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Moradores de Bento encontraram na carona para o trabalho, na venda do carro e 
até na mudança de emprego uma solução para evitar altos gastos com transporte

Famílias adaptam 
rotina para lidar com 
aumento no preço 
dos combustíveis

Surto em Bento
Eduarda Bucco

Famílias adaptam 
rotina para lidar com 
aumento no preço 
dos combustíveis

Para prevenir 
doença diarreica 
aguda, Corsan eleva 
quantidade de cloro

Saúde | 2

De setembro a outubro, Bento 
registrou mais de 2.300 casos da DDA

Paraplegia
Jovem evidencia 
toda sua força e fé 
em rotina diária 
de reabilitação

Especial | 3

Um acidente de moto no início deste ano 
deixou Karine Belarmino em uma cadeira 
de rodas, mas resultados animadores 
conquistados diariamente têm reafirmado 
suas esperanças e de toda sua família

Arquivo pessoal

Centros comerciais são tendências 
para atender demanda e melhorar 

mobilidade em Bento

Novos empreendimentos
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Somente em 2021, 2.323 empresas abriram as portas no município, principalmente na 
área central e no bairro São Roque. Entretanto, corretores observam tendência de abertura 
de espaços comerciais em outros locais para atender demanda dos bairros

Raquel Konrad
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Surto de DDA

Eduarda Bucco
Em cerca de dois meses, Ben-

to Gonçalves registrou 2.353 casos 
de doença diarreica aguda (DDA) 
– dados até 28/10 – e ainda se con-
figura como um dos municípios em 
situação de surto no Estado. Diante 
do aumento repentino de ocorrên-
cias da doença, a comunidade tem 
ficado alerta quanto às possíveis 
fontes de contaminação. Entre elas, 
os alimentos e a água contamina-
da. Isso porque a principal via de 
transmissão do norovírus, mais 
relevante causador da doença, é a 
fecal-oral. De acordo com a infecto-
logista do Hospital Tacchini Isabele 
Berti, muitas pessoas são assinto-
máticas e acabam transmitindo o 
vírus ao preparar alimentos e não 
higienizar corretamente as mãos 
ou o ambiente em que a comida 
está sendo preparada. Além disso, 
o norovírus é um vírus não enve-

Corsan eleva quantidade de cloro na água 
para prevenir doença diarreica aguda
Apesar disso, 
companhia garante 
que qualidade da 
água continua 
“dentro dos padrões 
exigidos”. De 
setembro a outubro, 
Bento registrou mais 
de 2.300 casos da 
doença

lopado e resistente a condições 
adversas, tanto no organismo hu-
mano (acidez do estômago) como 
no ambiente, o que pode levar à 
permanência na água, por exemplo.

Dessa forma, diversos boa-
tos de que as infecções estariam 
sendo causadas pelo tratamento 
“ineficaz” da Corsan se espalharam 
pelas redes sociais. Para reafirmar 
a segurança da comunidade diante 
dos surtos de doença diarreica agu-
da, a Companhia Riograndense de 
Saneamento elevou a quantidade 
de cloro de 0,5 para 0,9 em todas 
as cidades atendidas, inclusive em 
Bento Gonçalves. “A qualidade da 
água distribuída continua dentro 
dos padrões exigidos e a alteração 
deverá passar ‘despercebida’ pela 
imensa maioria dos consumidores”, 
afirma o gerente da Corsan de Ben-
to, Marciano Dal Pizzol. “Contudo, 
algumas pessoas mais sensíveis ao 
cloro, podem sentir leves irritações 
na pele. Friso que o padrão soli-
citado, ainda que mais alto que o 
utilizado normalmente, é bem abai-
xo do nível considerado máximo”, 
complementa.

Questionado se a população 
ainda pode se sentir segura ao con-
sumir a água distribuída pela com-
panhia diante do aumento de casos 
da diarreia aguda e da elevação dos 
níveis de cloro, Marciano afirma 
que ela é “confiável, amplamente 
testada e dentro do que as normas 
regem”.

Mesmo assim, em Corsan res-
salta cuidados que a população 

deve manter na hora de consumir 
a água tratada: privilegiar a utili-
zação de fontes de abastecimento 
seguros e comprovadamente de-
sinfetados, como as Companhias 
de Saneamento, seguindo as reco-
mendações dos órgãos de saúde; 
promover a limpeza periódica dos 
reservatórios internos, no mínimo 
uma vez ao ano, visando evitar acu-
mulo e proliferação de agentes con-
taminantes; manter a assepsia dos 
utensílios domésticos de preferên-
cia com solução clorada; promover 
a higienização das mãos de forma 
adequada e frequente, com água e 
sabão; promover a higienização de 
alimentos a serem utilizados fres-
cos (verduras, legumes, etc.); e em 
caso de utilização de água de fontes 
não seguras realizar a fervura desta 
antes de sua utilização por no míni-
mo 5 minutos.

SOBRE O NOROVÍRUS
A infectologista do Hospital 

Tacchini Isabele Berti explica que 
o norovírus é um dos principais 
causadores das viroses intestinais 
e, ao contrário do rotavírus (tam-
bém causador de diarreia grave), 

não possui vacina como prevenção. 
Além disso, é mais conhecido por 
infectar adultos, ao contrário do ro-
tavírus, que infecta mais crianças.

Nos sintomas mais graves da 
infecção, o norovírus pode causar 
desidratação profunda, devido aos 
sintomas de diarreias e vômitos. 
“Apesar de acometer mais adultos 
do que crianças, os pequenos são 
mais suscetíveis a desenvolverem 
casos mais graves. Então é preciso 
ter cuidado com a hidratação des-
sas pessoas”, alerta.

A infectologista explica que o 
aumento de casos pode estar asso-
ciado às flexibilizações da pande-
mia do Coronavírus. “As medidas 
restritivas que observamos duran-
te a pandemia fizeram com que os 
casos de norovírus também redu-
zissem. Agora, com uma maior fle-
xibilização, vemos um aumento de 
casos”, relata.

Por fim, a médica reforça os 
cuidados para evitar o contágio, 
que incluem a higiene das mãos e 
dos alimentos, a ingestão de água 
tratada (preferencialmente filtrada 
ou fervida), além do distanciamen-
to de pessoas contaminadas.

De acordo com o último bole-
tim epidemiológico da secretaria 
municipal, Bento tem atualmente 
o maior número de casos de Do-
enças Diarreicas Agudas (DDA), 
em comparação aos demais mu-
nicípios gaúchos também noti-
ficados por surtos. Conforme a 
secretaria, o dado se justificaria 
pela “melhor vigilância e notifica-
ção”. Até o dia 28/10, 2.353 casos 
já haviam sido notificados. 

O número no município co-
meçou a subir de forma abrupta 
entre 12 e 18/09. Em todo o mês 
de setembro, foram 796 notifica-
ções, um aumento de 765% em 
relação a agosto. Já no mês de 
outubro (de 01 a 28/10) foram 
contabilizados 1.557 casos de 
DDA, mostrando um aumento 
de 95,6% em relação ao mês de 
setembro.

Entre 30/09 e 15/10 a Vi-
gilância Epidemiológica enviou 
para o Laboratório Central do 
Estado 16 amostras de fezes dos 

Bento tem maior número 
de casos de DDA no RS

doentes. Até 28/10, o LACEN in-
formou que 8 amostras resulta-
ram positivas para o Norovírus e 
quatro resultaram negativas para 
quaisquer tipos de vírus entéri-
cos. As demais amostras ainda es-
tão sendo analisadas. A expectati-
va é que nesta sexta-feira, 05/11, 
um novo boletim atualizado so-
bre a DDA seja divulgado. 

PERFIL DOS DOENTES
Do total de casos de Bento, 

32,9% está na faixa etária menor 
de 20 anos (crianças e adolescen-
tes). A grande maioria dos doen-
tes tem 20 anos ou mais (67,1%).
Cerca de 50,0% dos doentes resi-
de em 11 bairros: São Roque, San-
ta Helena, Ouro Verde, Aparecida, 
Vila Nova I e II, Zatt, Humaitá, Mu-
nicipal, Borgo e Botafogo

Além de diarreia, um número 
menor de doentes relatou episó-
dios de vômito e de dor abdomi-
nal. A febre não tem sido um sinal 
predominante entre os casos.

Foto: arquivo/Corsan
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Superação

Eduarda Bucco
Com a formatura marcada e 

estudando para a prova da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), a 
bacharel em Direito Karine Be-
larmino, de 25 anos, já planejava 
minuciosamente seu futuro ao 
lado do marido Mateus Xoinha. 
Mas seus planos tiveram que ser 
temporariamente interrompidos 
após um grave acidente de moto-
cicleta em maio deste ano. Assim 
como toda sua família, Karine 
sempre foi apaixonada por mo-
tovelocidade e tinha iniciado em 
competições na região havia cer-
ca de um ano. Durante um treino 
em Farroupilha, a queda fez com 

O 1% de chance que traz força e esperança à rotina de Karine Belarmino e sua família
Em maio, Karine 
sofreu um grave 
acidente de moto 
que a deixou em 
uma cadeira de 
rodas. Mas a fé e o 
amor de sua família 
têm a auxiliado 
a contrariar as 
expectativas 
dos médicos e 
a apresentar 
resultados 
animadores dia 
após dia

que fraturasse gravemente a co-
luna. “Meu pai já havia alertado 
meu marido que minha moto es-
tava trepidando e que eu poderia 
cair. Mas quando foi falar para 
mim, eu já tinha caído”, conta. 

Karine foi levada ao hospital 
de Farroupilha com traumatis-
mo craniano leve, mas ainda sem 
suspeita da paraplegia. “Minha 
família estava bastante preocu-
pada com a minha cabeça, por-
que meu capacete voou na hora 
da queda”, relata. A gravidade de 
seu quadro de saúde, entretanto, 
estava na lesão que teve na vérte-
bra T6, que acabou comprimindo 
a medula óssea. Após o primeiro 
procedimento cirúrgico ainda no 
dia do acidente em Farroupilha, 
a jovem foi transferida para o 
Hospital Tacchini em Bento, onde 
ficou na UTI por quatro dias. “Eu 
perguntava por que não estava 
sentindo minhas pernas, mas as 
enfermeiras me diziam que era 
porque estava com muita medica-
ção”, relata. Foram dias de dores 
profundas e muitas dúvidas. 

De alta para o quarto o mé-
dico confirmou suas suspeitas: 
“a possibilidade de voltar a cami-
nhar é pouca”, respondeu o pro-
fissional. A confirmação da pa-
ralisia trouxe um sentimento de 
revolta e tristeza que tomaram os 
dias de Karine por cerca de uma 
semana. “Eu só dizia que, quan-
do chegasse em casa, iria tomar 
remédios para me matar”, conta 
a jovem. 

Foi então que sua família co-
meçou a pesquisar uma série de 
tratamentos e alternativas em 

todo o Brasil, a fim de entender 
suas possibilidades. “Meu ma-
rido falou para os médicos que, 
se existisse 1% de chance de eu 
voltar a caminhar, eles dariam o 
máximo. E a resposta foi positiva”, 
recorda. A partir de então, Karine 
e sua família entraram em uma 
luta diária e em uma corrente de 
fé para garantir que tudo que es-
teja a seu alcance, seja feito. 

ROTINA DE FISIOTERAPIAS,
ORAÇÕES E FORÇA 
DE VONTADE
Após a realização de uma se-

gunda cirurgia para descompri-
mir a medula óssea, Karine ini-
ciou uma rotina de fisioterapias 
diárias, a fim de criar estímulos 
para voltar a caminhar. “A medula 
precisa entender que minha per-
na está viva”, explica. Foi um mês 
de tratamento no hospital de rea-
bilitação Sarah, em Brasília, onde 
a jovem aprendeu a se virar na ca-
deira de rodas, e mais um período 
na clínica de fisioterapia Acredi-
tando, em São Paulo, onde iniciou 

as fisioterapias voltadas ao seu 
caso em específico. Atualmente, 
Karine permanece de segunda a 
sexta-feira em Porto Alegre, onde 
faz fisioterapia na clínica Melissa 
Grigol, e sábados e domingos em 
Caxias, na Bioforce, fazendo três 
horas diárias de exercícios.  Além 
disso, desde o início de sua reabi-
litação Karine contou com a ajuda 
da fisioterapeuta Priscila Sgarbi, 
professora do Centro Universitá-
rio Cenecista, que é especializada 
em neurologia. “Os médicos di-
zem que os dois primeiros anos 
são cruciais, então estou dando o 
meu máximo”, afirma. 

E apesar de o trauma ter sido 
recente e de Karine ainda estar 
“em choque medular”, conforme 
os fisioterapeutas descrevem, 
a jovem já tem apresentado re-
sultados positivos. “Estou tendo 
algumas forças, alguns estímulos 
estão voltando. Hoje meu joelho 
já estabiliza e estou conseguin-
do mandar a perna para frente”, 
conta. 

Todas as pequenas e diárias 

conquistas, Karine atribui à fé e 
à força de vontade. “Tem dias que 
eu choro, mas logo me recompo-
nho. Eu acredito que é Deus quem 
está me ajudando a ter muita for-
ça e ele opera milagres. Mas pre-
cisamos ajudar. Não posso ficar 
na cama esperando o dia em que 
vou ficar em pé. Eu preciso lutar 
todos os dias”, declara. “E a nossa 
mente controla tudo. Tu tem que 
se imaginar caminhando, viajan-
do, cuidando do teu filho para ter 
forças”, complementa. 

E a família tem sido essen-
cial para garantir que Karine 
não desanime. A rotina de todos  
foi adaptada e tanto seu marido, 
Mateus, quanto seus pais, Marle-
ne e Meio Belarmino e seu irmão 
Douglas Belarmino, tem dedica-
do seus dias a auxiliar na sua 
reabilitação. “Após o acidente 
eu até falei pro meu marido que 
precisaríamos terminar, porque 
não queria que ele passasse 
pelo mesmo sentimento que eu. 
Mas desde então ele e minha fa-
mília têm feito tudo por mim”, 

agradece. “Todos os dias eles 
me estimulam e me dão força”, 
continua. 

UMA KARINE MAIS FORTE
E MAIS PACIENTE
Nas últimas semanas, Karine 

começou a compartilhar sua ro-
tina e suas evoluções nas redes 
sociais. A expectativa é que sua 
história inspire outras pessoas a 
também enfrentarem situações 
difíceis e inesperadas em sua 
vida. Mas mais do que demons-
trar sua força de vontade a quem 
precise, a rotina de superação 
tem transformado diariamente 
Karine como pessoa. Hoje, ela 
afirma se enxergar como alguém 
mais forte e paciente. “Antes eu 
era muito explosiva e brigava 
por qualquer coisa. Então eu 
acredito que Deus tem sempre 
um propósito”, comenta. 

Apesar de seus planos te-
rem mudado completamente 
neste ano, a jovem acredita que 
eles apenas tenham ficado “um 
pouco para frente”. “Meus pla-
nos não morreram. Se Deus deu 
um ‘pause’, é porque eu tinha 
alguma coisa importante para 
aprender antes de seguir minha 
vida como planejado”, reflete. 

Hoje, o futuro ainda é incer-
to, mas independentemente do 
que Ele reservar para si, Karine 
afirma que será grata diaria-
mente por ter chances de lutar. 
“A fé move montanhas. Pode 
passar 1 ou 10 anos, a gente 
nunca deve perder as esperan-
ças. O nosso tempo não é o mes-
mo tempo de Deus”, finaliza. 

Fotos: arquivo pessoal
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Seu certificado de vacinação contra 
a COVID-19 não aparece no 
ConecteSUS? Saiba o que fazer

Passaporte vacinal

Problemas na hora de 
gerar o “Certificado 
Nacional de 
Vacinação Covid-19” 
no aplicativo 
ConecteSUS, do 
Ministério da Saúde, 
têm sido relatados 
por alguns moradores 
de Bento. Documento 
está sendo utilizado 
como comprovação 
para ingressar em 
atividades de alto 
risco no RS

Eduarda Bucco
O Rio Grande do Sul foi um 

dos estados brasileiros que pas-
sou a exigir, em outubro, a apre-
sentação do passaporte vacinal 
contra a COVID-19 para ingres-
sar em estabelecimentos e ati-
vidades consideradas “de alto 
risco” – o que inclui partidas 
de futebol, boates, formaturas, 

cinemas e teatros, por exemplo. 
Para comprovar a vacinação, 
o governo do Estado sugere a 
apresentação da caderneta de 
vacinação física, emitida pelas 
secretarias municipais, ou o 
documento fornecido de forma 
on-line pelo aplicativo do Siste-
ma Único de Saúde – Conecte-
SUS, o qual tem se apresentado 
como uma forma mais prática e 
acessível.

Entretanto, ao longo das 
últimas semanas alguns mora-
dores têm relatado problemas 
na geração do documento on-
-line. O SERRANOSSA teve co-
nhecimento de pelo menos três 
casos em que as pessoas não 
conseguiram ter acesso à com-
provação vacinal nem mesmo 
da primeira dose do imunizante 

contra a COVID-19. “Alerta! Você 
não concluiu o esquema vacinal 
primário para a Covid-19. Por-
tanto, o Certificado Nacional de 
Vacinação Covid-19 não está 
disponível para emissão”. Essa 
foi a mensagem enviada pelo 
aplicativo para um morador que 
já havia completado o esquema 
vacinal há mais de 15 dias.

De acordo com a secretaria 
municipal de Saúde, o problema 
se trata de uma “falha” no sis-
tema de lançamento dos dados 
da vacinação. “O nosso sistema 
conversa com o sistema oficial 
de imunizações do Ministério 
da Saúde, o qual manda as in-
formações para outro canal que 
abastece o ConecteSUS. Em cer-
ca de 99% das vezes esse pro-
cesso acontece sem interrup-

ções, mas em algumas situações 
o dado acaba não sendo repas-
sado ao sistema do Ministério 
da Saúde”, explica a secretária 
Tatiane Fiorio.

Dessa forma, a secretaria 
municipal solicita que, em caso 
de problemas na emissão do 
certificado on-line, a demanda 
seja repassada diretamente à  
pasta. “Quando isso acontece, 
nós excluímos o dado de vacina-
ção da pessoa e lançamos nova-
mente”, revela a secretária Ta-
tiane. Após esse procedimento, 
a expectativa é que as informa-
ções apareçam imediatamente 
no aplicativo do Ministério da 
Saúde, o ConecteSUS.

O telefone de contato da 
secretaria municipal de Saúde 
(SMS) é o (54) 3055-7257.

Divulgação/Governo Federal

Outubro teve o menor número 
de casos da COVID-19 desde 
abril de 2020 em Bento

Boa notícia

Bento Gonçalves tem seguido 
a tendência do restante do país e 
apresentado resultados positivos 
em relação à campanha de vaci-
nação contra a COVID-19. Desde 
o mês de julho, o número de no-
vos casos e óbitos passou a ter 
quedas significativas no municí-
pio, chegando, em outubro, a um 
dos menores dados desde o início 
da pandemia. Nesse mês, foram 
456 novos casos confirmados em 
Bento, o menor número desde 
abril do ano passado, quando fo-
ram registrados 85 casos. O dado 
ainda representa uma queda 
de 26% em relação a setembro, 
quando houve 620 confirmações. 
No maior pico da pandemia, no 
primeiro semestre deste ano, 
Bento chegou a somar 2.388 no-
vos casos apenas no mês de abril.

Até o momento, de acordo 
com as últimas atualizações da 
secretaria municipal de Saúde, 

Bento já vacinou mais de 94 mil 
pessoas com a primeira dose ou 
dose única e quase 60 mil pes-
soas com a segunda dose. Além 
disso, são mais de 4,5 mil pes-
soas já imunizadas com a dose 
de reforço – número ainda con-
siderado baixo para o total de 
pessoas elegíveis à terceira dose. 
Com isso, o percentual de pesso-
as com a primeira dose em Bento 
é de 71% e, com a segunda dose, 
de cerca de 50%.

E a vacinação também tem 
refletido na redução de óbitos, 
que é a sua principal função – o 
não agravamento de quadros da 
COVID-19. Em outubro foram 
nove mortes registradas, uma 
redução de 25% em relação a 
setembro, quando foram regis-
trados 12 óbitos. No cenário mais 
grave da pandemia, em março 
deste ano, Bento chegou a conta-
bilizar 51 óbitos.

Júlia Milani/arquivo SERRANOSSA
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Eduarda Bucco
Casos de desentendimento 

familiar, de problemas de re-
lacionamento nas escolas e de 
conflitos diversos chegam aos 
órgãos de assistência social do 
município, ao Conselho Tutelar, 
à polícia, ao Ministério Público e 
à Justiça de Bento diariamente. 
São situações em que somente a 
conversa entre os envolvidos no 
conflito já não se faz suficiente. 
Mas nem sempre o envolvimen-
to de profissionais ou órgãos 
externos, principalmente em 
processos judiciais, é a solução 
efetiva para restaurar a harmo-
nia das relações. Foi pensando 
nisso que surgiram, no Brasil, as 
práticas restaurativas – um con-
junto articulado de estratégias 
inspiradas nos princípios da 
Justiça Restaurativa, envolven-
do atividades que promovam a 
cultura de paz e do diálogo. Em 
Bento Gonçalves, a Central de 
Práticas Restaurativas foi insti-

Diálogo pacificador
Práticas restaurativas têm papel fundamental na redução da violência e de conflitos em Bento
Somente neste 
ano, cerca de 170 
círculos de diálogo 
já foram realizados, 
englobando 2.110 
estudantes de 
escolas municipais 
e pessoas da 
comunidade em 
geral de Bento

tuída em 2015, por meio da Lei 
Municipal nº 5.997. Desde en-
tão, milhares de pessoas já fo-
ram beneficiadas com os encon-
tros mediados por profissionais 
formados para atuar nas práti-
cas restaurativas. Somente em 
2021, 168 círculos de diálogo 
já foram realizados, englobando 
2.110 pessoas. 

Atualmente, a Central de 
Práticas Restaurativas em Bento 
é mantida pelo trabalho das ser-
vidoras do município Marlisete 
Alessi da Silva e Vanise Marconi, 
além da colaboradora do Minis-
tério Público Vanda Meneses. 
A central de Bento, conforme 
explicam as servidoras, é uma 
das únicas do país a ter pesso-
as designadas exclusivamente 
para execução das práticas res-
taurativas – que consistem na 
realização de círculos entre as 
partes envolvidas, com a intro-
dução de uma “abordagem me-
todológica dialogal, empática, 
não persecutória, responsabili-
zante sem culpabilização, capaz 
de assegurar espaços seguros 
e protegidos que permitam o 
enfrentamento de questões di-
fíceis”, conforme descrito na lei 
municipal.

O trabalho em Bento é divi-
dido em duas frentes principais: 
os círculos mais complexos e os 
menos complexos. Os últimos 
são realizados diretamente nas 
escolas municipais, onde são 
promovidos encontros com os 
estudantes e com a equipe da 
instituição, a fim de resolver 
situações de relacionamento e 

comportamento que estejam 
dificultando a convivência. “Nas 
escolas trabalhamos mais com 
a questão do fortalecimento de 
vínculos, de diálogo. A duração 
dos círculos é de mais ou menos 
uma hora. Também participa-
mos e promovemos reuniões 
pedagógicas junto aos professo-
res. É uma questão de preven-
ção”, explicam as servidoras. 

Mas além das demandas 
relativas à comunidade escolar, 
a Central de Práticas Restaura-
tivas de Bento recebe situações 
mais complexas vindas do Con-
selho Tutelar, do próprio Minis-
tério Público ou mesmo da Jus-
tiça. Nesses casos, os círculos 
são realizados em uma sala no 
prédio do MP de Bento, normal-
mente no vespertino ou à noite. 
Apesar das metodologias uti-
lizadas serem basicamente as 
mesmas, nos casos mais com-
plexos são realizados relatórios 
para serem encaminhados aos 
órgãos que solicitaram os servi-
ços da central. “Os círculos mais 
complexos são bastante desafia-
dores , porque vêm mágoas do 
passado, difíceis de serem re-
solvidas, mas praticamente em 
todos os casos conseguimos ao 
menos amenizar essa dor”, rela-
tam as servidoras. 

Todos os círculos são sigilo-
sos e voluntários e têm conquis-
tado a confiança das escolas e 
de toda a comunidade em geral. 
“São conversas restaurativas, 
onde se tem muito respeito pelo 
outro. Ouvimos sem julgar. O 
olhar, o cuidado e o diálogo po-

dem minimizar os desafios de 
relacionamento e as situações 
de violência”, ressaltam.

RESULTADOS 
ANIMADORES
A cada círculo realizado, a 

equipe da Central de Práticas 
Restaurativas comemora os re-
sultados animadores, por mais 
singelos que eles aparentem ser. 
Questionadas sobre casos que 
marcaram esses anos de con-
versas restaurativas, as servido-
ras do município Marlisete e Va-
nise citam uma família que, por 
situações diversas do dia a dia, 
havia perdido o vínculo entre 
os membros. “O casal e o filho 
tinham perdido o respeito um 
pelo outro. Então recebemos 
essa família com muita mágoa, 
tristeza e solidão e iniciamos 

com os pré-círculos, que são os 
círculos individuais. Quando se 
sentiram fortalecidos, come-
çamos os círculos em família. 
Depois os encaminhamos para 
a rede de apoio do município, 
para dar sequência a esse traba-
lho de fortalecimento”, relatam. 
Hoje, elas afirmam que mantêm 
o contato com a família e garan-
tem que a convivência teve uma 
melhora significativa. 

Outra história que marcou 
a equipe é a de um pai haitiano 
e sua filha adolescente. Diante 
das dificuldades de relaciona-
mento, o pai havia optado por 
se distanciar da filha, mas mu-
dou de opinião ao ser acolhido 
pelas práticas restaurativas. 
“Eles acabaram se reconcilian-
do e hoje o pai está acompa-
nhando de perto o desenvol-

vimento da menina na escola. 
Após a realização dos nossos 
círculos, o trabalho continuou 
na instituição onde ela estuda. 
A orientadora faz um trabalho 
diário para ela se sentir perten-
cente em sua turma. Agora ela 
já tem amigas e demonstra mais 
suas emoções”, contam Marlise-
te e Vanise. 

Mas além dos relatos sin-
gulares, no geral os números 
também têm apresentado resul-
tados satisfatórios. De acordo 
com as servidoras, houve uma 
redução significativa nos casos 
de violência nas escolas e nas 
residências. “Estamos vendo 
nossos pequenos frutos sendo 
colhidos e isso nos deixa mui-
to felizes. É como diz o nosso 
lema: 50% por amor e 50% com 
amor” finalizam.  

Fotos: Divulgação
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A partir do dia 29/11
IFRS vai exigir comprovante de 
vacinação para ingresso nas unidades

Com o objetivo de ampliar a 
proteção da comunidade acadêmi-
ca na retomada gradual de ativida-
des presenciais, o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Sul (IFRS) pas-
sará a exigir o comprovante de 
vacinação contra a Covid-19 para 
ingresso em suas unidades. A de-
terminação está detalhada na Por-
taria nº 456/2021, publicada na 
sexta-feira, 29/10.

A obrigatoriedade entrará em 
vigor em 29 de novembro de 2021. 
É válida para servidores, estudan-
tes, trabalhadores terceirizados, 
estagiários e comunidade externa, 
no acesso a qualquer espaço físico 
do IFRS. A comprovação deverá ser 
do esquema vacinal completo para 
servidores e trabalhadores tercei-
rizados; e de pelo menos uma dose 
para estudantes, estagiários e pú-
blico em geral.

Serão aceitos como compro-
vação: carteira de vacinação digi-
tal, disponível na plataforma do 
Sistema Único de Saúde – Conecte 
SUS, ou o comprovante impresso 
emitido no momento da vacinação 
por instituição governamental bra-
sileira ou estrangeira. A Reitoria do 
IFRS publicará, nos próximos dias, 
orientações gerais sobre os proce-
dimentos para a apresentação da 
comprovação.

Aqueles com contraindicação 
da vacina contra a Covid-19 deve-
rão apresentar atestado médico 
para ingressar nas unidades do 
IFRS. Para outras pessoas não va-
cinadas, será obrigatória a apre-

sentação de teste RT-PCR ou teste 
antígeno negativo para a Covid-19 
realizado com antecedência má-
xima de 72 horas. Outro ponto da 
portaria diz que, durante a vigên-
cia do ano letivo 2021, os estudan-
tes que não comprovarem a vaci-
nação terão garantida a oferta de 
ensino remoto.

PROTEÇÃO À 
COLETIVIDADE
Segundo o reitor do IFRS, Júlio 

Xandro Heck, a medida levou em 
consideração a redução no risco de 
infecção e também de transmissão 
do coronavírus entre pessoas vaci-
nadas, sendo uma ação institucio-
nal para a proteção da coletivida-
de. Ele aponta que os números da 
pandemia no Brasil demonstram 
o impacto positivo do avanço da 
vacinação e comprovam que o efei-
to de vacinar-se extrapola o nível 
individual. “Com o avanço que ti-
vemos na oferta das vacinas, é pos-
sível estabelecer mais esta medida 
protetiva, que se soma às demais 
que já implantamos. Trata-se de 
uma decisão técnica, devidamen-
te amadurecida, planejada e com 

“Percebemos uma significativa melhora nos relacionamentos 
no ambiente escolar  desde a criação do Núcleo de Práticas Restau-
rativas e o início da utilização dos círculos de construção da paz. 
 A formação de profissionais da secretaria, das equipes diretivas 
das escolas municipais infantis e de ensino fundamental e médio 
trouxe um novo olhar às relações dentro da escola, a partir da utili-
zação do diálogo e da escuta como forma de resolução de conflitos. 
 A prática da comunicação não violenta e da abertura para a 
escuta do outro trouxeram um espaço de respeito e entendi-
mento, tanto nas relações profissionais dentro da escola, como 
com os alunos, pais e com a comunidade escolar como um todo.  
O diálogo e o respeito têm transformado a escola num espaço de 
convivência sadia e de construção de confiança e conhecimento”.

“A Central de Pacificação Restaurativa, 
que atua junto a esta Promotoria de Justiça 
Especializada, tem contribuído muito para o 
desempenho das funções do Ministério Público, 
principalmente, na área da infância e da juven-
tude, através dos atendimentos restaurativos e 
da busca da autocomposição de conflitos, sem 
a necessidade de acionamento do Poder Judi-
ciário. Destaca-se, nesse trabalho: 1) a busca 
ativa de alunos da rede pública municipal em 
situação de evasão escolar, promovendo o re-
torno destes à sala de aula, após a verificação 
das causas e de eventuais mazelas familiares 
que estejam por de trás do abandono escolar; 

2) a pacificação dos conflitos em ambiente escolar,  envolvendo, não só alunos (casos de brigas, bullying 
e outros), como desentendimentos entre educadores, o que faz com que, na atualidade, muitas situações 
sejam resolvidas diretamente na escola; 3) a busca da conciliação entre membros da família, a fim de 
preservar os direitos de crianças e adolescentes que  se encontrem em situação de vulnerabilidade, desen-
volvendo um trabalho conjunto e articulado com o Conselho Tutelar e outros órgãos da rede de proteção 
do Município. Além disso, vem sendo de extrema relevância a realização de círculos restaurativos no 
atendimento de casos que envolvem idosos, na medida em oportunizam um espaço de diálogo entre estes 
e seus familiares para a construção de soluções que melhor atendam aos seus interesses.

Com essas práticas, consegue-se uma solução mais célere dos conflitos e maior eficácia resolutiva do 
que se houvesse a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário, pois os acordos são construídos pelas pró-
prias pessoas imediatamente interessadas, que se sentem ouvidas e valorizadas. A solução é construída, 
e não imposta”.

Secretária municipal de Educação, Adriane Zorzi
Depoimentos sobre as práticas restaurativas

Promotora do Ministério Público, Carmem Lucia Garcia
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a qual esperamos oferecer ainda 
mais segurança à nossa comunida-
de”, afirma.

O Estado do Rio Grande do Sul 
atualmente exige o comprovante 
de vacinação contra a Covid-19 
para o ingresso em determinados 
locais ou eventos. Entre as institui-
ções de ensino superior também é 
crescente o número de adesões ao 
chamado passaporte vacinal. Júlio 
acrescenta que, desde o início da 
pandemia, “o IFRS tem feito o seu 
melhor para garantir a proteção da 
comunidade acadêmica e a execu-
ção das atividades finalísticas: ofer-
tar ensino, pesquisa e extensão”.

Atualmente, a instituição está 
retomando gradualmente as ati-
vidades presenciais na Reitoria 
e nos campi e tem adotado ações 
cientificamente evidenciadas como 
eficazes para a proteção contra o 
coronavírus. Além da exigência da 
vacinação, outras determinações 
para a prevenção da Covid-19 no 
IFRS são o uso adequado de más-
caras de proteção facial, o distan-
ciamento entre as pessoas, a fre-
quente higienização das mãos e a 
ventilação dos ambientes.
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Thiago Galvan 

Sóstenes Cruz, qualificado como 
um dos pensadores da atualidade, pelo 
menos em pesquisa perfunctória reali-
zada por mim naquele que se tem como 
principal sítio de pesquisas da web, tem, 
ao que se sabe, de acordo com as minhas 
pesquisas na mesma fonte, pelo menos 
três frases célebres, dentre elas aquela 
que diz que “na vida, quem perde o te-
lhado ganha as estrelas...”. Eu, particu-
larmente, não tenho nenhuma dúvida 
disso. Ao contrário, eu, inclusive, tenho 
plena convicção de que, mesmo aqueles 
acontecimentos que não nos parecem 
tão bons, em verdade são, sim, aconteci-
mentos bons. 

Afinal, somos parte de um plano de 
Deus. Somos a materialização dos planos 
de Deus na Terra. Pelo menos para nós, 
que acreditamos em um Ser Superior, o 
Senhor dos Mundos. Claro que essa con-
clusão vale para aqueles que plantam o 
bem, que fazem o bem, que querem o 
bem do outro... Eu ainda acredito estar 
dentre aqueles que fazem o bem. 

Nesta semana, um dos presentes 
que o ano de 2021 me trouxe – foram 
vários, mas não vou nominar para não 
ser injusto, deixando alguém de fora – 
acabou por ver uma guinada em sua 
vida já não tão planejada, mas, por ora, 
estabilizada, tendo que, mais uma vez, 
lançando-se mão da resiliência que a 
própria vida lhe deu, e com a mão no 
coração, abrir mão mais uma vez de seu 
sonho profissional, realizando seu sonho 
de mãe, de mulher. Entendeu que, para 
ficar ao lado do presente que a vida lhe 
deu, como homem, como parceiro, como 

Estrela, estrelinha...

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 

Educação é a única solução!

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.
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Expediente

Quem lembra de março de 
2020? Pois é, esse foi o mês em que 
os casos de COVID-19 começaram 
a se agravar no Brasil e os estados 
promoveram o cancelamento das 
aulas presenciais e o fechamento 
das escolas. Na época era inevitável 
e, como pouco se sabia sobre o ví-
rus, a solução era nos afastarmos o 
mais rápido possível para diminuir a 
transmissão.

Muito se discutia na época o 
que fazer com a educação de nossos 
jovens. O quanto se perderia com o 
cancelamento das aulas? Como pro-
ceder com aquelas crianças que a 
única refeição no dia era na escola? 
Por quanto tempo permanecería-
mos fechados? Como os professores 
iriam ensinar a distância? E o que 
fazer com os alunos que não tinham 
recursos e nem tecnologia para 
acompanhar as aulas? Bom, todos 
estes questionamentos foram sendo 
descobertos ao longo do processo.

Mas sabemos que tudo passou 
ou está passando, e o que ficou foi o 
aprendizado e uma nova oportuni-
dade de valorizarmos a vida. Porém, 
o que não mudou nesse período foi 
a desvalorização que a educação 
vem sofrendo a cada ano que passa. 
Foram quase dois anos de escolas 
fechadas, e até hoje escutamos nos 
noticiários a decadência que algu-
mas instituições de ensino conti-
nuam a apresentar, provavelmente 
dois anos não foram suficientes para 

dar dignidade ao ambiente escolar.
Vários foram os profissionais con-

siderados heróis nesta Pandemia, não 
deixando de citar, meus colegas da 
área da saúde, que hoje caem no es-
quecimento novamente, e ainda con-
vivem com a ridicularização através de 
fantasias para festas. Esta é a hipocrisia 
que convivemos diariamente na nossa 
área. Mas se tratando de educação te-
mos que tirar o chapéu para os nossos 
profissionais que na medida do possí-
vel tentaram fazer o seu melhor para 
que nossos jovens fossem menos pre-
judicados. 

Foram horas dedicadas à elabora-
ção e aplicação de atividades remotas, 
e o que poucos sabem, é que o maior 
trabalho de um professor está no pré e 
pós-aula, com a elaboração e correção 
de todas estas atividades. Como em 
todas as profissões, deixo registrado 
aqui, que nem todos merecem nossos 
aplausos, pois muitos tornaram o pro-
cesso um palanque político e o que 
menos defenderam foi a educação, 
mas isso existe em todas as classes.

Portanto, à medida que chega-
mos ao fim deste espaço no qual pude 
externar, algumas vezes de forma téc-
nica, outras de forma crítica, temas 
relevantes como educação e saúde, 
não poderia deixar de parabenizar a 
todos os colegas que, mesmo diante 
de todas as pedras no caminho, ainda 
acreditam que a única forma de me-
lhorarmos a sociedade é a através da 
educação.

alicerce, como base, finalmente, teria 
que abrir mão do ótimo trabalho que 
vinha prestando junto ao seu maior de-
safio profissional da atualidade, condu-
zir um dos remos da nau jurídica de um 
dos municípios que mais se destaca na 
atualidade. E assim o fez, com lágrimas 
nos olhos, com dor no coração, mas 
com a paz de saber que fez tudo aquilo 
que fez com o coração, deixou o bem, 
deixou amor, deixou a tranquilidade de 
sabermos que tudo aquilo que ela to-
cou, está bem feito e que, por isso, deve 
ser seguido e não refeito.

Juli, querida, lembre-se, sempre, 
como diz o padre Ezequiel Dal Pozzo, 
em frase muitas vezes repetida pelo 
Frei Jaime, que “sempre fica um pouco 
de perfume nas mãos que oferecem ro-
sas”. Tenha certeza que, em mim, sem-
pre restará o perfume das rosas, vindo 
de todo o aprendizado desse tempo 
de convívio. Convívio que fez com que 
eu me aproximasse de mais um dos 
presentes de 2021, o Jonas, grande 
pessoa. Exemplo de calma, inteligência 
e discernimento. Tenho certeza que ele 
nunca deixará a tua estrelinha se apa-
gar. Ao contrário, ela brilhará cada vez 
mais e mais... E que teu céu não tem 
limites, mas um infinito de estrelas a 
serem percorridas.

Tenhamos todos nós em mente 
que, tudo, tudo mesmo, é aprendiza-
do. E que os aparentes revezes da vida, 
quando sabemos o que plantamos, 
plantando o bem, não são senão ala-
vancas para que dominemos o céu.

Até a próxima!
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Constantes reajustes

“Estamos pagando para trabalhar”: famílias mudam 
rotina para suportar aumento no preço dos combustíveis 
Carona para o 
trabalho, redução 
de visitas aos 
familiares, carro 
à venda e até 
mudança de 
emprego e cidade 
estão entre os 
relatos de pessoas 
que estão sofrendo 
com o preço da 
gasolina, que já 
ultrapassa R$ 7

Raquel Konrad
O preço da gasolina já acumu-

la uma alta de 73% somente em 
2021. Nas bombas dos postos de 
combustíveis em Bento Gonçal-
ves, o valor já ultrapassa R$ 7 e os 
constantes aumentos têm obriga-
do famílias e trabalhadores a mu-
darem suas rotinas em busca de 
economia. É o caso da química Ca-
mila Cavasin, que promoveu mu-
danças significativas no seu dia a 
dia. Ela e o marido começaram a ir 
ao trabalho a pé e as entregas, que 
antes eram feitas de carro, hoje 
são realizadas por motoboy. “A 
gente também costumava viajar 
a passeio uma vez por mês e hoje 

só por necessidade. Sem contar os 
hábitos que tínhamos, que indire-
tamente estão ligados aos com-
bustíveis, como pedir delivery 
de comida, compras no mercado, 
etc... Infelizmente estamos viven-
do uma época de trevas aqui no 
nosso país”,  lamenta. “Nós ainda 
somos privilegiados, porque te-
mos trabalho, casa, família e uma 
estrutura que nos dá um pouco 
de paz no coração para seguir em 
frente. Abrimos mão de muita coi-
sa, para que não nos falte com o 
passar do tempo. Em contraparti-
da, penso muito nas famílias que 
não têm o mínimo para viver dig-
namente. Como elas podem abrir 
mão se não têm o básico?”, reflete.

É o caso da microempreende-
dora Ledonia Faes, que lamenta a 
perda da renda e conta que hoje 
a família “está pagando para tra-
balhar”. “Evito ao máximo sair de 
carro. Nosso poder de compra está 
tão afetado que estamos a um pas-
so muito pequeno de nos tornar-
mos, mais uma vez, pobres – con-
siderando que somos classe média 
baixa. Estou com um carro à ven-
da, porque ou eu pago gasolina ou 
coloco comida na mesa”, desabafa.

A professora de inglês Melissa 
Lanfredi relata que todos os dias 
levava seu noivo ao trabalho e de-
pois seguia a Garibaldi, onde ela 
leciona. No entanto, hoje ele vai 
a pé para evitar mais gastos. “Por 
menor que seja a distância já dá 
uma diferença grande na gasolina. 

Nosso gasto mensal com combus-
tível era de uns R$ 400 agora gira 
em torno de R$ 600 e o ônibus de 
Bento a Garibaldi é basicamente o 
valor do litro da gasolina”, pontua. 
Ela ainda comenta que o casal co-
gitou trocar de carro para um mais 
econômico, mas barrou a ideia 
ao ver que os preços dos veículos 
também subiram muito. “Nossas 
famílias moram no interior e es-
tamos abrindo mão de estar com 
eles porque não conseguimos dar 
conta dos gastos da semana”, la-
menta.

Já na família da empresária 
Raquel Borile a mudança foi ain-
da mais drástica.  “A gente morava 
em Garibaldi, mas trabalhávamos 
em Caxias do Sul. Com o aumento 
do combustível optamos por nos 
mudar, pois gastávamos mais ou 
menos R$ 2.500 por mês só em ga-
solina. Confesso que não gostei da 
mudança, mas se fez necessária”, 

confidencia.
Momentos simples mas bem 

especiais também estão saindo 
da rotina dos trabalhadores. A pe-
dagoga Luciane Fellini conta que 
todos os dias ela saía do trabalho 
para almoçar com sua mãe e seu 
filho e, ainda, o levava para a esco-
la. Com os aumentos, isso não foi 
mais possível. “É algo muito signi-
ficativo pra mim, mas infelizmente 
não tem como manter”, lamenta. 

Já Patrícia Zanin Mezacaza, 
que atua como analista de garantia 
em uma concessionária de Bento, 
tem revezado carona com a cole-
ga de trabalho durante a semana. 
“Combinamos de uma semana ir 
com meu carro e na outra com o 
carro dela. Com isso, consigo eco-
nomizar, pelo menos R$ 150 por 
mês”, conta. Já a psicóloga Ana 
Paula Tessaro diminuiu atendi-
mentos fora da cidade por conta 
dos aumentos.

Novo aumento

Em visita à cidade de Anguillara Veneta, na Itália, na segun-
da-feira, 01/11, o presidente Jair Bolsonaro disse à imprensa 
que soube “extraoficialmente” que um novo aumento dos 
combustíveis está sendo planejado pela Petrobras para da-
qui a 20 dias. “Esta semana vai ser um jogo pesado com a Pe-
trobras. Porque eu indico o presidente, quer dizer, tem que 
passar pelo conselho, não sou eu que indico, e tudo que de 
ruim acontece lá cai no meu colo. O que é bom não cai nada 
em meu colo”. 
Horas depois, no entanto, a Petrobras desmentiu o presiden-
te da República e disse que não antecipa decisões de reajus-
tes de preços de combustíveis. Em comunicado ao mercado, 
a estatal indicou que não há nenhuma decisão tomada por 
seu Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) que ainda 
não tenha sido anunciada ao mercado. Segundo a petroleira, 
ajustes de preços de produtos são realizados no curso nor-
mal de seus negócios e seguem as suas políticas comerciais 
vigentes. “A Petrobras reitera seu compromisso com a prática 
de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao 
mesmo tempo em que evita o repasse imediato das volati-
lidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos 
conjunturais”, disse a companhia em nota.
Ainda na entrevista, Bolsonaro disse que o ideal é tirar a es-
tatal “das garras do Estado”, com a privatização da empresa. 
“Isso é o ideal, no meu entender, que deve acontecer. Agora, 
isso aí não é colocar na prateleira e vender amanhã. Esse pro-
cesso vai durar mais de ano”, admitiu.
Ainda na avaliação de Bolsonaro, um novo reajuste não pode 
acontecer. “A gente não aguenta porque o preço dos com-
bustíveis está atrelado à inflação e falou em inflação, falou 
em perda do poder aquisitivo. A população não está com sa-
lário preservado ao longo dos últimos anos. Os mais pobres 
sofrem”, disse. 

Reprodução
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BANCO 7

QECJ
SUSSURROS

SUAVEAURA
CLAECSAN
OINCAAV

ADIRINALA
EÇBTRI

AMAZONENSE
ADOTAITR

AROEDUCAR
ABACANAO
COLOIFN

RUDEASSARE
JOALHERIA

JARRAXARAS

Fazer
evaporar;
dissipar

Profissão
de

William
Bonner

Mur-
múrios;

cochichos 

Tipo de
vinho 

tinto de
mesa

Letra
que

sucede
ao "M"

Remédio
natural

usado em
contusões

Nascido
no maior
estado

brasileiro

Botequim
(pop.)

Que
contêm

erro;
erradas

Assume
como filho
legítimo

Limite da
cesta de
basquete

Frente (?):
diminui a
tempe-
ratura

Interjei-
ção de
admi-
ração

Patativa
do (?): o
Poeta do
Sertão

Pessoas
que têm 
o mesmo

nome

Três ve-
zes (red.)

Coisa
alguma

Loja de
joias

Vaso para
flores

Tal (?): exatamente 
o mesmo

Bebida natural usada
como calmante 

Sílaba de
"clave"
Somar;

adicionar 

Interessan-
te (gíria)
Perfume;
fragrância

A comida que 
não foi cozida

O voo feito muito
próximo ao solo

Ensinar
boas

maneiras 
Atirar em 

Imposto ru-
ral (sigla)
Para os 

dois sexos

Vento
brando

Paixão de
Peri (Lit.)

Antiga 
civilização

andina
Erguido

Parte
do útero

Indelicado;
grosseiro

Vem ao
mundo 

Viviane A-
raújo, atriz

Cheira;
aspira

Consoantes
de "fino"
Cultivar 
a terra 

4/adir — inca. 5/içado. 6/arnica — assaré — esvair. 7/unissex.
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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.

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

Com custo superior a R$ 7 milhões, Câmara aprova 
compra de novos veículos para a prefeitura
Cinco pick-
ups, duas 
motoniveladoras, 
quatro caminhões, 
retroescavadeira, 
minicarregadeira, 
escavadeira 
hidráulica, 
além de trator e 
equipamentos serão 
adquiridos através 
de empréstimo na 
Badesul.  

Raquel Konrad
Por unanimidade e sem ne-

nhuma contestação por parte dos 
vereadores de Bento Gonçalves, 
foi aprovado na tarde desta quar-
ta-feira, 03/11, o Projeto de Lei 
n° 104/2021, que autoriza a pre-
feitura de Bento a contratar ope-
ração de crédito junto ao Badesul 
no valor de R$ 7.100.000,00. O 
valor será utilizado para a aquisi-
ção de novos veículos, máquinas 
e equipamentos para a municipa-
lidade. O projeto é de autoria do 
Executivo Municipal.

Entre as aquisições estão cin-
co pick-ups, com o custo de mais 
de R$ 113 mil, para os distritos e 

Secretaria de Gestão Integrada e 
Mobilidade Urbana. O vereador 
Agostinho Petroli (MDB) chegou 
a fazer um pedido oficial de in-
formações em relação ao projeto, 
cobrando detalhes sobre as con-
dições da contratação, taxas de 
juros, índice de correção e outras 
tarifas envolvidas na operação de 
crédito, além de prazos de paga-
mento e cronograma de desem-
bolso. Mas, durante a sessão des-
ta quarta-feira, ele votou a favor. 
De acordo com o edil, em reunião 
com o secretário de Governo, 

Henrique Nuncio, e a Secretaria 
de Finanças, Elisiane Schenato, 
foram esclarecidas as dúvidas 
sobre o projeto. “Ainda acho que 
deveria ter sido anexada a Car-
ta Consulta ao Banco, assim o 
processo seria mais claro”, disse 
Agostinho ao SERRANOSSA. 

De acordo com a prefeitura, 
as pick-ups serão utilizadas nos 
distritos no transporte de fun-
cionários e de material de tra-
balho das equipes que executam 
os serviços no interior, além de 
agilizar o atendimento de outras 

demandas dessas localidades. 
Também serão adquiridos dois 
veículos com cela, no valor apro-
ximado de R$ 250 mil, que serão 
direcionados para a Guarda Ci-
vil Municipal para utilização em 
patrulhamentos preventivos e 
atendimento de ocorrências, 
com ênfase também na seguran-
ça e integridade física dos profis-
sionais nos momentos de condu-
ção de suspeitos até a delegacia 
de polícia, já que eles estarão nas 
celas e não no banco de trás dos 
veículos comuns. 

Confira
as aquisições

Secretaria de Desenvol-
vimento da Agricultura 
(SMDA)
Duas motoniveladoras: 
R$ 2.233.332,00
Escavadeira hidráulica: 
R$ 675.750,00
Rompedor hidráulico: 
R$ 245.633,33
Secretaria Municipal de 
Viação e Obras Públicas 
(SMVOP)
Minicarregadeira: 
R$ 329.250,00
Rolo compactador: 
R$ 93.687,50
Implemento fresadora de 
asfalto: R$ 108.675,00
Implemento varredor: 
R$ 54.883,33
Retroescavadeira: 
R$ 436.666,00
Dois caminhões toco: 
R$ 511.666,66, cada
Dois caminhões cabinados: R$ 
372,000,00, cada
Secretaria de 
Desenvolvimento Social
Trator roçadeira: 
R$ 21.487,00.
Distritos e Secretaria de 
Gestão Integrada e Mobili-
dade Urbana
Pick-ups cabine dupla, quatro 
para os distritos e uma para 
SGIMU: R$ 113.266,66, cada. 
Secretaria de Segurança
Duas pick-ups, cabine dupla 
com cela: R$ 250.996,00, cada
TOTAL: R$ 7.100.00,00

Reprodução Câmara

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

   FAÇA SUAS COMPRAS PELO 
WHATSAPP 54 99624 2933

supermercadocarbonera
ofertassupermercadocarbonera
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Milho Fugini
170g

Isabela Lámen

OFERTAS VÁLIDAS

PARA (05/11 E 06/11)

ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

Coxão Mole 
Bife/Pedaço

24,90R$
kg

kg

un.

33,19R$

1,99R$

Lava Roupa 
Girando Sol 800g

un.4,99R$

Velho Barreiro
Leve 2 pague

cada9,90R$

Chopp Sud 2L
Leve 4 pague/cada

cada14,99R$

Massa Nordeste
Pacote 500g

Ervilha Fugini
170g

un.1,69R$

un.2,99R$

Brócolis

un.1,99R$

Mamão Papaia

Kg3,99R$

un.0,89R$

Queijo Mussarela 
São Luiz Fatiado

Kg27,90R$

Costela de Primeira

39,90R$
kg

Vazio Congelado

44,90R$
kg

Chapéu de Bispo 
Congelado

SUPER
OFERTAS
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Raquel Konrad
O centro de Bento Gonçal-

ves segue sendo o local mais 
procurado por empresários do 
comércio e serviços. Em menos 
de um ano – de janeiro a outu-
bro de 2021 – 2.323 empresas 
abriram as portas na cidade e, 
destas, 604 estão na área central 
de Bento. O segundo bairro que 
mais recebeu novos empreendi-
mentos é o São Roque, com 360, 
seguido do Cidade Alta, com 302 
novas empresas. Humaitá, Pro-
gresso e Borgo foram escolhidos 
por 232, 197 e 186 empreendi-
mentos, respectivamente.

Os dados são da Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-

Quase metade dos novos empreendimentos 
se concentra no centro e bairro São Roque
Somente em 
2021, 2.323 
empresas abriram 
as portas em 
Bento Gonçalves 
e, destas, 604 
se instalaram no 
centro e 360 no São 
Roque. Tendência 
na cidade é de 
“aglomerados 
comerciais”

mico de Bento Gonçalves. De 
acordo com a secretária Mile-
na Bassani, o número de no-
vos empreendimentos cresceu 
desde o ano passado. “Tive-
mos um saldo positivo de 209 
novas empresas – 2.323 neste 
ano e 2.114 no mesmo perío-
do do ano passado. O segmen-
to maior é o de serviços, com 
1.562 inscrições”, detalha. O 
serviço representa 67,24% das 
empresas, enquanto comércio 
e serviços somam 16,70%, com 
388 empreendimentos, e co-
mércio 11,24%, com 261.

De acordo com o corretor de 

imóveis Heitor Tártaro, o centro 
é, ainda, o local que a maioria 
busca imóveis comerciais e onde 
também tem maior oferta. No 
entanto, ele destaca que já se ob-
serva uma tendência de criação 
de novos “centros comerciais” 
em bairros, para descentralizar 
o movimento. “Veja como está 
o São Roque, o Botafogo, Santa 
Helena, São Bento, que possuem 
alguns ‘aglomerados’ comer-
ciais, que acabam gerando mais 
facilidade de mobilidade e até 
de atendimento a demandas dos 
moradores”, observa.

A empresária Gabriela San-

Novas empresas 
   2021 2020
Indústria  7 20
Industria e Serviço  29 26
Comércio  261 249
Comércio e Serviço  388 145
Autônomo  66 75
Serviço  1562 1592
Associação  6 1
Outros   1 0
Agroindústria  3 6
TOTAL   2.323 2.114

Empresas por 
bairro em 
2021

Centro: 604
São Roque: 360
Cidade Alta: 302
Humaitá: 232
Progresso: 197
Borgo: 186
Outros: 442

drin está prestes a inaugurar 
um destes pontos comerciais 
na Rua Parnaíba, no bairro São 
Bento. Ainda sem nome defini-
do, o espaço de 1.700m² e com 
estacionamento, abrigará 11 
restaurantes, bares e lojas. “A 
previsão é de que em janeiro 
já esteja em funcionamento”, 
afirma Gabriela. Outro empre-
endimento que concentrará 
novas empresas é o Viverone 
Garden, no bairro Planalto. Pre-
visto para inaugurar em 2024, 
o local terá área construída de 
24.000m², com três pavimentos 
de lojas e escritórios e três de 

subsolo, 23 lojas, 68 salas/escri-
tórios, oito Office Boxes e quatro 
office Lounge.

Em 2022, Bento Gonçalves 
também terá um novo shopping, 
o Piazza Salton, que está sendo 
construído no centro da cidade 
e já conta com 80% dos espaços 
comerciais locados.  Ao todo, o 
empreendimento terá Área Bru-
ta Locável (ABL) de 10.000m². 
São aproximadamente 40 novos 
empreendimentos que serão 
instalados no local, entre eles 
McDonald’s, Panvel, Renner, 
Sorvelândia, Gang, Super Apolo, 
Doce Docê, entre outras.

Espaços comerciais em construção, como novo shopping no 
centro e espaços gastronômico e comerciais no São Bento e 
Planalto, são apostas para atender demanda dos bairros e 
melhorar mobilidade na cidade

Raquel Konrad

Flexibilização
RS autoriza 
limite de 50% 
para lotação 
de estádios

Em reunião na tarde de quarta-
-feira, 03/11, o Gabinete de Crise 
deliberou pelo aumento para até 
50% do limite de ocupação de pú-
blico em estádios no Rio Grande do 
Sul. A flexibilização atende uma de-
manda da Federação Gaúcha de Fu-
tebol (FGF) e dos clubes e, conforme 
o governo estadual, é mais uma 
mudança de protocolos possibilita-
da pelo avanço da vacinação no RS 
e pela estabilização do quadro da 
pandemia.

Com a nova flexibilização, pas-
sará a ser permitida a ocupação de 
até 50% da capacidade, com públi-
co acima de 2.500 pessoas, desde 
que respeitando o distanciamento 
mínimo interpessoal de um metro. 
Os demais detalhes sobre a nova re-
gra foram discutidos com a FGF e os 
clubes de futebol na quinta, 04/11, 
e devem ser divulgados em novo de-
creto que será publicado na sexta-
-feira, 05/11, com validade já para 
esse fim de semana, dias 6 e 7/11.

Conforme o governo do Estado, 
segue sendo realizado um diálogo 
com os todos os setores, a fim de 
anunciar um cronograma de flexibi-
lizações para as demais atividades. 
“O Rio Grande do Sul segue sempre 
entre os Estados que mais vacinam 
no país. E é esse avanço na imuni-
zação que nos dá a segurança para, 
gradativamente, podermos evoluir 
nas flexibilizações.”

FRONTIER 2.5 SV ATTACK 4x4 
CD TURBO ELETRONIC DIESEL
2014 | PRETO

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

SPORTAGE 2.0 LX 4x2 
16V GASOLINA 4P
2011 | BRANCA

AMAROK 2.0 4x4  
CD DIESEL 4P AUT.
2020 | PRATA

FIORINO 1.4 HARD 
WORKING FURGÃO 
2020 | BRANCA

HILUX SW4 2.8 4x4 16V TURBO 
INTERCOOLER DIESEL AUT
2020 | BRANCA

S10 2.4 MPFI EXECUTIVE 
4x2 CD 8V FLEX 4P
2011 | PRATA

HILUX 2.8 SRX 4x4 CD 
16V DIESEL 4P AUT.
2017 | PRATA

MARCH 1.6 SL 16V FLEX 
4P XTRONIC
2018 | BRANCO

TORO 2.0 16V TURBO DIESEL 
RANCH AT 4x4 AUT.
2020| PRETO
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Gostar de cozinhar não é o suficiente para empreen-
der na Gastronomia. Isso porque o setor é um dos 
que mais enfrenta desafios e adversários. Para isso, 
é necessário oferecer mais que uma boa comida e 
um atendimento razoável: é preciso entregar expe-
riências diferenciadas que vão levar o seu negócio ao 
tão sonhado sucesso e, principalmente, ao retorno 
do cliente ao seu estabelecimento. 

Quando o ex-aluno do Senac Bento Gonçalves Ra-
fael Jacobi iniciou sua trajetória na Gastronomia, em 
1997, ele já almejava empreender nesta área e o seu 
objetivo foi se realizando naturalmente. Hoje, 24 
anos depois, é ele quem comanda o espaço Nature 
Vinho e Gastronomia, localizado na vinícola Don Gio-
vanni, em Pinto Bandeira. 

Destacar-se entre tantos concorrentes não é uma 
tarefa fácil, visto a qualidade dos outros estabeleci-
mentos. “Gosto quando a régua fica alta, pois nos faz 
trabalhar ainda mais para entregar uma experiência 
diferenciada. Temos três premissas: os melhores in-
gredientes e técnicas corretas; atendimento eficien-
te, presente e amigável; ambiente lindo e confortá-
vel”, destaca o chef. 

Além das experiências em restaurantes pelo mundo, 
o chef não esquece tudo o que aprendeu no Senac e 
como a educação profissional é essencial para o mer-
cado. “O Senac sempre foi um grande parceiro. Hoje 
temos falta de pessoal, principalmente em cozinha, e 
o Senac, por meio de seus cursos de capacitação, aju-
da a suprir essa lacuna, além de nos entregar pessoas 
bem preparadas e aptas a trabalhar”, enfatiza. 

Para quem quer ingressar nessa área, o Senac 
Bento Gonçalves está com inscrições abertas 
para diversos cursos de Gastronomia. Mais in-
formações no site www.senacrs.com.br/bento-
goncalves ou pelo telefone (54) 3452 4200.

Empreendimentos 
gastronômicos 

precisam entregar 
experiências diferenciadas 
Ex-aluno do Senac Bento Gonçalves conta 

como começou seu estabelecimento na área

Espaco Senac 
Bento Goncalves´

´

Embaixador da Costa Rica na UCS
Na última semana, o embaixador da Costa Rica, Norman Lizano Ortiz, foi recebido 
no gabinete do reitor da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Com o objetivo de 
conhecer a Serra Gaúcha e a Universidade, a primeira visita do embaixador à região 
e à instituição abre portas para aproximação e futuras parcerias. O reitor da UCS, 
Evaldo Antonio Kuiava, destacou para Ortiz a estrutura da maior universidade da Ser-
ra Gaúcha, que conta com hospital-escola, rádio educativa, escola de Ensino Médio 
e, em breve, também contará com escola de Ensino Fundamental. O pró-reitor de 
Pesquisa e Pós-graduação, Juliano Gimenez, pontuou que, assim como a inovação, 
a internacionalização também é uma área de grande importância e interesse para a 
UCS, afinal, uma está conectada a outra. Também estiveram presentes na ocasião a 
assistente executiva da UCSGRAPHENE, Valeria Grabas, a assistente da Assessoria 
de Relações Internacionais da UCS, Dyeine Ribeiro Vieira, e a professora de Letras da 
UCS e tradutora de idiomas, Elsa Mónica Bonito Basso.

Julia Pasquali

A artista bento-gonçalvense e autodidata 
Júlia Pasquali ingressa no curso de Artes 
Visuais da UCS. Aos 18 anos, a desenhista 
já registra quatro exposições e inúmeras 
palestras em sua carreira. Ela iniciou a sua 
carreira com apenas oito anos de idade, 
durante o tratamento de uma osteomielite 
(infecção nos ossos causada por bactérias, 
micobactérias ou fungos). A escolha pelo 
curso de Artes Visuais surge do desejo de 
inspirar, ensinar e dar continuidade à história 
de sua futura profissão. Seu principal objeti-
vo com a graduação é poder ensinar. “A arte 
é a nossa história, desde o começo. Arte 
conta a nossa história”, explica a artista. A 
decisão também tem a influência dos pais de 
Julia, que, com apoio e orgulho, estimulam a 
artista a ir mais longe.

Terras Grass Concert 

Os apreciadores de boa música e conversas soltas, regadas a cervejas artesanais, vinhos, espuman-
tes, drinks e petiscos passam a ter mais uma opção de lazer em Bento Gonçalves. É o Terras Grass 
Concert, um lugar com natureza privilegiada, em pleno Vale dos Vinhedos, que abre ao público nes-
te sábado, 06/11, a partir das 11h30min, tendo como atração musical o Acústico Farina. Os sócios 
Adriano Valduga e Vanderlei Mesquita contam que quem passa em frente ao empreendimento, nem 
imagina que está a uma pequena ponte de um verdadeiro paraíso natural. Localizado na ERS 444, nº 
770, na linha 8 da Graciema - ao lado do condomínio Parque dos Vinhedos, em frente ao Museu dos 
Microcarros - o Terras Grass Concert ocupa parte dos cerca de 11 hectares da família Valduga. O 
espaço é rodeado de pequenos riachos e mata nativa, um oásis verde em meio às videiras e outros 
empreendimentos da região.       

No próximo dia 12/11, 
comemora-se o Dia do 
Diretor Escolar e, nes-
sa data especial, Irmãs, 
Coordenadores, Pro-
fessores, Funcionários, 
APM e Alunos do Colé-
gio Scalabriniano Nos-
sa Senhora Medianeira 
prestam homenagem  e 
reconhecem o trabalho 
da Irmã Isaura Paviani. 
“Agradecemos por seus 
ensinamentos e, por 
todos os dias, mostrar-
-nos que a resiliência e a 
liderança são caracterís-
ticas fundamentais para 
vivermos o dia a dia com 
amor”.

Homenagem
 a diretora

Para os admiradores do enoturismo 
e da gastronomia, a Vinícola Aurora 
abre as portas da unidade do Vale dos 
Vinhedos para uma degustação exclu-
siva, harmonizada com chocolates. A 
novidade inclui a combinação com 
quatro vinhos e espumantes e, ainda, 
um convite para que o visitante co-
nheça o processo de elaboração das 
bebidas, com o atendimento de um 
sommelier. A experiência é oferecida 
de terça a domingo, às 11h e às 15h, 
mediante agendamento via WhatsA-
pp (54) 9.9173.4231, telefone (54) 
2105.7176. O valor é R$ 60 e inclui 
uma taça de cristal como lembrança.  
As combinações sugeridas incluem 
vinhos das linhas Reserva e Pequenas 
Partilhas, espumante Aurora Mosca-
tel Rosé e o vinho de sobremesa Co-
lheita Tardia.

Degustacao
harmonizada

~

´

Divulgação

Sander Schimitz

´

Fotos: Claudia Velho

`



SERRANOSSA | Sexta-feira, 05 de novembro de 2021 13

Atrações gratuitas

Programação do Natal Bento inicia 
oficialmente na próxima semana
Os destaques são 
o show de Natal 
com a Família Lima, 
as apresentações 
do Grupo Tholl, os 
shows diários da 
Árvore de Natal 
Cantante, o Desfile 
Buon Natale e o 
Festival Via Del Vino

Na próxima quinta-feira, 
11/11, terá início oficialmente 
a programação do Natal Bento 
2021, na Via Del Vino. Entre os 
destaques está a apresentação 
do show de Natal com a Família 
Lima, no dia 04/12, as apresen-
tações do Grupo Tholl, o Desfile 
Buon Natale, o Desfile de Ban-
das Marciais, a apresentação da 
Orquestra de Câmara de Bento 
Gonçalves, o Festival Via Del 
Vino e as demais apresentações 
de dança, teatro, coro. Além dis-
so, diariamente será realizado 
o show da Árvore de Natal can-
tante, novidade de 2021. Todas 
as atividades são gratuitas e se-
guem até 09/01/2022, sempre 
às quintas, sábados e domingos.

Neste ano, o tema do Natal 
Bento é “A vida é mágica”, que 
se expressa durante toda a pro-
gramação e toda a decoração da 
área central do município. As 
cores que marcam a decoração 
são brancas e douradas. A Pipa 
Pórtico e as igrejas São Bento e 
Cristo Rei também terão orna-
mentação especial, bem como a 
Via Gastronômica, no bairro Pla-
nalto, que contará com tochas 
de luzes nas calçadas. Além dis-
so, a decoração deste ano terá 
novidades: mais do que a tradi-
cional Casa do Papai Noel e do 
Carrossel Solidário (que conta 

com arrecadação de alimentos e 
rações), pela primeira vez Bento 
terá um presépio, que será ins-
talado na Praça Walter Galassi. 

NATAL NO 
L’AMÉRICA SHOPPING
A partir do dia 19/11, sex-

ta-feira, a criançada também 
poderá curtir toda a magia e 
alegria do Natal com a chega-
da do Papai Noel no Shopping 
L’América. O bom velhinho esta-
rá à espera da garotada até o dia 
24/12, sempre às sextas-feiras, 
das 16h às 20h e nos sábados e 
domingos das 14h às 20h.  Nos 

dias 22 e 23/12, o horário será 
das 14h às 20h e na véspera de 
Natal, 24/12, das 13h às 16h.

Além da visita ao Papai 
Noel, o L’América preparou uma 
linda decoração natalina para 
encantar toda a família, que 
poderá aproveitar o espaço lo-
calizado no terceiro andar do 
shopping para fazer fotografias 
incríveis. 

E para a segurança de todos, 
o shopping está seguindo todas 
as medidas preventivas, como 
dispensers com álcool gel, uso 
obrigatório de máscaras, entre 
outras. 

Programação
de novembro

11 de novembro: 
17h – Fanfarra
20h – Abertura do Natal Ben-
to e Grande Desfile 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         

Buon Natale, desfile temático na Via Del 
Vino, abre Natal Bento no dia 11/11

Grupo Tholl se apresenta no dia 21/11, 09/12 
e 20/12, gratuitamente, na Via del Vino

Em Bento
Atividades 
do Mês da 
Consciência 
Negra inicia 
neste sábado

A partir deste sábado, 06/11, 
a prefeitura de Bento Gonçalves, 
por meio da secretaria de Cultura, 
realizará a programação do Mês 
da Consciência Negra, que segue 
até o dia 02/12. Também assinam 
o evento as entidades Movimento 
Negro Raízes, Sociedade 20 de No-
vembro, Conselho Municipal de Po-
vos Tradicionais de matriz Africa-
na, Conselho Municipal de Política 
Cultural, Museu do Imigrante e Ins-
tituto Federal RS – Campus Bento.

O Mês da Consciência Negra 
2021 contará com ações e ativi-
dades culturais, sociais e políticas 
que demonstram a reivindicação 
do espaço de fala e de representati-
vidade nas culturas. Dança, teatro, 
roda de conversa, rodas de capoei-
ra, fala sobre a Consciência Negra 
na Câmara de Vereadores e ato 
alusivo expressarão a importância 
na formação identitária negra no 
município e na região.

Entre as ações, destaca-se a 
exposição “(In)Visíveis”, do fotojor-
nalista Cau Guebo, que inicia no dia 
09/11, com imagens e relatos de 
pessoas negras, valorizando perso-
nagens apagados e/ou esquecidos 
da história de Antônio Prado, que 
é considerada a cidade mais ita-
liana do Brasil. Outro destaque é a 
exposição “Existe uma História de 
Bento Gonçalves sem a população 
negra?”, realizada pelo Museu do 
Imigrante.

Chegada do Papai  Noel ,  
acendimento das  luzes  e
Grande Desf i le  Natal ino

11/nov às 20h Via del Vino

Programação completa

bento.tur.br
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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
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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

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

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. 

2007
2021
2009
2016
2021
2017
20202020
2020
2019
2019
2021

BLAZER 2.8 EXECUTIVE 4x4 DIESEL
COMPASS 2.0 LIMITED 4x4
COROLLA XEI 1.8 MECÂNICO
FOX TRENDLINE 1.0 COMPLETO
FRONTIER 2.3 XE 4x4 CD 
FUSION 2.0 TITANIUM AWD
HIHILUX 2.8 SR CD  5 MIL KM
HILUX SW4 2.8 SRX 7 LUGARES
HILUX SW4 2.8 DIAMOND7 LUGARES 
ONIX 1.4 LTZ
TORO 2.0 ULTRA 4x4 DIESEL

AZUL
BRANCA
PRETO
BRANCO
BRANCA
PRATA
VERMELHAVERMELHA
PRATA
BRANCA
PRETO
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

2013
2010
2019
2018
1987
2018
20212021
2021
2007
2011
2021
2019
2021
20212021
2014
2010
2017

AGRALE 4230 4x4
AGRALE 5075 4x4
ANTONIO CARRARO MAJOR 5800
ANTONIO CARRARO TIGRONE  50CV
FORD 4610
LANDINI 60CV AZUL 650 HORAS
LS 65 LS 65 CV CABINADO NOVO
MASSEY FERGUSON 4707 NOVO
TRAMONTINI 5045 4x4
TRAMONTINI 8075 4x4
 VALTRA A62 LAVOURA  NOVO
 VALTRA A73 FRUTEIRO 237 HORA
YANMAR SOLIS 80CV NOVO
YYANMAR SOLIS 26CV  NOVO
YANMAR 1155 4x4
YANMAR 1055 4x4
MICROTRATOR YANMAR 12 CV 
COM ENXADA ROTATIVA 

VERMELHO
PRATA
640 HORAS
1.200 HORAS
AZUL
AZUL
AAZUL
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
AMARELO
AMARELO
VERMELHO
VERMELHOVERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
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

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

ASSSOCIAÇÃO DE PILOTOS E PREPARADORES
DE FÓRMULA DO RS – ABK – CNPJ: 89.963.086/0001-61

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AA Associação de Pilotos e Preparadores de Fórmula do RS – ABK, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos seus associados para a 
Assembleia-Geral a realizar-se no dia 10 de novembro de 2021, quarta-feira, 
na sede da entidade a instalar-se em primeira convocação às 18h e segunda 
convocação às 18h30 tendo a seguinte pauta:
- Prestação de contas do biênio 2020/2021
- Eleição da nova diretoria para o biênio 2022/2023

Bento Gonçalves, 28 de outubro de 2021.Bento Gonçalves, 28 de outubro de 2021.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
DA ALIMENTAÇÃO DE BENTO GONÇALVES

SEDE PRÓPRIA: rua Dom José Barea, 60, Bento Gonçalves-RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia-Geral Ordinária

                          No uso das atribuições que me conferem os Estatutos e as Leis em vigor, 
CONVOCO todos os associados quites com a Tesouraria para comparecer na 
Sede da entidade, sita na rua Dom José Barea n.º 60, bairro Cidade Alta, nesta 
cidade de Bento Gonçalves/RS, no próximo dia 18 de novembro de 2021, às 
17h30 em primeira convocação e às 18h30 em segunda convocação para 
participarem de Assembleia-Geral Ordinária, com a seguinte

  ORDEM DO DIA
1º)1º) Leitura do Parecer do conselho Fiscal referente ao pedido de Abertura de 
Créditos Adicionais e Suplementação de Verbas para exercício de 2021, com 
aprovação ou não da Suplementação de Verbas.
2º) Leitura do Parecer do Conselho Fiscal referente à Previsão Orçamentária 
para o exercício de 2022.
3º) Aprovação ou não da Previsão Orçamentária para o exercício de 2022.
4º)4º) Leitura e discussão do relatório da diretoria e balanço financeiro do 
exercício de 2020.
5º) Parecer fiscal referente ao exercício de 2020, e aprovação ou não do balanço 
financeiro de 2020.

Bento Gonçalves, 5 de novembro de 2021.

Oclair Sanchez
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Aeroclube de Bento Gonçalves convoca seus associados quites com a 
tesouraria para a Assembleia-Geral Extraordinária, que será realizada em sua 
sede, na Rua Roberto Vargas Ros n° 120, bairro São Vendelino, no dia 13 de 
Novembro de 2021, sábado, às 13h30, em primeira convocação, e às 14h, em 
segunda convocação, com a seguinte
ORDEM DO DIAORDEM DO DIA
c) Compra Aeronave para homologação de curso; 
d) outros assuntos.

Bento Gonçalves, 3 de novembro de 2021.
 Alexandre do Canto Pereira Júnior  

Presidente

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021 

OO Município de Monte Belo do Sul torna público que estará recebendo, a partir 
do dia 08/11/2021, no horário das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no Setor de 
Protocolos da Prefeitura Municipal, documentação para credenciamento de 
interessados em prestação de serviços profissionais de fonoaudiologia para 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Monte Belo do 
Sul. Edital e Anexos disponíveis no site 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. Informações pelo telefone (54) 3457 
2051. Monte Belo do Sul. Aos 05/11/2021. 2051. Monte Belo do Sul. Aos 05/11/2021. 

ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal

Adesão Ata de Registro de Preço 03/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 
002/2021

O Município de Monte Belo do Sul torna público que adere a Ata ade Registro 
de Preços 002/2021, Pregão Eletrônico 003/2021 do Consórcio Intermunicipal 
de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha – CISGA. Objeto: 
Aquisição de KIT teste rápido antígeno SARS-COV2. Informações 
adicionais pelo telefone: (54) 3457-2051. Monte Belo do Sul, 05/11/2021. 

ADENIR JOSÉ DALLÉADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal

VENDO ÓTIMO TERRENO 
EM CONDOMÍNIO
FECHADO, único condomínio 
nos Caminhos de Pedra, lugar 
lindo, muito seguro e em excelente
lolocalização, único à venda, para 
pessoas exigentes, lugar reservado 
em meio a uma linda paisagem e 
belezas naturais, com 800m² 
(20x40). Valor R$ 480.000. Parcelo 
direto em 20 vezes.
Contato (54) 99981 7423.

Imóveis

VENDO apartamento (na planta), 
no bairro Borgo, no Residencial 
San Paulo, com entrada total-
mente parcelada, 1 dormitório, 
sala de estar, cozinha com chur-
rasqueira, sacada aberta, área de 
serviço,  banheiro e boxe de gara-
gem. Possibilidade de financiar 
até 100% usando FGTS. Valor a 
partir de R$ 130.000. Contato 

(54) 9 9966 4616, com Adriano. 
CRECI 42.504.
 
VENDO casa no loteamento Ber-
tolini, com 2 dormitórios, e com 
terreno individual, contendo co-
zinha, área de serviços, banhei-
ro social.  Pode ser financiada 
e usado o FGTS como entrada. 
Possui ótima posição solar. Va-
lor R$ 175.000. Contato (54) 9 
9966 4616, com Adriano. CRECI 
42.504.
  
VENDO apartamento mobiliado, 
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 financiado e usado o FGTS 
como entrada. Possui ótima posi-
ção solar. Valor R$ 180.000. Con-
tato (54) 99683 6257, com Luiz. 
CRECI 42.589.
 
VENDO casa no loteamento Ber-
tolini, com 2 dormitórios, e com 
piso em porcelanato, contendo 
cozinha, churrasqueira em área 
externa fechada, área de servi-
ços, banheiro social e vaga de 

garagem. Pode ser financiado 
e usado o FGTS como entrada. 
Possui ótima posição solar. Valor 
R$ 235.000. Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. CRECI 42.589.
  
VENDO sobrado/apartamento, 
no Residencial Vivere, com 2 
dormitórios, sacada aberta, chur-
rasqueira, sala, banheiro social e 
vaga de garagem. Financiamen-
to via Caixa, entrada parcelada, 
aceita o FGTS como entrada. 
Valor R$ 200.000. Contato (54) 
99683 6257, com Luiz. CRECI 
42.589.
 
VENDO casa, no loteamento 
Bertolini, com 2 andares, 3 dor-
mitórios, lareira, cozinha, área 
de serviços e banheiro social. 
Parte inferior com churrasqueira 
e garagem, além de área exter-
na fechada. Pode ser financiada 
e usado o FGTS como entrada. 
Possui ótima posição solar. Va-
lor R$ 380.000. Contato (54) 9 
9966 4616, com Adriano.  CRECI 
42.504.

VENDO apartamento no bairro 
Maria Goretti, no Residencial 
Villeneuve, com 2 dormitórios, 

esperas para água quente, ar-
-condicionado e rebaixe em ges-
so. Com churrasqueira, sala, ba-
nheiro social e vaga de garagem.  
Financiamento pelo banco de sua 
preferência e aceita o FGTS como 
entrada. Valor R$ 220.000. Con-
tato (54) 99683 6257, com Luiz. 
CRECI 42.589.
 
VENDO casa nos Caminhos da 
Eulália, com 2 dormitórios e 
piso em porcelanato, contendo 
cozinha, área de serviços, ba-
nheiro social e vaga de garagem. 
Terreno de 10x20, com sobra 
tanto na parte da frente quanto 
nos fundos.  Pode ser financia-
da. Possui ótima posição solar. 
Valor R$ 320.000. Contato (54) 
99683 6257, com Luiz. CRECI 
42.589.
  
VENDO apartamento na planta, 
no bairro Humaitá, com entrada 
parcelada, 2 dormitórios, sala de 
estar, cozinha com churrasquei-
ra, sacada aberta, área de servi-
ço, banheiro e boxe de garagem. 
Possibilidade de financiar até 
100% usando FGTS. Valor R$ 
185.000. Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. CRECI 42.589. 

VENDO apartamento, no bairro 
Universitário, sendo mobiliado, 
com 2 dormitórios, um com sa-
cada aberta, com churrasqueira, 
sala com sacada aberta, banhei-
ro social e vaga de garagem.  Fi-
nanciamento pelo banco de sua 
preferência e aceita o FGTS como 
entrada. Valor R$ R$ 289.000. 
Contato (54) 99966 4616, 
com Adriano. CRECI 42.504. 

Resumo de Contrato
ContratoContrato nº 126/2021 – Tomada de Preços nº 009/2021 – Contratação de 
empresa especializada para realizar renovação da Licença Ambiental de 
Operação nº 01/2018 e prorrogação de registro de extração junto a Agência 
Nacional de Mineração e topografia da área a ser licenciada do Britador 
Municipal. Seiva Monitoramento Ltda. Valor: R$ 5.800. Prazo: 60 dias, 
podendo ser renovado, a contar de 19/10/2021. 

Resumo de Termo Aditivo
TermoTermo Aditivo nº 007/2021 – 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$ 4,417 ao litro do óleo diesel 
comum. A contar de 20/10/2021. 
TermoTermo Aditivo nº 004/2021 – Contrato nº 211/2017 – Pregão Presencial nº 
012/2017 – Visando à renovação do contrato referente à contratação de pessoa 
jurídica para a prestação de serviços fisioterápicos, 40 (quarenta) horas 
semanais. Osteofísio Clínica de Reabilitação Ltda. Valor: R$ 7.937,42 
mensais. Prazo: 12 meses, a contar de 25/10/2021. 
TermoTermo Aditivo nº 016/2021 – Ata de Registro de Preços nº 001/2021 – Pregão 
Presencial nº 001/2021 – SRP nº 001/2021 – Referente ao novo preço da 
gasolina comum, gasolina aditivada e óleo diesel S10. Comércio de 
Combustíveis Colosso do Vale Ltda. Valor: R$ 7,07 ao litro da gasolina 
comum, R$ 7,40 ao litro da gasolina aditivada e R$ 5,75 ao litro do óleo diesel 
S10. Prazo: A contar de 28/10/2021.
TermoTermo Aditivo nº 008/2021 – 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$ 4,96 ao litro do óleo diesel 
comum. A contar de 29/10/2021. 
TermoTermo Aditivo nº 002/2021 – Contrato de Locação de Imóvel nº 166/2019 – 
Dispensa de Licitação nº 017/2019 – Visando à renovação do contrato 
referente à locação de um imóvel inscrito sob a matrícula de nº 30.396, livro nº 
02, translado fls. 01, situado na Rua José Francisco de Nadal, nº 450, bairro 
Centro, em Santa Tereza/RS, para fins de disponibilizar moradia aos policiais 
militares que atuam no município, conforme Termo de Cooperação FPE nº 
1902/2017, que celebram o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da 
BrigadaBrigada Militar e o Município de Santa Tereza. Derly Antônio João Valduga. 
Valor: R$ 500 mensais. Prazo: 12 meses, a contar de 01/11/2021. 
Renovação de Contrato entre a empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos e o Município de Santa Tereza – Dispensa de Licitação nº 
030/2020 – Referente ao Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda 
de Produtos, conforme Processo nº 53137.021807/2020-59. Prazo 12 meses, a 
contar de 21/10/2021, podendo ser renovado. 

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico Nº 003/2021 – Objeto: aquisição de um trator agrícola para 
a Secretaria Municipal de Agricultura, com recursos do Convênio MAPA nº 
901096/2020. Data de abertura: 19/11/2021, às 8h horário de Brasília. Acesso 
ao edital: www.gov.br/compras/ e www.santatereza.rs.gov.br Informações 
pelo telefone (54) 3456 1033 ou site www.santatereza.rs.gov.br. 

Santa Tereza/RS, 05 de novembro de 2021. 

Gisele Caumo Gisele Caumo 
Prefeita Municipal



SERRANOSSA | Sexta-feira, 05 de novembro de 202116

Eduarda Bucco
Cada vez mais, os animais 

de estimação têm se tornado 
parte essencial na família de 
muitas pessoas. E nada mais 
justo do que dedicar carinho 
e atenção a quem só quer dar 
e receber amor. Mas algumas 
mães têm feito desse amor in-
condicional uma escolha para 
a vida. É o caso das bento-gon-
çalvenses Rochele Bergmann, 
de 32 anos, Michele Conte, de 
40 anos, e Carim Simoni Ribas, 
de 36, que optaram por não ter 
filhos e se dedicar às suas crian-
ças de quatro patas. 

Para Michele, a decisão 
de não ter filhos veio ainda na 

AUmor

O amor incondicional de mulheres que decidiram não ter 
filhos e se dedicar a seus pequenos de quatro patas
Rochele Bergmann, 
de 32 anos, Michele 
Conte, de 40 anos, e 
Carim Simoni Ribas, 
de 36 anos, não 
se arrependem da 
escolha que fizeram 
anos atrás e não 
poupam palavras 
para expressar o 
carinho que sentem 
por seus bichinhos

adolescência, com apenas 15 
anos. “Falei para a minha mãe 
e ela deu risada. Não acreditou”, 
recorda. Mas há cerca de três 
anos, essa escolha se tornou 
ainda mais concreta ao ser pre-
sentada com o pequeno Romeu. 
“Ele estava para doação e a sor-
te é que veio para mim”, conta 
com brilho nos olhos. 

Hoje, Michele e Romeu for-
mam uma dupla inseparável. 
Mesmo quando está longe, ela 
carrega o peludo em seu braço 
esquerdo, onde marcou seu ros-
to na pele. “Não é um filho, mas 
é um animal que complementa 
minha pessoa. É um ser indi-
vidual com seus próprios sen-
timentos, de prazer, amor, an-
gústia, solidão e medo”, declara. 
“Ele aguçou meu senso de res-
ponsabilidade pelos cuidados 
com ele e com seu bem-estar. 
Ele me faz ficar mais calma e me 
traz felicidade por seu compa-
nheirismo”, complementa. 

Já Rochele Bergmann sem-
pre teve contato com animais, 
incentivada por sua família que 
tem um cuidado especial com os 
peludos. “Sempre tive cachorros 
em casa, na casa dos meus avós, 
na casa das minhas tias. Minha 
família sempre foi muito ligada 
a bichos e aprendi com eles a 
gostar desde pequena”, conta. 

Há algum tempo ela relata 
que tomou a decisão de não ter 
filhos diante dos rumos que o 

Planeta Terra tem tomado. “Eu 
acho que o mundo não está legal 
para colocar mais gente. Então 
prefiro não deixar ninguém aqui 
para sofrer”, expõe. Mas foi em 
2007, após adotar seu primei-
ro cãozinho em sua nova vida 
a dois com o marido Gildo Gui-
marães, que Rochele teve ainda 
mais certeza de sua escolha. 
“Logo descobrimos que o Logan 
[seu primeiro cãozinho] era car-
diopata. Tinha arritmia e sopro, 
então precisávamos nos dedicar 
muito a ele. Chegou uma época 
em que estava tomando nove 
remédios diferentes por dia”, re-
corda com pesar. 

Além de Logan, ao longo do 
tempo o casal também adotou o 
cãozinho Chico, o gatinho Bru-
ce e a gatinha Banguela, para 
completar a família. Hoje, após 

a partida de seu primeiro e 
memorável amor, o Logan, e de 
seus dois gatinhos, Rochele e o 
marido dedicam seu carinho e 
cuidado aos cãozinhos Chico e 
Churumelo – esse último o mais 
novo integrante da família. “Eles 
são os nossos filhos, literalmen-
te. A gente faz tudo pensando 
neles”, declara. 

Na opinião de Rochele, cada 
pessoa é dona de suas próprias 
escolhas, mas nenhuma mãe es-
tará sendo “menos mãe por não 
ter uma criança”. “Meus filhos 
de quatro patas são tudo para 
mim. Nem sei como explicar. 
E me dedicar a eles também é 
uma ótima escolha, porque eles 
só querem amor e jamais irão te 
decepcionar”, comenta. 

Aos 36 anos, Carim Simoni 
Ribas também já entrou para 

o time das mamães de pet. Em 
2012 ela ganhou seu primeiro 
cachorro, o Marquinhos, o qual 
lhe ensinou sobre verdadeiro 
amor. “A partir daí comecei a 
acompanhar algumas ONGs e 
protetoras de animais de Far-
roupilha e Bento e comecei a 
ajudar sempre que podia. Então 
apareceu minha Pedrita, toda 
indefesa cheia de sarna, pesan-
do 600g de vermes. Eu me apai-
xonei e tive a certeza que ela ti-
nha que ser minha”, conta sobre 
sua segunda adoção.

Ao longo dos últimos anos, 
O falecido cãozinho Bidu tam-
bém passou pela vida de Carim 
e, hoje, além de Marquinhos e 
Pedrita, o grandão Theo, de 9 
meses, chegou para completar 
a família. “Decidi não ter filhos 
quando comecei a perceber que 

não estamos em um mundo 
seguro, nem financeiramente 
e nem emocionalmente, e que 
os valores se perderam ou se 
distorceram”, analisa. “Meus 
cachorros com certeza pesa-
ram na minha escolha, pois 
são como meus filhos e os amo 
incondicionalmente. Trazem 
alegria para a minha casa e me 
consolam quando não estou 
bem. São perfeitos!”, comenta. 

Na visão de Carim, optar 
por não ter filhos é uma escolha 
difícil, principalmente por con-
ta da pressão imposta pela so-
ciedade. “Sempre que possível 
irão te falar: ‘você precisa ter 
um filho”, expõe. “Mas eu digo 
para todos e todas que a melhor 
escolha sempre é se dedicar ao 
que nos faz feliz e ao que nos 
traz paz”, finaliza.

Rochele e os peludos Chico e Churumelo Michele e o cãozinho Romeu, amor que foi tatuado em seu braço esquerdo Trio de Carim: Pedrita, Marquinhos e Theo

Fotos: arquivo pessoal

Assembleia e comemoracao
dos 44 anos

-
-

 O SITRACOM realizou sua Assembleia-Geral de 2021, no 
dia 23 de outubro, tendo por local o Centro de Lazer do 
SITRACOM. Na pauta, o Dissídio do Mobiliário de Fevereiro 
de 2022 e a Manutenção do Sindicato (federativa), com 
aprovação para que o Sindicato continue responsável pela 
negociação do dissídio coletivo e pela manutenção da 
cobrança de 1% da contribuição confederativa.
  
 O Presidente do Sindicato, Ivo Vailatti, falou sobre o 
trabalho desenvolvido pela entidade, as lutas e conquistas e a importância do trabalhador ter 
representatividade através da entidade na negociação do dissídio. O Vice-Presidente, Alexandro Giuriatti da 
Silva, destacou a dificuldade enfrentada na hora de discutir os benefícios e ganho salarial com os empresários 
e o quanto demora para conseguir uma conquista sem ter que ceder nas que já estão garantidas, como 
aconteceu com muitas categorias nesses últimos dois anos, principalmente.
OO advogado Vanderlei Zortéa falou sobre a decisão do STF, que restabeleceu a lei anterior na qual o 
trabalhador, se perder parte ou o processo, não precisa arcar com as despesas processuais e honorários do 
advogado da parte do empregador. Também comentou que nos próximos meses haverá notícias positivas 
para os trabalhadores que ainda não receberam da Madecenter.

AA diretora Adriana Machado de Assis Nascimento e a Conselheira Maria de Lourdes Fernandes de Oliveira, do 
SITRACOM, aproveitaram a reunião para falar sobre o Outubro Rosa e Novembro Azul, dois meses que 
marcam a luta contra o câncer para mulheres e homens. Na ocasião, também foram sorteadas camisetas da 
Liga de Combate ao Câncer.

Na mesma data, a diretoria 
promoveu uma comemoração dos 
44 anos de lutas e conquistas do 
SITRACOM, reunindo os associados 
para um almoço e muitos sorteios.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
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Segurança
PRF intercepta quadrilha 
contrabandeando cigarros paraguaios
Quatro criminosos 
foram presos em 
Farroupilha com 
um caminhão 
carregado e um 
carro de apoio

Na manhã de terça-feira, 
02/11, a Polícia Rodoviária Fe-
deral apreendeu cerca de 175 
mil maços de cigarros contra-
bandeados que eram transpor-
tados em um caminhão com ao 
apoio de uma camionete. Os 
veículos foram abordados em 
Farroupilha.

Durante uma ação com 
apoio do serviço de inteligên-
cia, Policiais Rodoviários Fede-
rais identificaram um caminhão 
e uma Tracker que chegavam no 
Rio Grande do Sul via BR-285. 
Ao perceberem movimentação 
policial, os motoristas desvia-

ram por estradas vicinais.
Após um cerco na região 

serrana, os PRFs encontraram 
e abordaram os veículos em 
Farroupilha. O caminhão estava 
carregado com 175 mil maços 
de cigarros paraguaios. A Tra-
cker, que estava sem carga, via-
java junto com o caminhão em 
apoio ao transporte.

Em cada veículo havia dois 
homens, todos com idades en-
tre 40 e 50 anos, sendo três 
gaúchos e um catarinense. Eles 
já possuíam várias passagens, 
entre elas por tráfico, porte de 
arma, extorsão, falsidade docu-

mental, corrupção ativa e con-
trabando de cigarros. O passa-
geiro do caminhão já havia sido 
preso pela PRF com cigarros 
contrabandeados há dois anos, 
e o da Tracker ano passado.

A carga, estimada em 175 
mil maços, foi apreendida, as-
sim como o caminhão e a ca-
mionete, sendo encaminhados 
à Receita Federal. Os quatro 
ocupantes foram presos e con-
duzidos à polícia judiciária em 
Caxias do Sul.

Com o material apreendido, 
os criminosos poderiam lucrar 
quase 800 mil reais.

Fotos PRF

Brigada Militar prende homem e detém 
menor suspeitos de tráfico de drogas

Na tarde de segunda-feira, 
01/11, por volta das 16h30, a Bri-
gada Militar de Carlos Barbosa, 
através de uma guarnição da Força 
Tática, prendeu um homem de 19 
anos e deteve uma menor de ida-
de de 16 anos na área central da 

cidade. A prisão ocorreu duran-
te patrulhamento no local para 
prevenção de roubos e furtos e, 
durante abordagem, foram loca-
lizados 39 porções de maconha e 
dois aparelhos celulares.

Diante dos fatos ambos fo-

ram apresentados na Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendimento 
e após a lavratura da ocorrência 
policial, a menor foi entregue ao 
Conselho Tutelar, e o homem con-
duzido ao Presídio Estadual de 
Bento Gonçalves.

Homem condenado por 
estuprar a própria filha é 
preso pela PRF em Bento

No final da tarde da última 
sexta-feira, 29/10, a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) prendeu 
um homem com um mandado 
de prisão por estupro de vul-
nerável na BR-470, em Bento 
Gonçalves.

Durante operação de com-
bate à criminalidade, uma equi-
pe da PRF abordou um Kadett 
Ipanema com placas de Flores 
da Cunha. No veículo estavam 
quatro pessoas, uma delas era 
um homem com passagens por 
homicídio, roubo, furto, este-
lionato, entre outros, mas sem 

dívidas com a Justiça.
Durante as consultas foi 

descoberto também que um dos 
passageiros do veículo tinha um 
mandado de prisão por estupro 
de vulnerável. Ele foi condena-
do por por ter estuprado a filha 
em 2015, que na época tinha 11 
anos.

O homem, que estava fora-
gido desde o ano passado, foi 
preso e conduzido à delegacia 
para registro da ocorrência. De 
lá foi encaminhado ao sistema 
prisional para cumprir sua pena 
de 18 anos de prisão.

Em Caxias
Suspeitos de 
assalto morrem 
em confronto 
com a Brigada

Na noite de quarta-feira, 
03/11, dois homens suspeitos de 
cometerem assalto no interior de 
Flores da Cunha morreram após 
entrarem em confronto com a Bri-
gada Militar, em Caxias do Sul. Ou-
tras duas pessoas foram presas.

O assalto ocorreu em uma re-
sidência localizada no Travessão 
Carvalho, distrito de Otávio Rocha, 
em Flores da Cunha. Conforme 
o registro, por volta das 7h30 de 
quarta-feira, uma família foi ren-
dida por uma quadrilha formada 
por três homens e uma mulher. Os 
assaltantes roubaram uma Ford 
Ranger, uma Fiat Strada, dinheiro, 
celulares, diversos materiais elétri-
cos e uma arma calibre .12.

Durante buscas no início da 
noite, a Brigada Militar localizou 
os dois veículos e os materiais 
nas proximidades da Penitenci-
ária Estadual do Apanhador, na 
RSC-453, a Rota do Sol. Segundo a 
BM, o confronto ocorreu no local 
e acabou com dois mortos.

Divulgação/BM

Veículos são furtados durante a madrugada 
Dois veículos foram furtados 

na madrugada de quarta-feira, 
03/11, em Bento. Em um dos casos, 
um veículo VW/Gol, de cor prata, 
havia sido estacionado na noite de 
terça, 02/11, em frente à residên-
cia da vítima, na rua Ângelo Mar-
con, bairro São Roque. Entretanto, 

pela manhã, o veículo já não estava 
mais no local. Já no segundo caso, 
a vítima teria escutado o ronco do 
veículo, um carro Ford/Escort, de 
cor vermelha, por volta das 2h30. 
Ao olhar para fora da residência, 
onde o carro estava estacionado, 
também constatou o furto.
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Portaria do Governo Federal 
proíbe demissão de trabalhador 
não vacinado contra COVID-19

Contra a obrigatoriedade

Segurança, agilidade e 
sustentabilidade: Hospital Tacchini 
implanta Farmácia Mobile

Medida foi publicada 
na segunda-
feira, 01/11, pelo 
Ministério do 
Trabalho e Emprego

O empregado que não tiver 
tomado vacina contra a COVID-19 
não poderá ser demitido ou ser 
barrado em processo seletivo. A 
proibição consta da Portaria 620, 
publicada na última segunda-
-feira, 01/11, pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, do Governo 
Federal.

A medida vale tanto para em-
presas como para órgãos públicos. 
Em vídeo, o ministro Onyx Loren-
zoni disse que a portaria protege o 
trabalhador e afirma que a escolha 

de vacinar-se pertence exclusiva-
mente ao cidadão.

Segundo o texto da portaria, 
constitui “prática discriminatória 
a obrigatoriedade de certificado 
de vacinação em processos seleti-
vos de admissão de trabalhadores, 
assim como a demissão por justa 
causa de empregado em razão da 
não apresentação de certificado de 
vacinação”.

Caso o empregado seja demi-
tido ou não contratado por não 
comprovar a vacinação, a porta-
ria estabelece que o funcionário 
pode escolher ser reintegrado 
ao cargo ou receber o dobro da 
remuneração referente ao perío-
do de afastamento. As empresas 
também poderão realizar testa-
gens periódicas para preservar as 
condições sanitárias no ambiente 
de trabalho. Nessas situações, o 

empregado deverá apresentar o 
cartão de vacinação ou ser obriga-
do a realizar o teste. Também está 
autorizado que os empregadores 
incentivem a vacinação, desde 
que não obriguem o funcionário a 
vacinar-se.

A posição do governo federal é 
distinta de algumas sentenças re-
centes da Justiça do Trabalho. Em 
julho, por exemplo, a 13ª Turma 
do Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT) da 2ª Região, em São Paulo, 
confirmou a dispensa por justa 
causa de uma auxiliar de limpeza 
que trabalhava em um hospital in-
fantil e se recusou a ser imunizada 
duas vezes. O caso aconteceu em 
São Caetano do Sul, na região me-
tropolitana da capital paulista.

Para o advogado Sérgio Vieira, 
a portaria firma o posicionamen-
to do Governo Federal em relação 
a um tema sensível. “O Governo 
se posicionou de forma contrária 
a decisões judiciais recentes e a 
favor do livre arbítrio do empre-
gado”. 

Caso o empregado seja afasta-
do do trabalho ou não contratado 
pela falta da vacinação, a medida 
dá a ele o poder de escolha entre 
ser reintegrado ao cargo ou rece-
ber o dobro da remuneração refe-
rente ao período de afastamento. A 
proibição da portaria 620 é válida 
tanto para empresas, quanto para 
órgãos públicos.

Reprodução/Diário do Nordeste

Modernização

A farmácia hospitalar é parte 
fundamental no cuidado de todos 
os pacientes internados no hospi-
tal. É dela que vem os medicamen-
tos e materiais médico-hospitalares 
necessários para a assistência aos 
pacientes. Pensando em melhorar 
a gestão da dispensação dos medi-
camentos, o Hospital Tacchini está 
implementando a Farmácia Mobile. 

O aplicativo é capaz de trazer 
mais controle e agilidade ao pro-
cesso, além de reforçar a seguran-
ça dos pacientes. Mais do que isso, 
com a aplicação da Farmácia Mo-
bile, o Tacchini deve reforçar seu 
compromisso com a sustentabilida-
de ao deixar de utilizar mensalmen-
te cerca de 50 mil folhas, onde as 
prescrições eram impressas, além 
de economizar com o custo de im-
pressões e o aluguel de equipamen-
tos. “A tecnologia aplicada faz com 
que consigamos colocar mais uma 
barreira de checagem visando a se-
gurança do paciente. Só isso já seria 
motivo suficiente para implantação 
do projeto, mas conseguimos agre-
gar ainda agilidade e sustentabili-
dade, o que é maravilhoso”, afirma 
Diana Bruscato, farmacêutica líder 
do Tacchini

Com o projeto, o Tacchini dá 
mais um passo em direção ao Hos-
pital Digital,  um conceito de assis-
tência à saúde que permite otimizar 
tempo, processos e recursos a par-
tir da adoção de ferramentas de TI 
(tecnologia da informação). O hos-

pital 100% digital dispensa o uso 
de papel. A troca de informações é 
feita digitalmente, além de contar 
com a integração entre sistemas 
internos e externos, entre outras 
particularidades.

COMO FUNCIONA?
Para entender a revolução pela 

qual a farmácia interna do Hospital 
Tacchini está passando, primeiro é 
preciso saber como funcionava a 
rotina até então. A prescrição mé-
dica regular de cada paciente era 
dividida por 3, respeitando os horá-
rios (manhã, tarde e noite) de cada 
medicamento e levando em conta 
os turnos de trabalho da equipe de 
enfermagem responsável por apli-
car a medicação. 

Além disso, qualquer outro 
tipo de medicamento receitado 
pontualmente, para combater do-
res ou desconfortos, por exemplo, 
gerava mais uma receita. Ou seja, 
a internação de cada paciente do 
hospital gerava uma demanda de, 
no mínimo, 3 impressões diárias, 
que eram invariavelmente descar-
tadas após a aplicação dos medica-

mentos. 
Com o novo sistema, todo o 

processo foi digitalizado. O prontu-
ário receitado pelo médico é rece-
bido na farmácia hospitalar em um 
Palmtop, uma espécie de celular 
equipado com leitor de código de 
barras. O profissional separa cada 
um dos itens e, a partir da leitura 
do código de barras, o próprio sis-
tema já atualiza o estoque. 

MELHORA NA INTERNET
Para o controle eficiente, é 

essencial que os processos opera-
cionais funcionem adequadamente 
e que sejam apoiados por ferra-
mentas tecnológicas que otimizem 
o trabalho dos profissionais. Para 
viabilizar o projeto da Farmácia 
Mobile, o Tacchini precisou investir 
na melhora de sua rede wi-fi, uma 
vez que toda a operação é realizada 
via internet. 

Em 2022, o projeto da Far-
mácia Mobile deve ser expandido 
também para a Central de Abasteci-
mento Farmacêutico e as farmácias 
satélites do Tacchini, completando 
a digitalização do setor.

Divulgação/Tacchini

Campanha de multivacinação 
de crianças e adolescentes é 
prorrogada até fim de novembro

Foi prorrogada até 30 de 
novembro a campanha nacional 
de multivacinação de crianças 
e adolescentes menores de 15 
anos. A estratégia – que se ini-
ciou em 1º de outubro – tem por 
objetivo colocar em dia doses do 
calendário de rotina que estejam 
em atraso.

A pandemia de Covid-19 
acentuou em 2020 a queda na 
procura por essas vacinas, con-
forme dados da Secretaria da 
Saúde (SES). Isso pode ocasionar 
que algumas doenças considera-
das erradicadas voltem a circular 
ou aumente a presença daquelas 
que vinham com baixos índices 
de propagação. Em especial pelo 
momento atual, de gradativa re-
tomada das atividades e retorno 
desse público às escolas de forma 
presencial.

Ao todo, o calendário de va-
cinação prevê 14 tipos de vaci-
nas até os sete anos de idade e 
outras oito até os 15 anos, fora 
as que ocorrem em campanhas 
específicas, como a da gripe e da 
Covid-19. Cerca de 2 milhões de 
pessoas no Estado fazem parte 
desse grupo de menores de 15 
anos.

Desde o dia 1º de outubro, 
cerca de 150 mil crianças e jo-
vens foram vacinados com doses 
do calendário básico. Isso repre-

senta 55% do público que pro-
curou um posto de vacinação, já 
que muitos não tinham dose em 
atraso para receber e tiveram 
apenas a revisão da caderneta. 
A orientação da SES é que todas 
as crianças e os adolescentes me-
nores de 15 anos compareçam 
a uma Unidade Básica de Saúde 
com a sua caderneta de vacina-
ção, para que um profissional da 
saúde avalie se é necessária ou 
não a aplicação de alguma dose.

Entre as faixas etárias, a 
maior procura nos postos foi do 
público dos 10 aos 14 anos: cerca 
de 84 mil crianças e jovens. Des-
ses, 43 mil tinham alguma vacina 
por fazer. Enquanto as crianças 
até o 1 ano de idade, que têm 18 
doses previstas no calendário até 
completarem 12 meses, repre-
sentaram 53 mil entre o público 
que foi até um posto, com 44 mil 
delas sendo vacinadas.

QUEDAS
Índices baixos de vacinação 

aumentam os riscos para doen-
ças imunopreveníveis, como co-
queluche, poliomielite, sarampo, 
caxumba, rubéola, varicela, me-
ningite meningocócica e pneu-
mocócica, gastroenterite por 
rotavírus, hepatites A e B, entre 
outras.

Considerando 10 das vacinas 
previstas até o primeiro ano de 
idade, em nenhuma delas foi al-
cançada a meta de vacinação de 
atingir ao menos 95% do público 
da idade preconizada nos últi-
mos quatro anos, sendo que em 
2020 nenhuma ficou acima dos 
90%. Os dados de 2021 ainda são 
parciais, pois essas vacinas de 
rotina têm um prazo de até seis 
meses para o município registrar 
as aplicações no sistema do Pro-
grama Nacional de Imunizações 
(PNI).

Saulo Roberto/Sistema Verdes Mares

Mais tempo para imunização
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Inicia o período de matrículas na Rede 
Estadual do RS para 2022 

Novos alunos

O período para o encami-
nhamento de ingresso na Rede 
Estadual de Ensino ao ano letivo 
de 2022 teve início na segunda-
-feira, 01/11. O processo da Cha-
mada Pública Escolar ocorre de 
forma on-line, diretamente no 
site da Secretaria da Educação 
(Seduc).

O prazo se encerra em 28 
de novembro para os alunos 
que se inscreverem no 1º ano 
do Ensino Fundamental; 1º ano 
do Ensino Médio, Ensino Médio 
Curso Normal, Educação Profis-
sional Integrada ao Ensino Mé-
dio; aproveitamento estudos do 
Curso Normal; e Educação Pro-
fissional Subsequente ou Conco-
mitante.

A Chamada Pública Escolar 
também prevê a realização de 
rematrículas, entre os dias 1° 
e 28 de novembro de 2021, e 
transferências, entre 3 e 14 de 
janeiro de 2022.

PRÉ-MATRÍCULA
Devem fazer a pré-matrícula 

os estudantes que estejam in-

O prazo se 
encerra no dia 
28 de novembro. 
Também está 
aberto o período 
de rematrículas e 
transferências

gressando no 1º ano do Ensino 
Fundamental ou no 1º ano do 
Ensino Médio. Para ingresso no 
1º ano do Ensino Fundamental, a 
criança deverá ter idade mínima 
de seis anos completos até o dia 
31 de março de 2022.

No momento da solicitação 
de pré-matrícula, o responsável 
pelo estudante ou o próprio alu-
no poderá preencher até três op-
ções de unidades escolares, por 
ordem de preferência. É preciso 
selecionar o tipo de ensino, a sé-
rie, o turno de interesse e infor-
mar se tem ou não algum irmão 
matriculado na instituição de 
ensino solicitada.

O resultado da pré-matrícu-
la será enviado por e-mail e tam-
bém estará disponível no site da 
Seduc a partir de 31 de dezem-
bro. Depois, a vaga precisará ser 
confirmada com a efetivação da 
matrícula, presencialmente, na 
unidade escolar onde a vaga foi 
obtida.

REMATRÍCULA
A rematrícula ocorre de for-

ma automática para os alunos 
que não estão na busca ativa. 
Para os que se encontravam em 
busca ativa até o dia 1º de ou-
tubro, é necessário comparecer 
presencialmente na sua escola 
para efetivar a rematrícula.

TRANSFERÊNCIA 
O período de transferência 

da Rede Estadual ocorre entre os 
dias 3 e 14 de janeiro. Os alunos 
do Ensino Fundamental, Ensino 
Médio e Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) devem fazer o pro-
cesso pelo site da Seduc.

A prioridade se dará por pro-
ximidade da residência do estu-
dante com a instituição de ensi-
no, combinada com o critério da 
menor idade, salvo quando o alu-
no tiver irmãos que frequentam 
a escola pretendida.

No momento da solicitação, 
o responsável pelo estudante ou 
o próprio aluno poderá preen-
cher até três opções de unidades 
escolares, por ordem de prefe-
rência. Estudantes de cursos téc-
nicos e do Curso Normal devem 

pedir a transferência diretamen-
te na escola pretendida.

DOCUMENTOS
As inscrições e transferên-

cias on-line somente serão efeti-
vadas com a matrícula presencial 
nas escolas e mediante a entrega 
dos seguintes documentos:

• Certidão de nascimento do 
aluno ou RG, comprovante de es-
colaridade;

• Comprovante de residên-
cia do responsável; RG do res-
ponsável

• Para alunos do 1º Ano do 
Ensino Fundamental: CNS (Car-
tão Nacional de Saúde), NIS (Nú-
mero de Identificação Social) e 
atestado de vacinação.

Foto divulgação

Confira 
o cronograma

• 1º a 28 de novembro de 
2021: pré-matrícula, rematrí-
culas e ingresso no 1º ano do 
Ensino Fundamental; 1º ano 
do Ensino Médio, Curso Nor-
mal e Educação Profissional.
• 31 de dezembro: designação 
dos contemplados disponível 
no site da Secretaria da Edu-
cação (Seduc)
• 3 a 14 de janeiro de 2022: 
transferências
• 31 de janeiro de 2022: 
designação das transferências 
disponível no site da Seduc
• 31 de janeiro a 9 de feverei-
ro: entrega de documentação 
diretaente na escola para qual 
foi designado

Iniciaram na quarta-feira, 
03/11, as inscrições, matrículas 
e rematrículas dos alunos da 
rede municipal de ensino para 
2022. O processo ocorre de for-
ma on-line até 12 de novembro.  
As matrículas são realizadas de 
acordo com a documentação 
exigida no edital e zoneamento 
dos alunos. 

As inscrições para Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 
deverão ser realizadas exclusi-
vamente pela internet, no site: 
http://matriculaonline.bento-
goncalves.rs.gov.br/, preferen-
cialmente em computadores ou 
notebooks. O Sistema de Ins-
crições está disponível até dia 
12 de novembro (23 horas, 59 
minutos e 59 segundos), fican-
do estabelecido como primeira 
etapa de solicitação de vagas. 
A Segunda Etapa será no perí-
odo de 01 de fevereiro a 30 de 
setembro de 2022, para a Edu-
cação Infantil e Ensino Funda-

Inscrições na rede municipal 
seguem até 12 de novembro

mental.
Já as informações sobre as 

rematrículas serão repassadas 
pela própria escola que o aluno 
está frequentando.

CONFIRA 
O PASSO A PASSO
– Acesse o site da prefeitura 

de Bento Gonçalves: http://ma-
triculaonline.bentogoncalves.
rs.gov.br/

– Ao abrir o link, o primeiro 
passo é a identificação do aluno 
e do responsável. É obrigatório 
colocar o CPF do aluno e pre-
encher todos os campos solici-
tados.

– O segundo passo é infor-
mar endereço. Automaticamen-
te abre a escola de zoneamento. 
A segunda opção de escola fica 
por escolha da família.

-Ao confirmar as informa-
ções, será emitido relatório da 
inscrição com número de proto-
colo, data e horário.

Fique atento
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produtos simples fabricados essencial-
mente com a adição de sal ou açúcar (ou 
óleo ou vinagre) a um alimento in na-
tura ou minimamente processado. Eles 
passam por técnicas de cozimento, seca-
gem, fermentação ou podem ser acondi-
cionados em latas ou vidros com o uso 
de métodos de preservação como salga, 
salmoura, cura e defumação. Alimentos 
processados em geral são facilmente re-
conhecidos como versões modificadas 
do alimento original, como por exem-
plo: se fôssemos imaginar um abacaxi 
(fruta) ele seria um alimento in natura, 
se o abacaxi estivesse em lata (abacaxi 
em calda) ele seria um alimento proces-
sado. Esse grupo de alimentos devemos 
consumir com moderação, em menores 
quantidades e eventualmente.

- O último grupo de alimentos, são 
os ultraprocessados. Esses alimentos 
são os mais maléficos à nossa saúde, 
pois eles compreendem várias formu-
lações industriais com itens extraídos 
dos alimentos, derivados ou sintetiza-
dos em laboratório. Esses alimentos 
são facilmente identificados pela quan-
tidade excessiva de ingredientes conti-

Uma dica para fazer escolhas 
mais saudáveis na sua alimentação é 
seguir as orientações propostas pelo 
Guia Alimentar para a População 
Brasileira. O Guia Alimentar classifi-
ca os alimentos e orienta o consumo 
baseando-se quanto ao tipo de pro-
cessamento ao qual são submetidos. 
A seguir uma breve descrição quan-
to ao grau de processamento dos 
alimentos:

- Os alimentos in natura são 
aqueles obtidos diretamente de 
plantas ou de animais, adquiridos 
para o consumo sem que tenham 
sofrido qualquer alteração após dei-
xarem a natureza. Esses alimentos 
devem ser a base da alimentação, 
ou seja, devemos consumir várias 
vezes ao dia e em maior quantidade. 
Alguns exemplos desses alimentos 
são: frutas, vegetais, carnes e ovos. 
A outra categoria se refere aos ali-
mentos minimamente processados, 
que são aqueles passam por alguns 
processos como: limpeza, secagem, 
embalagem, pasteurização, resfria-
mento, congelamento, moagem ou 
fermentação.  Esses processos são 
mínimos e não há inclusão de sal, 
açúcar, óleos, gorduras ou outras 
substâncias ao alimento. Essa cate-
goria de alimentos também deve fa-
zer parte da base nossa alimentação, 
pois incluem os seguintes alimentos: 
feijões, arroz, farinhas, oleaginosas, 
massas, leite, ...

- Ingredientes Culinários: são 
representados pelos óleos, gorduras, 
açúcar e sal. Esses devem ser utiliza-
dos com moderação, pois o consumo 
exagerado e em longo prazo desses 
ingredientes comprovadamente po-
dem levar a hipertensão, obesidade, 
diabetes e doenças cardiovasculares.

- Alimentos processados são 

Você conhece o grau 
de processamento 

dos alimentos?

Profª. Gabriela Chilanti
Profª. Heloísa Theodoro
Profª. Pâmela Antoniazzi dos Santos
Docentes do curso de Nutrição da UCS Bento

das nos rótulos (mais que cinco) 
e também por conterem corantes, 
aromatizantes, realçadores de sa-
bor e vários tipos de aditivos para 
aumentar o sabor e atrair os con-
sumidores. 

Uma alimentação saudável 
deve ter por base o consumo de 
alimentos in natura ou minima-
mente processados, esses podem 
ser acrescidos de ingrediente culi-
nários com moderação. Faça trocas 
inteligentes evitando o consumo 
de alimentos ultraprocessados, 
como por exemplo, troque o re-
fresco em pó por suco natural ou 
prefira tomar água e comer a fruta 
por completo. Por meio de boas 
escolhas alimentares teremos mais 
saúde no nosso dia a dia!

O profissional nutricionista é 
essencial para auxiliar no processo 
de escolhas alimentares mais sau-
dáveis. Na UCS Bento Gonçalves, 
além das diversas áreas da saúde, 
dispomos do curso de Nutrição 
com laboratório amplo  e docência 
qualificada.

Descaso
Moradores do São Roque relatam falta d´água 
nos fins de semana há cerca de um ano

Nesse feriadão de 
Finados, famílias 
ficaram de sexta, 
29/10, até a 
manhã de quarta-
feira, 03/11, sem 
água. “A gente não 
aguenta mais tanto 
descaso”, desabafa 
moradora

Eduarda Bucco
Mais um caso recorrente de 

falta d´água em Bento Gonçalves 
foi relatado ao SERRANOSSA 
nesta semana. No fim da rua 
Walter Possamai, no bairro São 
Roque, três famílias têm enfren-
tado o problema há cerca de um 
ano, sempre aos fins de semana. 

No último feriadão de Finados, 
foram cerca de cinco dias sem 
água - de sexta, 29/10, até a ma-
nhã de quarta, 03/11. “A gente 
não aguenta mais tanto desca-
so. Isso vem acontecendo desde 
que iniciou a pandemia e toda a 
vez que ligo para reclamar me 
falam que vão mandar alguém 
em 24h, mas ninguém aparece”, 
desabafa uma moradora.

O problema afeta as três úl-
timas famílias da via, que ficam 
em uma área mais elevada da 
rua. “Nesse feriado meu vizinho 
da esquerda estava lavando a 
casa de lava-jato e nós, da direi-
ta, sem uma gota nas torneiras”, 
relata.

Diante da falta d’água cons-
tante, as famílias têm se virado 
da forma que conseguem. Em 
outubro, uma das moradoras 
conta que precisou comprar 
uma bomba grande de 20 litros 
de água mineral. “Minha neném 

pegou uma virose na creche, es-
tava vomitando e não tinha uma 
gota na torneira. Então precisei 
comprar para limpar o chão e 
dar banho nela”, conta. “Fora 
que chega segunda-feira e eu e 
minha vizinha, que temos crian-
ças, nunca temos uniformes 
limpos para nossos filhos irem à 
escola”, continua.

Além dos transtornos do 
dia a dia, a falta d’água tem tra-
zido problemas financeiros às 
famílias. Em setembro, uma das 
moradoras revela que precisou 
trocar a máquina de lavar rou-
pas e o chuveiro, que estraga-
ram devido ao ar que se acumu-
la nos canos. “Se somar todos 
os fins de semana, chegamos a 
ficar cerca de dez dias sem água 
no mês. E nós ainda temos que 
continuar pagando a conta, com 
aumentos”, lamenta.

As famílias revelam que já 
foi realizada uma série de re-
clamações formais à Corsan, 
mas até o momento o proble-
ma ainda não foi resolvido. “Eu 
sempre comento que, se eles 
não têm condições de abastecer 
meu bairro, que coloquem outra 
caixa d’água ou que troquem a 
prestadora de serviço, porque 
assim não dá mais para conti-
nuar”, ressalta a moradora.

O SERRANOSSA repassou a 
demanda diretamente à gerên-
cia da Corsan em Bento Gonçal-
ves, que afirmou já ter “enviado 
uma equipe” para solucionar o 
problema.

Arquivo pessoal

 Fonte: Guia Alimentar para a 
População Brasileira (2014)

Investimento
Sistema fotovoltaico irá 
gerar 20% de economia 
de energia na UPA

O cenário energético da Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(UPA), localizada junto ao Com-
plexo Hospitalar de Saúde, no Bo-
tafogo, começou a ser modificado 
nesta semana. Entrou em funcio-
namento na manhã desta quinta-
-feira, 04/11, o sistema solar fo-
tovoltaico, que vai proporcionar 
maior qualidade e economia.  

O prefeito Diogo Siqueira, a 
secretária de Saúde, Tatiane Mis-
turini Fiorio, o adjunto, Gilberto 
Junior e o eletricista Marcos Nas-
cimento estiveram acompanhan-
do o processo.

A ação faz parte do Programa 

RGE de Eficiência Energética, que 
tem como objetivo modernizar o 
sistema de iluminação nas insti-
tuições de saúde. A ação é gratui-
ta para o município.

Com a instalação do sistema 
de 74kWp, a estimativa é de 20% 
de economia na conta da energia 
elétrica, aproximadamente R$ 53 
mil/ano. O investimento da RGE é 
de R$ 451.589,98.

Os 168 painéis solares con-
vertem a energia do sol em ener-
gia elétrica através das células 
fotovoltaicas, o que caracteriza o 
sistema como uma forma de gera-
ção limpa e sustentável. 

Oportunidade

DetranRS oferta 139 veículos 
e sucatas em leilão virtual

O primeiro leilão virtual de 
veículos e sucatas de novembro 
acontece na próxima quarta-feira, 
10/11, às 10h, diretamente no 
site www.mpleilao.com.br, sob 
a responsabilidade do leiloeiro 
Mauro Pereira de Oliveira. No to-
tal, serão ofertados 139 ítens re-
tidos administrativamente e não 
reclamados pelos proprietários, 
que estão em Centros de Remo-
ção e Depósito (CRDs) de Porto 
Alegre.

O público em geral pode ar-
rematar 80 veículos com docu-
mentação (aptos para voltar à cir-
culação), sem restrições policiais 
e/ou judiciais, desvinculados de 
qualquer pendência legal ou fi-
nanceira. Dentre os destaques, 
uma Yamaha/YBR150 Factor ED 
2019/2020 com lance mínimo 
de R$ 4.200 e um VW/Fox 1.6 
2004/2005 a partir de R$ 4.100. 
A Autarquia recomenda aos inte-
ressados que agendem a visitação 
nos CRDs para verificar os bens 
pessoalmente antes de efetuarem 
os lances.

Já os Centros de Desmanche 
de Veículos (CDVs) credenciados 
ao DetranRS podem adquirir 59 
lotes de sucatas para comércio 
das peças ou reciclagem.

Para conhecer e examinar os 
bens, os interessados podem en-
trar em contato com os CRDs por 
meio dos telefones informados 
no item três do edital 027/2021 
. A visitação acontece nos dias 04, 
05, 08 e 09/11, das 9h às 17h, e 

os depósitos organizarão de for-
ma que não haja aglomeração de 
pessoas e atenda às determina-
ções e recomendações dos órgãos 
responsáveis, para fins de enfren-
tamento da pandemia. Caso ne-
cessário, o CRD poderá limitar o 
tempo de visitação por interessa-
do para atender a todos sem que 
ocorram aglomerações.

LEILÃO VIRTUAL
A forma de realização é bem 

parecida com a presencial. Terá 
a participação do leiloeiro, que 
estará em auditório fechado re-
alizando o apregoamento dos 
lotes. O leiloeiro será visto pelos 
arrematantes em vídeo, e os lan-
ces ocorrerão de forma online 
(aqui recai a maior diferença para 
o presencial, em vez de cantar 
os lances, os arrematantes lan-
çarão de forma online no site do 
leiloeiro). Será considerado ven-
cedor o licitante que tiver feito a 
maior oferta aceita pelo leiloeiro, 

não sendo considerados válidos 
quaisquer lances enviados após o 
encerramento do apregoamento 
do lote.

Também haverá a opção de 
realização do pré-lance online, 
em que o interessado poderá dar 
lances prévios, ou seja, antes da 
abertura do leilão virtual. Os lotes 
que receberem ofertas nessa mo-
dalidade iniciarão o leilão virtual 
a partir do maior lance registrado 
no sistema. Caso não haja, no mo-
mento do leilão virtual, lance su-
perior ao do pré-lance, o lote será 
considerado arrematado pelo 
licitante responsável pelo maior 
pré-lance.

As informações dos bens a 
serem leiloados, bem como os 
endereços dos locais de visita-
ção, estão publicadas no edital 
027/2021. O calendário com os 
demais leilões agendados e nú-
mero de veículos ofertados pode 
ser conferido no site do DetranRS, 
menu Veículos, Leilões. 

Retratos da Uva e Vinho
Livro resgata memórias 
da gastronomia e da 
hotelaria na Serra

Uma semente para seguir res-
gatando e perpetuando a história 
das vivências pessoais e marcos da 
Serra Gaúcha. É assim que nasce 
o livro “Retratos da Uva e Vinho: 
Memórias da Gastronomia e da Ho-
telaria”, idealizado pelo Sindicato 
Empresarial de Gastronomia e Ho-
telaria (Segh) Região Uva e Vinho, 
com produção cultural e executiva 
de Cristina Nora Calcagnotto e co-
ordenação de pesquisa da turis-
móloga Paula Nora. A narrativa 
literária que eterniza os principais 
desdobramentos das últimas sete 
décadas, nos 20 municípios de atu-
ação do Segh, será lançada em 11 
de novembro, mês em que é cele-
brado o Dia do Hoteleiro e Restau-
ranteiro. 

Além dos três mil exemplares 
da obra física, que serão distribu-
ídos para prefeituras, entidades, 
instituições de ensino, bibliotecas 
e empreendimentos de todo o país, 
o livro imagético “Retratos da Uva 
e Vinho” também estará disponível 
gratuitamente em formato virtual, 
podendo ser acessado a partir do 
dia 11, no site seghuvaevinho.com.
br/memoria.   

Realizado por meio da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura do 
Ministério do Turismo e com pa-
trocínio de 11 empresas locais, o 
projeto contempla ainda mesas-
-redondas com convidados e ex-
posição fotográficas do processo 
artístico. Os eventos gratuitos e 
abertos ao público serão realiza-
dos nos meses de novembro e de-
zembro nas cidades de Caxias do 
Sul e Bento Gonçalves .
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Inscrições abertas para o 
Vestibular de Verão UCS 2022

A UCS é Pra Você que 
quer se formar! As inscrições 
para o Vestibular de Verão 
2022 da Universidade de Ca-
xias do Sul já estão abertas 
em ucs.br. A prova será re-
alizada na modalidade pre-
sencial, seguindo medidas de 
biossegurança, no dia 5 de 
dezembro, às 13h30.

Nesta edição, são novi-
dades o curso de graduação 
em Museologia, no Campus-
-Sede; as ofertas dos cursos 
de Gestão Comercial e de 
Gestão de Recursos Huma-
nos, no Campus de Vacaria; e 
de Gastronomia no turno da 
tarde, no Campus da Região 
das Hortênsias.

A UCS Bento está com inscrições abertas para o 
Mestrado Profissional em Engenharia de Produção. 
Com área de concentração em Gerência de Quali-
dade e Produção, o Mestrado tem um escopo de 
atuação amplo, abordando as questões relaciona-
das aos sistemas de produçãode bens e de serviços, 
quer em seu aspecto processual, quer em seu nível 
decisório, ou ainda em temas relacionados ao valor 
agregado por esses sistemas.

O ingresso no Mestrado é realizado mediante 
processo seletivo regulamentado por edital da Pró-
-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. O número 
de vagas é limitado. O processo seletivo é classifi-
catório e será conduzido por Comissão de Seleção, 
nomeada pelo Colegiado do Programa.

Mais informações podem ser obtidas pelo 
whats (54) 99653.3184 ou ainda pelo e- mail mer-
cado4@ucs.br.

Mestrado Profissional em Engenharia de Produção com inscrições abertas

Se você já é graduado pela UCS e pensa 
em cursar uma nova graduação, chegou a 
sua vez!

Egressos da UCS têm um desconto 
exclusivo de 25%, com exceção do 
Programa de Segunda Licenciatura EaD, 
Segundo Bacharelado - Ciências Sociais, 
Segundo Bacharelado - Comunicação 
e cursos EAD que possuem condições 
especiais.

Já os graduados provenientes de outras 
Instituições de ensino têm um desconto de 
15% para realizar a segunda graduação na 
UCS. Além disso, as disciplinas cursadas 
na primeira graduação podem ser 
aproveitadas para reduzir o tempo do 
curso e agilizar a conquista do segundo 
diploma. Mas atenção: em ambas as 
situações, a oferta não é válida para o curso 
de Medicina.

Essas promoções e oportunidades, só a 
UCS oferece! Então, vem para a UCS!

Segunda Graduação 
com 25% de desconto

Grupos de Orientação 
Profissional gratuita 

com inscrições abertas

Na UCS, os estudantes do Ensino Médio, em pre-
paração para iniciar uma graduação, encontram nos 
grupos de Orientação Profissional uma ferramenta 
importante no momento decisivo de escolha profis-
sional.

Com inscrições abertas, as atividades de orien-
tação profissional aproximam os participantes de 
técnicas para autoconhecimento, identificação de 
interesses, de competências, entre outras. As ofi-
cinas ocorrem na modalidade on-line, por meio da 
plataforma Google Meet, com carga horária total de 
8 horas.

Atualmente, seis grupos de Orientação Profis-
sional contam com oferta de atividades em diferen-
tes dias e horários. Nos encontros, cada um com du-
ração de duas horas, serão compartilhadas técnicas 
para autoconhecimento, identificação de interesses, 
de competências, e de fatores que influenciam na 
escolha profissional, nos projetos para o futuro e no 
propósito de vida.

Os participantes precisarão utilizar smartphone 
ou computador com câmera e som. Para as ativida-
des, é indispensável que o estudante mantenha a 
câmera permanentemente ligada e faça uso do mi-
crofone para a interação nas dinâmicas do grupo. 
Nas sessões, os alunos compartilham vivências e in-
formações que visam apoiar uma decisão mais cons-
ciente e comprometida.. Informações e inscrições 
acesse: https://www.ucsminhaescolha.com.br/site/
ucs-minha-escolha/orientacao-profissional/

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 
curso 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 dis-
ciplinas que você já cursou. Basta 
apresentar cópia da Carteira de 
Identidade, cópia do CPF e Histórico 
Escolar completo emitido pela Ins-
tituição de origem. Com a entrega 
desses documentos será feito um 
estudo sobre quais disciplinas você 
será dispensado de cursar na UCS.

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

Outras formas de ingressar nos cursos 
são o Vestibular realizado nas segundas 
e quintas-feiras, com prova de redação 

on-line; ou o aproveitamento da nota da 
prova de redação de Vestibulares anterio-

res da UCS (de 2017 a 2022) ou no Enem 
(de 2016 a 2021).

A prova presencial acontece no dia 05 de dezembro, no 
bloco B da UCS Bento Gonçalves.

Bacharelados, Licenciaturas 
e cursos de Tecnologia
Para os cursos de Bacharelado, Licenciatura e 

Tecnologia (exceto Medicina), a prova de redação, com 
duração de duas horas, será aplicada nos campi de Caxias 
do Sul, Bento Gonçalves, Canela, Farroupilha, Guaporé, 
Nova Prata, São Sebastião do Caí e Vacaria.

Acesse para conferir procedimentos, ofertas e se 
inscrever até 2 de dezembro: www.ucs.br/site/vestibular

Medicina
Para o ingresso no curso de Medicina, a 

prova será aplicada apenas no Campus-Sede, 
em Caxias do Sul. Com duração máxima de 5 
horas, a avaliação será composta de redação, 
dez questões de Língua Portuguesa, dez 
questões de Língua Estrangeira (Espanhol 
ou Inglês), dez questões de Conhecimentos 
Gerais, dez questões de Biologia e dez 
questões de Química.

As inscrições, sob o custo de R$ 250,00, 
são recebidas em www.ucs.br/site/vestibular-
medicina até 28 de novembro.

Para Medicina, também está aberta a 
inscrição de treineiros, para os quais a prova 
segue os mesmos moldes, e a inscrição terá o 
custo de R$ 50.

Não quer 
esperar pelo 
VESTIBULAR 

tradicional pre-
sencial? Então 

ingresse a qual-
quer momento 
com prova nas 

segundas ou 
quintas-feiras. 

Saiba mais 
acessando o 

QR-CODE:

Saiba mais 
acessando o 
QR-Code:

Especializar profissionais para aplicação 
de estratégias de gestão, tecnologias 
e métodos inovadores para solução de 
problemas industriais é o objetivo do curso 
de especialização em Engenharia Industrial, 
organizado pela UCS Bento.

O curso, que já está turma confirmada, 
é destinado a portadores de diploma de 
curso superior nas áreas de Engenharias, 
Tecnologias e Negócios, ou outros 
profissionais de nível superior que estejam 
envolvidos na área industrial e que desejam 
melhorar suas competências no campo de 
atuação da Engenharia Industrial.

As aulas iniciam no dia 19 de 
novembro   e ainda é possível ingressar no 
curso. Informe-se através do Whats (54) 9 
9653.3184.

 TURMA CONFIRMADA
 na pós em Engenharia 

Industrial

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

Áries – 21/03 a 20/04
Problemas com amigos. A vontade de 
espantar a rotina traz vida nova ao ro-
mance. 

Touro – 21/04 a 20/05
Prepare-se para as críticas e cobranças 
no trabalho. Pode ter boas surpresas 
no amor. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Priorize as tarefas que não dependem 
dos outros. No amor, aposte na sensua-
lidade. 

Câncer – 21/06 a 21/07
Bom momento para iniciar novos pro-
jetos. A dois, clima de harmonia e ro-
mantismo. 

Leão – 22/07 a 22/08 
Sorte em apostas ou sorteios. No ro-
mance aposte no seu carisma, que es-
tará no auge. 

Virgem – 23/08 a 22/09
Mantenha o foco nas tarefas e atenção 
ao que diz. Novidades na conquista e 
no romance.

D
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tlé

Libra – 23/09 a 22/10 
Controle seus gastos! Contará com o 
apoio da família. Diálogo e descontra-
ção no amor.

Escorpião – 23/10 a 21/11 
Procure resolver assuntos pessoais. Na 
paquera, aproxime-se. No amor, abra o 
coração.

Sagitário – 22/11 a 21/12 
Peça ajuda a quem confia. Na paquera, 
dê o primeiro passo. A dois, pense an-
tes de falar.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
 Bom momento para unir esforços. 
Companheirismo e altas doses de ro-
mantismo a dois.

Aquário – 21/01 a 19/02
Evite atrito no trabalho. Na paquera, 
surpresas desagradáveis. No amor, re-
force os laços. 

Peixes - 20/02 a 20/03
Amizade ganha destaque.  Popularida-
de na conquista. A dois, sintonia forta-
lece relação. 

Cinema 
Programação de 05/11 a 10/11

GNC 1
A Família Addams 2 – Pé na estrada
Animação, livre, 93 minutos.
Diariamente, 14h15 e 16h45, dublado.
Alerta Vermelho
Ação, 14 anos, 115 minutos.
Diariamente, 22h, dublado.
Marighella
Drama, 16 anos, 159 minutos.
Diariamente, 19h, nacional.

GNC 2
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minutos.
Diariamente, 15h50, dublado.
Diariamente, 18h50, legendado.
Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente, 13h50 e 21h50, dublado.

GNC 3
Espíritos obscuros
Terror, 16 anos, 100 minutos.
Diariamente, 18h35, dublado.
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minutos.
Diariamente, 21h15, dublado.
Marighella
Drama, 16 anos, 159 minutos.
Diariamente, 15h30, nacional. 
Ron Bugado
Animação, livre, 106 minutos.
Diariamente, 13h20, dublado. 

GNC 4
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minutos.
Diariamente, 14h30, dublado.
Diariamente, 17h40 e 21h, legendado.

GNC 5
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minutos.
Diariamente, 13h30, legendado.
Diariamente, 16h50 e 20h10, dublado.

GNC 6
Duna
Ficção, 14 anos, 155 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.
Diariamente, 20h40, legendado.

Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minutos.
Diariamente, 17h15, legendado. 

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 1
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minutos.
Diariamente, 14h e 17h, dublado.
Dias 4, 6, 7, 9 e 10, 20h30, dublado.
Dias 5 e 8, 20h30, legendado.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 2
Halloween kills – o terror continua
Terror, 16 anos, 105 minutos.
Diariamente, 15h e 21h15, dublado.
Duna
Ficção, 14 anos, 155 minutos.
Diariamente, 18h30, dublado.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3
A Família Addams 2 – Pé na estrada
Animação, livre, 93 minutos.
Diariamente, 14h, 16h e 18h30, dublado.
Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente, 20h30, dublado.  

MOVIE ARTE 
L’AMÉRICA SHOPPING 1
A Família Addams 2 – Pé na estrada
Animação, livre, 93 minutos.
Diariamente, 14h e 18h30, dublado.
Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente, 16h, dublado.
Halloween kills – o terror continua
Terror, 16 anos, 105 minutos.
Diariamente (exceto segunda), 21h, du-
blado.
Segunda-feira, 21h, legendado.

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minutos 
(pré-estreia).
Dia 3, 21h, legendado. 
Diariamente, 14h e 17h, dublado.
Dias 5, 6, 8 e 10, 20h30, dublado.
Dias 4, 7 e 9, 20h30, legendado.

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 10

Ovos Benedict (Ovos Beneditinos)

INGREDIENTES
Molho Holandês
1 colher (sopa) de vinagre
2 gemas
2 colheres (sopa) de água
200 g de manteiga 
derretida
1 pitada de sal
1 pitada de pimenta-
do-reino
1 colher (chá) de suco 
de limão
Ovo Poché
4 ovos
1 colher (sopa) de vinagre
Montagem
4 fatias de pão tostado
4 fatias de presunto
2 colheres (sopa) de 
cebolinha-verde picada

MODO DE PREPARO
Molho Holandês
Em um recipiente, coloque o vinagre com as gemas e a água 
e bata com um batedor de arame por cerca de 3 minutos, até 
espumar.
Em uma panela, coloque água para um banho-maria. Assim que 
ferver deixe o fogo baixo e no vapor que soltar coloque a tigela 
da mistura de gemas e continue batendo vigorosamente.
Vá adicionando a manteiga em fio. Bata até o molho encorpar. 
Tempere com sal, pimenta e o suco de limão.
Ovo Poché
Em um recipiente, quebre o ovo e reserve. Em uma panela, 
coloque 1 litro de água e o vinagre e deixe ferver.
Abaixe o fogo, mexa a água até formar um “redemoinho” e 
coloque o ovo no meio. Deixe cozinhar por 3 minutos. Repita 
com os outros ovos.
Montagem
Em cada fatia de pão, coloque uma fatia de presunto, um Ovo 
poché e cubra com o Molho holandês. Sirva decorado com a 
salsinha e acompanhado de salada.

Sete Erros | Respostas na página 10

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 7

QECJ
SUSSURROS

SUAVEAURA
CLAECSAN
OINCAAV

ADIRINALA
EÇBTRI

AMAZONENSE
ADOTAITR

AROEDUCAR
ABACANAO
COLOIFN

RUDEASSARE
JOALHERIA

JARRAXARAS

Fazer
evaporar;
dissipar

Profissão
de

William
Bonner

Mur-
múrios;

cochichos 

Tipo de
vinho 

tinto de
mesa

Letra
que

sucede
ao "M"

Remédio
natural

usado em
contusões

Nascido
no maior
estado

brasileiro

Botequim
(pop.)

Que
contêm

erro;
erradas

Assume
como filho
legítimo

Limite da
cesta de
basquete

Frente (?):
diminui a
tempe-
ratura

Interjei-
ção de
admi-
ração

Patativa
do (?): o
Poeta do
Sertão

Pessoas
que têm 
o mesmo

nome

Três ve-
zes (red.)

Coisa
alguma

Loja de
joias

Vaso para
flores

Tal (?): exatamente 
o mesmo

Bebida natural usada
como calmante 

Sílaba de
"clave"
Somar;

adicionar 

Interessan-
te (gíria)
Perfume;
fragrância

A comida que 
não foi cozida

O voo feito muito
próximo ao solo

Ensinar
boas

maneiras 
Atirar em 

Imposto ru-
ral (sigla)
Para os 

dois sexos

Vento
brando

Paixão de
Peri (Lit.)

Antiga 
civilização

andina
Erguido

Parte
do útero

Indelicado;
grosseiro

Vem ao
mundo 

Viviane A-
raújo, atriz

Cheira;
aspira

Consoantes
de "fino"
Cultivar 
a terra 

4/adir — inca. 5/içado. 6/arnica — assaré — esvair. 7/unissex.
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143ª Festa do Padroeiro de Bento
Paróquia Santo Antônio 
premia os agraciados 
da Ação entre Amigos

Última ação dos 
festejos de 2021 
aconteceu no largo 
do Santuário Santo 
Antônio

A 143ª Festa em honra ao Pa-
droeiro de Bento Gonçalves entre-
gou, na manhã de sábado, 30/10, 
os prêmios aos ganhadores da 
Ação entre Amigos dos festejos de 
2021. A atividade reuniu festeiros, 
patrocinadores e os agraciados, 
além do pároco, padre Ricardo 
Fontana e da imprensa.

A ganhadora do primeiro e 
principal prêmio da Ação entre 
Amigos, Giorgina Milani, com o 
número 37.435, relatou a surpresa 
ao receber a ligação do padre Ri-
cardo para avisá-la sobre o sorteio. 

Ela recebeu um Volkswagen Polo 
0Km, adquirido junto à Auto Tradi-
ção, que também é patrocinadora 
da Festa. “Quando fiquei sabendo, 
fiquei incrédula. Não tinha caído 
a ficha. Sempre, todos os anos eu 
procuro contribuir com a paróquia 
comprando os números também e 
neste ano que fiquei bastante tem-
po em São Paulo, adquiri apenas 
uma cartela e fui agraciada”.

Também foram agraciados 
Vitor Augusto Lerin, com uma 
motocicleta Honda NXR 160 Bros 
ESDD – Motolife; Janete Mendes, 
com o conjunto de estofado Bel-
grano, cama Cloud e poltrona Tra 
– Omega Viratto; Organizações 
Contábeis Migliavacca Ltda, com o 
colchão terapêutico e box padrão 
Sonomais e Raquel Celant, com o 
conjunto de persiana, tapete e pa-
pel de parede – Loja D’ART e uma 
cozinha da Multimóveis.

Avaliação Nacional de Vinhos
Maior degustação do mundo 
de vinhos de uma mesma 
safra acontece neste sábado

Ari Gorenstein, Bárbara Borto-
lini, Daniel Arraspide, Diego Berto-
lini, Edegar Scortegagna, Fernanda 
Garay, Jayme Monjardim, Juan 
Alba, Leandro Baena, Michael Wal-
ler, Moisés Perez, Osvaldo Amado, 
Paula Daidoné, Regina Vander-
linde, Ricardo Castilho e Rogerio 
Dardeau. Estes são os convidados 
que vão comentar as 16 amostras 
representativas da Safra 2021 du-
rante a 29ª Avaliação Nacional de 
Vinhos, que acontece neste sába-
do, 06/11, a partir das 17h, pelo 
canal da Associação Brasileira de 
Enologia (ABE) no Youtube, direto 
do estúdio montado no Dall’Onder 
Grande Hotel, em Bento Gonçalves. 
A maior degustação de vinhos de 
uma safra do mundo será acompa-
nhada por mais de 2 mil pessoas 
em 25 estados brasileiros, além do 
Distrito Federal.

Depois de um 2020, ano da 
‘Safra das Safras’, em meio a uma 
pandemia global, em que os orga-
nizadores foram desafiados a rein-
ventar a Avaliação, levando-a para 
o ambiente digital, agora a experi-
ência evolui em interação, ou seja, 
é possível degustar a representa-
tividade da Safra 2021 em casa, 
entre amigos, no bar, no jardim, na 
vinícola, em qualquer lugar. Com 
este formato, os 700 kits da Ava-
liação Nacional de Vinhos deste 
ano chegaram na casa de brasi-
leiros de todas as regiões do país. 
Teve kit que percorreu mais de 5 
mil quilômetros, do Sul ao Nor-
te do país, viajando de avião, de 

caminhão, de carro, numa mega 
operação.

Com a retomada dos eventos 
presenciais, a ABE acredita que 
desta vez a Avaliação vai mobi-
lizar um número maior de apre-
ciadores que o ano passado. Por 
isso, a entidade incrementou o 
kit, inserindo a terceira taça de 
cristal personalizada junto as 16 
garrafas de 187 ml, além de duas 
baby Chandon, para brindar o re-
encontro. 

O presidente da ABE, enólo-
go André Gasperin, destaca que o 
vinho é uma bebida carregada de 
história, cultura. “A Avaliação cer-
tamente será um momento histó-
rico, marcado por uma nova fase, 
seja em relação à retomada pós-
-pandemia, seja em razão do mo-
mento vivido pelo vinho brasilei-
ro. E nós, da Associação Brasileira 
de Enologia, estamos realizados, 
colhendo todo trabalho, estudo 
e investimento dos últimos anos, 
brindados com o reconhecimento 
no mundo todo”.

Este ano, as 11.200 garrafas 
de 187 ml – 700 de cada uma das 
16 amostras, serão abertas nos 
estados do Acre, Alagoas, Amazo-
nas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Pará, Paraíba, Pernambu-
co, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Roraima, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, São 
Paulo, Sergipe e Tocantins, além 
do Distrito Federal.

Inscrições abertas
Rústica Sesc/Caitá será 
realizada no dia 5 de 
dezembro em Bento

Estão abertas as inscrições 
para a 2ª Rústica Sesc/Caitá em 
Bento. A corrida, com percursos 
de 5 km e 10 km, será no dia 5 
de dezembro, com largada às 
8h, do Supermercado Caitá (av. 
Osvaldo Aranha, 667). Os 300 
primeiros inscritos ganharão 
uma camiseta do evento. A rústi-
ca é promovida pelo Sesc Bento 
Gonçalves e pelo Supermercado 
Caitá, com apoio da prefeitura 
municipal, através da secretaria 
de Esportes e Desenvolvimento 
Social (Sedes).

A idade mínima para partici-
pação é de 16 anos. Os primeiros 
colocados em cada categoria re-
ceberão medalhas personaliza-

das e os primeiros colocados na 
categoria geral ganharão troféus 
e uma cesta de produtos elabora-
da pelo Supermercado Caitá.

A inscrição custa R$ 50 para 
pessoas que possuem o Cartão 
Sesc/Senac nas categorias Co-
mércio e Serviços ou Empresário 
e R$ 60 para o público em geral, 
podendo ser efetuada no site 
www.sesc-rs.com.br/esporte/
corridas, onde também se encon-
tra o regulamento. Os grupos ou 
assessorias esportivas com mais 
de 20 participantes ganham 10% 
de desconto. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefo-
ne (54) 34526103 e pelo e-mail 
fcristofoli@sesc-rs.com.br.

Corrida terá percursos de 5 km e 10 km, com largada pre-
vista para às 8h no Supermercado Caitá

Fotos: Divulgação
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“Os aparentes revezes da 
vida, quando sabemos o que 
plantamos, plantando o bem, 
não são senão alavancas para 
que dominemos o céu.”

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

Quel
Konrad
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 Pedro 
Della 
Côrte
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“Parabéns a quem 
acredita que a única 
forma de melhorarmos 
a sociedade é a através 
da educação”

Previsão do tempo

Sol com muitas nuvens durante 
o dia. Períodos de nublado, com 

chuva a qualquer hora.

06/11
15º
25º

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. À noite 

ocorrem pancadas de chuva.

05/11
15º
30°

Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde 

e à noite.

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

07/11
14º
24º

Mercado aquecido

Os índices da produção indus-
trial, do emprego e a capacidade 
instalada cresceram, em setembro, 
segundo a pesquisa Sondagem In-
dustrial, divulgada nesta quarta-
-feira,  03/11, pela Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS). A produção atin-
giu 53,8 pontos, o que representa 
elevação em relação a agosto, a 
quinta consecutiva. O desempe-
nho foi bem melhor ao esperado 
pela sazonalidade, que é de queda 
no período – a média histórica do 
nono mês do ano é de 48,4 pontos. 
“Nos últimos 16 meses, apesar das 
dificuldades provocadas pela pan-
demia, em apenas dois, dezembro 
de 2020 e abril de 2021, a atividade 
não cresceu. Demonstra que, ape-
sar de continuarem as restrições 
em função da escassez ou alta nos 
preços dos insumos, a indústria 
gaúcha começa a firmar sua reto-

Apesar da falta e do alto custo das matérias-
primas, produção industrial cresce no RS
Pesquisa da FIERGS 
revela desempenho 
acima da média 
para o período

mada”, diz o presidente da FIERGS, 
Gilberto Porcello Petry.

O emprego também segue a 
mesma dinâmica: o índice chegou a 
53 pontos em setembro, quando a 
média do mês costuma ser de 49,2. 
A criação de vagas na indústria gaú-
cha avança ininterruptamente des-
de julho de 2020. Os indicadores 
variam de zero a cem pontos, sendo 
que valores acima de 50 represen-
tam aumento na comparação com o 
mês anterior.

O aquecimento da atividade 
industrial no Estado é confirmado 
também pela utilização da capaci-
dade instalada (UCI). Em setembro, 
atingiu 75%, nível igual ao de agos-
to, mas o maior para o mês desde 
2013 e superior ao da média dos 
mesmos meses (71,1%). Os empre-
sários consideraram a capacidade 
utilizada muito próxima do normal 
para o mês. Aos 49,8 pontos, o ín-
dice de UCI em relação à usual está 
perto da linha divisória dos 50.

Já o índice de evolução dos 
estoques ficou em 51,7 pontos no 
mês, crescimento em relação a 
agosto. O índice de estoques em re-
lação ao planejado, por sua vez, re-

gistrou 49,9 pontos. Praticamente 
na marca dos 50, mostra estoques 
no nível desejado pelas empresas.

PROBLEMAS
A falta ou alto custo da maté-

ria-prima continua, na visão dos 
empresários que responderam à 
pesquisa, como o grande problema 
enfrentado pela indústria gaúcha 
no terceiro trimestre, com 70% das 
assinalações, 5,1 pontos percen-
tuais menos do que no segundo. 
O item é o maior entrave desde o 
terceiro trimestre de 2020. A ele-
vada carga tributária, apontada 
por 33,2% das empresas, a taxa 

de câmbio, por 30%, e a demanda 
interna insuficiente, por 21,4%, se 
mantiveram na segunda, terceira e 
quarta posições como as principais 
dificuldades no período, seguidas 
da falta ou alto custo da energia 
elétrica e da falta de trabalhador 
qualificado.

Ao analisar as condições finan-
ceiras das empresas, a Sondagem 
mostra insatisfação com a margem 
de lucro e menor satisfação com as 
condições financeiras no terceiro 
trimestre. Os índices alcançaram 
47 pontos (+0,3 ante o segundo 
trimestre) e 52,3 (-1,6 ante o mes-
mo período), respectivamente. De 

acordo com a pesquisa, o acesso ao 
crédito ficou ainda mais difícil: o ín-
dice atingiu 42,8 pontos, 1,3 menor 
que no trimestre anterior. Nesse 
caso, quanto mais abaixo dos 50 
pontos, maior a dificuldade.

Quanto aos próximos seis me-
ses, todos os índices que medem 
as expectativas dos empresários 
continuaram acima de 50 no le-
vantamento realizado entre 1º e 15 
de outubro, indicando perspectiva 
de crescimento. Mas, com exceção 
das exportações (56,2 pontos, +0,7 
ante setembro), recuaram deman-
da (59,8 pontos, -2,1), emprego 
(56,1 pontos, -0,3) e compras de 
matérias-primas (58,4 pontos, 
-2,1).

Pelo terceiro mês consecutivo, 
diminuiu a propensão do empresá-
rio gaúcho a investir. Em outubro, o 
índice de intenção de investimento 
caiu um ponto frente a setembro, 
para 57,8. Mesmo assim, 64,5% dos 
empresários mostram disposição 
para isso nos próximos seis meses.

A Sondagem Industrial foi 
realizada com 220 empresas, sen-
do 41 pequenas, 75 médias e 104 
grandes. 

Divulgação

Serasa
Inadimplência 
atinge 5,84 mi 
de empresas 
em setembro

A inadimplência alcançou 
5,84 milhões de empresas em 
setembro deste ano. O aumento 
de 0,1% em comparação a agos-
to foi impulsionado, principal-
mente, pelos negócios de todos 
os portes do setor de Serviços, 
que representou a maior parcela 
dentre os negativados (51,7%). 
Em relação ao mês anterior a 
participação desse segmento 
cresceu 0,5 ponto percentual, 
atingindo um número recorde na 
série histórica do índice, iniciada 
em 2018. As informações são da 
Serasa Experian.

Agosto de 2021 registrou 
5.339.564 micro e pequenas em-
presas inadimplentes. No mês 
seguinte, setembro do mesmo 
ano, esse número cresceu para 
5.341.462. A análise por seg-
mento mostra que, diferente do 
setor de Serviços que teve alta de 
0,1%, os negócios das áreas de 
Comércio e Indústria obtiveram 
melhora, ambos com queda de 
0,1%. Além disso, a região Sudes-
te foi a única a marcar retração, 
essa de 0,2%. 


