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No sábado, 23/10, dois indígenas ficaram feridos, incluindo um adolescente de 13 
anos, após confronto com grupo rival na comunidade localizada no bairro São Roque

Comunidade indígena de Bento vive rotina 
de insegurança diante de disputa por território
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Com o tema “A vida é mágica”, Natal 
Bento promete encantar comunidade
Com o tema “A vida é mágica”, Natal 
Bento promete encantar comunidade

De 11 de novembro a 9 de janeiro moradores poderão assistir a espetáculos, shows
e desfiles e ainda se divertir com uma decoração diferente, que contará com casa do 
Papai Noel, carrossel, presépio e árvore de Natal cantante
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Tatuagem relembra 
luta diária de paciente 
recuperada da doença
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“Para quem tem fé, a vida nunca tem 
fim” passou a ser o lema de Juliana 
Ferrari Boiaski, que há cerca de quatro 
anos se recuperou de um câncer e  
ganhou uma nova chance de viver

Eduarda Bucco

Caso de 2019
Acusado de matar a facadas 
ex-companheira é condenado 
a 20 anos de prisão em Bento
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Homem de 32 anos foi condenado por 
homicídio quadruplamente qualificado

2ª dose
Vacina da Pfizer é aplicada 
em pessoas que receberam 
a 1ª dose da AstraZeneca

Saúde | 4

Medida foi autorizada pelo Estado do 
RS, a fim de solucionar problema de 
desabastecimento nos municípios
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Disputa por território gera insegurança e medo em comunidade indígena
Índios Kaingang

Moradores de 
acampamento 
localizado na rua 
Iracy Foppa, no bairro 
São Roque, relataram 
momentos de pavor 
ao serem acordados 
com tiros e pedradas 
na madrugada de 
sábado, 23/10

Eduarda Bucco
“Acordamos com o barulho 

dos tiros, das pedras e dos paus 
que estavam atirando em nossas 
casas. Tentamos evitar, mas eles 
conseguiram invadir algumas, in-
clusive a minha. Não deu tempo 
de fugir, então tentamos nos es-
conder e esconder nossas crian-
ças. Mas eles ameaçaram até elas. 
Colocaram armas sob a cabeça de 
mulheres grávidas, de crianças. 
Foi uma noite de terror”. Esse é o 
relato de uma das moradoras da 
comunidade indígena Sór Mãg de 
Bento Gonçalves, alocada em ter-
reno municipal na rua Iracy Foppa, 
no bairro São Roque, sobre o con-
flito registrado na madrugada de 
sábado, 23/10. Mais de 20 famílias 
Kaingang residem há tempos no 
local, mas vêm precisando lidar 
com a insegurança e o medo diante 
de uma disputa por território que 
iniciou há mais de um ano.

O espaço pertence à prefei-
tura e foi adaptado em 2013 para 
servir como área de passagem a 
indígenas que estivessem tem-

porariamente no município para 
comercialização de seu artesana-
to. Entretanto, ao longo dos anos, 
índios Kaingang foram anexando 
moradia e se inserindo na comu-
nidade bento-gonçalvense, tanto 
no mercado de trabalho, quanto na 
comunidade escolar. Desde então, 
o grupo já passou por diversas li-
deranças, chegando ao atual caci-
que, Isaías da Silva, e vice-cacique 
Alexsandro dos Santos. Há cerca 
de um ano, conforme relato dos 
indígenas, um grupo de ex-mora-
dores e de moradores de outras 
aldeias organizaram a primeira in-
vasão ao local, a fim de expulsar os 
residentes atuais e reestabelecer a 
antiga liderança. Na madrugada de 
sábado, o mesmo episódio se re-
petiu, deixando pelo menos duas 
pessoas feridas. Entre elas, um 
adolescente de 13 anos.

“Eu estava deitado com o meu 
irmão e escutamos os tiros. Fui 
abrir a porta e um deles já veio 
para cima de mim. Consegui fugir 
pela janela, mas aí começaram 
a atirar. Um tiro pegou na mi-
nha perna”, conta o adolescente, 
que recebeu alta do hospital na 
segunda-feira, 25/10. Durante o 
confronto, um dos indígenas do 
grupo rival também ficou ferido 
com golpes de faca. “Ao contrário 
do que algumas pessoas falaram 
nas redes sociais, não foi um con-
flito interno. Foi um ataque. Eles 
vieram tentando matar a todos e, 
graças a Deus, não conseguiram”, 
comenta o vice-cacique Alexsan-
dro dos Santos.

Questionados sobre os moti-
vos que desencadearam a disputa 

por território, já que a terra ainda 
pertence à prefeitura de Bento, os 
indígenas atualmente residentes 
no acampamento explicam que se 
trata de mudanças de regras inter-
nas. De acordo com Alexsandro, há 
uma lei na comunidade que im-
põe aos residentes a pacificação. 
“Todos podem vir aqui morar e 
trabalhar, desde que respeitem a 
lei. Quem vem com a intenção de 
fazer baderna, a gente não aceita 
mesmo. Nós vivemos hoje dentro 
de um bairro de Bento e estamos 
tentando mostrar para a sociedade 
que somos pessoas de bem”, afir-
ma. Conforme o grupo, hoje todos 
os homens estão trabalhando fora 
da aldeia e as mulheres se dedicam 
à confecção e venda de artesanato. 
“Nós aproveitamos a região de 
Bento para garantir o sustento das 
nossas famílias”, comenta.

REINTEGRAÇÃO DA POSSE
Em 2019, a prefeitura de 

Bento Gonçalves entrou com ação 

na Justiça contra a comunidade 
Kaingang, a Fundação Nacional do 
Índio (Funai) e a União, solicitan-
do a reintegração de posse da área 
de passagem onde os indígenas 
estão residindo. Entre diversos 
motivos, além do fato de se tratar 
de uma propriedade municipal, a 
prefeitura cita conflitos internos 
entre os membros da comunidade 
indígena, perturbações de sosse-
go relatadas por moradores nos 
arredores do acampamento e a 
restrição que os indígenas do local 
estariam provocando ao acesso de 
outras famílias que teriam a inten-
ção de utilizar o espaço como área 
de passagem.

O julgamento do processo ain-
da segue em andamento. Uma das 
últimas movimentações foi a ma-
nutenção da negativa da liminar de 
reintegração de posse pelo Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Região 
(TRF4) em dezembro do ano pas-
sado. Na decisão, o desembarga-
dor federal Cândido Alfredo Silva 

Leal Júnior considerou que não há 
risco de dano grave ou de difícil re-
paração que justifique a concessão 
da tutela de urgência requerida. A 
medida solicitada pelo município 
tinha o intuito de reaver o espaço 
de terra imediatamente, enquanto 
o processo seguia em tramitação 
na Justiça.

Em análise liminar, a 1ª Vara 
Federal de Bento Gonçalves negou 
o pedido do município, observan-
do o parecer da Funai que consta-
tou que a área se encontrava pa-
cífica após incidentes de conflitos 
citados pelo município. A prefeitu-
ra, então, recorreu ao tribunal pela 
reforma da decisão de tutela de 
urgência, sustentando que a per-
manência da comunidade Kain-
gang traria riscos às famílias que 
residem na região e aos índios que 
pretendem se alojar na área como 
passagem.

O relator do caso na corte, 
desembargador Cândido Alfredo 
Silva Leal Júnior, manteve o enten-

dimento de primeiro grau, consta-
tando que as 23 famílias que vivem 
no local possuem uma comunida-
de consolidada, com crianças indo 
à escola e adultos trabalhando na 
colheita de frutas e empresas do 
ramo. Segundo o desembargador, 
“a reintegração da posse ao muni-
cípio, neste momento, não é apta a 
solucionar eventuais desavenças 
internas entre as famílias alojadas 
no Município de Bento Gonçalves, 
tampouco é razoável sujeitá-las a 
episódios de violência em suas re-
servas de origem”.

Também em 2020, a comuni-
dade indígena solicitou a suspen-
são do processo de reintegração 
de posse pela prefeitura, pedido 
que foi negado em juízo de pri-
meira grau. A comunidade, então, 
entrou com um agravo de instru-
mento contra essa negativa, que 
também foi julgado improcedente. 
Dessa forma, o Ministério Público 
entrou com novo recurso, que ain-
da está pendente de julgamento.

Fotos Eduarda Bucco
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CONVIVENDO COM O MEDO
Depois do episódio de sába-

do, 23/10, mulheres indígenas 
moradoras do acampamento re-
lataram ao SERRANOSSA o sen-
timento de medo e insegurança 
vividos diariamente no local. “A 
gente nunca esperava por isso. As 
crianças viviam correndo para cá 
e para lá. Agora temos que estar 
toda hora chamando para ficarem 
sempre por perto”, relatou uma 
mãe que viu integrantes do grupo 
rival colocarem uma arma na ca-
beça de sua filha de 13 anos.

Algumas crianças chegam a 
estar há dias sem frequentar a es-
cola devido à insegurança de per-
correr o caminho até a institui-
ção. “A Funai nos garantiu que a 
justiça será feita, até porque hou-
ve diversos crimes em uma noite 
só, como tentativa de homicídio, 
formação de quadrilha e porte de 
arma”, comentou o vice-cacique 
Alexsandro dos Santos.

Questionado sobre a situação 
irregular em que se encontram 
no acampamento, o vice-cacique 
argumentou que, hoje, não ha-
veria outro lugar para a comuni-
dade se instalar. “Nós saímos há 

muito tempo das nossas aldeias e 
não há mais terras para nós. Aqui 
temos trabalho para sustentar 
nossas famílias e escola para as 
nossas crianças”, comenta. “Mas 
além de não nos darem seguran-
ça, querem tirar a única coisa que 
hoje temos, que é um lugar para 
morar”, complementa Alexsan-
dro fazendo referência ao Poder 
Público.

Hoje, o vice-cacique afirma 
que praticamente ninguém dor-
me à noite no acampamento, a 
fim de ficarem atentos a qualquer 
movimentação desconhecida. 
Além disso, famílias que viram 
suas casas sendo atingidas pelos 
disparos e suas portas arrom-
badas preferem permanecer na 
residência de vizinhos, para se 
sentirem mais seguras.

SOBRE O CONFLITO
A Brigada Militar compare-

ceu ao acampamento após rece-
ber informações sobre o conflito 
que acontecia na madrugada de 
sábado, 23/10. O fato foi remeti-
do à Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher (DEAM) 
de Bento, onde a delegada Deise 

Salton Brancher Ruschel fez uma 
investigação preliminar e enca-
minhou ao Ministério Público 
Federal (MPF). De acordo com 
a delegada, foi solicitado acesso 
aos celulares de alguns dos indí-
genas ao Judiciário, “mas eles de-
clinaram competência”. “O Poder 
Judiciário Estadual disse que a 
competência é da Justiça Federal. 
Assim, a investigação ficará a car-
go da Polícia Federal”, esclareceu.

Conforme a Funai, a interme-
diação dos conflitos extrapola sua 
linha de atuação, por se tratar de 
uma questão criminal. Mesmo as-
sim, representantes da fundação 
estiveram em Bento Gonçalves 
no início da semana para tentar 
encontrar meios de apaziguar a 
situação. “Estamos tentando pa-
cificar os grupos para que não se 
agrave o conflito entre eles”, afir-
mou a Funai.

“A comunidade está tentando 
uma vida melhor. O que aconteceu 
vai passar aos poucos e vamos 
retomando à vida normal. Espera-
mos que a lei seja cumprida e que 
os que tentaram invadir nossa co-
munidade sejam punidos”, comen-
ta o cacique Isaías da Silva.

Fotos Eduarda Bucco

Segurança
Juíza explica soltura de homem preso três 
vezes no mesmo dia por furto em Bento

Eduarda Bucco
O caso de um homem de 36 

anos preso três vezes em 24h em 
Bento Gonçalves repercutiu na úl-
tima sexta-feira, 22/10. Conforme 
a Brigada Militar, nos dois primei-
ros casos o homem teria cometido 
furto em uma lancheria e, poste-
riormente, em uma chapeação. 
Nas duas ocasiões, ele teria sido 
encontrado instantes depois do 
fato, com dinheiro supostamente 
proveniente do crime. Por não se 
tratar de um flagrante, ele foi sol-
to após o registro policial. Mais 
tarde, ainda na sexta-feira, ele foi 
flagrado furtando dinheiro de uma 

residência, sendo então recolhido 
à Penitenciária Estadual de Bento 
Gonçalves.  Entretanto, por decisão 
judicial, ele foi posto em liberdade.

A decisão é da juíza da 1ª Vara 
Criminal de Bento, Fernanda Ghi-
ringhelli de Azevedo, que justificou 
a soltura por se tratar de um delito 
de furto simples, “ou seja, pratica-
do sem violência ou grave ameaça 
à pessoa”. A juíza ainda esclarece 
que a prisão preventiva tem cará-
ter excepcional, “só podendo ser 
decretada quando estiverem pre-
sentes todos os seus requisitos, 
pois a regra é que os réus respon-
dam ao processo em liberdade”.

Fernanda também cita um an-
tecedente policial do acusado por 
tráfico de drogas em 2015, não se 
tratando de delito contra o patri-
mônio. “Quanto ao delito de furto 
praticado, em tese, pelo flagrado, 
na mesma data deste fato, sequer 
foi concluído o inquérito policial, 
não se tratando, portanto, de ação 
penal – em denúncia recebida – em 
andamento”, complementou a juíza.

Dessa forma, o acusado será 
primeiramente investigado por 
inquérito policial para posterior-
mente ser, ou não, indiciado e de-
nunciado pelos crimes de furtos 
simples. 

Homem acusado de matar ex-companheira 

em 2019 é condenado a 20 anos de prisão
O acusado de matar a fa-

cadas a ex-companheira em 
2019 em Bento Gonçalves foi 
condenado a 20 anos de prisão 
em regime fechado. Éberson 
Guaresi de Freitas, de 32 anos, 
foi julgado em Júri Popular na 
quarta-feira, 27/10, na comarca 
de Bento. O caso aconteceu em 
11 de agosto daquele ano, no 
bairro São Francisco, quando 
a vítima, Vanessa Martins, foi 
surpreendida pelo acusado em 
frente a sua residência. De acor-
do com a denúncia do Ministé-
rio Público, ela foi atingida por 
21 golpes de faca.

O homem foi condenado 
por homicídio quadruplamente 
qualificado, com as qualificado-
ras de motivo torpe, meio cruel, 

emboscada e feminicídio, além 
do agravante da reincidência, 
com atenuante da confissão, se-
gundo informações confirmadas 
pela juíza Fernanda Ghiringhelli 
de Azevedo.

O defensor público Rafael 
Carrard, que representou o réu 
no Júri Popular, relata que hou-
ve consentimento tanto da acu-
sação quanto da defesa sobre 
a necessidade de condenação. 
“No entanto, a divergência resi-
diu na incidência das qualifica-
doras, que eram quatro. Houve 
debate técnico sobre o cabimen-
to delas, sendo que os jurados 
acabaram por acatá-las”, conta. 
O defensor afirma que ainda 
irá estudar se será feito recurso 
diante da condenação.

Homem é morto 
a tiros no Municipal

Um homem de 40 anos foi 
morto a tiros por volta das 23h30 
de quarta-feira, 27/10, em Bento 
Gonçalves. O fato aconteceu na 
rua Balduíno Alegretti, no bairro 
Municipal.

Conforme a Brigada Militar, 
que atendeu a ocorrência, o ho-
mem possuía antecedentes poli-
ciais por furto de celular, estupro 
de vulnerável e furto/arromba-
mento de residência (2x). Ele foi 
identificado como Rudinei da Silva.

A Brigada Militar isolou o lo-
cal para o trabalho da perícia e a 
investigação sobre a motivação, 
bem como autoria, está a cargo da 
Polícia Civil.

Essa foi a 32ª morte violenta 
registrada apenas neste ano em 
Bento.
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Eduarda Bucco
Em 2016, aos 35 anos, quan-

do ainda estava amamentando sua 
filha de três anos, Juliana Ferrari 
Boiaski não se assustou ao encon-
trar um pequeno cisto na mama es-
querda. Pesquisas indicam que, du-
rante o período de aleitamento, as 
taxas de determinados hormônios 
que favorecem o desenvolvimento 
desse tipo de câncer caem na mu-
lher. Além disso, não havia históri-
co recente de câncer de mama em 
sua família. Em consulta com uma 
obstetra, a suspeita era de que se 
tratava apenas de uma inflamação, 
mas o cisto acabou evoluindo rapi-
damente, o que levou Juliana a con-
sultar um especialista de mama. E 
contrariando as probabilidades do 
seu caso, a biópsia constatou se tra-

Outubro Rosa
Para quem tem fé, amor, e carinho à sua volta, a vida nunca tem fim
Ao descobrir um 
tumor maligno na 
mama esquerda 
em 2016, quando 
amamentava a filha, 
Juliana Ferrari Boiaski 
foi do céu ao inferno 
em apenas um dia. 
Hoje, após um longo 
período de tratamento 
e recuperação, a 
tatuagem em sua 
mão traz a lembrança 
diária de uma luta que 
trouxe mais significado 
à sua vida

tar de um câncer triplo-negativo, 
em estágio avançado. Em cerca de 
um mês, o tumor maligno aumen-
tou de 1,5cm para 4cm. “A primeira 
coisa que vem à cabeça é: ‘eu vou 
morrer’. A gente fica sem chão”, re-
corda Juliana. 

No mesmo dia do diagnóstico, 
ao se dirigir à ala de oncologia do 
Hospital Tacchini, Juliana conta 
que seu quadro de saúde começou 
a ficar mais claro ao encontrar ou-
tros pacientes na mesma condição. 
“A primeira pergunta que fiz à on-
cologista foi se meu cabelo também 
cairia, porque isso é um baque mui-
to grande para as mulheres”, co-
menta. O que Juliana ainda não en-
tendia é que a perda do cabelo era 
apenas um dos grandes desafios 
que seriam enfrentados ao longo 
de cerca de um ano de tratamento. 
Foram 16 sessões de quimiotera-
pia e 30 sessões de radioterapia, 
12kg a menos, suplementos diários 
e diversas medicações, inclusive 
para depressão. “Foi cerca de um 
ano sem apetite, sem disposição e 
com diversas crises de depressão”, 
recorda Juliana. 

Mas em setembro de 2016, 
após realizar a cirurgia de remoção 
do tumor e seu cabelo voltar a cres-
cer novamente, a visão de Juliana 
sob o câncer começou a mudar de 
uma “sentença de morte” para uma 
“oportunidade de evolução como 
ser humano”. “Da mesma forma 
que veio muito rápido [o tumor], 
ele também regrediu muito rápido. 
Por mais debilitada que eu esti-
vesse, meu organismo reagiu bem 
ao tratamento”, relata. E o segredo 
para um tratamento de sucesso, se-

gundo ela, foi a vontade de viver, o 
amor pela filha, Lara Isabelly, e por 
toda família, além da fé e da rede 
de apoio e acolhimento formada 
em torno de si. 

ELA NUNCA ESTEVE SÓ
Ao ser diagnosticada com um 

tipo agressivo de câncer de mama, 
Juliana relembra dos sentimentos 
de medo e frustração por não en-
tender os motivos por trás de sua 
atual condição de saúde. Passado 
o período de busca por respostas, 
a aceitação possibilitou uma nova 
fase de vivência do câncer. E junto a 
ela, a percepção de que Juliana não 
estava sozinha. Além de familiares 
e amigos queridos, a paciente se 
viu abraçada pela equipe da Liga de 
Combate ao Câncer de Bento Gon-
çalves e por toda a ala oncológica 
do Tacchini. Foram diversas con-
sultas com fisioterapeutas, psicó-
logos e demais profissionais, além 
de cuidados especiais para possi-
bilitar o conforto de Juliana. “Eu fui 
a primeira paciente que a Liga au-
xiliou na colocação de um clipe na 
mama, para que na hora da cirur-
gia o médico soubesse exatamente 
onde estava o tumor. É uma forma 
de tornar o procedimento menos 
invasivo” revela. “Agradeço muito à 
Maria Lucia, presidente da Liga, e a 
todos os médicos e toda equipe da 
Oncologia”, declara Juliana. 

Outro companheiro infalí-
vel na jornada contra o câncer foi 
Deus. Devota de Nossa Senhora de 
Caravaggio, da qual a data de cele-
bração é a mesma do aniversário 
de sua filha, em maio, Juliana fez 
uma promessa para auxiliar na sua 

cura. A frase “para quem tem fé, a 
vida nunca tem fim” foi gravada 
em sua mão direita, uma forma de 
relembrar todos os dias da batalha 
que trouxe mais significado à sua 
vida. “A gente aprende a dar valor 
às pequenas coisas, a reclamar me-
nos e a aproveitar o momento pre-
sente”, revela.

Hoje, aos 40 anos, Juliana 
aconselha que toda mulher passe 
a se perceber mais e ficar atenta a 
qualquer sinal diferente que pos-
sa aparecer. “Se eu não estivesse 
amamentando, talvez não tivesse 
descoberto a tempo”, reflete. O cui-
dado com o corpo, o autoexame e a 
insistência do diagnóstico preciso 
são algumas das dicas de Juliana. 
“Na minha primeira consulta, me 
falaram que se tratava de uma in-
flamação. Mas eu desconfiei e fui 

atrás de uma segunda opinião”, 
exemplifica. E, por fim, deixa uma 
mensagem de esperança a todas 
as mulheres que estão enfrentando 
ou poderão vir a enfrentar a doen-
ça: “o câncer não é uma sentença de 
morte. A gente não pode desistir ao 
receber o diagnóstico. Eu lutei com 

todas as minhas forças porque eu 
sabia que tinha uma filha pequena 
que dependia de mim. Que tinham 
pessoas torcendo pela minha recu-
peração. Hoje me sinto uma pessoa 
totalmente diferente e levo a expe-
riência como um aprendizado que 
Ele me proporcionou”, finaliza. 

Eduarda Bucco Arquivo pessoal

Diante da autorização do 
Estado para aplicação da Pfi-
zer nas pessoas que recebe-
ram a AstraZeneca e estão com 
a segunda dose em atraso, a 
prefeitura de Bento Gonçalves 
divulgou novas datas de vaci-

Vacinação
Bento aplica Pfizer como 2ª dose da AstraZeneca

nação. Nesta sexta-feira, 29/10, 
das 14h às 19h, o drive-trhu na 
Fundaparque será para quem 
recebeu a primeira dose da As-
traZeneca até 23 de julho. Na 
quarta-feira, 03/11, das 15h 
às 20h, o drive-trhu será volta-

do para imunização de quem 
recebeu a primeira dose da 
AstraZeneca até 26 de julho. 
Em todas as datas, é necessá-
rio apresentar documento com 
foto e o cartão entregue no dia 
da vacinação.

Profissionais da saúde recebem a 3ª dose em Bento
Está disponível nas unidades 

vacinadoras a 3ª dose da vacina 
contra o Coronavírus para os pro-
fissionais da saúde vacinados com 
a 2ª dose há mais de 180 dias em 
Bento. Segundo a prefeitura, até o 

momento 1.566 profissionais da 
saúde receberam a dose de reforço. 
A terceira dose também foi aplica-
da em 2.957 pessoas maiores de 60 
anos e 37 imunossuprimidos.

A dose de reforço pode ser re-

alizada nas unidades de saúde do 
Zatt, Zona Sul, Eucaliptos, Licor-
sul, Goretti, Central, Santa Marta e 
Conceição. Não é necessário agen-
damento e o horário é das 7h30 às 
11h e das 13h às 16h30.

2ª edição da campanha de doação de 
sangue será realizada em novembro

A prefeitura de Bento Gon-
çalves, por meio da secretaria de 
Saúde e Governo e do Hospital 
Tacchini, realiza mais uma cam-
panha de doação de sangue no 
dia 10/11. A ação será realizada 
das 8h30 às 12h e das 13h às 
17h, na Unidade Zona Sul, no Bo-
tafogo. Os interessados em doar 
devem realizar o cadastro prévio 
no Hospital Tacchini, pelo telefo-
ne 3455-4333, ramal 1248. Se-
rão disponibilizadas 120 vagas.

Na primeira edição da cam-
panha, realizada no dia 01/09, 
81 pessoas realizaram a doa-
ção, que foi encaminhada para 
o Hemocentro em Caxias do Sul. 
“Cada doação é fundamental 
para garantir a realização dos 
diversos procedimentos e aten-
dimentos de emergência em que 
o sangue é literalmente vital. 
Por isso pedimos que as pessoas 
que se comprometem a partici-

par da ação compareçam na data 
marcada”, comenta a enfermeira 
Líder da Agência Transfusional, 
Ana Paula Lemos.

A secretária de Saúde, Ta-
tiane Misturini Fiorio, destacou 
que o objetivo é ter um calen-
dário fixo de doação no próximo 
ano. “A primeira ação foi um su-
cesso e a população se engajou 
para poder participar. Nesta 
edição estaremos aumentando o 
número de coletas e proporcio-
nando que mais pessoas possam 
estar auxiliando. Nosso objetivo 
é manter os estoques do He-
mocentro e conscientizar todos 
sobre a importância da doação. 
E com nosso planejamento po-
deremos estabelecer datas fixas 
para doação a cada dois meses”, 
adianta.

No dia da campanha, a Uni-
dade de Saúde Zona Sul estará 
fechada para atendimento.

Para poder doar, 
é necessário levar 
um documento 
com foto e atender 
aos pré-requisitos:

• Estar bem de saúde
• Pesar mais de 50kg
• Dormir, no mínimo, 6h na 
noite anterior à doação
• Não estar de jejum 
e evitar alimentos 
gordurosos nas últimas 3h
• Não ingerir bebida 
alcoólica nas 12h antes 
da doação
• Não fumar por 2h antes 
da doação
• Ter idade entre 18 e 69 
anos

Eduarda Bucco
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Thiago Galvan 

Certa vez eu tive medo… Um medo 
inexplicável. Um medo do inexplicável. 
Um medo que talvez fosse despropo-
sitado. Todavia, penso que, hoje, meu 
sentimento de prudência é maior do 
que o meu sentimento de aventura. 

Não estou falando de coragem – da 
falta dela –, mas de respeito àquilo que, 
às vezes, fala forte em nossa consciên-
cia, para que ajamos com prudência. 
Sexto sentido? Não sei…

Todos nós, quando crianças, em 
alguma situação, até mesmo na escola, 
ouvimos de um amiguinho maior, das 
séries mais avançadas, ou de um irmão 
mais velho, um primo, um tio, tanto faz: 
“Não precisa ter medo de mim; é só me 
respeitar!”.  

Tal expressão vinha sempre depois 
de um comentário, uma brincadeira, 
uma piada mais forte ou até mesmo 
uma entrada mais dura no futebol. 
Aquele bullying que para nós nem 
bullying era, mas situações corriqueiras 
do dia a dia que, na nossa visão, não 
passava de brincadeira. E não passa-
va mesmo. Tais brincadeiras, hoje, não 
mais são brincadeiras, não sei se porque 
as pessoas tornaram-se menos toleran-
tes, mais fracas, menos preparadas para 
a vida ou se nós é que não nos dávamos 
conta de que aquilo não era uma sim-
ples brincadeira. 

Eu prefiro acreditar que eram outros 
tempos e que nós éramos mais prepara-
dos. Aliás, esse pensamento é o mesmo 
que me leva a crer que, talvez, em outras 
épocas, tempos atrás, eu não teria medo 

Medo ou respeito

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 

Verão combina com proteção

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

Estamos a pouco mais de 
um mês da chegada do verão, 
uma estação que nos enche de 
energia, na qual as atividades 
ao ar livre se tornam mais fre-
quentes, os clubes voltam a ser 
frequentados, além de outros 
momentos que antes eram evi-
tados em decorrência da Pande-
mia e que agora com o avanço 
da vacinação começam a ocor-
rer. Não podemos esquecer, é 
claro, daquele banho de sol para 
ficar com o bronzeado que mui-
tos adoram.

O verão, além de ser uma 
das estações mais agradáveis, 
é também o período de maior 
incidência de raios ultravioleta 
do ano e, com isso, os cuidados 
com nossa pele devem aumen-
tar. Entre eles está o uso correto 
do filtro solar. O uso diário do 
produto é indicado indepen-
dentemente de estação, pois, 
além de nos proteger dos raios 
ultravioleta, ajuda também re-
tardando o envelhecimento da 
pele causado muitas vezes pela 
exposição excessiva ao sol.

Mas não podemos tornar 
o Sol não nosso inimigo, pois 
uma exposição diária e orien-
tada se faz necessária para esti-
mularmos a síntese de vitamina 
D, tão importante para o meta-
bolismo do cálcio e do sistema 

imunológico. 
Com o aumento das tem-

peraturas, o banho de piscina 
ou até mesmo em nossos ma-
ravilhosos balneários e praia 
tornam obrigatório o uso do 
filtro (FPS) com fator mínimo 
30, para evitarmos aquelas 
queimaduras indesejáveis. 
Lembrando que é nesse perío-
do que as lesões de pele se tor-
nam mais comuns, partindo de 
leves manchas até mesmo ao 
terrível câncer de pele. 

É importante lembrarmos 
que existem diversos tipos de 
pele, e para cada uma a indica-
ção de um filtro específico, uma 
vez que torna o uso diário mais 
agradável, fazendo com que 
esta ação vire rotina e não obri-
gação, já que o motivo que mais 
leva as pessoas a abandonarem 
o uso do filtro é a escolha errada, 
deixando a pele oleosa, irritada, 
ou até mesmo seca demais.

Portanto para que pos-
samos passar por momentos 
agradáveis e relaxantes neste 
período, não se esqueça de in-
gerir bastante líquidos e fazer a 
escolha e uso correto do filtro 
solar, independente da idade, 
ressaltando que para bebês e 
crianças é seguro buscar uma 
orientação médica de qual me-
lhor produto.

de seguir adiante. Eu seguiria até o 
destino final, sem pestanejar. Afinal, 
o que poderia acontecer? Dentro do 
meu carro, sozinho, seguindo? 

Por outro lado, sempre fui uma 
pessoa temente a Deus, sabendo 
que Deus está em todas as coisas. 
E que Deus nos manda sinais em 
todas as coisas. Aquilo foi, então, 
um sinal de Deus para eu não pros-
seguir? Aquilo foi um aviso para eu 
retroceder, voltar atrás, pensar me-
lhor? 

Quiçá tenha sido só um aviso, 
uma lembrança de que eu não sou 
imortal. Eu sei que não sou imortal. 
Muito antes pelo contrário. Cada vez 
mais me convenço que não tenho 
medo de morrer. Vivendo, morre-
mos um pouquinho todos os dias... 
E está tudo bem! Essa é a ordem na-
tural das coisas. Porém, não precisa-
mos desafiá-la. Não provaria nada ao 
desafiar a morte. Ou melhor, prova-
ria sim! Provaria uma grande incon-
sequência da minha parte. Provaria, 
quem sabe, que eu não aprendi 
nada da cartilha até agora…

Pensando melhor, o que senti 
não foi medo. Com um entendi-
mento melhor, creio que o que eu 
senti talvez tenha sido um arroubo 
de responsabilidade, respeitando o 
desconhecido. 

A verdade é que, medo ou res-
peito, tenho certeza de que foi esse 
sentimento que me trouxe de volta 
para casa, são e salvo! 
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BANCO 29

FBTT
ROTINEIRO

SUPERHOMEM
TORRARAM
ASMAIGOR

MISTOCAIRO
VOLAND
ESCORREGA
RATOAED

AMAVELPOA
ERAATOL
LGPSDOC
HRAAPAGA

CALENDARIO
SACOLEAS

O C

(?) de
terra: ter-
remoto

Resse-
caram
(o pão)

Cada
etapa do

torneio de
futebol

Doença
alérgica

que causa
falta de ar

(?) Rickli,
ator da

novela "A-
pocalipse"

O som
emitido

em
risadas

Brinquedo 
comum em

praças

Aparar o
ramo das
árvores 

Estampa
de boli-
nhas em
tecido

"(?) uma
vez",

início de
histórias

(?) das
Rocas,
reserva
natural

Grande
confusão
ou desor-

dem
"Quem
não (?),
não ma-

ma" (dito)

Associação
de apoio a
excepcio-
nais (sigla)

A carta
mais

valiosa do
pôquer

Contrários

Parte da
oração
(Gram.)

Morango, amora e
fram-
boesa  

Relativo
ao dia a

dia
Só a

kriptonita
pode

derrotá-lo
(HQ)

Consoante
de "rua"
Gentil;

atencioso

A popular
folhinha
Espécie
de picolé

Teimosia;
zanga
Sinhá
(bras.)

Base da
prática

Faça su-
posições

Divisão de
terreno
Corte da

blusa

Sem fazer
nada

Modelo de
brinco

Operação
bancária
Extingue
o fogo 

Muito
religiosas 
A capital
do Egito

Mistu-
rado; mes-

clado

A 4a letra
Estudo das
alterações
terrestres

Qualquer
tecido

Tecla de
gravação

3/poá — rec. 4/igor. 5/misto — termo.

13

Quel Konrad
@nacaronadaquel

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br

serranossa.com.br/colunas/raquel
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Divirta-se com o Jogo dos 7 erros e com as cruzadas na página 14.

Novo nome
No mês em que completou 
12 anos de atuação, em se-
tembro, o Bento Convention 
Bureau (BCB) deu um passo 
importante no intuito de seguir 
a busca pelo desenvolvimento 
do Destino Turístico de Bento 
Gonçalves. A entidade realizou 
Assembleia-Geral Extraordi-
nária com seus associados e 
aprovou mudança de estatuto 
com uma nova denomina-
ção: “Bento e Região Con-
vention & Visitors Bureau 
(BRC&VB)”.
A nomenclatura que inclui “Vi-
sitors Bureau” dá o cunho de 
além da captação de eventos, 
o trabalho de promoção e ma-
rketing do Destino. “Conven-
tion & Visitors Bureau” passa 
a ser uma marca fantasia re-
posicionando como associação 
sem fins lucrativos, organizada 
e dirigida por empresários 
locais, relacionados à cadeia 
produtiva de viagens, eventos 
e turismo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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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.

Trofeu Empreendedor
Quinze empresas da indústria, comércio e serviços de 10 cidades da Serra Gaúcha 
foram reconhecidas com o Troféu Empreendedor Jovem 2021. Organizado pelo Sin-
dilojas Jovem de Bento Gonçalves e com o apoio do Sindilojas, o encontro reuniu 
mais de 120 pessoas no Centro Empresarial de Bento Gonçalves numa noite de 
reconhecimento à trajetória dessas marcas e seus líderes. O evento, realizado 
dia 21/10, contou com o prestígio de diversos prefeitos e lideranças regionais. 
De Bento Gonçalves, foram destaques o Crismiolo Empório Gourmet, Res-
taurante Favaretto, Mackerduz, Casa Infinita, APAE e Globo Moda Homem. 
As outras nove homenagens foram para Mercado e Armazém Pezzi de Barão, 
Máquinas Agrícolas Paxeko de Carlos Barbosa, Pilar Utilidades Domésticas de 
Coronel Pilar, Supermercado São Lucas de Garibaldi, Faccin Vinhos de Monte Belo 
do Sul, Vinícola Don Giovanni de Pinto Bandeira, Cachaçaria Velho Alambique de Santa 
Tereza, SS Esquadrias de São Pedro da Serra e Restaurante e Lancheria F2 de São Valentim do Sul. A indicação é 
feita pelos membros da diretoria do Sindilojas Jovem com base na atuação de cada empresa e empresário.

Ana Paula Ribeiro Chies

´

Re/Max inaugura em Bento
Bento Gonçalves agora tem a Re/Max, rede de imobiliárias eleita como 
a melhor franquia do Brasil pela Revista Pequenas Empresas & Gran-
des Negócios. A empresa fechou o primeiro semestre de 2021 com 
Valor Geral de Vendas (VGV) que chega a R$ 2,78 bilhões, o dobro 
em comparação com mesmo período de 2020. Na terça-feira, 19/10, 
um evento marcou a inauguração da RE/MAX Urbvias. No registro, 
Denise Castro, gerente de desenvolvimento, Thiago Medeiros e  
Túlio Marques, franqueados regionais, e Raquel Vieira e Carlos Augusto 
Farina, franqueados locais.

Enologo do ano
Alejandro Alberto Cardozo Rapetti foi eleito Enólogo do Ano 2021 pelos 
enólogos que integram o quadro social da Associação Brasileira de Enologia 
(ABE). A homenagem foi prestada em jantar do Dia do Enólogo e dos 45 
anos da entidade, realizado na sexta-feira, 22/10, no Centro Empresarial 
de Bento Gonçalves, reunindo cerca de 140 pessoas. O último encontro 
presencial havia sido em 25 de outubro de 2019, ou seja, há 700 dias. Por 
isso, esse reencontro foi marcado por muitos brindes.

Medalha Aristides Bertuol
A trajetória do jornalista Fabiano Mazzotti como escritor é de 
pouco mais de uma década, mas longo já é o reconhecimento 
que ele adquiriu neste curto período de tempo. Talvez o principal 
deles ocorreu na noite de 26/10, quando recebeu, na Câmara de 
Vereadores, a maior honraria do município, a Medalha Aristides 
Bertuol. Mais do que honrado ao ganhar a distinção, proposta 
pelo vereador Paulo Roberto Cavalli (PTB), Mazzotti se sentiu 
agradecido. “Estou extremamente feliz por este momento único. 
A gente não trabalha pensando nisso, pensamos apenas em traba-
lhar, então tenho a humildade de agradecer por esse momento. 
Muito obrigado por valorizarem a cultura. Muito obrigado por 
olharem a atividade cultural como trabalho, isso nos enche de 
ânimo para seguir em frente”, disse o homenageado. Mazzotti 
recebeu o carinho de familiares, amigos da imprensa e ainda de 
pessoas que fazem parte de sua linda trajetória.

Tudo pede vinho
O vinho é como a vida, não 
precisa ter hora, lugar para 
ser apreciado, ele pode fazer 
parte do cotidiano das pesso-
as nas mais diversas situações: 
praia, bar, almoço de domin-
go, pizza com amigos, parque 
e, claro, restaurante. E esse é 
o objetivo da campanha “Vi-
nho pode tudo. E tudo pede 
vinho”, que estreou na terça-
-feira, 26/10, com a intenção 
de chegar aos mais variados 
públicos. Idealizada pela 
Uvibra-Consevitis-RS e de-
senvolvida pela agência E21, 
o investimento total da cam-
panha é de aproximadamente 
R$ 5 milhões.

Aluno no Senac no topo
“É um aprendizado e uma emoção muito além do imaginado e esperado.  
Uma equipe grande está por trás, organizando a competição para que 
tudo esteja impecável e o mais próximo possível da competição inter-
nacional. Eu pude acompanhar, lágrimas, disputas acirradas, nervosismo, 
jovens talentos que pareciam com anos de experiência, além de todo im-
pacto que uma competição envolve, que é disputa pelo melhor lugar. Ali 
também, podemos ter claro o nível dos cursos e alunos do Senac, e posso 
garantir que o nível de excelência é alto”. A declaração da diretora do Se-
nac Bento Gonçalves, Rosângela Jardim, demostra o orgulho em ver, de 
perto, o aluno da escola atingir o lugar mais alto do pódio. O cabeleireito 
Fernando Belle Casagrande, de apenas 21 anos, conquistou no domingo, 
24/10, a medalha de ouro na etapa nacional das Competições Senac de 
Educação Profissional, ocupação Cabeleireiro, garantindo a vaga para re-
presentar o Brasil na WorldSkills Shanghai 2022 – maior competição de 
educação profissional do mundo que acontece entre 12 e 17 de outubro 
do próximo ano, na China. “Irei dar meu melhor para poder representar 
o país da melhor forma possível e quem sabe até subir ao pódio”, prome-
teu Fernando, já projetando a competição do ano que vem.

Fotos: Cesar Silvestro

fotos: Caroline Grossini

Exata Comunicação

´

Jeferson Soldi
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Raquel Konrad
Com o tema “A vida é mágica”, 

a programação do Natal Bento pro-
mete envolver a comunidade com 
uma série de espetáculos, desfiles e 
shows a partir do dia 11 de novem-
bro até o dia 9 de janeiro de 2022. 
A programação oficial e o projeto 
da decoração, que deve ser instala-
da nos próximos dias, foram apre-
sentados durante o lançamento 
oficial, realizado na Via Del Vino, na 
terça-feira, 26/10, com a presença 
de diversas lideranças.

A decoração deste ano terá no-
vidades: além da tradicional Casa 
do Papai Noel e do Carrossel Soli-
dário (que conta com arrecadação 
de alimentos e rações), pela pri-
meira vez Bento terá um presépio, 
que será instalado na Praça Walter 
Galassi. Outra novidade será a ár-
vore de Natal cantante, que contará 
com espetáculos durante a sema-
na na Via Del Vino. As cores que 
marcarão a decoração são branca 
e dourada. A Pipa Pórtico e as igre-
jas São Bento e Cristo Rei também 
terão ornamentação especial, bem 
como a Via Gastronômica, no bair-

Programação inicia dia 11/11
Espetáculos, desfiles e decoração especial: Natal Bento promete encantar
Atrações natalinas e 
projeto da decoração 
na cidade foram 
apresentados na 
tarde de terça-feira, 
26/10, na Via Del 
Vino, e organizadores 
prometem resgatar a 
magia do Natal

ro Planalto, que contará com tochas 
luminosas nas calçadas.

PROGRAMAÇÃO
Com apresentações totalmente 

gratuitas, a programação do Natal 
Bento inicia no dia 11/11, com che-
gada do Papai Noel, desfile especial 
do Buon Natale e acendimento das 
luzes, a partir das 20h, na Via Del 
Vino. Sempre às quintas-feiras, aos 
sábados e aos domingos grandes 
espetáculos movimentarão o cen-
tro de Bento. Uma das atrações 
mais aguardadas é do Grupo Tholl, 
que se apresentará nos dias 21 de 
novembro e 9 e 20 de dezembro,  às 
20h, também na Via Del Vino. Outro 
show especial de Natal é da Família 
Lima, que movimentará o centro no 
dia 4 de dezembro, também às 20h. 
O Festival Via Del Vino, que envolve 
gastronomia e vinhos, será realiza-

do no dia 19 de dezembro, às 15h.
A programação ainda inclui 

shows de orquestras, grupos de 
dança, desfile de bandas marciais, 
teatro e muito mais. A organização 
sugere que a população leve suas 
cadeiras para apreciar com mais 
conforto os espetáculos. “Neste ano 
acredito que vamos superar todos 
os desafios dos anos anteriores. 
Vamos ter uma iluminação maravi-
lhosa para toda população aprovei-
tar o espetáculo e magia do Natal, 
mas ele só será mágico se todos 
estiverem juntos, se amigos e fa-
miliares estiverem junto da gente. 
Serão dois meses que irão mudar a 
cidade, transformando em magia”, 
destacou o secretário de Turismo, 
Rodrigo Ferri Parisotto.

Antonio Cesa Longo, diretor da 
Companhia Apolo e presidente da 
Associação Gaúcha de Supermerca-

dos (Agas), que representou os pa-
trocinadores no lançamento, falou 
sobre o orgulho de levar o nome de 
Bento Gonçalves para todo o Brasil. 
“Nossa cidade é respeitada pela sua 
economia, seu polo mobiliário e 
vinícola. Mas, com certeza, hoje ela 
é respeitada porque esses grandes 
empreendedores conseguiram co-
locar uma semente, que brota em 
toda cidade com orgulho. E nós, 
como patrocinadores, acompanha-
mos este Natal e estamos honrados 
em apoiar. Isso tudo representa 
garra, fé, trabalho e religiosidade. É 
um evento completo”, destacou.

O prefeito Diogo Siqueira res-
saltou que o Natal Bento represen-
ta um momento de comemoração 
da vida. “O Natal é um momento 
para reaprendermos a viver, depois 
de um período difícil que passamos 
com a pandemia. E vamos fazer 
um evento para trazer a população 
para área Central, vamos fazer um 
Natal especial. Para que a popu-
lação possa viver este evento, nós 
estamos fazendo o básico, que é 
deixar a cidade limpa, proporcio-
nar medicamentos, uma educação 
de qualidade. O simples com exce-
lência”, disse.

Programação

11 de novembro: 
17h – Fanfarra
20h – Abertura do Natal Bento e Grande Desfi-
le de Natal – Buon Natale               
13 de novembro
20h – Teatro de Natal     
14 de novembro
20h – Bandas Marciais e Escolas
18 de novembro
20h – Orquestra de Câmara de Bento 
19 de novembro
20h – Encantos na Igreja Cristo Rei
20 de novembro
20h – show com a Canarinhos              
21 de novembro
20h – Grupo Tholl
25 de novembro
20h – P1Oito       
26 de novembro
16h – Fanfarra
20h – Black Friday   
27 de novembro
20h – Rio: apresentação de dança            
28 de novembro
20h – Frozen: um show congelante                                                         
02 de dezembro
20h – Grande Desfile de Natal – Buon Natale
03 de dezembro
16h – Fanfarra
20h – Encantos na Praça Achyles Mincarone, 
São Bento
04 de dezembro
20h – Show de Natal com a Família Lima

05 de dezembro
20h – Canarinhos             
09 de dezembro
20h – Grupo Tholl
10 de dezembro
16h – Fanfarra
16h – Encantos
11 de dezembro
20h – Espetáculo Desejo de Natal            
12 de dezembro
20h – Bandas Marciais e Escolas                               
16 de dezembro
20h – Coro Juvenil Nós em voz e Orquestra de 
Sopros de Faria Lemos  
17 de dezembro
16h – Fanfarra
18 de dezembro
20h – Grande desfile de Natal – Buon Natale
19 de dezembro
15h – Festival Via Del Vino
20 de dezembro
20h – Grupo Tholl            
21 de dezembro
20h – Auto de Natal        
22 de dezembro
20h – Teatro de Natal     
23 de dezembro
20h – Grande Desfile de Natal – Buon Natale

Família Lima

Em Bento
Novo espaço 
do IPE Saúde 
é inaugurado

Na última terça-feira, 26/10, 
a prefeitura de Bento Gonçalves, 
em conjunto com o Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais 
(Sindiserp-BG), e com o IPE Saú-
de, realizou a assinatura do con-
trato, oficializando a abertura de 
um espaço exclusivo do IPE nas 
dependências do Sindiserp. No 
local todo servidor público, seja 
estadual ou municipal, que utiliza 
o plano de saúde, pode esclarecer 
dúvidas sobre o plano e o cartão 
IPE.

A cerimônia de assinatura 
contou com a presença do prefei-
to Diogo Siqueira, vice-prefeito, 
Amarildo Lucatelli, secretário de 
Administração, Matheus Barbosa, 
presidente da Câmara de Verea-
dores, Rafael Pasqualotto, presi-
dente do Sindiserp-BG, Neilene 
Lunelli, presidente do IPE Saúde, 
Júlio César Viero Ruivo, e colabo-
radores.

No local, os usuários do pla-
no poderão tirar dúvidas, soli-
citar reembolso, cartão, se for o 
caso aderir ao plano ou mudar a 
categoria do plano. A servidora 
pública e atendente do espaço, 
Ana Maria Magro, destaca que o 
atendimento também será rea-
lizado por telefone: WhatsApp 
(54) 99678 0455 ou (54) 370202 
5888.

O espaço IPE Saúde está loca-
lizado na rua Cândido Costa, 24, 
Edifício Cainelli, 10º andar, sala 
1001, Centro
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3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

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  
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.

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

CONSULTE
VALORES E
CONDIÇÕES

DIFERENCIADAS
R.10-44.051

LANÇAMENTO
TORRE B

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. 

2020
2007
2021
2016
2021
2020
20192019
2020
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
HILUX CD SR 4x4 DIESEL 
MONTANA 1.4 LS COMPLETA
TORO 2.0 ULTRA 4x4 DIESEL

PRETA
AZUL
BRANCA
BRANCO
BRANCA
PRATA
BBRANCA
VERMELHA
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

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

SOLIS SW26NOVO
ANTONIO CARRARO MAJOR 5800
ANTONIO CARRARO TIGRONE  50CV
MASSEY FERGUSON 4707 NOVO
LS 65 CV CABINADO NOVO
LANDINI 60CV AZUL 650 HORAS
YYANMAR SOLIS 26CV  NOVO
YANMAR 1155 4x4
TRAMONTINI 5045 4x4
TRAMONTINI 8075 4x4
AGRALE 4230 4x4
AGRALE 5075 4x4
AGRALE 5075 4x4
AAGRALE 4100
 VALTRA A62 LAVOURA  NOVO
 VALTRA A73 FRUTEIRO 237 HORA
MICROTRATOR YANMAR 12 CV 
COM ENXADA ROTATIVA 

VERMELHO
640 Horas
1.200 Horas
VERMELHO
AZUL
AZUL
VERMELHOVERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
DOURADO
PRATA
VERDEVERDE
AMARELO
AMARELO
BRANCO
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Mais de 50 itens 
a preço único.

SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

(54) 3055 2200 | 3055 4400
Rua Dom José Barea, 41|Cidade Alta|BG 

negocios@imoveispontual.com.br
facebook.com/imoveispontual
www.imoveispontual.com.br

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

NO CORAÇÃO DA CIDADE
54 3452 2755

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,Rua Carlos Cembranel, 28,
Santa Marta

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

54 3451 7773 | 3055 7774
www.casttini.com.br

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

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

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

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

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

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

Imóveis

VENDO apartamento (na 
planta), no bairro Borgo, no 
Residencial San Paulo, com 
entrada totalmente parce-
lada, 1 dormitório, sala de 
estar, cozinha com churras-
queira, sacada aberta, área 
de serviço,  banheiro e boxe 
de garagem. Possibilidade 
de financiar até 100% usan-
do FGTS. Valor a partir de 
R$ 130.000. Contato (54) 9 
9966 4616, com Adriano. 
CRECI 42.504.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2021 – Objeto: Registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de quadros de comando e materiais elétricos para 
poços artesianos e recalques do município. Dia 12/11/2021, às 8h. 
Informações pelo telefone (54) 3456 1033 ou site www.santatereza.rs.gov.br. 

Santa Tereza/RS, 29 de outubro de 2021. 

Gisele CaumoGisele Caumo
Prefeita Municipal

VENDO casa no loteamento 
Bertolini, com 2 dormitó-
rios, e com terreno indi-
vidual, contendo cozinha, 
área de serviços, banheiro 
social.  Pode ser financiada 
e usado o FGTS como en-
trada. Possui ótima posição 
solar. Valor R$ 175.000. 
Contato (54) 9 9966 4616, 
com Adriano. CRECI 42.504. 
 
VENDO apartamento mobi-
liado, no Residencial Melville, 
bairro Humaitá, prédio com 
elevador, de 2 dormitórios, 
sacada aberta, em andar alto, 
contendo cozinha, sala, área 
de serviços, banheiro social e 
vaga de garagem.  Pode ser fi-
nanciado e usado o FGTS como 
entrada. Possui ótima posição 
solar. Valor R$ 180.000. Conta-
to (54) 99683 6257, com Luiz. 
CRECI 42.589.
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Sicredi Serrana atinge marca 
de 140 mil associados

Cooperativa 

Instituição 
financeira 
cooperativa 
celebra a 
conquista no 
mês em que 
comemora 36 
anos de história

No mês em que ce-
lebra 36 anos, a Sicredi 
Serrana RS/ES segue a 
sua trajetória de expan-
são ao fazer parte da 
vida financeira de 140 
mil associados. Colocar 
as pessoas no centro do 
seu modelo de negócio, 
atuando com interesse 
verdadeiro e gestão por 
propósito, são fatores 
que a fizeram alcançar 
esta marca significativa.

No último ano, a co-
operativa registrou um 

aumento de mais de 16% 
no número de associados – 
uma média de cerca de 1.360 
adesões por mês. Os novos 

associados demonstram a 
confiança e o potencial que a 
comunidade deposita na Ser-
rana, a sinergia com o jeito de 

ser e de acolher da coopera-
tiva: simples, próximo e ágil. 

A Sicredi Serrana está 
presente em 23 municípios 

da Serra Gaúcha e Vale do 
Caí, e em expansão para cin-
co cidades do Espírito Santo, 
com um portfólio de mais 
de 300 produtos e serviços 
financeiros. Atuando junto 
à comunidade, a cooperati-
va busca proporcionar uma 
boa experiência nos canais 
de autoatendimento e, tam-
bém, entender e atender as 
necessidades de seus asso-
ciados com todo o conforto e 
bem acolher que os espaços 
físicos das agências propor-
cionam. 

Até o final do ano, a Sicre-
di Serrana inaugurará mais 
uma agência em Bento Gon-
çalves, a quarta do município 
e a segunda da sua região de 
atuação com foco no agrone-
gócio. Além disso, em janeiro 
de 2022, abrirá a primeira 
agência no Espírito Santo, em 
Vitória.  Atualmente, a coope-
rativa está presente em solo 
capixaba com um escritório 
de negócios.

Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma insti-

tuição financeira coope-
rativa comprometida com 
o crescimento dos seus 
associados e com o desen-
volvimento das regiões 
onde atua. O modelo de 
gestão do Sicredi valoriza 
a participação dos mais de 
4,5 milhões de associados, 
os quais exercem papel de 
donos do negócio. Com 
presença nacional, o Sicre-
di está em 22 estados* e no 
Distrito Federal, com mais 
de 1.900 agências, e ofe-
rece mais de 300 produ-
tos e serviços financeiros 
(www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Bahia, Ce-
ará, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, Ron-
dônia, Santa Catarina, São Pau-
lo, Sergipe e Tocantins.

Agência Agro da Sicredi Serrana localizada em Farroupilha
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Especial aniversário

Impretec celebra 15 anos oferecendo 
soluções na área de informática
Em uma ampla 
e moderna sala, 
inaugurada 
recentemente, a 
Impretec aposta 
em inovações para 
atender empresas 
e consumidores 
finais em 
diferentes áreas 
de atuação

Conhecida em toda a região 
pela excelência em vendas e as-
sistência técnica de impresso-
ras, a Impretec Soluções em In-
formática ampliou seus serviços 
e hoje é referência no mercado 
regional. Há 15 anos em Bento 
Gonçalves, Carlos Barbosa, Gari-
baldi e interior, a empresa atua 
na comercialização e assistência 
de computadores, notebooks, 
servidores, impressoras, aces-
sórios para informática e supri-
mentos. 

Ao comemorar seu aniversá-
rio, a Impretec, que sempre teve 
como princípio agregar valor 
aos produtos comercializados, 
aposta na constante capacita-
ção técnica de seus profissionais 
para atender às demandas do 
mercado de impressoras, com-
putadores, servidores, infra-
estrutura de rede, locação de 
equipamentos entre outras so-
luções.  E toda essa dedicação 

está resumida na missão da em-
presa: “Conectar necessidades a 
soluções eficazes”.

Os proprietários, Marco An-
tonio e Pedro Augusto Fracalos-
si, pontuam que “o diferencial 
competitivo do negócio é o foco 
no cliente, buscando a melhor 
solução em informática de for-
ma ágil, transparente e ética”. 
Desta forma, os empresários 
mantêm o bom relacionamen-
to com seus clientes. “Estes 15 
anos de história refletem a con-
fiabilidade e segurança adquiri-
das pela Impretec junto a clien-

tes e fornecedores”, conclui.
Atualmente, a Impretec 

conta com uma vasta gama de 
produtos de informática, aten-
dendo com grande qualidade 
diferentes perfis de clientes: 
gamers, projetistas, empresas e 
usuários de tecnologia no geral.  
“Aquela pequena empresa que 
começou em uma sala de 30m² 
há 15 anos hoje conta com um 
espaço amplo e moderno de três 
andares, que possibilita aos seus 
clientes  ter a experiência antes 
mesmo da compra”, destacam os 
diretores.

A Impretec também conta 
com assistência técnica de com-
putadores e impressoras e, mais 
recentemente, tornou-se um 
Centro de Serviço Autorizado 
Epson, podendo assim atender a 
garantia de equipamentos como 
impressoras, projetores e scan-
ners da marca. 

A empresa também conta 
com serviço de locação de im-
pressoras, demanda cada vez 
mais crescente de clientes que 
buscam a praticidade e também 
o controle de impressão dentro 
de suas empresas.

54 2621 2747 | 99144 3371
real@realassessoria.com

Rua General Góes Monteiro, 218,
bairro São Francisco, Bento Gonçalves, RS

APOIO:

Rua Florianópolis, 303
Bairro Botafogo, Bento Gonçalves
3454-2244

Fotos: Raquel Konrad
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Controle as finanças. No romance, aposte 
na criatividade. 

Touro – 21/04 a 20/05
Hora de botar em dia as pendências. No 
amor, diálogo será essencial. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Atenção às fofocas. No romance, diversão 
a dois e boas energias. 

Câncer – 21/06 a 21/07
Problemas com amigos. A dois, sintonia do 
casal garante bons momentos.  

Leão – 22/07 a 22/08 
Evite atitudes impensadas. Nos relaciona-
mentos, use sua criatividade. 

Virgem – 23/08 a 22/09
Bom momento para cortar gastos. A dois, 
a relação promete ser mais profunda. 

D
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Receita | SERRANOSSA Gourmet

Nhoque de batata

INGREDIENTES
- 500 g de batata
-1 xícara de farinha 
de trigo
- 100 g parmesão 
ralado fino
- sal a gosto
- 1 colher de 
manteiga

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 29

FBTT
ROTINEIRO

SUPERHOMEM
TORRARAM
ASMAIGOR

MISTOCAIRO
VOLAND
ESCORREGA
RATOAED

AMAVELPOA
ERAATOL
LGPSDOC
HRAAPAGA

CALENDARIO
SACOLEAS

O C

(?) de
terra: ter-
remoto

Resse-
caram
(o pão)

Cada
etapa do

torneio de
futebol

Doença
alérgica

que causa
falta de ar

(?) Rickli,
ator da

novela "A-
pocalipse"

O som
emitido

em
risadas

Brinquedo 
comum em

praças

Aparar o
ramo das
árvores 

Estampa
de boli-
nhas em
tecido

"(?) uma
vez",

início de
histórias

(?) das
Rocas,
reserva
natural

Grande
confusão
ou desor-

dem
"Quem
não (?),
não ma-

ma" (dito)

Associação
de apoio a
excepcio-
nais (sigla)

A carta
mais

valiosa do
pôquer

Contrários

Parte da
oração
(Gram.)

Morango, amora e
fram-
boesa  

Relativo
ao dia a

dia
Só a

kriptonita
pode

derrotá-lo
(HQ)

Consoante
de "rua"
Gentil;

atencioso

A popular
folhinha
Espécie

de picolé

Teimosia;
zanga
Sinhá
(bras.)

Base da
prática

Faça su-
posições

Divisão de
terreno
Corte da

blusa

Sem fazer
nada

Modelo de
brinco

Operação
bancária
Extingue
o fogo 

Muito
religiosas 
A capital
do Egito

Mistu-
rado; mes-

clado

A 4a letra
Estudo das
alterações
terrestres

Qualquer
tecido

Tecla de
gravação

3/poá — rec. 4/igor. 5/misto — termo.

MODO DE PREPARO
Cozinhe as batatas com a pele em água fervente até ficarem macias. Com as batatas 
quentes retire a casca e passe por um espremedor de batatas. Depois deixe as 
batatas espremidas esfriarem para perder o máximo de umidade. Após, acrescente 
a manteiga, o queijo parmesão e metade da farinha de trigo e misture um pouco. 
Tempere com sal a gosto e acrescente mais farinha de trigo até dar o ponto. Despeje 
a massa em uma superfície enfarinhada. Pegue um pouco de massa e abra-a 
fazendo um fio. Corte os nhoques com uma faca.Cozinhe os nhoques em água 
fervente até que eles subam para a superfície da água. Sirva com seu molho favorito.

Sete Erros | Respostas na página 8

Charge | Por Amorim

Libra – 23/09 a 22/10 
Use sua diplomacia nas desavenças. A re-
lação deve ganhar planos para o futuro. 

Escorpião – 23/10 a 21/11 
Sua determinação estará em alta. A dois, a 
relação ganha diálogo e curtição. 

Sagitário – 22/11 a 21/12 
Hora de inovar. No amor, sucesso em pla-
nos de passeio e viagem.  

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Evite agir por impulso. A dois, tende a falar 
mais sobre sentimento. 

Aquário – 21/01 a 19/02
Hora de desapegar do que não usa. A dois, 
seu jeito atraente será irresistível. 

Peixes - 20/02 a 20/03
Sorte nas finanças. Na vida amorosa, clima 
está perfeito para curtição a dois. 

to, mesmo que haja diferenças na for-
ma de pesquisa entre elas. 

Outro ponto importante é que o 
mestrado, via de regra, permite au-
mento na renda. Efetuamos recente-
mente uma pesquisa com egressos 
de mestrado e doutorado da Univer-
sidade de Caxias do Sul (UCS), sendo 
que uma das perguntas questionava 
se houve aumento de renda posterior 
à titulação. Em torno de 50% dos en-
trevistados indicou renda maior. Para 
esses, o crescimento médio foi de 
34%. Para os que tiveram aumento de 
renda e mudança de atividade profis-
sional ou cargo, o crescimento médio 
na renda foi de 58%.

A partir da qualificação das com-
petências de pesquisa, fundamentais 
em um mundo onde o aprender a 
aprender é cada vez mais valorizado, 
tendo em vista um cenário da apren-
dizagem para toda a vida (lifelong 
learning), o mestrado possibilita uma 
tomada de decisão mais fundamen-
tada e uma capacidade superior de 
solução de problemas, contribuindo 

Se algum colega de trabalho 
lhe perguntar qual sua opinião 
sobre fazer um mestrado, quero 
apostar que você muito provavel-
mente se questionaria: o que tem 
a ver o mestrado para a atuação 
dele na organização se o curso 
serve para dar aula na faculdade? 
Será que ele está buscando seguir 
carreira acadêmica, ou ter outra 
atividade para complementar a 
renda? Esse é um mito que cir-
cunda o mestrado, delimitando-o 
à qualificação para professor do 
Ensino Superior.

Apesar de tanto os mestrados 
acadêmicos quanto os mestra-
dos profissionais possibilitarem 
lecionar no Ensino Superior, eles 
proporcionam outros benefícios. 
O mestrado acadêmico possui 
foco maior, mas não exclusivo, na 
carreira acadêmica e no ofício de 
pesquisador. O mestrado profissio-
nal, por outro lado, está mais asso-
ciado à busca atrelada à pesquisa 
de soluções para organizações e 
comunidades. Todavia, ambos po-
dem ser encarados como jornadas 
intensas de interação de ideias, de 
reflexões, de produção do conheci-
mento e de ampliação das perspec-
tivas. A partir principalmente do 
desenvolvimento de competências 
atinentes ao pesquisar, muda nos-
sa forma de enxergar, de pensar, 
de analisar, de avaliar e de refletir. 
Desenvolvemos um pensamento 
analítico e crítico. Pode chegar ao 
ponto de algumas pessoas não se 
reconhecerem mais! Isso ocorre 
em todas as áreas de conhecimen-

Mestrado: 
muito mais que lecionar 

no Ensino Superior

Prof. Fabiano Larentis 
Coordenador do Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu da 
UCS e docente da área de Sociais

para processos de melhoria contí-
nua e uma maior geração de inova-
ções. Senso crítico, inovatividade e 
espírito científico se sobressaem, 
elementos fundamentais para um 
mundo onde a volatilidade, insta-
bilidade, complexidade e ambigui-
dade nos desafiam diariamente. 

Necessário destacar um as-
pecto. Para fazer o mestrado, basta 
ter a graduação. Uma boa dose de 
curiosidade, interesse em perceber 
outras maneiras de compreender o 
mundo e disposição para estudar 
auxiliam muito na jornada.

Na UCS contamos com 18 pro-
gramas de mestrados e doutora-
dos, de todas as áreas do conheci-
mento, reconhecidos nacional e até 
mesmo internacionalmente por 
sua qualidade e impacto na socie-
dade. Para os que querem conhe-
cer mais benefícios dos mestrados, 
convido a acessar o portal no site 
da universidade, em especial o 
espaço de perguntas e respostas 
referentes aos cursos.

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

   FAÇA SUAS COMPRAS PELO 
WHATSAPP 54 99624 2933

supermercadocarbonera
ofertassupermercadocarbonera
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Feijão Azulão
Preto 1kg

Isabela Lámen

Leite Italac
Integral 1L

limite 12 un. por cliente

OFERTAS VÁLIDAS

PARA (29/10 E 30/10)

Agulha com 
Osso Pedaço

17,90R$
kg

kg

un.

19,90R$

5,99R$

Papel Higiênico 
Duetto 12 Rolos 

un.12,99R$

Água Sanitária Gota 
Limpa 5L

un.9,99R$

Chopp Sud 2L
Leve 2 pague/cada

cada15,99R$

Erva-mate 
Amável 1kg

un.8,99R$

Molho de Tomate 
Cajamar

un.0,89R$

Cebola

kg1,59R$
Banana Branca

kg2,39R$
Brócolis

un.1,99R$

un.0,89R$

un.2,89R$

Ponta de Peito

SUPER
OFERTAS
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Mestrados nas mais diversas áreas?  

Na UCS Bento TEM! 
A UCS Bento está com as inscrições abertas 

para o Mestrado Profissional em Engenharia de 
Produção. Com área de concentração em Gerên-
cia 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 relacio-
nados ao valor agregado por esses sistemas.

O processo seletivo é classificatório, conduzi-
do por Comissão de Seleção, nomeada pelo Cole-
giado do Programa. São 16 meses de curso.

Vestibular 2021: 
provas todas as 

segundas 
e quintas-feiras

Não tenha dúvida! Estudar na UCS é esco-
lher as melhores perspectivas para a construção 
de uma trajetória pessoal e profissional de su-
cesso. Na UCS os alunos encontram a segurança 
de integrar uma instituição com mais de 50 anos 
de história, mas com uma visão moderna, dinâ-
mica e inovadora.

Na UCS os estudantes se deparam com cur-
sos flexíveis, com uma proposta curricular que 
confere muito mais autonomia para direcionar 
sua formação. Não é por nada que são mais de 
100 mil as pessoas graduadas pela UCS.

Se você quer fazer parte desta grande e con-
ceituada Universidade, não perca a oportunida-
de e se inscreva no Vestibular UCS, com provas 
todas as segundas e quintas.

Transferências UCS com 50% de desconto!
A UCS é uma das universidades 

mais conceituadas do Brasil. Por isso, 
se você está cursando Ensino Superior 
em outra universidade, venha para a 
UCS e aproveite até 100% das discipli-
nas já cursadas. 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!

Para mais informações, contate 
a área de Relacionamento da UCS 
Bento, através do whats (54) 99919-
3141.

Pós em Farmácia Oncológica
Promover a qualificação 

de profissionais Farmacêuti-
cos para a atuação especiali-
zada no cuidado ao paciente 
oncológico e preparação de 
medicação quimioterápica é 
o objetivo principal do curso 
de Especialização em Farmá-
cia 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 dezem-
bro de 2022, serão minis-
tradas quinzenalmente, nas 
sextas, das 18h30 às 22h30 e 
aos sábados, das 8h às 12h e 
das 13h30 às 17h30, na mo-
dalidade presencial digital.

Mais informações 
contate a área de Relações 
com o Mercado da UCS 
Bento, através do Whats 
(54) 9 9653.3184 , ou em 
ucs.br – na aba Especializa-
ção e MBA.

Mestrado em 
Engenharia de Produção

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

Mestrado em Letras e Cultura 

Outro Processo Seletivo aberto na UCS Bento é o do Mes-
trado em Psicologia. Estão sendo oferecidas 20 vagas, distri-
buídas entre as duas Linhas de Pesquisa do Programa: Diag-
nóstico e intervenções clínicas em contextos psicossociais 
ou Riscos e recursos psicossociais em contextos de trabalho: 
diagnóstico e intervenção.

Mestrado em Psicologia

Estão abertas também as inscrições para o Processo 
Seletivo do Mestrado em Turismo – 1º Semestre de 2022, 
nos Campi de Bento, Canela, Nova Prata, Vacaria e na Uni-
dade Torres. O valor da taxa é de R$ 150, sendo que egres-
sos da UCS têm 30% de desconto sobre este valor.

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

Mestrado em Turismo e Hospitalidade

Informações  sobre os cursos 
de Mestrado podem ser obtidas com a área de 

Relações com o Mercado da UCS, 
através do Whats App 

 (54) 9 9653-3184.
Acesse o QR Code e saiba mais:

Indique amigos e ganhe benefícios
A UCS está com uma 

promoção especial para to-
dos 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! Preencha o for-
mulário que está no site 
www.ucs.br/site/formula-
rios/184/exibir/

Saiba mais conversando 
através dos números de 
Whats (54) 99626-2771 e 
(54) 99919-3141. 
Acesse o QR-CODE e 
descubra os CURSOS da 
UCS BENTO.



EDIÇÃO 834
Sexta-feira, 

29 de outubro de 2021

Previsão do tempo

30/10
15º
26º

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

tarde e à noite.

29/10
14º
27º

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

“Certa vez eu tive um medo 
inexplicável… Hoje, todavia, meu 
sentimento de prudência é maior do 
que o meu sentimento de aventura”

Thiago 
Galvan

Página 6

Os destaques 
sociais da semana 
estão na coluna 
da Quel

Quel
Konrad

Página 8

 Pedro 
Della 
Côrte
Página 6

“O motivo que mais leva 
as pessoas a abandonarem 
o uso do filtro solar é a 
escolha errada”

31/10
15º
29º

Reivindicação
Governo do RS acata pedido para retorno 
presencial obrigatório das aulas no Estado

Em reunião na quarta-feira, 
27/10, o Gabinete de Crise do 
governo do Rio Grande do Sul de-
cidiu autorizar mudanças nos pro-
tocolos de combate à pandemia de 
COVID-19, entre as quais as que 
definem o retorno obrigatório às 
aulas presenciais para estudantes 
de escolas gaúchas. Na ocasião, o 
Gabinete de Crise decidiu acatar o 
pedido da Secretaria da Educação 
(Seduc) para que o retorno pre-
sencial às aulas se torne obriga-
tório aos estudantes da Educação 
Básica – Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio – de 
todas as redes de ensino do Rio 
Grande do Sul – estadual, munici-
pais e privadas.

A solicitação de retorno de 
todos os estudantes no regime 
presencial também foi feita pelos 
representantes das redes munici-
pais e particulares no Centro de 
Operações e Emergência em Saú-
de (COE) Estadual, que conta com 
a presença de representantes da 
União Nacional dos Conselhos Mu-
nicipais de Educação do RS (UNC-
ME/RS), do Conselho Estadual de 
Educação (CEEd), da União dos 
Dirigentes Municipais de Educa-
ção (Undime) e do Sindicato do 
Ensino Privado do Rio Grande do 
Sul (Sinepe).

Além disso, segundo o gover-
no do Estado, em reunião com 
Ministério Público, foi pontuada 
a importância e o compromisso 
para que todas as crianças e jo-
vens voltem a frequentar a escola 
de maneira presencial, para mi-
tigar os efeitos da pandemia na 
educação. Entre os argumentos, o 
fato de que muitos alunos não vol-
taram aos estudos e que o proces-

so de ensino aprendizagem é mais 
efetivo com o estudante presente 
em sala de aula, como apontam 
estudos.

O Gabinete de Crise decidiu 
aprovar o retorno presencial obri-
gatório na Educação Básica, desde 
que sejam garantidos os protoco-
los sanitários vigentes. Na avalia-
ção da equipe de governo, tendo 
em vista a queda das taxas de con-
taminação e hospitalizações e o 
avanço da vacinação no RS, o mo-
mento é propício para a retomada 
das aulas presenciais.

Em casos de excepcionali-
dade, como condições médicas 
específicas e comorbidades, será 
autorizada a continuidade das 

Em casos de 
excepcionalidade, 
como condições 
médicas específicas 
e comorbidades, 
será autorizada a 
continuidade das 
atividades escolares 
do estudante em 
regime remoto

atividades escolares do estudante 
em regime remoto. O detalhamen-
to dessas exceções será debatido 
entre as equipes das secretarias 
da Educação e Saúde e posterior-
mente publicadas em decreto.

“A escola não é foco de con-
taminação, ela reflete a condição 
da comunidade em que está in-
serida. Precisamos desse retorno 
pela questão pedagógica, cada dia 
é importante para os estudantes. 
Quanto mais tempo sem a escola, 
mais difícil é trazer os jovens de 
volta”, disse a secretária da Educa-
ção, Raquel Teixeira.

As mudanças autorizadas de-
verão ser detalhadas e oficializa-
das pelo governo do Estado.

Reprodução

Exportação de móveis cresce 
quase 70% no polo de Bento

Resultado positivo

As exportações de móveis se-
guem em alta no acumulado do ano 
até o mês de setembro – especial-
mente no polo moveleiro de Bento. 
Conforme análise feita pela inteli-
gência comercial do Sindmóveis, 
as empresas da região exportaram 
US$ 53,1 milhões nos nove primei-
ros meses de 2021. Esse desempe-
nho corresponde a um crescimento 
de 69% ante 2020 e de 57% em re-
lação a 2019, considerando o mes-
mo período de análise.

Por causa da pandemia, o pri-
meiro semestre de 2020 foi de sig-
nificativa baixa no desempenho do 
mercado interno brasileiro. Já no 
segundo semestre do mesmo ano, 
iniciou uma expressiva recupera-
ção em comparação aos primeiros 
seis meses. De acordo com o dire-
tor Internacional do Sindmóveis, 
Cleberton Ferri, o desempenho 
poderia ser ainda melhor tanto no 
mercado interno quanto no exter-
no, mas as questões econômicas 
dificultam a expansão do setor. “O 
aumento do custo de produção as-
sociado a um cenário de incertezas 
econômicas relativas à recuperação 
do PIB, geração de empregos e re-

cuperação do consumo tendem a 
inibir a produção. Isso impacta di-
retamente nas projeções de vendas 
de um modo geral”, explica.

PRINCIPAIS DESTINOS
Os Estados Unidos seguem 

como principal comprador dos 
mobiliários fabricados no polo de 
Bento Gonçalves, seguido de Chile, 
Uruguai, Peru, Reino Unido, Colôm-
bia, México, Panamá, Paraguai e 
Arábia Saudita.

DE OLHO NO FUTURO
Um dos fatores que tende a 

fortalecer as exportações da cadeia 
moveleira nacional no primeiro se-
mestre do próximo ano é a realiza-
ção conjunta das feiras Movelsul e 
Fimma, de 14 a 17 de março, com 
mais de 500 marcas do setor. A pri-
meira, realizada pelo Sindmóveis, 
é focada em mobiliário, design e 
decoração. Já a segunda, realizada 
pela Movergs, reunirá expositores 
de máquinas, insumos, serviços e 
acessórios. Ambas terão a presença 
de compradores nacionais e inter-
nacionais, proporcionando infini-
tas possibilidades.

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

tarde e à noite.

Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva 

à tarde.


