluntária Andressa, os presentes
serão, em um primeiro momento, entregues nos bairros Municipal, Tancredo Neves e Juventude. Entretanto, caso o número
de doações seja maior que o esperado, será possível expandir
a ação para outros bairros do
município.
As doações são separadas
e organizadas pelos próprios
voluntários. No ano passado, o
grupo revitalizou centenas de
brinquedos usados, os deixando
com cara de novos para serem
entregues às crianças. Neste

ano, além da entrega dos presentes, a ação que será realizada
no dia 23 de dezembro também
contará com uma festa de Natal
voltada ao público infantil no
bairro Municipal, quando haverá a presença do Papai Noel.
A organização ficará por conta
dos presidentes do bairro, com
apoio do projeto Amor em Ação.
Quem quiser contribuir
com a doação de brinquedos
e doces pode entrar em contato com Andressa pelo telefone
(54) 99661-0663. “Amor é agir,
não apenas dizer que se ama.
Amor não fica somente em palavras. Amor é ação”, reforça a
voluntária.

No último sábado, 09/10,
a família do agricultor Arlindo
Concli, de 73 anos, não acreditou
quando ele anunciou ter colhido
uma mandioca de 73kg. O alimento estava plantado na comunidade
da família, em São Luiz das Antas,
há mais de quatros anos. “Fomos
deixando, porque não nos interessava. Aí decidi colher nesse fim de
semana e me surpreendi com o
tamanho”, relata Concli.
A família reside no bairro São
Roque, mas cultiva diversas plantações em sua propriedade no interior, como tomate, milho, alface,
beterraba, frutas diversas e, claro,
mandioca. “Tivemos que carregar
um de cada lado para colocar em
cima da minha camionete”, conta

o agricultor. “Agora pretendo levar
lá no Lar do Ancião para deixarem
exposta”, adianta.
Em contato com o presidente
do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Bento, Cedenir Postal,
foi informado ao SERRANOSSA
que, até então, não se tinham informações de uma mandioca tão
grande no município. “Não é comum deixarem todo esse tempo
plantado, até porque acaba perdendo suas propriedades e não
cozinha direito, então não serve
mais para consumo”, revela Cedenir. “Também dependendo do
caso, do terreno onde está plantada, acaba apodrecendo e não
vindo desse tamanho. É um fato
bastante interessante”, diz.

Vila Nova
Evento
especial reúne
centenas de
crianças
O grupo de MCs de Bento intitulado “Mensagem que Liberta”
promoveu um evento especial
de Dia das Crianças no domingo,
10/10, no bairro Vila Nova. Durante a tarde, cerca de mil pessoas passaram pela praça do bairro,
onde foi oferecido pipoca, algodão
doce, cachorro-quente, bebidas e
corte de cabelo gratuito. O evento
também contou com brinquedos
infláveis, música e campeonato
de futebol. A ação teve o apoio da
Rede do Bem, da Frente dos Coletivos Carcerários do RS, da barbearia
Bueno e da secretaria de Esportes
e Desenvolvimento Social (SEDES).
“Nós já vínhamos organizando
essa festa há um tempo para trazer
um pouco de alegria e diversão
para as crianças da comunidade e
dos arredores. Com a ajuda de diversos apoiadores, conseguimos
realizar um lindo evento”, comenta
um dos voluntários, Alexandro de
Oliveira.
Divulgação
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Quel Konrad
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Originalidade, moda e
estilo na Decorare
A Decorare vem movimentando a cena da
arquitetura, design e moda em Bento Gonçalves. A mostra, que tem atraído centenas
de profissionais de todo o Estado, também
tem promovido ações especiais. Uma delas
foi a “Decorare Fashion”, um desfile especial que contou com a participação Cadoro,
Lequartier, Quorum, Vízia Óptica e Arioli
Estivanin. O evento foi realizado no espaço
Giuseppe Toniolo no último dia 07/10. Outro encontro que movimentou o espaço foi
a Feijoada Decorare, que reuniu dezenas de
participantes que curtiram pagode, chope e,
claro, a feijoada! A mostra Decorare segue
até o dia 17 de outubro e conta com mais
de 40 ambientes projetados por profissionais
da Serra Gaúcha. O espaço está aberto de
quarta a sexta, das 18h às 22h e sábado e domingo das 14h às 22h.

Quem sera o proximo autor?
´

´

O livro “130+1 – Bento Gonçalves em preto & branco”, lançado
na semana passada, é considerado um marco na história de Bento.
Além de retratar em 131 imagens momentos e lugares marcantes da
cidade, o livro também envolveu escolas da cidade. 130 alunos foram os responsáveis pelos textos do livro. São 130 autores que, com
sensibilidade e empenho, descreveram o que sentiram em cada foto.
No entanto, o livro precisa de mais um autor e ele pode ser você. A
última foto do livro (a das máscaras, acima) foi propositalmente deixada sem descrição e fica à espera de um texto de até 130 caracteres
para acompanhá-la. Quem quiser participar deve compartilhar sua
produção textual, ou seja, um texto para foto, nas redes sociais com
a hashtag 130mais1 (#130mais1). Às vésperas de Natal, a hashtag
será filtrada e o redator do melhor texto será eleito, simbolicamente,
o 131º autor do livro, recebendo também um Kindle das mãos do
prefeito Diogo Siqueira. “É uma forma e tanto para o município reverenciar a data que proporcionou à cidade, a partir de seu espírito coletivo, ser o que ela é hoje. Mais do que um aniversário, festejamos o
princípio de que a união faz a força! Estou ‘+’ feliz!”, disse Mazzotti.

Augusto Tomasi

Arquivo pessoal

Concurso Espumante
Brasileiro

Viajantes maduros
A Ivane Fávero e o Rômulo Freitas são os nomes à frente do Viajante Maduro, projeto por meio do qual
reúnem suas experiências de turismo sob o ponto de vista de um casal na maturidade. Ela aos 51 anos e ele
aos 69 são um casal real que compartilha suas vivências pelo mundo em diversas plataformas na internet,
mostrando que é possível envelhecer bem sem abrir mão de prazeres como viajar e descobrir lugares cheios
de histórias e, mais importante, praticar o turismo consciente. Durante a pandemia, ainda em 2020, viajaram
pelo Brasil para mostrar e testar os protocolos sanitários impostos pela pandemia. Foi a descoberta de um
novo jeito de fazer turismo, acompanhado por milhares de leitores no blog e seguidores nas redes sociais do
Viajante Maduro. Além de abordar a questão do envelhecimento da população e o novo perfil da maturidade,
a pauta pode entrar em temas como “pessoas reais que conversam com pessoas reais”, em contraponto ao
que muitas vezes se vê na internet: influenciadores mostrando um lifestyle perfeito, praticamente inatingível.
Eles também são apaixonados por vinhos e sempre procuram aliar as viagens a visitas a regiões produtoras
e vinícolas. Não por acaso, a Ivane foi homenageada como embaixadora da Città del Vino, na Itália, e Amiga
do Vinho Brasileiro. Nas postagens, tratam ainda de questões cotidianas, como o relacionamento do casal e a
convivência em família. São 8 filhos (alguns espalhados pelo mundo), 6 netos e 1 bisneto.

O Concurso do Espumante Brasileiro foi marcado pela emoção do
reencontro, brindado com a qualidade do espumante nacional reconhecida mundialmente. Enólogos, sommeliers e jornalistas especializados estão reunidos no Hotel Dall’Onder Ski, em Garibaldi, na
missão de avaliar a qualidade da produção nacional. Os 45 jurados
foram divididos em seis grupos diários. Cada grupo é presidido por
um enólogo, sendo eles: Bruna Cristofoli, Edegar Scortegagna, Gilberto Pedrucci, Gilberto Simonaggio, Marcos Gabbardo e Ricardo
Morari. O resultado será anunciado na noite de sexta-feira, 15/10,
no Trattoria Mamma Gema, no Vale dos Vinhedos. Na oportunidade, também será feita a entrega da premiação. O concurso avalia
espumantes naturais, provenientes de uvas vitis viníferas, obtidos a
partir dos diferentes métodos, que estejam sendo comercializados
normalmente pelas empresas nas categorias: espumantes de segunda fermentação (Charmat e Tradicional) e espumantes de primeira
fermentação (Moscatéis). Serão premiados os espumantes mais bem
classificados por categoria, respeitando o limite de 30% dos inscritos
conforme normas internacionais.
Jeferson Soldi

Elixir

Com o intuito de estimular a
presença da arte e da cultura no
ambiente educacional, 20 escolas
públicas do ensino fundamental
de Bento Gonçalves irão receber
a primeira edição do projeto Elixir INC. Masterclasses de Música
nas Escolas | Democratiza Cultura 2021. Nos dias 21 e 22 de
setembro foi realizada a primeira
etapa do projeto, onde foram
gravados conteúdos das apresentações no formato masterclasses
na Fundação Casa das Artes de
Bento Gonçalves. Ministradas
pela banda Elixir INC. e profissionais do setor cultural, as videoaulas também contaram com
um professor de cada uma das 20
escolas participantes. Ao todo,
mais de 10 mil alunos da rede pública serão impactados pelo Elixir
INC. Masterclasses de Música
nas Escolas | Democratiza Cultura 2021. O conteúdo audiovisual
do projeto será disponibilizado
gratuitamente nas plataformas digitais do Elixir INC. Masterclasses
de Música nas Escolas | Democratiza Cultura 2021.

Sofia Pivatto
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Novidades

Prefeitura faz novos ajustes
no trânsito da área central
Raquel Konrad
O primeiro dia útil após as
mudanças no trânsito da área
central de Bento Gonçalves causou transtornos para os usuários e, por conta disso, novos
ajustes foram feitos pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Mobilidade Urbana.
De acordo com o secretário Marcos Barbosa, a primeira
alteração foi a retirada da área
de carga e descarga na Marecheal Deodoro, em frente a Casas
Bahia. No futuro, ela será realocada em frente ao Shopping
Bento, após a instalação de um
estacionamento no local, destinado para os ônibus de turismo.
“Provisoriamente, deixamos o
espaço de carga e descarga em
frente ao Piazza Salton. Quando
a área destinada aos ônibus de
turismo ficar pronta, em frente
ao Shopping Bento, vamos colocar a carga e descarga neste espaço, para ser usado até as 10h”,
explicou.
Barbosa também explicou
que foram incluídas novas sinalizações, como pinturas de flechas nos corredores de ônibus, e
alterado o tempo dos semáforos.
Outra reclamação que está sendo feita diz respeito à faixa de
pedestres na Doutor Antunes.
Motoristas precisam ficar parados em cima da faixa para fazer
a conversão na Marechal Deodoro. Diversos flagrantes de pedes-

Eduarda Bucco

tres desviando dos veículos na
faixa foram observados durante
o dia. Sobre este ponto, porém, o
secretário não comentou.
As mudanças do trânsito
foram anunciadas no sábado,
09/10, pela prefeitura municipal. Na rua Marechal Deodoro
foi incluída mais uma pista após
a Via Del Vino. Outra mudança
significativa foi a inversão nos
sentidos das ruas Doutor Montaury e Doutor Antunes, entre
as ruas Marechal Deodoro e a
Barão do Rio Branco. O estacionamento de motos em frente à
Praça Dr. Bartholomeu Tacchini
passou para a Doutor Antunes
e na rua Barão do Rio Branco,
a faixa de ônibus foi ampliada
para trânsito de qualquer veículo. Neste trecho, a permissão
de estacionamento continua nos
mesmos horários que já existiam, apenas com uma alteração

no período dos sábados pela
manhã.
Em relação a novas mudanças que vêm sendo estudadas,
como a mão inglesa na rua Cândido Costa e retirada do estacionamento na Osvaldo Aranha, o
secretário afirma que os estudos já estão prontos e devem ser
postos em prática em breve.
Questionado sobre a recepção dos motoristas em relação
às novas medidas, o secretário
afirma que tudo está correndo
de acordo com as expectativas.
“Conseguimos mais mobilidade com a retirada dos estacionamentos. É uma questão de
adaptação dos motoristas a uma
situação nova. Também queremos dar uma boa embelezada
no Centro, com mobiliário novo.
Ressalto que tudo isso já estava
previsto, estamos fazendo no
cronograma devido”, comenta.

Faltou diálogo com a sociedade
e entidades, diz profissional de
trânsito sobre mudanças no Centro
Advogado
representante da OAB
de Bento no Conselho
Municipal de Trânsito,
Ailor Carlos Brandelli,
avalia que alterações
têm prejudicado
fluidez no trânsito e
afirma ser relevante a
apresentação de um
estudo prévio para
justificar as mudanças
Eduarda Bucco
Desde o último domingo,
10/10, o trânsito no centro de
Bento Gonçalves sofreu alterações importantes, que têm dividido opiniões. Para um motorista
de aplicativo, por exemplo, todas
as mudanças que visem soluções
para o congestionamento recorrente na área central, principalmente em horários de pico, são
positivas. Entretanto, apesar da
administração pública defender
que as mudanças foram pensadas para desafogar o trânsito no
local, algumas pessoas já percebem outros problemas que as

medidas estariam causando. Para
o advogado Ailor Carlos Brandelli, representante da OAB/RS
– Subseção de Bento Gonçalves
no Conselho Municipal de Trânsito, as alterações implicaram “em
significativo impacto aos usuários das vias centrais”.
Um dos pontos criticados
pelo advogado é a retirada da
faixa exclusiva para ônibus na
rua Barão do Rio Branco. Em
sua opinião, o recurso “além de
agilizar o transporte público, se
demonstrava crucial para o deslocamento de veículos de emergência ou de autoridades policiais, em especial nos momentos
de maior congestionamento das
vias”, pontua.
Já as inversões de sentido
das ruas Doutor Montaury e Doutor Antunes, Brandelli comenta
que, em uma primeira avaliação,
estariam “prejudicando a fluidez
do trânsito”. “A rua Dr. Montaury,
que antes era importante para o
deslocamento oeste/leste, e para
aqueles que, partindo da Cidade
Alta, poderiam acessar bairros
como Humaitá, Borgo e São Francisco, com a nova inversão de
sentido, faz com que os motoristas tenham que se deslocar até a
rua Dr. Antunes para fazê-lo. Por
vezes, é impossível fazer a conversão à esquerda no curto trecho da rua Barão do Rio Branco

destinado a essa manobra”, analisa. Já ao chegar à Doutor Antunes, o advogado comenta que os
condutores vêm enfrentando o
fluxo sobrecarregado dos veículos que transitam pela principal
via do Centro, a Marechal Deodoro, “tornando-se uma odisseia
essa travessia”.
Na visão de Brandelli, a prefeitura deveria ter apresentado
um estudo prévio à comunidade e entidades e oportunizado
um amplo debate. “Atendendo
aos princípios constitucionais
da legalidade e motivação, o
Poder Público deve ter os estudos e projetos que justificam a
alteração proposta, além de instrumentos hábeis que possam
ser propiciados aos veículos de
emergência e policiamento, mitigando os efeitos de tal mudança”,
comenta. Dessa forma, afirma
ser relevante que esses estudos
ainda sejam apresentados à comunidade. “As alterações propostas deveriam premiar a proteção da incolumidade física dos
transeuntes, além de propiciar
maior mobilidade, redução do
impacto viário e também, terem
sido motivadas por um estudo
prévio e conclusivo. Resta-nos
esperar que o Poder Público tenha todos esses elementos e se
disponha a apresentá-los aos cidadãos”, conclui.
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A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

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

FABIANE BELE CRO/RS: 19156.

CARBONERA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves

99665 2112

54
Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

ADVOGADA | OAB/RS 98.202

LANÇAMENTO
TORRE B

ADVOGADA | OAB/RS 110.426
TRABALHISTA • INSS • ALIMENTOS • DIVÓRCIOS
INVENTÁRIOS • CONTRATOS • CONSUMIDOR • COBRANÇAS

54 99959 9512 | 54 98435 7252
Rua Visconde de São Gabriel, 392, sala 72,
Edifício São Gabriel, Cidade Alta, BG | 54 3125 0759

VENDO terrenos no Condomínio Residencial
Villaggio Toscana, no bairro Barracão, em
ótima
localização,
lotes
individuais.
Financiamento direto com a empresa. Valor a
partir de R$ 135.000. Desconto especial para
pagamento à vista. Contato (54) 99981 3000
ou 98404 5302.

CONSULTE
VALORES E
CONDIÇÕES
DIFERENCIADAS
R.10-44.051

VENDO apartamento no Edifício Luiz
Gazzoni, na rua Emílio Pozza, bairro Maria
Goretti, com 2 dormitórios, 1 suíte, banheiro
social, área de serviço, sala de estar,
garagem, com área real privativa de
101,58m². Valor R$ 362.000. Contato (54)
98404 5302 ou 99981 3000.
AMAROK 3.0 EXTREME DIESEL
2020
BLAZER 2.8 EXECUTIVE 4x4 DIESEL 2007
COMPASS 2.0 LIMITED 4x4
2021
FOX TRENDLINE 1.0 COMPLETO 2016
FRONTIER 2.3 XE 4x4 CD
2021
HILUX SW4 2.8 SRX 07 LUGARES 2020
HI SW42.8DIAMOND7LUGARES2019
HILUX
MONTANA 1.4 LS COMPLETA 2018
ONIX LT 1.0 COMPLETO30 MIL KM 2019
TORO 2.0 ULTRA 4x4 DIESEL
2021

PRETA
AZUL
BRANCA
BRANCO
BRANCA
PRATA
BRANCA
BRANCA
PRATA
BRANCA

ARADO 02 DISCOS
GRADE 28 DISCOS
PLAINA LAVRALE 1,30
RASPO BASCULANTE 1,50
RASPO TRANSP. TRASEIRO 1,30
RASPO COM TAMPA 1,10
RO
ROÇADEIRA
LAVRALE 1,20 540RPM
ROTATIVA LAVRALE 1,00 1100 RPM
ROTATIVA 1,25 540 RPM
ROTATIVA MECRUL 1,60 540 RPM
SUBSOLADOR 07 HASTES

USADO
USADA
NOVA
NOVO
NOVO
NOVO
NOVA
USADA
USADA
USADA
USADO

ANTONIO CARRARO MAJOR 5800 2019
ANTONIO CARRAROTIGRONE 50CV 2018
MASSEY FERGUSON 4707 NOVO2021
LS 65 CV CABINADO NOVO
2021
LANDINI 60CV AZUL 650 HORAS 2018
YANMAR SOLIS26 NOVO
2020
YANMAR 1155 4x4
2014
TRAMONTINI 5045 4x4
2007
TRAMONTINI 8075 4x4
2011
AGRALE 4230 4x4
2013
AGRALE 5075 4x4
2012
AGRALE 5075 4x4
2010
AGRALE 4100
1977
VALTRA A62 LAVOURA NOVO 2021
VALTRA A73 FRUTEIRO 237 HORA 2019
MICROTRATOR YANMAR 12 CV 2017
COM ENXADA ROTATIVA

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

VENDO casa pronta para morar, no
loteamento Encosta do Sol, em alvenaria,
financiamento em 360 meses pela Caixa ou
em 100 meses pelo Sicredi. Valor a partir de
R$ 170.000. Contato (54) 99981 3000 ou
98404 5302.
VENDO apartamento no Edifício Resedá, com
renda de aluguel, no bairro Maria Goretti, com
1 dormitório, sala/cozinha, área de serviço,
banheiro e boxe de garagem. Área total de
55,674m² e área privativa de 41,872m².
Prédio de esquina. Contato (54) 98404 5302
ou 99981 3000. Valor R$ 160.000.
VENDO terrenos loteamento Encosta do Sol,
prontos para construir, financiamento direto
em até 70 parcelas ou financiamento
bancário pelo Sicredi ou pela Caixa. Contato
(54) 99981 3000 ou 98404 5302.

54 3449 4444

contato@pinusplac.com.br
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Imóveis
Resumo de Contrato
Contrato nº 124/2021 – Pregão Presencial nº 039/2021 – Contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços relacionados à propaganda e
marketing, destinados à promoção do turismo no Município de Santa
Tereza/RS. Attitude Positiva Projetos Virtuais Ltda. Valor: R$ 12.000. Prazo
de execução: 90 dias, a contar de 06/10/2021, e terá vigência até o final do prazo
de hospedagem do site.
Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo nº 001/2021 – Contrato nº 170/2020 – Concorrência Pública nº
001/2020 – Referente à renovação do contrato visando à contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de gerenciamento e administração de
cartões alimentação aos servidores do município de Santa Tereza/RS. Berlin
Finance Meios de Pagamento Ltda. Valor: Taxa de administração de – 1,51%.
Prazo: 12 meses, a contar de 29/09/2021.
Termo Aditivo nº 003/2021 – Referente à prorrogação de prazo do Contrato nº
181/2018 – Locação de um imóvel, inscrito nas matrículas de nº 17.201 e
17.702, com 4.028,00 área útil em metros quadrados, situado na zona rural,
cerca de 4km da sede do município de Santa Tereza – RS, a fim de promover a
remediação de área degradada por disposição de RSU, área de recuperação
ambiental. Locadores: Claudino Ceriotti, Isair Justino Ceriotti, Lourdes
Rizzardo Ceriotti, Claudete Terezinha Ceriotti e Moisés Fávero. Prazo: 12
meses, a contar de 09/10/2021.

VENDO apartamento
na planta, no bairro
Borgo, no Residencial
Jardin San Paulo, com
1 dormitório, sala de
estar, cozinha com
churrasqueira, sacada
aberta, área de serviço, banheiro, boxe
de garagem. Possibilidade de financiar
até 100% usando
FGTS. Valor a partir
R$ 130.000. Conta-

to (54) 9966 4616,
com Adriano CRECI
42.504.
VENDO casa no loteamento
Bertolini,
com 2 dormitórios, e
com terreno individual, contendo, cozinha,
área de serviços e banheiro. Pode ser financiado e usado o FGTS
como entrada. Possui
ótima posição solar.
Valor R$ 175.000. Contato (54) 99966 4616,
com Adriano. CRECI
42.504.
VENDO apartamento
mobiliado no Residencial Melville, bairro
Humaitá, prédio com
elevador, 2 dormitó-

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

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

(54) 3055 2200 | 3055 4400

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

rios, sacada aberta, em
andar alto, contendo,
cozinha, sala, área de
serviços, banheiro social e vaga de garagem.
Pode ser financiado
e usado o FGTS como
entrada. Possui ótima
posição solar. Valor
R$ 180.000. Contato
(54) 99683 6257, com
Luiz. CRECI 42.589.

(54) 3454 6422

Rua Mario Morassutti, 230
Borgo - Bento Gonçalves

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis, 155
Botafogo | Bento Gonçalves

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

SUA MOTOCICLETA NO
LUGAR CERTO!

www.persolle.com.br

Gisele Caumo
Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021 – Objeto: aquisição de rompedor
hidráulico novo, com capacidade para ser acoplado em retroescavadeira CAT
416E, ano 2011, com kit hidráulico. Dia 28/10/2021, às 9h. Informações pelo
telefone (54) 3456 1033 ou site www.santatereza.rs.gov.br.
Santa Tereza/RS, 14 de outubro de 2021.
Gisele Caumo
Prefeita Municipal

Mais de 50 itens
a preço único.

54 3452 2755
NO CORAÇÃO DA CIDADE

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo
Bento Gonçalves

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

Matriz: (54) 3453 6516
Rua Caxias do Sul, 527, Glória
Filial 1: (54) 3453 1713
Rua Marcos Valduga, 232 ,
Santa Helena
Filial 2: (54) 3453 6161
Rua Carlos Cembranel, 28,
Santa Marta

54 3451 7773 | 3055 7774

www.casttini.com.br

Rua Marechal Deodoro, 238,
Shopping Bento, sala 46,
Bento Gonçalves

Rua Antônio Dalla Coleta, 415
Ouro Verde | Bento Gonçalves
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Crueldade

Comunidade da região se mobiliza
para ajudar cachorro jogado de
penhasco em Bento Gonçalves
Durante a semana,
centenas de doações
em dinheiro foram
direcionadas para
a clínica onde
o animal está
internado e para a
vaquinha on-line
criada pelo Corpo
de Bombeiros e pela
Brigada Militar
Eduarda Bucco
O caso do cãozinho colocado
dentro de uma sacola e jogado
de um penhasco entre os bairros Ouro Verde e Universitário,
em Bento Gonçalves, chocou a
comunidade local e todo o Rio
Grande do Sul. Diversos veículos de comunicação divulgaram
o caso, o que ajudou a formar
uma grande rede de solidariedade em prol do animal. Até o
fechamento desta edição, cerca
de R$ 6 mil haviam sido direcionados para a clínica onde o cão
está internado em Bento. Na vaquinha on-line criada pelo Cor-

Eduarda Bucco

po de Bombeiros, em conjunto
com a Brigada Militar, o total na
quinta-feira, 14/10, passava de
R$ 6 mil.
O crime de maus-tratos contra o animal foi registrado no último sábado, 09/10, quando um
morador passou pelo local, um
loteamento, e escutou o choro
do cão. Ao olhar para baixo do
penhasco, notou a sacola que
se mexia e acionou o Corpo de
Bombeiros de Bento para realizar o resgate.
O cão estava extremamente
debilitado e, num primeiro momento, ficou sob os cuidados

Arquivo pessoal

do morador que havia o encontrado. Entretanto, no domingo,
com o apoio de uma protetora
individual e da ONG Amigos Pet
de Bento, o cão foi transferido
para uma clínica veterinária,
onde segue internado. “A gente
ainda não acredita que alguém
tenha tido a coragem de fazer
isso. Vemos sempre casos de
abandonos, mas jogarem em um
saco de lixo assim foi terrível”,
desabafou a filha do morador,
que também está auxiliando no
caso.
O cão foi batizado de Coragem e seu estado de saúde é es-

tável. Entretanto, as veterinárias
que estão o atendendo informaram que ele está com lesões na
coluna, o que está impedindo o
movimento das patas traseiras.
Na quinta-feira, 14/10, ele realizou uma consulta com uma
neurologista, que informou a
necessidade de uma ressonância
magnética em Porto Alegre. A
princípio, foi constatado que Coragem tem sensibilidade nas patas e poderá voltar a caminhar.
As doações recebidas serão
utilizadas para cobrir todos os
custos com internações, medicações e tratamentos necessários, o que pode incluir cirurgia
e terapias alternativas. O restante do valor será destinado ao
tratamento de demais animais
resgatados no município.
INVESTIGAÇÃO
O caso foi registrado em boletim de ocorrência na Delegacia
de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Bento Gonçalves
e deverá ser transferido à 1ª
Delegacia de Polícia (1ª DP)
para abertura de um inquérito
policial, a fim de identificar a
autoria do crime. Entretanto,
até o fechamento desta edição, a
ocorrência ainda não havia sido
repassada à delegacia.

Mortes violentas

Dois assassinatos
são registrados no
feriadão em Bento
O feriadão em Bento Gonçalves foi marcado por mais duas
mortes violentas. O primeiro
homicídio aconteceu na manhã
de sábado, 09/10, por volta das
5h45, no bairro Juventude. Sidnei de Vargas, de 34 anos, foi encontrado já sem vida às margens
da BR-470, em frente a uma parada de ônibus, com ferimentos
ocasionados por disparos de
arma de fogo. Conforme a Polícia Civil, ele tinha antecedentes
por crimes contra o patrimônio
e seria usuário de drogas.
Já o segunda assassinato do

feriadão foi registrado na manhã
de segunda-feira, 11/10, na estrada da Linha Zemith, interior
do município. Um homem de 30
anos, identificado como Luciano
Felipe Lima, também foi morto
com disparos de arma de fogo.
Conforme a Brigada Militar, ele
apresentava um ferimento visível na região da cabeça. A vítima
teria antecedentes policiais por
crimes como furto e tráfico de
drogas.
Com isso, Bento atingiu a
marca de 31ª mortes violentas
apenas neste ano.

A Brigada Militar de Bento
Gonçalves prendeu dois homens na noite de segunda-feira,
11/10, pelo crime de porte
ilegal de arma de fogo. O fato
aconteceu por volta das 20h40,
quando uma equipe da Força
Tática da BM efetuava uma operação de repressão contra a criminalidade nas proximidades
do bairro Conceição.
Conforme relatado pela
Brigada Militar, os policiais visualizaram um veículo Peugeot
parado em atitude suspeita na

BR-470. Ao notar a presença da
viatura, o condutor rapidamente saiu do local, sendo acompanhado e abordado na rua
Livramento. Durante revista no
veículo, os policiais localizaram
em seu interior um revólver
Taurus calibre .38 com numeração suprimida e municiado.
Diante dos fatos, os dois
ocupantes do veículo, de 39 e 41
anos, foram presos e apresentados no Plantão da Polícia Civil,
onde ambos foram autuados em
flagrante.

Homens são presos por
porte ilegal de arma
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Segurança
Tragédia
Veículo abandonado é
Mãe e filha morrem
apreendido no São João por
em acidente na RSCsuspeita de adulteração
Na quarta-feira, 13/10, uma
guarnição da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada pelo
Centro Integrado de Operações
(CIOP) depois de ter recebido
uma denúncia de um veículo
abandonado na rua Eugênio Dalmolin, bairro São João.
Chegando ao local, foi encontrado um carro Renault Scenic
com placas de Caxias do Sul. Em

consulta ao sistema, foi constado
que o veículo estava em situação
legal. Entretanto, ao entrar em
contato com o proprietário, foi informado que o veículo estava em
sua residência, o que levantou a
suspeita de clonagem das placas.
Diante dos fatos, em conjunto
com a Brigada Militar o veículo foi
removido para os devidos trâmites legais.

453 em Farroupilha

Fotos Divulgação

Maria Helena
Ferreira, de 43 anos,
e Carolaine Ferreira
Antunes, 20 anos,
eram ocupantes de
um Celta

Foragido é preso na BR-470
A Brigada Militar capturou
um foragido do sistema penitenciário de 41 anos na noite de
domingo, 10/10, na BR-470, em
Bento Gonçalves. O fato aconteceu por volta das 20h, quando os
policiais militares realizavam patrulhamento nas proximidades
da rodovia, na entrada do bairro
Conceição. A guarnição suspeitou
do indivíduo que caminhava em
via pública e, ao ver os policiais,

fugiu para uma área de mata,
sendo acompanhado e detido.
Ao ser verificada sua situação junto ao sistema penitenciário, constatou-se que o indivíduo estava foragido desde o
dia 28/09, sendo então encaminhado à Delegacia de Polícia de
Pronto Atendimento (DPPA) para
registro. Posteriormente, foi recolhido à Penitenciária Estadual
de Bento.

Por volta das 20h de quarta-feira, 13/10, um grave acidente
deixou duas pessoas mortas na
RSC-453, no trevo Santa Rita, em
Farroupilha. As duas vítimas, Maria Helena Ferreira, de 43 anos,
e Carolaine Ferreira Antunes,
20 anos, eram ocupantes de um
Celta, de cor prata, que seguia no
sentido bairro-centro, quando
houve a colisão com o caminhão
com placas de Veranópolis que
trafegava em direção a Bento
Gonçalves. No veículo também
estava uma menina de cinco anos,

que foi socorrida consciente ao
Hospital São Carlos por uma
ambulância do Samu de Bento
Gonçalves, que passava pelo local no momento do acidente. O
caminhoneiro, de 39 anos, não se
feriu. Também atenderam a ocorrência o Samu de Farroupilha, o
Corpo de Bombeiros e a Polícia
Rodoviária Estadual.
Com o impacto, o veículo
acabou parando na pista da esquerda no sentido Farroupilha-Bento Gonçalves e o caminhão
no canteiro central da rodovia. O
trânsito ficou interrompido por
alguns minutos e parcialmente
bloqueado até a remoção das vítimas pelo Departamento Médico
Legal (DML).
As causas do acidente ainda
são apuradas. O sepultamento da
mãe e filha ocorreu na quinta-feira, às 17h, no cemitério de Linha
São João, em Palmitinhos/RS.

Prisões
Homem é preso por porte
ilegal de arma e posse de
drogas em Garibaldi
Na tarde de terça-feira,
12/10, por volta de 12h40, policiais da Brigada Militar prenderam um homem de 31 anos em
Garibaldi, durante ações contra o
tráfico de drogas. O indivíduo estava conduzindo uma motocicleta, que foi abordada na rua Duque
de Caxias, bairro São Francisco.
Durante a revista, foi apreendida uma pistola calibre 9mm,
17 munições calibre 9mm, dois

carregadores de calibre 9mm, um
coldre, um porta-carregador, um
celular marca Motorola, uma porção de maconha e R$ 190,00 em
dinheiro.
O homem foi conduzido até
a Delegacia de Polícia de Pronto
Atendimento (DPPA) de Bento
Gonçalves, para lavratura do registro e demais procedimentos
legais. Posteriormente ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Jovem é preso com droga e
dinheiro no Progresso
A Guarda Civil Municipal
(GCM) de Bento Gonçalves prendeu no domingo, 10/10, um indivíduo de 21 anos com droga e
dinheiro no bairro Progresso. A
prisão aconteceu após a guarnição
desconfiar da atitude do condutor de um veículo VW/Parati que,
ao avistar os agentes, acelerou de
forma brusca. A ação contou com
apoio dos policiais da Patrulha Rural, da Brigada Militar.

Conforme o boletim de ocorrência policial, registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), o indivíduo portava
aproximadamente 10 gramas de
maconha e R$ 122,00 em dinheiro.
Além do homem detido, um adolescente de 17 anos, que o acompanhava, também foi conduzido à
DPPA, na condição de testemunha
do fato. Após os trâmites legais, o
homem foi liberado.
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Tribunal de Contas do Estado
Municípios da Serra melhoram desempenho
na transparência de dados sobre a vacinação

54

99145 0365

/academia.lamerica
phantomlamerica
www.phantomlamerica.com.br

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) divulgou, recentemente, os resultados definitivos
de sua avaliação sobre a transparência das informações disponibilizadas pelos Municípios sobre
a vacinação contra a Covid-19. Os
índices apresentaram uma melhora significativa na comparação
com os resultados preliminares.
Na primeira versão, somente 10
Municípios e o governo do Estado
haviam atingido nota 10 no levantamento; agora, são 79 cidades
que atenderam a todos os quesitos
avaliados pelo TCE-RS.
O trabalho foi realizado por
uma equipe técnica do Tribunal
de Contas que avaliou os 497
sites institucionais/portais de
transparência dos Municípios
gaúchos, mais o portal do Estado,
e verificou o atendimento aos 11
critérios do questionário padrão,
disponibilizados
previamente
para os gestores de forma que eles
tivessem tempo para adaptar seus
portais. Os valores das questões,
somados, alcançavam os 10 pontos (ou 100% de atendimento). O
relatório preliminar demonstrou
que 95 cidades do RS não atenderam a qualquer dos critérios avaliados e que 66% dos Executivos
Municipais atenderam a menos da
metade dos quesitos.
Depois da divulgação dos resultados preliminares, os gestores municipais tiveram um prazo
para promover mudanças em
seus portais de modo a atender às
exigências do TCE-RS e solicitar a
revisão da pontuação obtida. Com

Júlia Milani

base nesses pedidos, o Tribunal
atualizou os percentuais de transparência. No relatório definitivo,
14 cidades continuaram com pontuação igual a zero, e o percentual
de Municípios que atenderam a
menos da metade dos critérios
avaliados caiu para 17%.
Entre os 59 Municípios do
Serviço de Auditoria da Região de
Caxias do Sul, a média de transparência foi de 7,87, contra 4,03 na
primeira fase da avaliação, uma
melhora significativa com nota superior à média estadual, que ficou
em 7,2 no relatório definitivo. Os
Municípios de Canela, Cotiporã,
Feliz, Linha Nova. Monte Belo do
Sul, Picada Café, Pinto Bandeira,
Santa Tereza e São Francisco de
Paula ficaram com nota 10. O índice de Caxias, que era 3,5, subiu
para 8,5. Os Municípios de Salvador do Sul (4,7), São Pedro da
Serra (4,4), Coronel Pilar (3,9),
Três Coroas (2,0), André da Rocha
(0,5), Garibaldi (0,5) e Lindolfo
Collor (0) foram os que menos

atenderam as exigências de transparência definidas pelo TCE-RS.
Em alguns casos, é possível
que as informações sobre a vacinação estejam sendo disponibilizadas em redes sociais pelas
prefeituras, o que, entretanto, não
substitui a obrigação de manter os
dados atualizados nos respectivos
portais institucionais. A auditora
do TCE-RS Francine Trevisan, uma
das coordenadoras do estudo, explica. “Usar as redes sociais como
reforço de comunicação é importante, mas os Executivos precisam
disponibilizar todas as informações sobre a vacinação em seus
sites oficiais, garantindo acesso
amplo e amigável, com recursos
de acessibilidade e informação estruturada e de boa qualidade”.
A transparência é um dos aspectos examinados pelo Tribunal
de Contas em suas auditorias.
Eventual negligência quanto ao
tema deverá ser objeto de consideração quando do julgamento
das contas anuais dos gestores.
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Previsão

Fique atento

Probabilidade de La Ninã está
acima de 70%, aponta relatório
de agrometeorologia

INSS alerta contra golpes
que prejudicam aposentados
Divulgação

A maioria das
situações ocorre
por meio de ligação
telefônica aos
segurados ou envio
de mensagens por
e-mail. Além de
dados pessoais,
os estelionatários
também pedem
a transferência
de dinheiro para
a liberação de
supostos benefícios
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alerta para alguns
tipos de golpe contra aposentados
e pensionistas. Essa prática se tornou comum nos últimos anos em
várias regiões do país.
A maioria das situações ocorre por meio de ligação telefônica
aos segurados ou envio de mensagens por e-mail. Além de dados pessoais, os estelionatários
também pedem a transferência
de dinheiro para a liberação de
supostos benefícios.
Segundo o INSS, em um desses golpes os criminosos têm se

passado por integrantes do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) visando pedir a transferência de dinheiro para liberar
supostos valores de benefícios
atrasados.
Eles ligam para o segurado
argumentando que ele teria direito a receber valores atrasados
de valores pagos pela Previdência
Social. Para a liberação do dinheiro, é solicitado que os segurados
informem dados pessoais, além
de efetuar o depósito de determinada quantia em uma conta
bancária.

FALSA REVISÃO
DE BENEFÍCIO
Outra prática fraudulenta
aplicada é a da falsa revisão de
benefício. Nesse tipo de golpe, os
estelionatários abordam os segurados e afirmam que teriam direito a receber valores referentes a
uma falsa revisão de benefícios
concedidos em governos anteriores. Também é solicitada a transferência de dinheiro para outra
conta para a revisão fraudulenta.
Segundo a Previdência, todas
as revisões de benefícios são baseadas na legislação e os segura-

dos não precisam fazer nenhum
pagamento para ter direito.
Outro tipo de situação é a
da falsa auditoria geral da Previdência. Nessa modalidade, os
criminosos enviam documentos a
segurados convocando para uma
Chamada para Resgate.
“Segundo o documento, os
segurados teriam direito a resgaste de valores devidos a participantes de carteiras de pecúlio
que teriam sido descontados da
folha de pagamento como aposentadoria complementar”, informou a Previdência Social.
Acrescentou que ela não
pede dados pessoais dos seus
segurados por e-mail ou telefone
e alerta para que ninguém disponibilize esse tipo de informação.
O INSS esclareceu que não realiza nenhuma forma de cobrança
para prestar o atendimento, nem
serviços.
Ainda de acordo com a Previdência, a principal recomendação
para os segurados é que não forneçam dados pessoais, não utilizem intermediários para entrar
em contato com a Previdência e,
em hipótese alguma, depositem
qualquer quantia para ter direito
a algum benefício previdenciário.
Caso a pessoa tenha sido vítima de algum tipo de golpe, deve
procurar a Ouvidoria e também
registrar boletim de ocorrência
numa delegacia da polícia civil.

Os modelos de previsão para
definição do evento El Niño Oscilação Sul (Enos) do International Research Institute for Climate and Society (Iri), utilizados pelo Conselho
Permanente de Agrometeorologia
Aplicada do Estado do RS (Copaaergs), apontam para probabilidade
acima de 70% de que as condições
de La Niña se iniciem durante a primavera de 2021 e permaneçam até
o verão 2021/2022.

site
novo
O site do SERRANOSSA
está de cara nova para
levar a você informação
de forma gratuita e ainda
mais dinâmica e interativa.

Confira!

acesse:

www.serranossa.com.br

O prognóstico climático para
outubro indica redução da chuva
e aumento da temperatura diurna,
o que produz aumento da evapotranspiração. Para novembro, os
modelos também apontam para
redução de chuva, com predomínio de noites mais frias e dias mais
quentes. Para dezembro, são esperados padrões de chuva e temperaturas mais próximas da média
climatológica.
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No sábado

Estudo da UCS

Obesidade na gestação está associada a níveis glicêmicos mais
elevados, mesmo em mulheres com testes normais de glicemia

Dia D de vacinação contra Febre
Amarela será realizado nos distritos

Realizada no contexto
do Programa de
Pós-Graduação em
Ciências da Saúde da
UCS e no Ambulatório
de Gestação de Alto
Risco e Medicina Fetal
do Hospital Geral
de Caxias do Sul,
pesquisa atenta para
possível necessidade
de ampliação dos
horários para o
controle glicêmico
em gestantes com
obesidade

A Secretaria da Saúde de Bento Gonçalves realiza no próximo
sábado, 16/10, Dia D de vacinação
contra Febre Amarela nos distritos
de Faria Lemos, São Pedro, Tuiuty
e Vale dos Vinhedos. A ação será
realizada das 8h às 14h. O objetivo
é atualizar a carteira de vacinação
dos moradores do interior. A Febre
Amarela urbana pode ser transmitida pelo mosquito Aedes aegpty.
Desde 2009, o Estado não
registrava presença do vírus
causador, porém neste ano, houve a confirmação laboratorial da
circulação em cidades da região
como Farroupilha e Caxias do Sul,
o que levantou o alerta para reforçar as medidas de prevenção.
Segundo a coordenadora do setor
de imunizações, Luíza Do Rosário, pessoas que não possuem
comprovação vacinal contra a
febre amarela são consideradas
não imunizadas e devem procurar a unidade básica de saúde
de referência. “No próximo sábado, vamos realizar o dia D de
vacinação para os moradores do
interior, que são áreas mais propícias para o aparecimento desta
doença. Mas pedimos que todos
que ainda não se vacinaram procurem a unidade mais próxima
para imunização, cada local conta
com dia específico para vacinação”, destaca. A vacina contra a febre amarela precisa ser aplicada
somente uma vez entre os cinco
e os 59 anos. Crianças devem tomar a primeira dose aos 9 meses
e um reforço aos 4 anos.

Publicada em periódico
mundial de destaque, o PLOS
ONE, no mês de junho, pesquisa
realizada no contexto do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPG em Ciências da Saúde) da Universidade
de Caxias do Sul atenta para diferença glicêmica entre gestantes com e sem obesidade, mesmo quando não apresentam
alteração de glicemia nos testes
de rastreamento preconizados
pelo Ministério da Saúde. O estudo, idealizado e desenvolvido

Reprodução

no Ambulatório de Gestação
de Alto Risco e Medicina Fetal
do Hospital Geral de Caxias do
Sul, aponta para a possível necessidade de individualização
da meta glicêmica de gestantes
com obesidade. A abordagem
também foi tema de divulgação
em um dos maiores portais de
informações médicas, o Medscape, no mês de agosto.
O projeto, desenvolvido a
partir da linha de pesquisa em
Saúde Materno-Infantil do PPG
em Ciências da Saúde da UCS,
foi realizado em parceria en-

Ser Professor:
desafios da profissão
A tarefa de ser professor é
cada vez mais desafiadora. Ela já
exigia muito trabalho e dedicação
antes da pandemia para atuar em
um contexto em que faltam condições para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem e
há baixa valorização da educação
e consequentemente do próprio
profissional da educação. Com
a pandemia, o cenário agravou-se ainda mais; o distanciamento
obrigou o professor a se desdobrar para conseguir manter,
através de uma tela de computador ou smartphone, estudantes
motivados. Além de refazer todos
os materiais utilizados para ensinar, adaptados a esses novos
dispositivos eletrônicos, teve que
aprender a atuar diante de uma
câmera para, além de ensinar os
conteúdos, atrair a atenção dos
estudantes para desenvolver a
aprendizagem, concorrendo com
muitas distrações no ambiente
de onde o estudante está participando remotamente da aula,
geralmente com câmera de seu
dispositivo desligada.
As sociedades desenvolvidas valorizam muito os sistemas
educacionais eficientes, centrados em metodologias contemporâneas e nos profissionais da
educação, já que a própria sociedade se beneficia fortemente
das pessoas com educação de
qualidade. Não podemos cobrar
para que tenhamos bons engenheiros, médicos ou advogados

se não priorizarmos a educação e
valorizarmos todos os atores, principalmente professores e instituições comprometidas com a causa da
educação. São eles que propiciam a
formação com qualidade de pessoas
e profissionais, fundamentais para o
desenvolvimento de uma sociedade
sustentável. A responsabilidade não
é só do professor, é de todos nós.

Parabenizo
todos os
professores e
agradeço, como
cidadão, toda a
dedicação e esforços
despendidos na
defesa e atuação
na educação.

As mudanças estão ocorrendo
cada vez mais rápido e precisamos
nos adaptar da mesma forma. O professor está bravamente buscando
se atualizar e fazendo a parte que
lhe cabe. Professor esse que muitas vezes assume papéis que estão
além de suas responsabilidades em
todo o itinerário formativo de uma
pessoa, quer seja pelo professor do
Ensino Fundamental, quando tem
que ocupar lacunas na educação e
hábitos, ocasionadas pela omissão
no meio familiar; quer seja pelo
professor do Ensino Médio, que
precisa constantemente estimular

tre o coordenador Programa,
José Mauro Madi, a médica do
HG Sonia Madi e a professora
de endocrinologia do curso de
Medicina da UCS, Rosa Rahmi.
Foi conduzido pela mestranda
Priscila de Oliveira com participação de bolsista da iniciação científica, no período de
junho/2018 a julho/2019, e
teve o suporte, para a análise
estatística, do professor Luciano Selistre.
A partir de um monitoramento contínuo da glicose
das participantes, o grupo de

Prof. Odacir
Deonisio Graciolli
Vice-Reitor da UCS, Sub-Reitor da
UCS Bento e Professor da Área de
Exatas e Engenharias

os estudantes diante de tantos
atrativos para o adolescente; ou
ainda pelo professor universitário, que precisa compensar defasagens de conteúdos e manter
os estudantes motivados para
formar profissionais competentes exigidos e necessários para
a sociedade; professor esse que
precisa constantemente mostrar que a informação disponível no Google é importante, mas
não é suficiente para compreender e resolver os problemas
do mundo; professor esse que
ainda precisa “provocar” o estudante de forma transformadora
para que ele possa conquistar a
emancipação e empoderamento
necessários para a vida.
Na data em que se comemora o Dia do Professor é com
muito orgulho e satisfação que
parabenizo todos os professores e agradeço, como cidadão,
toda a dedicação e esforços despendidos na defesa e atuação na
educação. Professor, não desista
diante de tantas adversidades,
mesmo que não seja reconhecido por todos. Nunca deixe de
realizar o seu papel como educador e formador de pessoas,
de cidadãos e de profissionais.
Busque o aperfeiçoamento
diante de cada desafio que se
apresenta e continue sentindo
orgulho de ter cumprido sua
tarefa: fazer a diferença e contribuir com o sucesso de seus
alunos.

pesquisadores observou que a
obesidade na gestação está associada a níveis glicêmicos mais
elevados, mesmo em mulheres
com resultados considerados
normais no teste oral de tolerância à glicose (TOTG).
A professora Rosa Rahmi
destaca que o estudo dirigiu o
olhar para um importante problema de saúde pública global:
obesidade em mulheres na faixa
etária reprodutiva. “Gestantes
obesas têm desafiado equipes
de assistência a essa população de maneira crescente. As
gestantes obesas e não obesas
do estudo não apresentaram
alteração da glicemia nos testes
de rastreamento preconizados
pelo Ministério da Saúde. No
entanto, os resultados mostraram que a flutuação das glicemias nas 24 horas ocorreu em
níveis mais elevados nas mulheres obesas. Especialmente
no período noturno, que é pouco avaliado no controle glicêmico rotineiro. Esse resultado é
um alerta aos profissionais de
saúde e, principalmente, sugere
novos questionamentos para o
desenvolvimento de pesquisas
adicionais”.
A docente explica que a partir dos resultados há a intenção
de ampliar o tamanho amostral
do estudo e correlacionar os resultados com desfechos clínicos
maternos e fetais. A execução
da ideia depende de aporte financeiro para o projeto.

Eleições

CONFIRA ALGUMAS
DICAS DE PREVENÇÃO:
-O fechamento de caixas de
água e tambores de coleta de água
da chuva deve ser completo, tampas que não se encaixam muito
bem ou madeiras usadas para fechamento destes depósitos não são
eficazes. Nestes casos é necessário
usar plásticos ou telas antimosquitos para evitar a entrada de insetos.
-O uso de repelentes de corpo
e de tomada nos locais com infestação é importante principalmente
no início da manhã – entre 7h e 10h
– e no final da tarde – entre 16h e
18h – que são os horários de atividade dos mosquitos transmissores
da dengue.
-O mosquito da dengue não
tem hábitos noturnos.
-Fique atento aos sinais das
doenças para o encaminhamento
rápido a uma unidade de saúde.
Febre amarela: Os sintomas
iniciais incluem febre de início súbito, calafrios, dores de cabeça, dores nas costas, dores no corpo em
geral, náuseas e vômitos, fadiga e
fraqueza.
Serviço

Dia D de vacinação
contra a Febre Amarela
Horário: 8h às 14h
Locais: subprefeitura
de São Pedro, Unidade
15 da Graciema, UBS Tuiuty
e UBS Faria Lemos
Quem pode vacinar:
pessoas entre os cinco
e os 59 anos.

TSE abre testes de sistema de
segurança das urnas eletrônicas

Na segunda-feira, 11/10,
o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) abriu a inspeção dos códigos-fonte das urnas eletrônicas.
Esta é uma etapa preliminar da
edição 2021 do Teste Público
de Segurança (TPS) do sistema
eletrônico de votação brasileiro,
que será realizado entre os dias
22 e 26 de novembro. A etapa
inicial, de inspeção dos códigos-fonte, vai até 22 de outubro.
Após as frequentes críticas
que vem sendo feitas ao sistema
eleitoral brasileiro, o presidente
do TSE, ministro Luís Roberto

Barroso, tem aumentado a publicidade dos testes de segurança que são feitos regularmente
e prometeu ampliar os procedimentos de controle. Uma das
medidas adotadas foi a ampliação do prazo para a análise dos
códigos-fontes de uma para
duas semanas.
Esta edição do TPS tem 39
investigadores inscritos. Na etapa de análise dos códigos-fontes,
os investigadores elaboram seus
planos de ataques, que serão
avaliados e poderão ser selecionados para compor o TPS 2021.

Durante o teste, os investigadores apontam vulnerabilidades,
sugerem melhorias e se credenciam para reexaminar o código
depois, se assim desejarem, até
a lacração do sistema, que se finaliza em agosto de 2022.
De acordo com o TSE, desde que o sistema de votação
eletrônico foi implementado
no Brasil, há 25 anos, nenhum
tipo de fraude foi constatada.
Desde 2009, é realizado o procedimento de teste das urnas
com um ano de antecedência
das eleições.

Privatizações

Controle da CEEE-T passa
para a CPFL Energia
A Companhia Estadual de
Transmissão de Energia Elétrica
(CEEE-T) passou a ser oficialmente administrada pela CPFL
Energia. Na manhã de quinta-feira, 14/10, o governador Eduardo Leite assinou o contrato de
venda.
A CPFL Energia venceu o leilão de privatização do controle
da CEEE-T em julho, ao apresentar proposta de R$ 2,67 bilhões,
com ágio de 57,13%.
Segundo o governador, essa
e as demais privatizações estão
injetando recursos no caixa do
Estado e estão possibilitando a
retomada de investimentos em
obras e melhoria de serviços
públicos.
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Segunda Licenciatura –

A UCS é pra VOCÊ
que quer mais!

Pós em Farmácia Oncológica
Promover a qualificação de
profissionais Farmacêuticos para
a atuação especializada no cuidado ao paciente oncológico e preparação de medicação quimioterápica é o objetivo principal do curso
de Especialização em Farmácia
Oncológica, promovido pela UCS
Bento. O Curso é destinado a farmacêuticos já graduados, que desejam atuar na área.
As aulas, previstas para iniciar
em novembro de 2021 e encerrar em dezembro de 2022, serão
ministradas quinzenalmente, às
sextas, das 18h30 às 22h30 e aos
sábados das 8h às 12h e das 13h30
às 17h30.

Se você já cursou licenciatura na UCS e
pensa em cursar uma segunda licenciatura, não
perca essa oportunidade!
Mensalidades de apenas R$ 299 nos cursos
de Ciências Biológicas, Computação, Filosofia,
Física, Geografia, História, Letras Espanhol, Letras
Inglês, Letras Português, Libras, Matemática,
Pedagogia e Química.
Inscrições até 6 de outubro. Início das
aulas em 11 de outubro.
Mais informações contate a nossa área
de relacionamento da UCS Bento, através dos
números de Whats App: (54)9 9919-3141 e (54)
9 9626-2771.

Mestrado Profissional em Engenharia
de Produção com inscrições abertas
A UCS Bento está com as inscrições abertas para o Mestrado Profissional em Engenharia de Produção. Com área de concentração em Gerência de Qualidade e Produção, o
Mestrado tem um escopo de atuação amplo,
abordando as questões relacionadas aos sistemas de produção de bens e de serviços, quer
em seu aspecto processual, quer em seu nível
decisório, ou ainda em temas relacionados ao
valor agregado por esses sistemas.
O ingresso no Mestrado é realizado mediante processo seletivo regulamentado por
edital da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. O número de vagas é limitado. O processo seletivo é classificatório e será conduzido por Comissão de Seleção, nomeada pelo
Colegiado do Programa.

Acesse o QR-Code para mais informações e inscrições ou
contate a área de relações com o mercado da UCS Bento,
através do Whats: (54) 99653-3184.

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

Em Bento Gonçalves são
20 opções de cursos:

Área da Vida e Saúde: Ciências Biológicas, Educação Física, Farmácia,
Fisioterapia e Nutrição.
Gestão, Ciências Sociais, Humanas
e Jurídicas: Administração, Ciências
Contábeis, Comércio Internacional,
Direito, Gestão Comercial, Pedagogia, Processos Gerenciais e Psicologia.

Acesse o QR-Code e vem
pra UCS Bento!
Ou contate a Central de
Atendimento da UCS
Bento, através do Whats:
(54)9 9923-0601.

Curso de atualização
de Instrutor
Voltado a instrutores de trânsito que possuam
Certificado de Formação, a UCS Bento promove o
curso “Atualização para Instrutor de Trânsito”. O
curso será realizado nos dias 20 e 27 de novembro,
com carga horária total de 20 horas.
Os cursos de formação e atualização têm
validade de cinco anos. Finalizado esse prazo, os
profissionais deverão submeter-se a nova formação.
As atualizações devem ocorrer dentro dos
princípios filosóficos do DETRAN e em consonância
com os princípios da Autarquia, com ênfase no
desenvolvimento do valor segurança, solidariedade
e do comportamento seguro no trânsito.
Mais informações e inscrições contate a área de
relações com o mercado da UCS Bento, através do
Whats: (54) 99653-3184.

Artes, tecnologias e Engenharias:
Arquitetura e Urbanismo, Ciência
da Computação, Design, Engenharia Civil, Engenharia de Produção,
Engenharia Elétrica e Engenharia
Mecânica.

Mais informações podem ser obtidas
pelo Whats (54) 99653.3184 ou ainda
pelo e- mail mercado4@ucs.br.

Transferências com
50% de desconto –
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 contate o Whats App da
Central de Atendimento da UCS Bento,
através do número (54) 9 9923-0601.

Quem indica amigos ganha benefícios
A UCS está com uma
promoção especial para
todos os alunos. Quem
indicar amigos para
estudarem na UCS e eles
se matricularem, ganha
R$ 150 de desconto na
mensalidade.
Quanto mais você
indicar, mais você vai
ganhar!
Contate a nossa
área de Relacionamento, através dos
números de whats
(54) 9626-2771 e
(54) 99919-3141, para
mais informações.
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Projeto de proteção
às tartarugas (sigla)
Argumento de
defesa do réu
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Sete Erros | Respostas na página 10

Charge

finamente
4 colheres (sopa) de amêndoas em lascas
torradas
MODO DE PREPARO
Molho
Em um recipiente, misture bem todos os
ingredientes com a água e reserve.
Quinoa
Em outro recipiente, misture bem todos
os ingredientes e reserve.
Montagem
Em potes de vidro esterilizados, coloque
os ingredientes em camadas. Coloque
um pouco do molho, acrescente o
frango, a beterraba, a quinoa, a cenoura,
a alface e as amêndoas.
Sirva.

Áries – 21/03 a 20/04
Aliança profissional vantajosa. Nos relacionamentos, hora de focar energias e vencer
as batalhas.

Libra – 23/09 a 22/10
Área ligada a investimento em evidência.
No romance, resolva os problemas com
coragem e diálogo.

Touro – 21/04 a 20/05
Chances de atrair aliados. No amor, será
importante lutar pela relação e enfrentar
o que surgir.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Tende a agir com mais generosidade. O
que der certo agora no amor tem tudo
para crescer e durar.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Sua autoconfiança estará em alta. Na paquera, aposte em um só alvo. A dois, encare os desafios.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Evite mal entendidos e fofocas. No amor,
será preciso lutar pela união. Na paquera,
foque em um alvo.

Câncer – 21/06 a 21/07
A ligação com a família se fortalece. No
amor, hora de dar um basta no que não
está dando certo.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Sorte nas finanças. No amor, invista em
pontos fortes e mude o necessário para
encarar as dificuldades.

Leão – 22/07 a 22/08
Sinal de conquistas materiais em breve. No
relacionamento, hora de dar uma sacudida e movimentar.

Aquário – 21/01 a 19/02
Atenção à alimentação e saúde. No romance, a dica é investir na comunicação
e ter coragem de agir.

Virgem – 23/08 a 22/09
Cuidados com o corpo devem surtir efeito. Nos relacionamentos, talvez seja hora
de fazer a fila andar.

Peixes – 20/02 a 20/03
Deve transformar situações difíceis em
oportunidades. Deixe claro o tipo de relacionamento que quer.

Cinema
Programação de 17/09 a 22/09

GNC 1
Amarração do amor
Comédia, 12 anos, 82 minutos.
Diariamente, 13h30, 15h30 e 20h, nacional.
Fátima: a história de um milagre
(pré-estreia)
Drama, 12 anos, 113 minutos.
Diariamente, 19h, dublado.
Seus olhos dizem
Drama, 16 anos, 123 minutos.
Diariamente, 22h, legendado.
GNC 2
Halloween kills – o terror continua
Terror, 16 anos, 105 minutos.
Diariamente, 14h e 19h, dublado.
Diariamente, 16h30 e 21h15, legendado.

3/ale. 5/tamar. 6/aderir — eficaz. 10/psicologia.

BANCO

INGREDIENTES
Molho
4 colheres (sopa) de azeite
4 colheres (sopa) de vinagre
4 colheres (sopa) de mostarda
2 colheres (chá) de semente de mostarda
4 colheres (sopa) de água
Quinoa
2 xícaras (chá) de quinoa em grãos cozida
1 colher (chá) de sal
3 colheres (sopa) de cheiro-verde picado
4 colheres (sopa) de uvas-passas
Montagem
2 xícaras (chá) de peito de frango cozido
e desfiado
1 beterraba pequena ralada
1 cenoura ralada
1 xícara (chá) de alface americana picada

Parte
longa do
vestido
da noiva

Desembocadura
de rios

Casa de
esquimó
Abraçar
causa

Nascidos
no Novo
Mundo

Salada de Quinoa com Frango e Molho de Mostarda

Consoantes
de "boda"
Cruéis;
perversos

Área de
embarque
do trem
Pôr em
circulação
(o dinheiro)
Intensa
vontade

Ir e (?):
direito
básico do
cidadão
Formato
de vigas
Cada artigo
do contrato

Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Divulgação/Nestlé

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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GNC 3
Ainbo – A menina da Amazônia
Animação, livre, 86 minutos.
Diariamente, 13h20, dublado.
O último duelo
Drama, 16 anos, 153 minutos.
Diariamente, 15h20 e 18h30, dublado.
Diariamente, 21h40, legendado.
GNC 4
Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente, 13h45, 16h10, 18h45 e 21h,
dublado.
GNC 5
Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente, 14h30 e 21h50, legendado.
Diariamente, 17h e 19h30, dublado.
GNC 6
007 – Sem tempo para morrer
Ação, 14 anos, 163 minutos.
Diariamente, 15h10 e 21h30, legendado.
Diariamente, 18h20, dublado.
Patrulha Canina – o filme
Animação, livre, 86 minutos.
Diariamente, 13h10, dublado.
MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 1
Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos.

Diariamente, 13h45 e 16h, dublado.
Dias 14, 15, 17, 19 e 20, 18h30, dublado.
Dias 16 e 18, 18h30, legendado.
Dias 14, 16, 18, 19 e 20, 21h, dublado.
Dias 15 e 17, 21h, legendado.
MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 2
Halloween kills – o terror continua
Terror, 16 anos, 105 minutos.
Dias 16, 17, 18, 19 e 20, 13h45 e 16h, dublado.
Dias 16, 18 e 20, 18h30, dublado.
Dias 17 e 19, 18h30, legendado.
Dias 17, 19 e 20, 21h, dublado.
Dias 16 e 18, 21h, legendado.
MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3
Pedro Coelho 2 – O fugitivo
Aventura, livre, 94 minutos.
Dias 14, 16 e 19, 14h, dublado.
Patrulha Canina – o filme
Animação, livre, 86 minutos.
Dias 17 e 20, 14h, dublado.
Dias 14, 16 e 19, 16h, dublado.
Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis
Ação, 12 anos, 135 minutos.
Dias 14, 16 e 19, 18h, dublado.
007 – Sem tempo para morrer
Ação, 14 anos, 163 minutos.
Dias 17 e 20, 17h, dublado.
Dias 14, 16, 18, 19 e 20, 20h30, dublado.
Dia 17, 20h30, legendado.
MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 1
Pedro Coelho 2 – O fugitivo
Aventura, livre, 94 minutos.
Dias 16, 17, 18, 19 e 20, 14h, dublado.
007 – Sem tempo para morrer
Ação, 14 anos, 163 minutos.
Dias 16, 17, 18, 19 e 20, 17h, dublado.
Dias 16, 17, 18 e 20, 20h30, dublado.
Dias 17 e 19, 20h30, legendado.
MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente, 13h45 e 18h30, dublado.
Dias 14, 16, 18 e 20, 16h, dublado.
Dias 15, 17, 18 e 19, 16h, dublado.
Dias 15, 17, 18 e 19, 21h, dublado.
Dias 14, 16 e 20, 21h, legendado.
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market4u

Bento ganha rede especializada em
mercado dentro de condomínios e empresas
Maior rede de
mercados autônomos
da América Latina,
market4u oferece
mix de produtos
personalizados,
através de pontos de
vendas que funcionam
24 horas e não geram
custos para empresas
e condomínios
Raquel Konrad
Chegou a Bento Gonçalves
a maior rede de mercados autônomos da América Latina, o
market4u. A empresa é um mercado autônomo e inteligente, sem
atendentes e que funciona 24
horas. Seu principal benefício é a
comodidade para os condôminos
residenciais e comerciais, espaços
corporativos, academias, estacionamentos, shopping centers, centros gastronômicos, entre outros.
Com um mix de produtos personalizados de acordo com o perfil
do local, a compra é realizada de
forma rápida, simples e cômoda,
através do aplicativo do market4u. A startup está presente em
86 cidades, 22 estados e tem mais

Sicredi Serrana

de 1.700 unidades ativas no país,
beneficiando mais de 400 mil moradores
Os gestores da empresa em
Bento, Diego Noatto e Fernanda
Savaris, explicam que o market4u
é elogiado pelos síndicos e empresários de todo o país por não
dar qualquer tipo de trabalho ou
“stress” para o gestor dos empreendimentos. “Toda a limpeza, reposição e controle de estoque fica
por conta do market4u. Também
contamos com uma equipe (Customer Success) para atendimento
exclusivo ao síndico ou empresário, recebendo sugestões e feedbacks para melhorias contínuas
do aplicativo. Ainda contamos com
monitoramento através de câmeras inteligentes e conversamos
em tempo real com os moradores,
realizando um atendimento humanizado, personalizado, dando
boas-vindas e vendo se possuem
alguma dúvida no processo de
compras”, explica Noatto.
Com tecnologia mais avançada do que empresas que atuam
com Self Check-Out (totem ou
máquina de autoatendimento), no
market4u o morador tem o estoque dos produtos na palma da sua
mão, em seu celular, dentro da sua
casa, sem precisar ir até o ponto de
venda para consultar os preços. “O
mix de produtos é atualizado constantemente e nossa tecnologia envia promoções personalizadas de

Fotos Divulgação

Moradores e colaboradores de empresas escolhem os produtos dos pontos de venda e compram através de aplicativo

Sem custos para empresas e prédios, market4u ainda banca consumo de energia elétrica e repassa parte da venda

acordo com a preferência e perfil
de consumo de cada morador. Se o
morador é vegano, por que receber
promoção de carne? Se é menor de
18 anos, não vai receber oferta de
cerveja!”, detalha Fernanda.
O aplicativo ainda oferece
cupons de descontos através de
notificações e push, promoções
diárias e canal exclusivo para atendimento aos clientes – SAC on-line.
“Somos a maior empresa nesse
segmento e possuímos um forte
poder de compra perante a indústria, conseguindo ter melhores
preços para os usuários, abaixo da
conveniência tradicional”, garante.
O empresário explica que não

go. Nos prédios, o market4u pode
ser instalado em hall de entrada,
salão de festas, sala de jogos, próximo à portaria, garagem, entre
outros espaços.

há custo para o condomínio ou
empresa e ainda é negociado um
repasse de participação sobre as
vendas. Além disso, o market4u
garante 100% do consumo de
energia elétrica e o projeto personalizado para cada local, sem
obras, sem reformas e sem alterar
a destinação do local. “Disponibilizamos uma equipe técnica especializada para uma visita, sem
nenhum compromisso, verificando junto ao síndico o local mais
adequado. O projeto realizado por
engenheiros elétricos e arquitetos
e em uma parede de apenas 2 a
3 metros já conseguimos ter um
bom mix de produtos”, explica Die-

EMPRESAS
Para Diego e Fernanda, adquirir um mercado autônomo pode
ser uma das principais estratégias de uma empresa, na hora de
buscar soluções inteligentes para
satisfazer os colaboradores e conquistar melhores resultados. “Esse
diferencial dentro das empresas
já é considerado um sucesso, pois
oferecem diversos produtos alimentícios em qualquer horário

do dia, itens que podem suprir as
necessidades de seus colaboradores na hora da fome, garantindo
assim a execução das atividades de
forma mais rápida além de deixar
o ambiente de trabalho mais acessível para todos”, garantem. Assim
como nos condomínios, a instalação do market4u não tem custo
para a empresa.
Para saber mais informações, entre em contato pelo
e-mail
dnoatto@live.com
ou ainda pelo telefone (54)
99901 6723. No site também
é possível encontrar mais detalhes sobre a empresa www.
market4u.com.br

Professores: reconhecimento
pelo valor de sonhar junto
No Dia do Professor,
a Sicredi Serrana
destaca a atuação
dos profissionais
da educação
como agentes do
desenvolvimento e
transformação de
crianças e jovens da
comunidade
Transformar vidas em
prol do bem comum. Esse é
o papel de cada professor! A
partir de programas de cunho
educacional, de cooperação e
empreendedorismo, a Sicredi
Serrana RS/ES e os profissionais da educação promovem
o desenvolvimento da região,
unindo estudantes, pais, escolas e municípios com base nos
princípios da cidadania.
Neste Dia do Professor, a
instituição financeira cooperativa valoriza a importância
deste profissional como pro-

tagonista indispensável na
transformação social. No dia
a dia, os professores e professoras confiam na cooperação
como alternativa para o desenvolvimento sustentável, ético,
justo e solidário da comunidade. Também contribuem para
a qualificação da educação e
de uma formação mais cidadã que mobiliza centenas de
crianças e adolescentes.
Os professores sonham
em conjunto com a Sicredi
Serrana e orientam os caminhos possíveis de serem trilhados. Através do diálogo,
criam situações de aprendizado e acreditam nas capacidades e potenciais de cada um,
em espaços formais e não formais de conhecimento.
“Temos muito orgulho e
valorizamos a profissão escolhida como propósito e essência. Reconhecemos cada
professor que detém a responsabilidade de sensibilizar
e mudar vidas, numa relação
permanente entre aprender e
ensinar”, destaca Gabriel München, assessor de programas
sociais da Sicredi Serrana.

Projetos
Atualmente, a Sicredi Serrana conta com o apoio de mais
de 600 professores que atuam em cerca de 50 escolas da
região, em diferentes projetos. Conheça alguns deles:
Programa A União Faz a Vida: programa de educação
do Sicredi que objetiva proporcionar às crianças a construção e vivência de atitudes e valores de cooperação e
cidadania.
Cooperação na Ponta do Lápis: o Sicredi acredita que,
por meio da educação financeira, pode transformar a relação das pessoas com o dinheiro, possibilitando que elas
conquistem independência e liberdade.
Cooperativas Escolares: iniciativa de alunos que acreditam na cooperação como uma possibilidade de construir um futuro mais próspero. O programa visa ampliar
as oportunidades de aprendizado, através do empreendedorismo e da vivência dos valores e dos princípios do
cooperativismo.

Professora Cristiane Bender, da Escola Municipal Conceição, de São Sebastião do Caí, durante projeto realizado
com estudantes do quinto ano

Gestão educacional: objetiva profissionalizar a gestão
educacional e escolar, contribuindo para a reflexão crítica
e sistemática das práticas pedagógicas e administrativas.

Previsão do tempo
Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)
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“Na educação, um bom gestor
é aquele capaz de se adaptar
às adversidades”

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

15/10

13º
21°
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“Cada um de nós tem mais
de um amor da vida, cada
um deles para uma etapa,
para nos ensinar algo”

Sol com muitas nuvens
durante o dia. Períodos
de nublado, com chuva a
qualquer hora.

16/10

10º
18º
Nublado com aberturas
de sol à tarde. Pode garoar
pela manhã e à noite.

17/10

8º
17º
Sol e muitas nuvens, com
chuva pela manhã e à noite.

Economia

Setor de serviços cresce pelo 5º Produção de motocicletas cai
mês e tem maior nível desde
11,9% em setembro
2015, diz IBGE
Segundo a Pesquisa
Mensal de Serviços
divulgada na
quinta-feira, 14/10,
pelo IBGE, o setor
acumula alta de 6,5%
em cinco meses e
encontra-se 4,6%
acima do patamar
do período prépandemia
O setor de serviços teve um
crescimento de 0,5% em volume na passagem de julho para
agosto deste ano. Foi a quinta
alta consecutiva do indicador,
que atingiu o maior nível desde
novembro de 2015.
Segundo a Pesquisa Mensal de

Seduc/DF

Serviços (PMS), divulgada nesta
quinta-feira, 14/10, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor acumula alta de
6,5% em cinco meses e encontra-se 4,6% acima do patamar de fevereiro de 2020, ou seja, do período pré-pandemia de covid-19.
O volume de serviços também se expandiu na comparação com agosto do ano passado
(16,7%), no acumulado do ano
(11,5%) e no acumulado de 12
meses (5,1%).

EXPANSÃO
Quatro das cinco atividades

de serviços tiveram alta de julho
para agosto: informação e comunicação (1,2%), transportes
(1,1%), serviços prestados às
famílias (4,1%) e outros serviços (1,5%).
A única queda veio dos serviços profissionais, administrativos e complementares, que
recuaram 0,4% no período.
A receita nominal dos serviços teve altas de 1% na comparação com julho deste ano, de
20,7% em relação a agosto de
2020, de 13,5% no acumulado
do ano e de 6,6% no acumulado
de 12 meses.

A produção de motocicletas no
Polo Industrial de Manaus (PIM)
caiu 11,9% em setembro, com
108.948 unidades ante as 123.722
produzidas em agosto. Na comparação com o mesmo mês de 2020,
quando foram fabricadas 105.046
unidades, houve alta de 3,7%.
No acumulado do ano, o total
produzido foi 896.558 unidades,
o que corresponde a um aumento
de 29,3% na comparação com o
mesmo período do ano passado. Os
dados foram divulgados na quarta-feira, 13/10, pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas,
Bicicletas e Similares (Abraciclo).
Segundo o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, os números comprovam a recuperação do
setor que prevê fechar o ano com
1,2 milhão de unidades fabricadas.
Fermanian ressaltou ainda que
o mercado de motocicletas deve
seguir em alta, apesar da crise econômica, devido à alta nos preços do
combustível que tem levado muitas
pessoas a adquirir uma motocicleta
por ser uma opção mais barata e
econômica. “Além disso, é uma al-

ternativa de deslocamento seguro
para evitar a aglomeração do transporte público e fonte de renda para
aqueles que passaram a atuar nos
serviços de entrega, um setor que já
vinha crescendo e ganhou impulso
ainda maior durante a pandemia”.
O presidente da Abraciclo explicou ainda que oscilações pontuais na produção são esperadas,
mas que os fabricantes estão comprometidos em manter o ritmo acelerado de produção: “no momento
todas as associadas operam normalmente. A produção de motocicletas é verticalizada e a maioria
das peças foi nacionalizada, o que
reduz nossa dependência de fornecedores externos. Dessa forma, o
setor não é tão impactado pela falta
de insumos como acontece com outros setores da indústria”.
LICENCIAMENTO
E EXPORTAÇÃO
Segundo o balanço da entidade, em setembro, foram licenciadas 108.816 motocicletas, volume
6,2% superior ao registrado em
agosto (102.463 motocicletas). Na
comparação com o mesmo mês do
ano passado, quando foram vendi-

das 99.609 unidades, o aumento
foi de 9,2%. No acumulado do ano,
foram licenciadas 840.971 motocicletas, alta de 33,3% em relação ao
mesmo período de 2020 (630.859
unidades).
As exportações chegaram a
4.872 unidades em setembro, resultando em uma queda de 13,1%
ante agosto quando foram exportadas 5.607 motocicletas. Já na comparação com setembro do ano passado, houve crescimento de 34,5%.
De janeiro a setembro, foram exportadas 42.765 motocicletas, alta
de 79,8% na comparação com o
mesmo período do ano passado
(23.779 unidades).
Fermanian destacou que o aumento de negócios com o mercado
externo é um reflexo direto da recuperação econômica dos países da
América do Sul, após um período
de crise e da fase mais aguda da
crise sanitária provocada pelo coronavírus. “Vale ressaltar também
a boa aceitação das motocicletas
fabricadas no Brasil pelo mercado
americano, o que comprova o alto
valor agregado do produto nacional”, disse.

