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Na área central de Bento, deficientes visuais precisam lidar com pisos táteis estragados, mal planejados ou inexistentes e com 
a falta de respeito de algumas pessoas que parecem não entender a função dessas faixas em alto-relevo

Falta acessibilidade e empatia
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vacinal começa a valer no 
Estado, mas Amesne se opõe
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Associação regional enviou ofício ao Estado ainda no início de 
outubro e aguarda retorno para retirar obrigatoriedade na Serra
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Em um mês, cerca de 3,7 mil pessoas receberam 
a dose reforço da COVID-19 em Bento
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Infectologista alerta sobre importância da terceira dose em idosos e imunossuprimidos 
diante da redução dos anticorpos com o passar do tempo

Empresas de fora são 
maioria em licitações 
da prefeitura de Bento 
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Das 161 licitações promovidas nos últimos quatro meses, apenas 
52 foram vencidas por empresas da cidade

Júlia Milani
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COVID-19

Idosos e imunossuprimidos vacinados há mais tempo 
apresentaram maior risco de internação e óbitos em Bento
Alerta é feito pela 
infectologista Nicole 
Golin para reforçar a 
importância da terceira 
dose nesse público, 
que tem registrado 
baixa procura nos 
postos de saúde

Eduarda Bucco
A secretaria de Saúde de Ben-

to Gonçalves iniciou a aplicação 
da dose reforço da vacina contra a 
COVID-19 no dia 15/09 e, desde en-
tão, 3.712 pessoas foram imuniza-
das com essa terceira dose – 2.051 
idosos, 1.568 profissionais da saú-
de e 93 pessoas imunossuprimidas, 
que são os grupos passíveis de re-
cebimento da dose reforço, con-
forme indicação do Ministério da 
Saúde. A atualização foi repassada 
na segunda-feira, 18/10, pela se-
cretaria municipal de Saúde. 

Apesar da pasta avaliar essa 
nova fase com bons olhos, afirman-
do estar havendo uma boa adesão 
do público-alvo, os números repre-
sentam um percentual pequeno 
em relação ao total de vacinados 
com as duas doses que já poderiam 
receber a dose reforço em Bento. 
Conforme o painel de monitora-
mento da vacinação de Bento, cerca 
de 40 mil idosos já estão vacinados 
no município (o número reúne 
aquelas com a primeira dose, dose 
única e segunda dose). Já os pro-

fissionais da saúde somam 4.198 
com o esquema vacinal completo. 
Em relação aos imunossuprimidos, 
a secretaria não possui um levan-
tamento específico de quantos já 
estariam vacinados com as duas 
doses ou dose única, mas as pesso-
as com comorbidades – o que inclui 
algumas pessoas imunossuprimi-
das – somam 3.950 com o esquema 
vacinal completo. 

“Infelizmente, muitas pessoas 
acreditam em fake news e nos mo-
vimentos antivacina. Nesses mo-
mentos, em que a proteção coletiva 
é fundamental, percebemos o des-
serviço desse tipo de discurso para 
a sociedade”, cita a infectologista 
do Hospital Tacchini, Nicole Golin, 
como uma das explicações para a 
baixa procura registrada em todo 
o país. “Além disso, alguns podem 
achar que já têm uma proteção su-
ficiente com uma dose (o que não é 
verdade), ou que como todos da fa-
mília estão vacinados, não seria ne-
cessário vacinar-se também, o que 
também não é real”, complementa. 

Outro fato que tem levado as 
pessoas a hesitarem sobre a ter-
ceira dose seriam as reações regis-
tradas após a vacinação, as quais a 
infectologista lembra que são “to-
das leves e autolimitadas”. “É muito 
importante que as pessoas percam 
o medo de alguma possível reação 
pela vacina e realizem a sua imu-
nização como forma de proteção 
individual e coletiva, o que será pri-
mordial para o controle definitivo 
da pandemia”, ressalta.

IMPORTÂNCIA 
DA TERCEIRA DOSE
Além do Brasil, a aplicação de 

uma dose reforço tem sido adotada 
em diferentes países do mundo, 
como Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemanha, Chile e Uruguai. Apesar 
de alguns especialistas e entidades 
como a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) entenderem que ain-
da não é hora de aplicar uma dose 
reforço devido à baixa cobertura 
vacinal registrada em alguns pa-
íses, a infectologista Nicole Golin 
ressalta três fatores que tornam a 
terceira dose importante no mo-
mento atual da pandemia:  a disse-
minação da variante delta; a queda 
de anticorpos neutralizantes após 
alguns meses e a fragilidade do 
sistema imunológico em grupos 
específicos. “Idosos que foram 
vacinados há mais tempo come-

çaram a apresentar maior risco de 
internação e óbito nos últimos me-
ses. Isso mostrou que a imunidade, 
principalmente para esse grupo, 
é temporária. Por isso, estudos 
apontaram a necessidade de uma 
dose de reforço”, explica. O alerta 
também é direcionado às pessoas 
imunossuprimidas: “elas estão até 
mais suscetíveis que idosos: o nível 
de anticorpos neutralizantes delas 
cai muito. Por isso o Ministério da 
Saúde orienta que elas recebam a 
terceira dose 28 dias depois da se-
gunda. Para os idosos a orientação 
é aguardar seis meses”, informa. 

ESCOLHA DA PFIZER
No país, a única marca aprova-

da para aplicação da terceira dose 
é a Pfizer, independentemente da 
vacina recebida anteriormente. 
Quanto à escolha do Ministério da 

Saúde, a infectologista exalta os 
resultados promissores de estudos 
que comprovaram os benefícios da 
“vacinação heteróloga”, ou seja, a 
combinação de duas vacinas dife-
rentes. “A maioria das vacinas con-
tra a COVID-19 requer duas doses 
(com exceção da Janssen, feita pela 
Johnson & Johnson, e da Sputnik 
Light, da Rússia, que são de apenas 
uma dose). E, exceto pela Sputnik 
V, que usa dois componentes dife-
rentes, as demais têm duas doses 
iguais, o que levou várias nações a 
pesquisar possíveis combinações”, 
explica Nicole Golin. “Pesquisas 
realizadas até agora com algumas 
vacinas contra a COVID-19 mos-
traram que trocá-las não somente 
é possível, como recomendado em 
muitos casos”, revela.

TERCEIRA DOSE PARA
OUTROS PÚBLICOS
Com a comprovação de que a 

vacina contra a COVID-19 perde 
a eficácia em pessoas com baixa 
imunidade ao longo dos meses, es-
tudos vêm analisando a resistência 

dos anticorpos também nos demais 
grupos – não considerados de alto 
risco. “Os cientistas estão buscan-
do determinar qual o nível de an-
ticorpos neutralizantes ou outro 
marcador imunológico está mais 
intimamente associado à eficácia 
das vacinas contra a COVID, bem 
como o tempo que dura a proteção 
oferecida pela vacina”, comenta a 
infectologista. 

Mesmo assim, até o momen-
to, ainda não há evidências claras 
que comprovem a perda da eficá-
cia na população em geral. Dessa 
forma, Nicole entende que ainda 
não é momento de mudar o foco 
da imunização em todo o mun-
do, que é o de imunizar o maior 
número possível de pessoas. “É 
fundamental garantir as duas 
doses ou a dose única da Janssen 
em pelo menos 80% da popula-
ção brasileira, incluindo jovens e 
adolescentes, ampliando ao máxi-
mo a cobertura vacinal, para de-
pois aplicar uma dose adicional a 
quem está com o esquema vacinal 
completo”, conclui. 

Getty Images

Segunda dose da AstraZeneca
Cerca de 4 mil pessoas estão com a segunda dose da AstraZeneca 

em atraso em Bento Gonçalves devido ao não recebimento de remes-
sas da vacina nas últimas semanas. Conforme a secretaria de Saúde, a 
Fiocruz teria paralisado sua produção por um tempo, o que gerou atra-
sos no recebimento para diversos municípios do país. Na quarta, 20/10, 
Bento recebeu a informação de que o laboratório fez uma nova entrega 
ao Ministério da Saúde. “Acredito que dentro dos próximos dias a situa-
ção se normalize”, tranquilizou a secretária de Saúde, Tatiane Fiorio.
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Eduarda Bucco
Na semana passada, o deficien-

te visual Marcelo Amaral estava 
andando pela Júlio de Castilhos, 
no Centro de Bento, quando coli-
diu contra a porta de um caminhão 
que estava estacionado em cima do 
piso tátil da calçada, fazendo uma 
entrega. Poucos dias atrás, ele qua-
se foi atropelado na rua Marechal 
Deodoro ao não encontrar um piso 
tátil que o conduzisse à nova faixa 
de segurança, que foi modificada 
recentemente. Há algum tempo, 
Cleiton De Andrade precisou ser 
socorrido por uma ambulância ao 
cair também na Marechal Deodoro 
e trincar duas costelas. Caroline 
Rasador já perdeu as contas de ca-
beçadas dadas em placas e muros. 
Esses são apenas alguns dos relatos 
de usuários da Associação de Defi-
cientes Visuais de Bento Gonçalves 
(ADVBG), que há anos lutam por 
melhorias na acessibilidade na área 
central do município. 

Sair de casa, segundo eles, é 
um verdadeiro desafio. Toda a rota 

Obstáculos na calçada
Falta de planejamento e empatia dificulta mobilidade de deficientes visuais em Bento
Pisos táteis quebrados, 
mal colocados 
ou inexistentes já 
ocasionaram dezenas 
de acidentes na área 
central da cidade, 
além da falta de 
respeito de algumas 
pessoas que parecem 
não entender a 
importante função das 
faixas em alto-relevo

precisa ser previamente planejada 
para evitar acidentes. Entre os pro-
blemas que dificultam a mobilidade 
está a falta de planejamento em re-
lação à instalação dos pisos táteis, 
faixas em alto-relevo que auxiliam 
na locomoção dos deficientes visu-
ais. “A colocação desses pisos deve 
seguir regras e em Bento essas re-
gras não são seguidas. A cada qua-
dra, os pisos estão instalados em 
uma posição diferente, alguns no 
meio, outros mais aos cantos. Sem 
contar que muitos dão em árvores, 
em postes, em placas e paradas de 
ônibus”, relata a secretária da dire-
toria da ADVBG, Eloisa Morassutti, 
que tem baixa visão.

O deficiente visual Cleiton De 
Andrade cita um exemplo claro de 
falta de planejamento na Via Del 
Vino, em frente à prefeitura de Ben-
to. Nos dois lados da via, os pisos 
táteis foram instalados próximos 
à rampa de acesso à faixa de pe-
destre. Entretanto, após a rampa, 
há um grande espaço em frente à 
prefeitura sem qualquer piso tátil. 
“Eu atravesso a rua e tenho que 
procurar o piso. Mas e para voltar? 
Como faço para ir ao local certo 
para cruzar a rua se não encontro o 
piso tátil?”, questiona. Em frente ao 
Shopping Bento também é outro lo-
cal onde não há qualquer piso tátil.

Outra crítica diz respeito à 
qualidade do material utilizado. O 
SERRANOSSA acompanhou alguns 
deficientes visuais pela rua Mare-
chal Deodoro e constatou diversos 
pisos táteis estragados ou mal co-
locados. Há menos de 15 dias, por 
exemplo, a prefeitura construiu 
uma faixa elevada de travessia de 
pedestres, onde foi instalado um 

piso tátil. No momento, o piso já 
está quebrado. “Eles colocam do 
jeito que querem e utilizando a 
pedra que querem, sem consultar 
especialistas ou mesmo a nossa 
associação para entender a forma 
correta de instalação”, desabafa 
Eloisa.

FALTA RESPEITO E EMPATIA
Além da parte técnica relati-

va à colocação dos pisos táteis, os 
deficientes visuais criticam o com-
portamento de algumas pessoas e 
também de equipes da prefeitura 
que parecem não entender a im-
portância dessas faixas. Alguns 
pedestres acabam parando nes-
ses locais para conversar, colocam 
mercadorias em cima – como é o 
caso de vendedores ambulantes ou 
de caminhões de carga e descarga 
– ou colocam os contêineres de lixo 
nos pisos táteis. “É preciso educar 
a população e fiscalizar. Muitas pes-
soas, em vez de sair de cima do piso 
para nos deixar passar, acabam nos 
empurrando para não bater nelas. 
Nós que somos cegos muitas vezes 
temos que desviar dos obstáculos”, 
comenta Cleiton. “Próximo à Caixa 
Federal, por exemplo, tem piso dan-
do em poste, aí tu desvia do poste e 
tem um contêiner. É bem complica-
do”, complementa Marcelo. 

O grupo afirma que todas as 
demandas já foram repassadas à 
prefeitura de Bento Gonçalves, mas 
nenhum retorno efetivo foi dado 
até o momento. Pelo contrário, na 
avaliação dos deficientes visuais, as 
últimas mudanças apenas prejudi-
caram a locomoção desse público. 
E as demais que estão sendo estu-
dadas também preocupam o grupo, 
como a alteração de sentido da rua 

Cândido Costa, em frente ao prédio 
onde fica a associação, com mão 
inglesa para quem vem da Barão 
do Rio Branco. “Se essa mudança 
acontecer, eles terão muita dificul-
dade para cruzar a rua”, adianta 
Eloisa.  

Diante dos desafios, muitos 
deficientes visuais acabam evitan-
do sair de casa desacompanhados. 
Muitos acabam sequer frequentan-
do a associação por receio de se lo-
comover pela área central. “Mesmo 
que colocássemos uma venda nos 
olhos dos responsáveis para que 
eles se colocassem em nosso lugar, 
não entenderiam nossas dificulda-
des. Porque depois que tirassem a 
venda, eles voltariam a enxergar. 
Nós não vamos voltar a enxergar 
e dependemos de acessibilidade 
para conseguirmos realizar nossas 
tarefas diárias, que são iguais a de 
todo mundo, como ir ao supermer-
cado e ao banco”, expõe Cleiton. 
“Os sentimentos são de frustração, 
indignação e revolta. Nós nos sen-
timos totalmente ignorados. Im-
potentes. Gritamos e ninguém nos 
ouve”, lamenta Eloisa. 

De acordo com o secretário 
de Gestão Integrada e Mobilidade 
Urbana (SEGIMU), Marcos Barbo-
sa, a pasta está trabalhando em 
melhorias de acessibilidade, prin-
cipalmente na área central, “a fim 
de permitir a melhor mobilidade 
também do pedestre”. “Conversa-
mos com a empresa responsável 
pelos contêineres para que sejam 
mais bem alocados, evitando que 
fiquem na passagem dos pedestres. 
O IPURB também atua na fiscaliza-
ção e na exigência do piso tátil nas 
construções e edificações novas”, 
afirma o secretário.

COMO SE APROXIMAR?
Em conversa com o SERRA-

NOSSA, os usuários da associação 
desabafaram sobre a forma como 
algumas pessoas se dirigem a eles 
nas ruas do município. Muitos, que-
rendo ajudar, acabam empurrando 
ou puxando os deficientes visuais 
para desviarem de obstáculos. Ou-
tros não oferecem ajuda por receio 
de como a pessoa irá receber esse 
pedido. “Alguns têm medo de che-
gar na gente, mas nós queremos 
deixar bem claro que a ajuda é sem-

pre bem-vinda, mas da maneira 
correta”, explica o usuário Cleiton 
De Andrade. “Às vezes estamos an-
dando na rua e só sentimos alguém 
puxando e gritando ‘vem para cá, 
vem para cá’. Levamos um susto”, 
conta bem-humorada a usuária e 
auxiliar administrativo da associa-
ção, Caroline Rasador.  

O correto, conforme os usuá-
rios da associação, é a pessoa pegar 
na mão esquerda do deficiente vi-
sual, colocar embaixo do seu coto-
velo direito e apenas os conduzir 
por um local seguro. “As pessoas 
querem ajudar e nós queremos 
ajuda. Elas só precisam tentar en-
tender mais a nossa situação e não 
ter medo de conversar conosco”, 
comenta Cleiton.

A ASSOCIAÇÃO
Há 34 anos auxiliando na luta 

dos deficientes visuais em Bento, a 
ADVBG oferece diversas ferramen-
tas para garantir uma melhor quali-
dade de vida aos usuários. No local 
são oferecidas oficinas de ginástica, 
violão e canto e atendimento com 
psicóloga e terapeuta ocupacional. 
Com isso, desenvolvem habilidades 
capazes de os auxiliarem no en-
frentamento dos desafios diários. 
Atualmente, são 160 associados 
ativos.

“Agora também estamos reto-
mando as visitas nas escolas, quan-
do os deficientes visuais contam 
um pouco das suas histórias e das 
suas rotinas, a fim de que a crian-
ça conheça o diferente”, comenta a 
secretária Eloisa Morassutti. “Es-
tamos sempre lutando para que os 
deficientes visuais sejam ouvidos e 
suas demandas sejam atendidas”, 
finaliza.

Fotos Eduarda Bucco
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“Somos favoráveis à vacinação, 
mas contrários ao passaporte 
vacinal”, afirma Amesne

Exigência no RS

Associação solicitou 
ao governo do 
RS a retirada da 
obrigatoriedade do 
passaporte vacinal 
no início do mês de 
outubro, mas ainda 
aguarda retorno do 
Estado. Exigência 
passou a valer na 
segunda, 18/10, em 
atividades de alto risco

Eduarda Bucco
A Associação dos Municípios 

da Encosta Superior do Nordeste 
(Amesne) está solicitando a retira-
da da obrigatoriedade do compro-
vante vacinal contra a COVID-19 
na região da Serra Gaúcha. Após a 
divulgação dos novos protocolos 
pelo governo do Estado no início do 
mês de outubro, a Amesne foi a pri-
meira associação regional a enviar, 
no dia 05/10, um ofício pedindo a 
flexibilização dessa medida. Con-
forme a coordenadora do comitê 
regional da Amesne, Marijane Pa-
ese, a associação é “extremamente 
favorável à vacinação, mas contrá-
ria ao passaporte”, afirma.

Marijane explica que a exigên-
cia do passaporte em atividades 

consideradas de alto risco pelo Es-
tado faz parte dos protocolos “obri-
gatórios”, ou seja, que não podem 
ser modificados pelas regiões e 
municípios. Dessa forma, a Amesne 
solicitou a retirada dessa obrigato-
riedade por meio de ofício e aguar-
da o retorno do Estado.

Entre os motivos citados pela 
associação está a “existência de 
eventos programados para realiza-
ção com compra de ingressos em 
período anterior ao Decreto Esta-
dual nº 56.120, de 1º de outubro 
de 2021 sem prévio conhecimento 
dos seus protocolos e exigências, 
causando constrangimento aos ci-
dadãos”; “a falta de segurança ju-
rídica aos estabelecimentos, que se 
verão obrigados a impedir acesso 

de pessoas, gerando situações de 
desgaste que podem atingir […] a 
honra subjetiva das pessoas […], 
com o que demonstram preocu-
pação, inclusive, de processos por 
danos morais”; o fato de haver ci-
dadãos com orientação médica de 
“não se vacinar”, entre outros.

Já em relação aos protocolos 
variáveis, que podem ser alterados 
pelas regiões, a Amesne estipulou 
medidas como o distanciamento de 
somente 1 metro entre as pessoas 
em feiras e nos salões de beleza e 
de 2 metros em shows, e lotação de 
100% em hotéis e alojamentos com 
o Selo Turismo Responsável e de 
75% naqueles sem o Selo.

Os protocolos regionais foram 
acatados pela maioria dos muni-
cípios da região, incluindo Bento 
Gonçalves, e podem ser conferidos 
na íntegra no site do SERRANOSSA, 
a partir do QR Code abaixo.

Eduarda Bucco
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Thiago Galvan 

Para alguém que é movido 
a paixões, como eu, um olhar 
realmente é algo que encanta. 
Ou espanta!

Ser movido a paixões, aliás, 
está longe de ser um proble-
ma. Muito antes pelo contrário. 
Tudo aquilo com o que sabe-
mos lidar – ou aprendemos a 
lidar – passa a ser nosso. Até 
pessoas... Acreditem!

Com isso, a paixão também 
nos move a fazermos tudo me-
lhor. Afinal, quando não esta-
mos apaixonados por aquilo 
que estamos fazendo, acaba-
mos agindo de maneira morna, 
no automático. 

E, por certo, nada traduz 
mais uma paixão do que o olhar. 
Ao contrário, é no olhar que 
conseguimos ver realmente o 
que se passa naquele momen-
to, naquela pessoa. Há poucos 
dias, aliás, tive a oportunidade 
de ver um dos olhares mais lin-
dos e doces que eu poderia ver. 
Um olhar curioso, atento, e ao 
mesmo tempo feliz com o que 
viu, com o que encontrou, com 
o que finalmente encontrou... 
Tal e qual o meu, naquele mo-
mento, aliás!

Quando me lembro desse 
momento, lembro-me do Tom 

Olhar

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

Pedro Della Côrte 

Hábitos que salvam vidas!

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

Circulação: semanal, às sextas-
feiras 

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

Contato: (54) 3454 1015  | 

Tiragem: 10.000 exemplares 

Direção: Diogo Zanetti 

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

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

Expediente

Lave as mãos antes de sentar 
à mesa! Troque de roupa ao chegar 
da escola! Tire os calçados e colo-
que o chinelo ao entrar em casa! 
Quem já ouviu estas frases? Pois 
é, esses hábitos voltaram à rotina 
para aqueles que não os pratica-
vam. Nos últimos meses, algumas 
dessas ações tão simples ganharam 
as vitrines para a nossa proteção, 
principalmente contra os micro-
-organismos das ruas.

Durante esta Pandemia, alguns 
dos hábitos mais simples de higie-
ne pessoal ressurgiram das cinzas, 
como gostamos de falar, pois estas 
atitudes sempre salvaram e pro-
tegeram muitas vidas, impedindo 
que fôssemos contaminados por 
estes patógenos. Mas o que parece 
comum para alguns, para outros 
passa batido: quantas vezes já vi-
mos alguém sair do banheiro sem 
lavar as mãos? 

Esses hábitos não servem so-
mente para épocas de Pandemia, 
eles devem fazer parte da nossa 
rotina. Um estudo realizado no 
passado, no qual o objetivo era 
entrevistar as pessoas sobre o ato 
de lavar as mãos, resultou em 1/3 
dos entrevistados dizendo que não 
achavam que esse gesto era consi-
derado boas maneiras. No mundo, 
milhões de crianças morrem em 
decorrência de doenças diarreicas 
e infecções respiratórias agudas, e 

que muitas poderiam ser evitadas 
pelo simples fato de manter bons 
hábitos de higiene.

Outro hábito tão simples que 
poucos se importam é o fato de tro-
car os calçados ao entrar em casa. 
Por quantos lugares passamos? 
Estes dias mesmo, ao sair do carro 
pisei em um animal em estado de 
decomposição que havia sido atro-
pelado em frente a uma escola. E 
se eu tivesse entrado em casa com 
o mesmo calçado? E percorresse a 
sala, o quarto, a cozinha, ambien-
tes estes que não me canso de ver 
meus filhos brincando e rolando 
pelo chão e que, muitas vezes, por 
serem tão pequenos colocam a 
mão na boca involuntariamente.

Nem precisamos citar a troca 
de roupa, isso para nós profissio-
nais da saúde faz parte da nossa 
rotina, mas que todos podem 
fazer. Estes hábitos comuns para 
manutenção da nossa higiene de-
vem cada vez mais ser estimulados, 
pois mais uma vez estamos diante 
de um novo surto, e que em nosso 
município já atingiu algumas cen-
tenas de habitantes.

Portanto, não deixemos de 
realizar estas ações no nosso dia 
a dia, e que possamos estar difun-
dindo este conhecimento com 
nossos amigos e ensinando nos-
sas crianças a importância dessas 
atitudes.

Jobim cantando: “Quando a luz 
dos olhos meus e a luz dos olhos 
teus resolvem se encontrar...”

Pois bem, se um olhar traz 
todas essas revelações, por cer-
to que é através dele também 
que podemos identificar ver-
dades ou inverdades. É falando 
com uma pessoa que nos olha 
nos olhos que sabemos quem 
é de verdade e quem não é. É, 
também, olhando nos olhos 
que podemos identificar se 
aquela pessoa, naquele mo-
mento, está sendo de verdade e 
se essa verdade tem ou não um 
fundo de verdade... 

Machado de Assis, quando 
descreveu a Capitu com “olhos 
de cigana oblíqua e dissimula-
da” fez com que todos nós bus-
cássemos saber o que significa-
va ter “olhos de cigana oblíqua 
e dissimulada”. Sabem? Não? 
Leiam “Dom Casmurro”! É, por 
certo, um dos melhores livros 
do período. Lá vocês descobri-
rão o por que Capitu era assim 
descrita. 

Ainda assim, Capitu é des-
crita como doce e romântica, 
típica de despertar paixões.

A parte boa é que há pai-
xões que duram para sempre!

Até a próxima!    
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Raquel Konrad
“O que parecia impossível, 

Deus operou um milagre. Final-
mente! Glória a Deus! O Institu-
to Federal do Rio Grande do Sul 
retornou às aulas! Uma salva de 
palmas! Retornou às aulas depois 
de, pasmem, 20 meses sem aula 
presencial”. Foi assim que o presi-
dente da Câmara de Vereadores de 
Bento, vereador Rafael Pasqualotto 
(PP), comemorou o retorno das au-
las presenciais do Instituto Federal 
do Rio Grande do Sul (IFRS), em 
Bento Gonçalves. Em sua manifes-
tação na tribuna, Pasqualotto, que 
por diversas vezes ao longo deste 
e do ano passado usou seu espa-
ço regimental para criticar o IFRS, 
comentou que a ausência de aulas 
presenciais foi um “assassinato à 
pedagogia do nosso aluno”.

O vereador pontuou que suas 

Política
“Queriam atingir o presidente da República”, diz Pasqualotto 
sobre a demora do retorno das aulas presenciais no IFRS
Presidente da Câmara 
de Bento, Rafael 
Pasqualotto (PP), 
celebrou retorno das 
aulas presenciais no 
IFRS durante a sessão 
de segunda-feira, 
18/10, e criticou 
gestores da unidade 
de Bento. Para ele, a 
demora não foi por 
conta do Coronavírus 
e, sim, por questões 
ideológicas e políticas

críticas não eram para os profes-
sores bem-intencionados ou para 
aqueles que amam a vocação, mas 
sobre a questão “ideológica” da ins-
tituição “de querer atingir o presi-
dente da República e de não querer 
retornar à aula. Não era o vírus, 
porque não tivemos no mundo ca-
sos de adolescentes mortos. De re-
pente, teve um caso em 7 bilhões”, 
comentou.

No entanto, ao contrário do 
que disse Pasqualotto, o Brasil re-
gistrou 3.561 mortes de crianças 
e adolescentes de até 19 anos por 
Covid-19 desde o início do surto, 
em março de 2020. A informação é 
de um estudo inédito da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), que anali-
sa dados do Sistema de Informação 
sobre Mortalidade Infantil (SIM) 
e do Ministério da Saúde (MS). O 
país é o segundo com mais mortes 
de crianças pelo coronavírus no 
mundo, atrás apenas do Peru, em 
termos proporcionais. Em 2020, 
foram 1.203 mortes por Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG). 
Já em 2021, foram 2.293. De acor-
do com documento da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) sobre a 
covid-19 em crianças e adolescen-
tes, a probabilidade de morte entre 
esse grupo no país é maior do que 
na comunidade internacional.

Pasqualotto falou também que 
os “estragos na psicologia, na peda-
gogia e na questão social dos alu-
nos são irreversíveis”. “Alunos com 
transtornos psicológicos que agora 
estão se tratando com psiquiatra e 
psicólogo. Alunos que não querem 
mais retornar à sala de aula. Alu-

nos que fugiram de casa. Tem um 
colega do meu filho que fugiu de 
casa, que queria se matar. Eu posso 
trazer aqui”, provocou Pasqualot-
to. O vereador também comentou 
que, enquanto muitos profissionais 
atuaram durante a pandemia, como 
atendentes de supermercado e mo-
toboys, o IFRS optou em não retor-
nar. “Os pais tendo que trabalhar, 
não sabendo mais o que fazer com 
seu filho, com sua filha, ah mas… 
mas é um ambiente contaminado”, 
debochou.

MOÇÃO DE APOIO
Em julho, a Câmara de Verea-

dores aprovou uma moção apoio 
ao retorno às aulas presenciais. 
Na oportunidade, como resposta à 
ação da Casa Legislativa, o IFRS ale-
gou que o cenário da pandemia era 
constantemente avaliado e, assim 
como todas as intuições federais 
de Ensino Superior públicas do Es-
tado, seguiria momentaneamente 
com o ensino remoto. O IFRS des-
tacou, na época, que “a segurança e 
a saúde integral de seus servidores 

e estudantes” era prioridade e que, 
neste processo, a disponibilida-
de de orçamento para conseguir 
adotar todos os protocolos de se-
gurança ao retorno presencial era 
uma preocupação, tendo em vista 
os cortes e bloqueios do Governo 
Federal. “Esperamos que esta situ-
ação seja revertida no decorrer do 
ano”, comentou.

Outro ponto rebatido pela ins-
tituição foi em relação à vacinação. 
Para a direção, em julho, muitos 
profissionais da educação ainda 
não tinham recebido a segunda 
dose e os estudantes, em sua gran-
de maioria, não tinham sido imuni-
zados nem mesmo com a primeira.

 
VEREADORES FAZEM 
CORO A PASQUALOTTO
O vereador Anderson Zanella 

(PP) concordou com o discurso do 
presidente da Câmara de Vereado-
res e completou: “A pergunta que 
fica para estes esquerdopatas que 
não queriam voltar numa questão 
única e exclusivamente política é se 
eles não frequentavam supermer-
cado durante a pandemia? Se eles 
não tinham que ir à farmácia? Se 
não tinham que sacar dinheiro no 
banco? Aí não tinham problema do 
Covid? Será que eles abriram mão 
dos pomposos salários federais 
que ganhavam para ficar em casa?”, 
questionou, ignorando o trabalho 
remoto dos professores da institui-
ção durante a pandemia. “Se com-
prova que foi muito mais político, 
sim, num ataque ao presidente da 
República do que qualquer outra 
coisa”, finalizou Zanella.

Feminicídio em 2019
Homem que matou a ex-companheira 
a facadas em Bento vai a Júri Popular

Eduarda Bucco
O homem de 32 anos, iden-

tificado como Éberson Guaresi 
de Freitas, que matou a ex-com-
panheira a facadas no dia 11 de 
agosto de 2019, em Bento Gonçal-
ves, irá a Júri Popular na próxima 
quarta-feira, 27/10. O terceiro jul-
gamento durante a pandemia em 
Bento será novamente de portas 
fechadas, sem plateia, e terá início 
pela manhã. O processo corre em 
segredo de Justiça.

De acordo com informações 
divulgadas no dia do crime pela 
Brigada Militar, o assassinato teria 
tido motivo passional, já que a víti-
ma, Vanessa Martins, havia termi-
nado o relacionamento com o acu-
sado e reatado com o ex-marido. Na 
madrugada do crime, o casal havia 
saído de uma festa em um CTG e en-
contrado seu veículo com os quatro 
pneus furado. Dessa forma, preci-
saram caminhar até sua casa, onde 
foram surpreendidos pelo acusado, 
armado com uma faca.

A denúncia apresentada pelo 
Ministério Público (MP) informa 

que a vítima foi ferida com 21 
golpes de faca. Após o crime, o 
acusado teria fugido do local e se 
desfeito da arma, mas foi locali-
zado pelos policiais militares com 
parte do corpo suja de sangue. Na 
ocasião, ele confessou a autoria do 
crime e foi preso em flagrante por 
feminicídio. O homem já possuía 
antecedentes criminais por vias de 
fato, lesão corporal, furtos, ameaça 
e desobediência.

Na denúncia, o MP argumenta 
que o crime teria sido cometido 
“por motivo torpe” – motivo fútil, 
tendo em vista que “o denunciado 
matou a vítima em decorrência de 
estar inconformado com o fim do 
relacionamento amoroso” e “por 
estar inconformado que ela ha-
via retomado a relação com o ex-
-companheiro”. Também cita que o 
assassinato foi cometido por “meio 
cruel”, “por emboscada” e “utilizan-
do recurso que dificultou a defesa 
da vítima”. Ainda, cita a motivação 
por razões de condição de gênero, 
o que caracterizaria violência do-
méstica e familiar.

Reprodução/Youtube
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BANCO 23

PCC
BORBULHADO

GLORIAMIN
INACAPUZ

ANTICIOE
HORTADG
OANOMEAR

PSIQUIATRA
DUSBIII

BEGEALARMA
CINSTOP

CHAMEGOEA
USADALIS

AVICULTURA
AOZONZOS

(?) Niña,
fenômeno
meteoro-

lógico

Local para
exercícios
com arma

de fogo 

Dispositivo
contra-
ceptivo
interno

"Trem
das (?)",
sucesso
da MPB

(?)-horário,
o sentido
oposto ao
do relógio

País cuja
capital é
Bagdá

Bárbaro
que come

carne
humana

Aquele
que pro-
cura ouro
em rios

Significa
"tumor",

em
"mioma"

Divisão
da piscina
olímpica

Formato
do palito

de fósforo

Designar
alguém
para um

cargo

Museu de
Artes de
Niterói

Apên-
dices de
xícaras

A roupa
vendida

no brechó

Tontos;
ator-

doados

Concluído
Especialidade

culinária de Tia
Nastácia (TV)

Que saiu
em bolhas
(?) Maria,
jornalista

Vasilha
para

tomar
chimarrão

Minuto
(abrev.)
Tomba; 

vai ao chão
O disfarce 
do carrasco
Período fér-
til animal

3, em
romanos 
Gesto;
atitude

Vogais 
de "pera"
Lumino-
sidade

Flor-de-(?):
o lírio

Consoantes
de "tona"

Blusa femi-
nina curta
Categoria
do boxe

Atemoriza;
apavora

Atrai;
fascina

Cabo para
PCs 

Local de
esportes

Cinema
(abrev.)
Paixão;

xodó

Criação 
de aves
Hiato de
"Paola"

Quarta
letra

Cor da lã
natural

Plantação
de ver-
duras

Especia-
lista que
trata as
doenças
mentais

3/diu — mac — usb. 7/chamego — ginásio.
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Divirta-se com o Jogo dos 7 erros e com as cruzadas na página 14.

Enologo do ano
Desde 2004, a Associação Brasileira de Enologia (ABE) elege o Enólogo 
do Ano numa homenagem ao profissional que transforma a uva em vinho 
e que, atualmente, acumula diversas outras funções, seja no marketing, 
seja no enoturismo. Neste ano, a comemoração volta a ser presencial. A 
lista com 250 nomes aptos a disputar o voto de seus colegas foi comparti-
lhada com os associados que, elegeram os três mais votados. Destes sairá 
o eleito, homologado pelo comitê formado pelos Enólogos do Ano já 
homenageados. A divulgação e entrega da distinção acontece nesta sexta-
-feira, 22/10, Dia do Enólogo, em jantar de confraternização da entidade 
que será realizado no Centro Empresarial de Bento Gonçalves.

Premio Nacional de Excelencia
O Hospital Tacchini recebeu, na última semana, o prêmio 
Excelência em Saúde na categoria Enfermagem. A instituição 
foi indicada pelo conselho editorial do Grupo Mídia, ideali-
zador do evento, com base em pesquisa de mercado e na 
apresentação de cases de sucesso. O evento que coroou a 
enfermagem do Hospital Tacchini ocorreu em Natal (RN). 
O troféu foi recebido pela diretora de divisão hospitalar do 
Tacchini Sistema de Saúde, Roberta Pozza, e pela gerente de 
enfermagem do Tacchini, Marcela Dachery. 

´

^^

Solidariedade
As estudantes do Colégio Sagrado, de Bento Gonçalves, Laura Sberse Ko-
zowski, Ana Júlia Sberse Massoco e Talita Moro entregaram em nome do 
Ensino Médio da escola, brinquedos para mais de 500 crianças de Bento 
no Dia das Crianças. A ação fez parte do projeto extraclasse chamado de 
“Despertos”.
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BANCO 2

FAM
ADRENALINA

EIEGRID
CARLARR
IAPAETE
MAIOCCI

FORADEMODA
ATERUNOL

EJORTHG
BRADOSECA

CRIVOCRUZ
EVAVISA
IRISEVR

PRESENTEAR
OXALAALVA

Hormônio
produzido
na hora
do medo

Salário
extra do
fim do

ano

Frente (?):
diminui a
tempe-
ratura

Luiz
Gustavo,

ator 
Desfi-
gurado

Superi-
ora de

convento

Brilhar 
(o sol)

Ordem de
largada,
na Fór-
mula 1

Associação
Cristã de
Moços
(sigla)

Particípio
do verbo

"ter"
(Gram.)

Fazer
circular o
ar em um

recinto

Desatua-
lizada

(a roupa)
Tumulto;
bagunça

Marisa 
(?), atriz

paulistana
Sílaba de

"fenol"

Largo
período

sem
chuvas

Exame
rigoroso
(pop.)

Arco-(?):
tem sete

cores
(Meteor.)

Tiranos-
sauro (?),

animal
extinto

Oferecer
algo em
datas

especiais

Américo
Vespúcio, 
navegador

italiano

O maior de
todos os 

orixás afro-
brasileiros

Clara;
límpida

Acessório
usado no

dedo

Sucede 
ao "F"
Não

cozidos

Símbolo
cristão
Proíbe;
impede

Deter;
reter 
Grito;
berro

201, em
romanos
Europa
(abrev.)

Movimen-
to da ave
Peça do
arreio

Marco;
fronteira

O mês 
das mães 

e das
noivas

Lantejoula
Olívio
Dutra,
político

Ditongo
de "leite"

(?) Perez:
antiga
dança-
rina do 

"É o Tchan"

"Quem (?)
amigo é"

(dito)

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

Casa Chandon
A repórter e colunista do SERRANOSSA, Raquel Konrad, par-
tipou como convidada da inauguração da Casa Chandon, em 
São Paulo, na última quinta-feira, 21/10. O espaço da mais fa-
mosa grife de espumantes do Brasil abrirá para o público no 
dia 29/10, na Casa de Cultura do Parque, em Alto Pinheiros, 
na capital paulista. A Casa Chandon quer levar o visitante a 
um tour guiado, que começa na sala Terroir com apresenta-
ção dos vinhedos da empresa em Garibaldi, por meio de uma 
videoinstalação. Depois, é apresentado o Bar Sinestésico, onde 
são degustados quatro rótulos de espumante. Na parada se-
guinte, é servido o brunch, preparado por um restaurante local. 
No lounge, é possível provar coquetéis com os espumantes, 
preparados por jovens bartenders e, ainda, curtir apresentações 
musicais. O espaço ficará aberto até 14 de novembro. Nesta 
sexta-feira, 22/10, você pode conferir fotos do espaço no site do 
SERRANOSSA.

Fotos: arquivo pessoal

Divulgação
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Dinheiro que sai de Bento
Mais da metade das licitações da prefeitura 
é vencida por empresas de fora
Nos últimos quatro 
meses, dos cerca de 
R$ 43 milhões 
contratados pela 
prefeitura, mais de 
R$ 36 milhões foram 
para empresas de fora. 
No Legislativo, dos mais 
de R$ 685 mil investidos 
em produtos e serviços 
no último quadrimestre, 
apenas R$ 15 mil 
foram destinados 
a empresas locais

Raquel Konrad
Medo de não receber, não 

saber como participar, não ficar 
sabendo dos editais, muita buro-
cracia, não possuir responsável 
capacitado e falta de tempo são 
alguns dos motivos apontados 
por empreendedores de Bento 
Gonçalves para não participa-
rem das licitações promovidas 
pelos Poderes Executivo e Legis-
lativo da cidade. Levantamento 
apresentando pelo Observatório 
Social local aponta que nos últi-
mos quatro meses, das 161 lici-
tações promovidas pela prefei-
tura, apenas 52 foram vencidas 
por empresas da cidade, contra 
68 de fora. Observatório explica 
que uma mesma empresa pode 
vencer mais que uma licitação 
ou lote.

Dos R$ 43.228.176 compra-

dos pela prefeitura em produtos 
e serviços, R$ 36.883.478 foram 
para empresas de fora da cidade. 
Já em licitações feitas pela Câ-
mara de Vereadores, no mesmo 
período, dos R$ 685.617, apenas 
R$ 15.151 foram destinados a 
empresas locais. 

De acordo com a secretária 
de Finanças de Bento Gonçalves, 
Lisiane Schenatto, a prefeitura 
deve implementar em breve no-
vas ações para atrair fornecedo-
res locais. “Estamos criando me-
canismos para que o comércio 
local tenha interesse em partici-
par mais de nossos certames. Um 
deles é a divulgação em mídias 
sociais além dos canais obrigató-
rios de jornais”, pontua ela. Cabe 
ressaltar que as licitações são 
publicadas no Jornal do Comér-
cio e não em periódicos locais.

A secretária explica que 
está sendo realizada uma rees-
truturação do setor de compras 

da prefeitura com processos 
agrupados por similaridade de 
objetos. “Além disso, estamos 
programando minicursos, trei-
namentos destinados ao comér-
cio local, demonstrando que, 
embora burocrático, em se verifi-
cando o que o Edital solicita com 
antecedência, as empresas terão 
tempo para se preparar. A legis-
lação não permite a restrição de 
limite geográfico para contratar”, 
pontua.

O Observatório Social traba-
lha para que as empresas locais 
participem mais dos certames. 
“Além de lucratividade é uma 
oportunidade de novos negócios 
e de fazer a economia local aque-
cer. Hoje existem programas que 
informam sobre licitações, que 
fornecem capacitação e, infeliz-
mente, a burocracia se faz ne-
cessária para transparência do 
certame”, explica a diretora do 
Observatório, Aiala Premaor.

Prefeitura pretende investir em cursos para atrair 
fornecedores locais em diverentes áreas de atuação

Júlia Milani

142 cargos comissionados
Número de CCs em Bento cai, mas ainda 
é o maior que a média desde 2017

Raquel Konrad
Dados apresentados pelo Ob-

servatório Social de Bento Gonçal-
ves na sessão da Câmara de Vere-
adores de segunda-feira, 19/10, 
apontam que o número de cargos 
comissionados (CCs) contratados 
pela prefeitura segue sendo maior 
em comparação com os últimos 
quatro anos. Os registros come-
çaram a ser fiscalizados em 2017 
pelo órgão. Em agosto, último mês 
da pesquisa, a prefeitura tinha 142 
CCs, número menor que janeiro, 
quando 167 pessoas ocupavam 
cargos comissionados, o maior nú-
mero dos últimos quatro anos.

Em relação ao mesmo período 
do ano anterior, são 15 pessoas a 
mais. O menor número de profis-
sionais ocupando cargos comissio-
nados foi em janeiro de 2007, quan-
do 105 eram CCs. 

O número de CCs em Bento 
Gonçalves está dentro do limite im-
posto pela lei, que é de 10% do to-
tal de efetivos, que são atualmente 
cerca de 1900. De acordo com da-
dos apurados pelo SERRANOSSA no 
portal da transparência de Bento, 
em setembro o número de cargos 
comissionados era de 141 e a folha 
salarial somou R$ 606.986,85.

O secretário de Administra-
ção, Matheus Barbosa, afirma que 
a diretriz da prefeitura “tem sido 
focar nos cargos efetivos e con-
tratados temporariamente via 
processo seletivo, reservando aos 
comissionados as funções de go-
verno para pontos estratégicos de 
direção, chefia ou assessoramento.  
Para o próximo ano está projetado 
um concurso público, a fim de su-
prir a demanda de diversas áreas 
em diversas secretarias.

Mais caro
Estacionamento 
rotativo em 
Bento tem 
reajuste de 15%

Foi publicado no diário oficial 
de Bento Gonçalves, na manhã de  
terça-feira, 19/10, o reajuste dos 
valores de utilização do estacio-
namento rotativo pago na cidade. 
Na publicação, o prefeito Diogo 
Siqueira decreta que o valor para 
30 minutos passará a R$ 1,15, en-
quanto de uma hora será de R$ 
2,30, 90 minutos R$ 3,45 e 120 
minutos R$ 4,60.  A tarifa de regu-
larização do horário excedido no 
ticket será de R$ 9,80, enquanto a 
tarifa de regularização por ausên-
cia de ticket passa para R$ 19,60. 
Os coletores de lixo e entulhos te-
rão custo de R$ 19,60 por dia por 
container/coletor. 

Os novos valores já estão em 
operação na cidade. De acordo 
com a publicação, já havia a pre-
visão de reajuste no termo aditi-
vo firmado em 29 de outubro de 
2018 com a Rekparking Empre-
endimentos & Participações Ltda.

Divulgação

Rede municipal
Solicitação de vagas e rematrículas 
iniciam no dia 3 de novembro

Pais e familiares devem ficar 
atentos: em novembro iniciam 
as solicitações de vagas e rema-
trículas nas Escolas de Educação 
Infantil e de Ensino Fundamen-
tal da Rede Pública Municipal de 
Bento Gonçalves. A inscrição será 
realizada exclusivamente no Sis-
tema On-line de Cadastro, no site 
matriculaonline.bentogoncalves.
rs.gov.br, preferencialmente em 
computadores ou notebooks.  A 
inscrição não é garantia de vaga, 
mas é o meio pelo qual as crian-
ças serão encaminhadas às vagas 

disponíveis.  
O Sistema de Inscrições estará 

disponível no dia 03 de novembro, 
a partir das 7h, e finaliza dia 12 
de novembro, às 23h. Os pais ou 
responsáveis pela inscrição rece-
berão um número de protocolo, 
emitido pelo Sistema de Inscri-
ções, como comprovante do ato da 
inscrição para solicitação de vaga. 

Se o total de inscritos for 
maior que o número de vagas dis-
poníveis, conforme o espaço físico 
da escola, os alunos poderão ser 
alocados em outras escolas. 
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CARBONERA
Mercado

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

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves

 FA
BI
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E B
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E  
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: 1

91
56

.

Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

ADVOGADA | OAB/RS 98.202

ADVOGADA | OAB/RS 110.426

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

54 99959 9512 | 54 98435 7252

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

ALUGO pavilhão comercial, no bairro Santa 
Marta, com 242m². Valor R$ 3.200 mensais. 
Direto com o proprietário. Interessados tratar 
pelo telefone (54) 9 8407 7256.

2020
2007
2021
2016
2021
2020
20192019
2018
2021

AMAROK 3.0 EXTREME DIESEL
BLAZER 2.8 EXECUTIVE 4x4 DIESEL
COMPASS 2.0 LIMITED 4x4
FOX TRENDLINE 1.0 COMPLETO
FRONTIER 2.3 XE 4x4 CD 
HILUX SW4 2.8 SRX 7 LUGARES
HIHILUX SW4 2.8 DIAMOND7 LUGARES 
MONTANA 1.4 LS COMPLETA
TORO 2.0 ULTRA 4x4 DIESEL

PRETA
AZUL
BRANCA
BRANCO
BRANCA
PRATA
BBRANCA
BRANCA
BRANCA

ARADO 02 DISCOS
PLAINA LAVRALE 1,30 
RASPO BASCULANTE 1,50
RASPO TRANSP. TRASEIRO 1,30
RASPO COM TAMPA 1,10
ROÇADEIRA LAVRALE 1,20 540RPM
RROTATIVA LAVRALE 1,00 1100 RPM
ROTATIVA 1,25 540 RPM
ROTATIVA MECRUL 1,60 540 RPM

USADO
NOVA
NOVO
NOVO
NOVO
NOVA
USAUSADA
USADA
USADA

2019
2018
2021
2021
2018
2021
20142014
2007
2011
2013
2012
2010
1977
20212021
2019
2017

ANTONIO CARRARO MAJOR 5800
ANTONIO CARRARO TIGRONE  50CV
MASSEY FERGUSON 4707 NOVO
LS 65 CV CABINADO NOVO
 LANDINI 60CV AZUL 650 HORAS
YANMAR SOLIS 26CV  NOVO
YYANMAR 1155 4x4
TRAMONTINI 5045 4x4
TRAMONTINI 8075 4x4
AGRALE 4230 4x4
AGRALE 5075 4x4
AGRALE 5075 4x4
 AGRALE 4100
  VALTRA A62 LAVOURA  NOVO
 VALTRA A73 FRUTEIRO 237 HORA
MICROTRATOR YANMAR 12 CV 
COM ENXADA ROTATIVA 

640 Horas
1.200 Horas
VERMELHO
AZUL
AZUL
VERMELHO
VERMELHOVERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
DOURADO
PRATA
VERDE
AMAMARELO
AMARELO
BRANCO

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br

VENDO terrenos no Condomínio Residencial 
Villaggio Toscana, no bairro Barracão, em 
ótima localização, lotes individuais. 
Financiamento direto com a empresa. Valor a 
partir de R$ 135.000. Desconto especial para 
pagamento à vista. Contato (54) 99981 3000 
ou 98404 5302.
VENDOVENDO apartamento no Edifício Luiz Gazzoni, 
na rua Emílio Pozza, bairro Maria Goretti, com 
2 dormitórios, 1  suíte, banheiro social, área de 
serviço, sala de estar, garagem, com área real 
privativa de 101,58m². Valor R$ 362.000. 
Contato (54) 98404 5302 ou 99981 3000. 
VENDOVENDO casa pronta para morar, no loteamento 
Encosta do Sol, em alvenaria, financiamento 
em 360 meses pela Caixa ou em 100 meses 
pelo Sicredi. Valor a partir de R$ 170.000. 
Contato (54) 99981 3000 ou 98404 5302. 
VENDOVENDO apartamento no Edifício Resedá, com 
renda de aluguel, no bairro Maria Goretti, com 
1 dormitório, sala/cozinha, área de serviço, 
banheiro e boxe de garagem. Área total de 
55,674m² e área privativa de 41,872m². Prédio 
de esquina. Contato (54) 98404 5302 ou 99981 
3000. Valor R$ 160.000. 
VENDOVENDO terrenos loteamento Encosta do Sol, 
prontos para construir, financiamento direto em 
até 70 parcelas ou  financiamento bancário 
pelo Sicredi  ou pela Caixa. Contato (54) 99981 
3000 ou 98404 5302. 
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Rua Marechal Deodoro, 238, 
Shopping Bento, sala 46, 

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

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021 – Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de peças e correias para o britador municipal. Dia 
05/11/2021, às 9h. 

PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021 – Objeto: Contratação de empresa 
para a prestação de serviços de sinalização viária horizontal, com 
fornecimento de mão de obra e material. Dia 05/11/2021, às 14h.

TOMADATOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021 – Objeto: Contratação de empresa 
para monitoramento relativo ao Item 5 da Licença da Fepam nº 00208/2018, 
para mediação de área degradada no antigo aterro sanitário. Dia 09/11/2021, 
às 9h. Informações pelo telefone (54) 3456 1033 ou site 
www.santatereza.rs.gov.br. 

Santa Tereza/RS, 22 de outubro de 2021. 

Gisele Caumo
Prefeita MunicipalPrefeita Municipal

Resumo de Contrato

ContratoContrato nº 125/2021 – Tomada de Preços nº 
013/2021 – Contratação de empresa 
especializada para realizar reforma no prédio que 
abriga os veículos da Secretaria Municipal da 
Saúde, localizado na rua Don Giosué Bardin. 
Coimbra Engenharia e Gestão Ltda. Valor: R$ 
39.893,85. Prazo: 01 mês, a/c 18/10/2021, 
contadoscontados após o recebimento da Ordem de 
Serviço. 

Resumo de Termo Aditivo

Termo Aditivo nº 015/2021 – Ata de Registro de 
Preços nº 001/2021 – Pregão Presencial nº 
001/2021 – SRP nº 001/2021 – Referente ao novo 
preço da gasolina comum e gasolina aditivada. 
Comércio de Combustíveis Colosso do Vale 
Ltda. Valor: R$ 6,83 ao litro da gasolina comum 
e R$ 7,16 ao litro da gasolina aditivada. Prazo: A 
contar de 18/10/2021.contar de 18/10/2021.

Termo Aditivo nº 006/2021 – Ata de Registro de 
Preços nº 001/2021 – Pregão Presencial nº 
001/2021 – SRP nº 001/2021 – Referente ao novo 
preço do óleo diesel comum. Safra Diesel Ltda. 
Valor: R$ 4,365 ao litro do óleo diesel comum. A 
contar de 11/10/2021.

Resumo de Ata de Registro de Preços

AtaAta de Registro de Preços nº 013/2021 – Pregão 
Presencial nº 040/2021 – Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de mudas de flores e 
árvores, e demais itens para ajardinamento. 
Floricultura São Francisco Ltda.: Itens 01, 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 
35,35, 36, 37, 38 e 39, totalizando um valor de até 
R$ 165.561,50; e JB Comércio de Insumos e 
Substratos Ltda.: Itens 29, 30 e 31, totalizando 
um valor de até R$ 48.250,00. Vigência da Ata de 
Registro de Preços: 12 meses, a contar de 
11/10/2021.
Ata de Registro de Preços nº 014/2021 – Pregão 
Presencial nº 041/2021 – Registro de preços para 
prestação de serviços de recapagem de pneus de 
veículos e máquinas do Município de Santa 
Tereza-RS. Renovadora de Pneus Luft: Itens 
01, 03 e 06, totalizando um valor de até R$ 
4.818,00; Guerra Pneus Ltda.: Itens 02, 04, 12 e 
13,13, totalizando um valor de até R$ 20.720,00; 
VLK Fabricação de Pneus Especiais Ltda.: 
Itens 08, 09, 11 e 15, totalizando um valor de até 
R$ 25.200,00; JL Pneus Ltda.: Item 07, 
totalizando um valor de até R$ 4.140,00; Ricardo 
Giebmeier: Itens 05, 10 e 14, totalizando um 
valor de até R$ 19.820,00. Vigência da Ata de 
RegistroRegistro de Preços: 12 meses, a contar de 
11/10/2021.

Gisele Caumo 
Prefeita Municipal
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de Arquitetura e Urbanismo tem 
participado em diversas ações em 
Bento Gonçalves e Região.

Durante os estágios obrigató-
rios, os alunos são envolvidos em 
demandas reais das iniciativas 
pública e privada, desenvolvendo, 
em todos semestres, projetos em 
áreas de cidades da região, o que 
gera discussão crítica sobre o ter-
ritório. Quando chega o momento 
de produção de seus Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCC), o local 
escolhido pelos acadêmicos para a 
elaboração do projeto geralmente 
está relacionado com as cidades 
em que residem. Os professores, 
por sua vez, fazem parte de Con-
selhos Municipais, representado a 
universidade, participando das de-
cisões e trazendo para a academia 

Presente no Campus da 
Região dos Vinhedos da Uni-
versidade da Caxias do Sul em 
Bento Gonçalves desde 2013, o 
curso de Arquitetura e Urbanis-
mo vem se destacando por sua 
qualidade acadêmica e inserção 
comunitária.

Além de ter obtido um ex-
celente resultado no último 
Conceito Preliminar do Curso 
(CPC) de 2019, indicador do 
INEP que avalia a qualidade 
dos cursos Superiores no Bra-
sil, quando atingiu o conceito 
4,0/5,0, sendo a 35° melhor 
nota de todos os cursos de Ar-
quitetura do País, a 6° melhor 
nota do Rio Grande do Sul e a 
2° melhor nota das universi-
dades privadas do RS, o curso 

Alunos de Arquitetura e Urbanismo da UCS/
Bento realizam projeto acadêmico para 
o Parque do Lago da Fasolo, em Bento

Prof. André Melati 
Docente da UCS e Mestre e 
doutorando em Planejamento 
Urbano e Regional

os problemas reais da sociedade.
Tais vínculos, entre a univer-

sidade e a comunidade em que se 
encontra inserida, geraram, a par-
tir da participação da UCS no Gru-
po Temático de Urbanismo do Ben-
to + 20, a demanda de um banco de 
ideias para possível intervenção 
futura no Lago da Fasolo. 

Desta forma, durante este se-
mestre, cerca de 50 alunos do últi-
mo Atelier de Projetos do curso de 
Arquitetura e Urbanismo estão tra-
balhando, como tema da disciplina, 
em uma intervenção urbana no 
Lago da Fasolo e sua vizinhança. As 
discussões envolvem aspectos de 
planejamento, mobilidade urbana, 
espaços abertos, sustentabilidade 
ambiental, entre outros.

O objetivo é reconhecer, a par-

tir dos trabalhos dos alunos, as 
potencialidades e os problemas 
do lugar e estabelecer diretrizes 
de intervenção a serem utiliza-
das em um Termo de Referência 
para um futuro Concurso Nacio-
nal de Arquitetura para o Parque 
do Lago da Fasolo.

Nas imagens abaixo, profes-
sores e alunos visitando a área 
de intervenção, conversando 
com moradores e reconhecendo 
o local em que atualmente estão 
desenvolvendo os projetos. 

Pretende-se organizar, no 
início do próximo ano, com a 
finalização dos trabalhos, uma 
apresentação pública dos resul-
tados e das propostas desen-
volvidas, aberta à comunidade 
acadêmica e geral.

Eduarda Bucco
Natural de Brasília, Distrito 

Federal, o novo delegado de Bento 
Gonçalves Renato Nobre Bias assu-
miu a titularidade da 1ª Delegacia 
de Polícia (1ª DP) do município na 
segunda-feira, 18/10.  Renato vi-
nha atuando na Delegacia de Polí-
cia de Pronto Atendimento (DPPA) 
de Caxias do Sul desde o ano pas-
sado, quando ingressou na Polícia 
Civil do RS. Antes, trabalhou como 
agente de Polícia por seis anos no 
Distrito Federal. Também acumula 
em seu currículo o cargo de ex-
-bombeiro militar e ex-empregado 
público. É pós-graduado em Direito 
Penal e Direito Processual Penal.

Em coletiva de imprensa re-
alizada na segunda, o delegado 
afirmou que seu principal objetivo 
em Bento é proporcionar à popula-
ção uma melhor qualidade de vida 
por meio dos órgãos de Segurança 
Pública. “Vamos interagir com a 
Brigada Militar, com a Guarda Civil 
e com a fiscalização de trânsito, a 
fim de proporcionar o melhor que 
a Polícia Civil pode oferecer: inves-

Novo delegado
“A comunidade precisa confiar 
mais nos órgãos policiais 
e trazer informações”

tigações de qualidade e redução de 
delitos que têm preocupado a co-
munidade”, disse.

Questionado sobre como irá 
atuar em Bento, Bias comentou 
que pretende mapear as zonas com 
maior índice de tráfico de drogas. 
“Também precisamos atuar pre-
ventivamente. Antes que os delitos 
aconteçam precisamos estar nas 
ruas. Por isso a comunidade preci-
sa confiar mais nos órgãos policiais 
e trazer mais informações para nos 
auxiliar nas investigações”, disse.

Outro crime que deverá ter 
uma atenção especial por parte 
do delegado será o roubo a pedes-
tre, que tem levantado o alerta no 
programa RS Seguro do governo do 
Estado. “Esse é um crime de difícil 
elucidação, porque acontece na rua 
e, normalmente, ninguém vê. Não 
temos muitas informações. Mas 
estamos de olho para reduzir esses 
índices também”, afirmou.

O delegado regional Cleber dos 
Santos Lima também participou 
da coletiva de imprensa e saudou 
a chegada de Bias a Bento Gonçal-
ves. “É um delegado jovem, da úl-
tima turma e que terá um enorme 
desafio que é substituir a delegada 
Maria Isabel [Zerman Machado], 
uma profissional competente, em-
penhada e muito bem quista pela 
comunidade bento-gonçalvense”, 
disse. “Mas tenho certeza que sa-
berá trazer a toda a comunidade de 
Bento o que ela mais espera: índi-
ces reduzidos de criminalidade”, 
complementou.

Eduarda Bucco

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

KA 1.0 MPI GL 8V 
GASOLINA 2P MANUAL
2012 | PRETO

DUCATO 2.3 CARGO L
8V TURBO DIESEL
2018 | BRANCA

ARGO 1.3 FIREFLY FLEX 
DRIVE MANUAL
2018 | BRANCO

FIORINO 1.4 HARD 
WORKING FURGÃO 
2020 | BRANCA

IX35 2.0 MPFI GLS 16V 
FLEX 4P AUT.
2012 | PRETA

S10 2.4 MPFI EXECUTIVE 
4X2 CD 8V FLEX 4P
2011 | PRATA

S10 2.8 LTZ 4X4 CD 16V 
TURBO DIESEL 4P AUT.
2019 | VERMELHA

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

COMPASS 2.0 16V DIESEL 
LIMITED 4X4 AUT.
2019 | PRETA
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Bom momento nas finanças. O romance 
deve ficar mais intenso. Chance de atração 
por colega.

Touro – 21/04 a 20/05
Busque suas ambições e não se acomode. 
Na paquera, alvo certo. A dois, dedique 
atenção à relação. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Seu empenho profissional pode render 
frutos. Nas relações, tende a se envolver 
ainda mais.

Câncer – 21/06 a 21/07
Usará a intuição para alcançar seus objeti-
vos.  No amor, há sinal de transformações 
positivas.

Leão – 22/07 a 22/08 
Deve focar na sua carreira, mas atenção 
à arrogância. No amor, tende a ser mais 
confiante.

Virgem – 23/08 a 22/09
Mais atenção à sua saúde. Nos relacio-
namentos, o par fará com que se sinta 
importante. 

D
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o

Cinema 
Programação de 21/10 a 27/10

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 8

Milkshake de frutas

INGREDIENTES
- 4 bolas de sorvete de creme 
- ½ xícara de leite integral 
- 3 colheres de sopa de açúcar mascavo 
- 2 xícaras de frutas (a gosto) 
- Decoração a gosto pode ser feita com: 
Frutas in natura, Biscoitos, Cookies, Caldas, 
Coberturas, Chantilly.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 23

PCC
BORBULHADO

GLORIAMIN
INACAPUZ

ANTICIOE
HORTADG
OANOMEAR

PSIQUIATRA
DUSBIII

BEGEALARMA
CINSTOP

CHAMEGOEA
USADALIS

AVICULTURA
AOZONZOS

(?) Niña,
fenômeno
meteoro-

lógico

Local para
exercícios
com arma

de fogo 

Dispositivo
contra-
ceptivo
interno

"Trem
das (?)",
sucesso
da MPB

(?)-horário,
o sentido
oposto ao
do relógio

País cuja
capital é
Bagdá

Bárbaro
que come

carne
humana

Aquele
que pro-
cura ouro
em rios

Significa
"tumor",

em
"mioma"

Divisão
da piscina
olímpica

Formato
do palito

de fósforo

Designar
alguém
para um

cargo

Museu de
Artes de
Niterói

Apên-
dices de
xícaras

A roupa
vendida

no brechó

Tontos;
ator-

doados

Concluído
Especialidade

culinária de Tia
Nastácia (TV)

Que saiu
em bolhas
(?) Maria,
jornalista

Vasilha
para

tomar
chimarrão

Minuto
(abrev.)
Tomba; 

vai ao chão
O disfarce 
do carrasco
Período fér-
til animal

3, em
romanos 
Gesto;
atitude

Vogais 
de "pera"
Lumino-
sidade

Flor-de-(?):
o lírio

Consoantes
de "tona"

Blusa femi-
nina curta
Categoria
do boxe

Atemoriza;
apavora

Atrai;
fascina

Cabo para
PCs 

Local de
esportes

Cinema
(abrev.)
Paixão;

xodó

Criação 
de aves
Hiato de
"Paola"

Quarta
letra

Cor da lã
natural

Plantação
de ver-
duras

Especia-
lista que
trata as
doenças
mentais

3/diu — mac — usb. 7/chamego — ginásio.

MODO DE PREPARO
Coloque todos os ingredientes no 
liquidificador e bata por alguns minutos. 
MONTAGEM
Em uma caneca ou copo, decore a parte de 
dentro com a calda, coloque o milkshake, 
coloque chantilly, espalhe umas frutas, 
biscoitos e cookies. Use a criatividade!!! 

Sete Erros | Respostas na página 8

Villagio Caxias
GNC 1
Halloween kills – o terror continua
Terror, 16 anos, 105 minutos.
Diariamente, 13h45, dublado.

Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente, 16h e 20h40, legendado.
Diariamente, 18h20, dublado.

GNC 2
Amarração do amor
Comédia, 12 anos, 82 minutos.
Diariamente, 13h30, nacional.

Duna
Ficção, 14 anos, 155 minutos.
Diariamente, 15h30 e 21h40, dublado.
Diariamente, 18h30, legendado.

GNC 3
Halloween kills – o terror continua
Terror, 16 anos, 105 minutos.
Diariamente, 18h45, dublado.

Charge | 
Por Amorim

Libra – 23/09 a 22/10 
Evite procrastinar suas tarefas. A dois, 
sentimentos intensos. Na paquera, surge 
alguém experiente. 

Escorpião – 23/10 a 21/11 
Chances alianças profissionais. Na paque-
ra, hora de fisgar o alvo. A dois, terá o que 
deseja. 

Sagitário – 22/11 a 21/12 
Atenção à alimentação. Romance com 
colega à vista. A dois, podem estabilizar 
juntos as finanças. 

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Controle seus gastos. No romance, clima 
fica intenso. Na paquera, tende a assumir 
o controle.

Aquário – 21/01 a 19/02
Sorte nas finanças. No amor, aposte na 
sinceridade. Na paquera, deve conhecer 
gente nova. 

Peixes - 20/02 a 20/03
Sinal de insegurança à vista. A dois, espan-
te a monotonia. Se está na pista, use seu 
bom papo.

Diariamente, 16h20 e 21h10, legendado.
O último duelo
Drama, 16 anos, 153 minutos.
Diariamente, 13h20, dublado.

GNC 4
Duna
Ficção, 14 anos, 155 minutos.
Diariamente, 17h, dublado.
Diariamente, 14h e 20h, legendado.

GNC 5
007 – Sem tempo para morrer 
Ação, 14 anos, 163 minutos.
Diariamente, 21h30, legendado.

Ron Bugado
Animação, livre, 106 minutos.
Diariamente, 13h10, 15h15, 17h20 e 
19h25, dublado

GNC 6
Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente, 14h15, 16h45, 19h e 21h20, 
dublado.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 1

Duna
Ficção, 14 anos, 155 minutos.
Diariamente, 14h e 17h, dublado.
Dias 21, 23, 24, 26 e 27, 20h30, dublado.
Dias 22 e 25, 20h30, legendado.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 2

Halloween kills – o terror continua
Terror, 16 anos, 105 minutos.
Diariamente, 18h30, dublado.
Dias 22, 23, 24, 26 e 27, 13h45, dublado.
Dias 21 e 25, 15h, dublado.
Dias 22, 23, 24, 26 e 27, 16h, dublado.
Dias 21, 22, 23, 25, 26, 27, 21h, dublado.
Dia 24, 21h, legendado. 

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3

Pedro Coelho 2 – O fugitivo
Aventura, livre, 94 minutos.
Dias 23 e 27, 14h, dublado.
Dias 21 e 25, 15h, dublado.

Patrulha Canina – o filme 
Animação, livre, 86 minutos.
Dias 22, 24 e 26, 14h, dublado.

Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente, 18h30, dublado.
Dias 22, 23, 24, 26 e 27, 16h, dublado. 
Dias 22, 23, 24 e 27, 20h30, dublado.

007 – Sem tempo para morrer 
Ação, 14 anos, 163 minutos.
Dias 21, 25 e 26, 20h30, dublado.

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 1

Patrulha Canina – o filme 
Animação, livre, 86 minutos.
Diariamente, 14h30, dublado.

007 – Sem tempo para morrer 
Ação, 14 anos, 163 minutos.
Diariamente, 17h, dublado.
Dias 21, 22, 23, 25, 26 e 27, 20h30, dublado.
Dia 24, 20h30, legendado.

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2

Pedro Coelho 2 – O fugitivo
Aventura, livre, 94 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.

Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente, 16h e 18h30, dublado.
Dias 21, 22, 23, 24, 26 e 27, 21h, dublado.
Dia 25, 21h, legendado.

Rua Marques de Souza, 492,
bairro São Francisco, BG

   FAÇA SUAS COMPRAS PELO 
WHATSAPP 54 99624 2933

supermercadocarbonera
ofertassupermercadocarbonera

Molho Predilecta        
Refogado 340g
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Arroz Blue Soft 
Parboilizado 5kg

Leite Santa Clara
Integral 1L

Óleo de Soja
Coamo 900ml

OFERTAS VÁLIDAS PARA

 (22/10, 23/10 E 24/10)

Salsichão   
Languiru

18,90R$
kg

kg

un.

14,90R$

14,99R$

Sabão em pó 
Girando Sol 800g

un.4,99R$

Amaciante Concentrado 
Downy 500ml

un.7,99R$

Chopp Sud 2L
Leve 2 pague/cada

un.14,99R$

Refrigerante
Pepsi 2L

un.4,98R$
Ovos Nicolini Branco

com 30 unid.

band.11,99R$

Cebola

kg1,99R$
Banana

kg2,59R$
Cenoura

kg2,89R$

un.0,99R$

un.3,09R$

un.6,99R$

Agulha Pedaço
com osso

SUPER
OFERTAS
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Chega de adiar os seus sonhos - 

Vestibular 2021!
Pensando em facilitar o in-

gresso no Ensino Superior, a UCS 
desenvolveu inúmeras modalida-
des. Uma delas é a oportunidade 
de realizar a prova de acesso, ou 
o Vestibular, todas as segundas e 
quintas-feiras.

O ingresso pode ocorrer com 
aproveitamento da nota da Pro-
va de Redação do Enem de 2015 
a 2020 ou então do Vestibular da 
UCS de 2016 a 2021

14º Concerto de 
Primavera

A UCS e a Unimed Nordeste-RS promo-
vem, neste domingo, 24 de outubro, o 14° 
Concerto da Primavera – Celebre os Sons da 
Esperança, com início às 10h30min, on-line, 
com transmissão via Facebook e Youtube 
da Unimed Nordeste-RS e UCS. 

Sob a batuta do maestro Manfredo Sch-
miedt, o concerto contará com a presença 
dos solistas Carol Gobatto, Tita Sachet, Beto 
Träsel e Rafa Gubert, e dos músicos que 
compõem a UCS Orquestra. 

O Concerto da Primavera tem finan-
ciamento da Prefeitura Municipal e Lei de 
Incentivo à Cultura, com realização e apoio 
cultural da Unimed Nordeste-RS e UCS. O 
apoio é do Lions Educ.

Transfira seus estudos para a UCS
Estude numa das universidades 

mais conceituadas do Brasil: a UCS! 
Aproveite até 100% das disciplinas já 
cursadas para ingresso no mesmo cur-
so ou escolha entre as 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 disci-
plinas você será dispensado de cursar 
na UCS.

Não perca essa oportunidade! 
Estude na UCS! Mais informações, 
contate-nos através do Whats App 
(54) 99923-0601.

O EAD UCS chegou para aquecer sua carreira!
O Esquenta EAD UCS chegou para 

aquecer sua carreira! São inúmeros cur-
sos com 80% de desconto na primeira 
mensalidade, bolsa de até 100% do se-
mestre ou até 20% o curso todo. É isso 
mesmo! Confira algumas opções de 
cursos oferecidos pela Universidade de 
Caxias do Sul, que figura entre as mais 
bem conceituadas do país e tem reco-
nhecimento internacional:

- Administração
- Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas
- Engenharias (Alimentos, 
Materiais, Produção)
- Estética e Cosmética
- Licenciaturas (Educação Física, 
Geografia, História, Letras, 
Matemática, Química)
- Pedagogia
- Serviço Social e muitos outros!

UCS OPORTUNIDADES
Trabalhar ou realizar um 

estágio são vivências impor-
tantes para quem cursa uma 
graduação. Nesse contexto, 
a UCS criou um programa de 
apoio aos alunos nesta busca. O 
UCS Oportunidades conecta 
os estudantes e a comunidade 
com o mercado de trabalho por 
meio da divulgação de vagas de 
emprego.

O programa oferece vagas 
de estágio e para colocações efe-
tivas, além de divulgar vagas de 
empresas de Caxias do Sul e Re-
gião. As oportunidades contem-
plam diversos cursos. 

O maior número de ofertas re-
lacionam-se às graduações em Ad-
ministração, Direito, Engenharias, 
Marketing, Publicidade e Propa-
ganda e TI.

As empresas interes-
sadas em oferecer vagas 
devem entrar em contato pe-
los telefones (54) 3218-2373 
e 3218-2718 ou pelo e-mail 
oportunidades@ucs.br, para 
formalizar o convênio e a aber-
tura de vagas.

Confira os cursos oferecidos 
no Campus Bento:

Administração; Arquite-
tura e Urbanismo; Ciência da 
Computação; Ciências Bio-
lógicas; Ciências Contábeis; 
Comércio Internacional; De-
sign; Direito; Educação Física; 
Engenharia Civil; Engenharia 
de Produção; Engenharia Elé-
trica; Engenharia Mecânica; 
Farmácia; Fisioterapia; Gestão 
Comercial; Nutrição; Pedago-
gia; Processos Gerenciais e 
Psicologia.

Para se inscrever, 
acesse o QR-CODE. 

Saiba mais em www.ucs.br/site/estudenaucs/ ou contate 
com a área de relacionamento da UCS Bento pelos WhatsApp: 

(54) 99626-2771 e (54) 99919-3141.

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

Faça uma PÓS na UCS Bento
Confira algumas das opções oferecidas 

em Bento e vem pra UCS!
 Engenharia Industrial;  Educação Físi-

ca no Contexto Escolar; Nutrição Esportiva; 
Direitos Humanos das Mulheres, Gênero e 
Diversidades; Desenvolvimento do Agronegó-
cio; Farmácia Oncológica;  Direito Imobiliário 
Notarial;  Gestão de Pessoas;  Sustentabilida-
de em Edificações e Espaços Urbanos.

Contate a área de Relacionamento da UCS 
Bento através do Whats (54)  9 9653.3184.

Mais 
informações 

sobre cada um 
dos cursos e 

muitas outras 
opções podem 
ser conferidas 

acessando o 
QR-CODE. 
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Previsão do tempo

Sol com muitas nuvens. Pancadas 
de chuva à tarde e à noite.

23/10
12º
24º

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

22/10
11º
26º

Dia de sol com algumas 
nuvens. Não chove.

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

“É no olhar que conseguimos 
ver realmente o que se 
passa naquele momento, 
naquela pessoa”

Thiago 
Galvan

Página 6

Os destaques 
sociais da semana 
estão na coluna 
da Quel

Quel
Konrad

Página 8

 Pedro 
Della 
Côrte
Página 6

“Hábitos de higiene não 
servem somente para épocas 
de Pandemia, eles devem 
fazer parte da nossa rotina”

24/10
10º
22º

Bento poderá ter setor especializado na investigação 
de crimes de maus-tratos contra animais

Expectativa

Ideia foi discutida 
em coletiva de 
imprensa realizada 
na segunda-feira, 
18/10, na 1ª 
Delegacia de Polícia 
(1ª DP) e foi bem 
recebida pelo novo 
delegado Renato 
Nobre Bias

Eduarda Bucco
Uma luta antiga de dezenas 

de voluntários de Bento Gonçal-
ves tem ganhado cada vez mais 
espaço nas manchetes dos jornais 
locais. Diariamente situações de 
maus-tratos contra animais são 
relatadas por moradores nas redes 
sociais e eventualmente divulgadas 
por portais e jornais da cidade, mas 
até o momento, não há registro de 
nenhuma punição dos responsá-
veis pelos crimes. Atualmente, pelo 
menos três inquéritos policiais se-
guem em andamento nas delega-
cias do município, mas diante das 

centenas de demandas diárias, a 
atenção a esse tipo de crime acaba 
ficando em segundo plano. De acor-
do com dados da secretaria de Meio 
Ambiente, 259 denúncias de maus-
-tratos já foram atendidas até o mês 
de setembro no município.

A solução encontrada pela Po-
lícia Civil em outros municípios do 
Rio Grande do Sul foi a criação de 
um cartório especializado na inves-
tigação de crimes de maus-tratos e 
crueldade contra animais, por meio 
da iniciativa “Delegacia de Polícia 
Amiga dos Animais”. Na região, o 
setor já está funcionando em Caxias 
do Sul e Carlos Barbosa, de acordo 
com informações repassadas pelo 
delegado regional, Cleber dos San-
tos Lima. Aproveitando uma coleti-
va de imprensa realizada na segun-
da-feira, 18/10, o SERRANOSSA 
questionou como o novo delegado 
da 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP), 
Renato Nobre Bias, pretendia tra-
balhar com o assunto. A proposta 
de criação de um cartório também 
em Bento Gonçalves foi levantada 
pelo delegado regional, que deixou 
nas mãos de Bias o desafio de arti-
cular a formação do novo setor. “A 
polícia tem que estar atenta a todos 

os anseios da sociedade, e a causa 
animal é um desses anseios. São 
bandeiras que a sociedade traz e a 
polícia não pode ficar alheia”, disse 
Lima. “Em Bento é uma questão de 
vossa excelência [dirigindo a pala-
vra ao novo delegado] especializar 
e criar um selo de delegacia amiga 
dos animais”, propôs.

O cartório poderia funcionar 
nas dependências da 1ª DP, sendo 
designada uma pessoa dentro da 
delegacia para ficar encarregada 
em agilizar os processos envol-
vendo crimes contra animais. “Mas 
para isso precisamos ter uma par-
ceria com veterinários locais e com 
a secretaria municipal de Meio 
Ambiente. Porque precisamos de 
laudos que comprovem os maus-
-tratos para então indiciarmos e 
remetermos ao Judiciário”, explicou 

o delegado regional.
A ideia foi bem recebida pelo 

novo delegado da 1ª DP Renato No-
bre Bias, que levantou a possibili-
dade de realização de uma reunião 
com os órgãos competentes para 
discutir a criação do cartório em 
Bento. Também se propôs a conver-
sar com delegados de outros muni-
cípios que já vêm se especializando 
em crimes relativos à causa animal.

“Evidentemente que não te-
mos que dar à causa animal, por 
mais simpáticos que sejamos à 
ideia, a mesma importância que 
um homicídio ou feminicídio, 
por exemplo. Dentro da força 
de trabalho que nós temos, a 
prioridade sempre vai ser a vida 
humana, mas não podemos virar 
as costas pra isso”, finalizou o de-
legado regional.

Shutterstock

Famílias de baixa renda 
receberão R$ 400 por ano 
como devolução do ICMS

Devolve ICMS

O governo do Estado lançou 
na segunda-feira, 18/10, o Devolve 
ICMS, programa que vai devolver 
parte do tributo pago em parcela 
mínima fixa para famílias de baixa 
renda. Serão devolvidos R$ 400 
fixos por ano, em quatro parcelas 
trimestrais de R$ 100. O primeiro 
pagamento será em dezembro. A 
devolução dos recursos será por 
meio de crédito pelo Estado no 
Cartão Cidadão Devolve ICMS, um 
cartão de compras em parceria 
com o BanriCard, que estará à dis-
posição de todos os chefes de famí-
lias que atenderem aos requisitos 
do programa, nas agências e pos-
tos de atendimento do Banrisul.

Os cartões poderão ser retira-
dos a partir de novembro, em data 
a ser confirmada. 

O depósito ocorrerá para fa-
mílias inscritas no Cadastro Úni-
co (CadÚnico), com renda mensal 
de até três salários mínimos na-
cionais que recebam o benefício 
do Bolsa Família ou aquelas cujo 
próprio titular familiar ou algum 
dependente esteja matriculado na 
rede Estadual de Ensino Médio 

regular. Isso engloba 432.194 famí-
lias gaúchas, segundo a base de da-
dos do CadÚnico de julho de 2021, 
que totaliza 1,2 milhão de pessoas 
beneficiadas.

A partir do segundo semestre 
de 2022, também será implemen-
tado o pagamento de uma parcela 
variável, de acordo com o consumo 
registrado em nota fiscal. Ou seja, 
para receber os R$ 400, a partir 
deste ano, não é preciso pedir CPF 
na hora da compra. Em breve, po-
rém, o valor poderá ser aumentado 
conforme os pontos que o cidadão 
obtiver no programa Nota Fiscal 
Gaúcha, ampliando a cidadania 
fiscal do Estado e combatendo a 
sonegação. 

A definição do valor de R$ 400 
anuais foi feita com base em estu-
dos da Secretaria da Fazenda, ten-
do como referência a pesquisa de 
orçamento familiar mais recente 
(POF-IBGE), com data-base janeiro 
de 2018. Em cima do percentual 
gasto em alimentação nesta pes-
quisa, foram atribuídas as alíquo-
tas do ICMS incidentes sobre esses 
produtos no Estado.


