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Alerta

Após novos casos internos de 
COVID-19, Tacchini amplia 
rigidez em medidas restritivas
Surto entre 
colaboradores 
levou a instauração 
de medidas como 
restrição no número 
de acompanhantes 
dos pacientes, 
revisão dos horários 
de visitação e 
reagendamento 
de alguns 
procedimentos 
eletivos

Nos últimos dias o Hospital 
Tacchini de Bento Gonçalves re-
gistrou um aumento no número 
de casos internos de COVID-19 
entre seus colaboradores. Em 
função disso, uma série de me-
didas restritivas que estavam 
em processo gradual de abertura 
tiveram sua rigidez retomada. As 
medidas devem permanecer em 
vigor pelo menos até esta sexta-
-feira, 12/11.

Entre as novas regras estão a 
restrição no número de acompa-

nhantes dos pacientes nas unida-
des de internação (de 3 para 2), 
a suspensão das visitas em UTIs 
e psiquiatria, suspensão dos es-
tágios, revisão dos horários de 
visitação e o reagendamento de 
alguns procedimentos eletivos. 
O Tacchini reforça a visitantes e 
acompanhantes a obrigatorieda-
de do uso de máscaras durante 
todo o tempo em que estiverem 
nas dependências do hospital.

Todos os colaboradores 
diagnosticados com a COVID-19 

apresentaram sintomas leves 
da doença e estão seguindo as 
medidas de isolamento em suas 
casas. Eles devem seguir sendo 
monitorados pelo Serviços Es-
pecializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Tra-
balho do Tacchini até retomarem 
suas atividades normalmente. 
Segundo o hospital, não é pos-
sível divulgar a quantidade de 
pessoas contaminadas devido à 
Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD).

Júlia Milani

Cerca de 670 mil jovens adultos 
não voltaram para a segunda 
dose contra a COVID-19 no RS

Baixa adesão

Em torno da metade dos adul-
tos jovens (entre 18 e 29 anos) 
que receberam a primeira dose da 
vacina contra o Coronavírus não re-
tornou para a segunda dose. “Todo 
esse grupo está com cobertura me-
nor de 60% para a segunda dose 
da vacina contra a COVID-19. Isso 
é muito grave. É baixíssima”, expli-
ca a chefe da Divisão de Vigilância 
Epidemiológica do Centro Estadual 
de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani 
Ranieri. “Precisamos que a popu-
lação complete o esquema vacinal 
para que exista a imunização cole-
tiva e para diminuir a circulação do 
vírus”, enfatiza.

Tani Ranieri destacou que, com 
apenas uma aplicação das vacinas 
Astrazeneca, Coronavac e Pfizer – 
que requerem segunda dose – além 

de oferecer uma resposta imune 
menor, a durabilidade da resposta 
também fica reduzida. “A eficácia 
da vacina apontada por estudos 
clínicos só pode ser atingida com o 
esquema vacinal completo, ou seja, 
com as duas doses”, enfatiza. Entre 
as vacinas aplicadas no Brasil, até o 
momento, apenas a fabricante Jans-
sen tem dose única.

Enquanto idosos, profissionais 
de saúde e pessoas com comorbi-
dades estão voltando aos postos de 
saúde para receber dose de reforço, 
para além do esquema completo, 
mais de 670 mil adultos jovens não 
completaram a imunização. Quase 
230 mil gaúchos nessa faixa etária 
receberam sequer a primeira. “Esse 
é um dos grupos que mais circulam 
na sociedade. Eles trabalham, estu-

dam, vão a festas, frequentam os lo-
cais de maior aglomeração. Então, 
além de não estarem executando 
a sua proteção individual, também 
colocam em risco a proteção coleti-
va, incluindo os de seus familiares”, 
afirma a secretária-adjunta da Saú-
de, Ana Costa.

A secretaria estadual da Saúde 
(SES) tem fornecido às 18 Coorde-
nadorias Regionais de Saúde (CRS) 
listas com os nomes das pessoas 
que não voltaram para receber a 
segunda dose. “A busca ativa dessas 
pessoas por parte da ação dos mu-
nicípios é uma das estratégias que 
estamos apostando, assim como 
sugerindo que os postos de saúde 
tenham horários alternativos para 
aqueles que não podem compare-
cer em horário comercial”, cita.

2ª edição da Campanha de Doação de Sangue 
em Bento conta com cerca de 100 doações

Sucesso

Na quarta-feira, 10/11, foi 
realizada a segunda edição da 
Campanha de Doação de Sangue 
em Bento Gonçalves, na Unidade 
Zona Sul, no Botafogo. Nesta se-
gunda edição, cerca de 100 bol-
sas de sangue foram coletadas.

A enfermeira Líder da Agên-

cia Transfusional do Hospital 
Tacchini, Ana Paula Lemos, agra-
deceu a grande procura de pes-
soas para a doação. “Estamos 
tendo um apoio da comunidade 
excelente, o que nos possibilita 
proporcionar um atendimento 
melhor para pacientes em diver-

sas situações, como aqueles que 
estão em tratamento oncológico, 
ou em alguma emergência”, co-
memora. A secretária de Saúde, 
Tatiane Fiorio, também expres-
sou seu sentimento de gratidão e 
adianta: “já estamos planejando 
as próximas edições”. 
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Empresária raspa o cabelo para 
apoiar irmã no tratamento do câncer

Raquel Konrad
O tradicional churrasco da 

família Moro foi diferente no dia 
26 de outubro deste ano. A caçula 
da família de três irmãs, Paloma 
Moro, de 27 anos, queixava-se de 
dor no corpo e estava preocupada 
com estranhas manchas na pele. 
No decorrer da tarde, a família ob-
servou um sangramento na gengi-
va, o que preocupou a todos. Dias 
depois, o diagnóstico de Leucemia 
Mieloide Aguda (LMA) transfor-
maria a rotina e a vida de toda a 
família.

Casada, mãe de dois filhos, 
de 11 e 5 anos, Paloma saiu de 
um encontro de família, rode-
ada de amor e de brincadeiras 
com as crianças, para o hospital, 
onde permaneceu por longos 30 
dias. Neste período, uma pessoa 

Empatia e cumplicidade

Patrícia Locatelli 
Moro, de 41 anos, 
surpreendeu a irmã 
Paloma Moro, de 27 
anos, que há pouco 
mais de um mês 
iniciou a longa e 
difícil batalha contra 
o câncer

não saiu do seu lado: sua irmã e 
melhor amiga Patrícia Locatelli 
Moro, de 41 anos. A empresária 
fez questão de ficar ao lado de sua 
irmã antes mesmo do diagnóstico. 
“As primeiras semanas foram de 
choque, especialmente quando o 
médico disse que ia passar 30 dias 
no hospital sem pode ver meus fi-
lhos. Com o passar dos dias, a ficha 

ainda não tinha caído e só me dei 
conta quando iniciei as quimiote-
rapias e os efeitos apareceram: dor 
no corpo, enjoos, aftas e uma sen-
sação horrível”, comenta Paloma.

Patrícia acompanhou as an-
gústias e sofrimento na irmã. “Fo-
ram dias de muitas descobertas. A 
cada picada em suas veias, em cada 
novo hematoma que aparecia, eu 

me ajoelhava e pedia a Deus para 
Ele cuidar e nos fortalecer, pois sa-
bia que esse era apenas o início. Se 
eu pudesse, certamente trocaria 
de lugar com ela”, confessa. 

QUEDA DE CABELO
Poucos dias depois do início 

do tratamento, a temida queda de 
cabelo chegou. “A gente sempre 
pensa que, de repente, não vai pre-
cisar raspar, porque no início eles 
vão caindo aos poucos. Passam os 
dias, e daí não dá para ficar com 
eles soltos, não dá mais para es-
covar e chega um dia que o corte 
é inevitável”, comenta Paloma. Ela, 
que queria viver este momento em 
casa, acabou tendo que raspar no 

próprio hospital. “De todos os pro-
cedimentos que eu tive que fazer, 
o dia que raspei o cabelo foi o que 
mais me marcou. Eu queria tanto 
gritar e chorar, mas não consegui. 
Ficaram presos dentro do meu pei-
to”, descreve Paloma. 

O que ela não imaginava é que 
a força que precisava estava senta-
da ao seu lado. Sua irmã Patrícia, 
vendo a angústia da irmã, escolheu 
raspar o cabelo também. “Eu já ti-
nha vontade de ter o cabelo mais 
curto, mas jamais pensei em ras-
par. Mas quando a vi, não pensei 
duas vezes. Conversei com meu 
marido e minha filha e eles, como 
sempre, me apoiaram e incenti-
varam. Quis mostrar para minha 

irmã que, de alguma forma, eu es-
tou com ela seja como for e onde 
for”, conta Patrícia.

Quando ela contou para Palo-
ma que também rasparia o cabelo 
a emoção tomou conta. “Choramos 
muito. Ela ainda falou que meu 
cabelo era tão bonito, mas reiterei 
que cabelo cresce e que estamos 
juntas nessa jornada”, garante. 
“Ficamos duas carecas com pa-
padinhas, bem lindas”, diverte-se 
Patrícia. 

Hoje, em tratamento contra a 
doença em casa, as duas seguem 
juntas, sempre se apoiando. “Eu 
sei que o tratamento é longo e do-
lorido. O que me dá esperança é 
que ela tem cura e eu preciso ficar 
bem, porque tenho meus filhos, 
minha família e muito ainda pra 
viver!”, garante Paloma. “Minha 
ligação com minha irmã é algo 
que não sei explicar em palavras. 
Ela foi enviada para mim para me 
mostrar que é importante perdoar, 
amar, zelar, cuidar, guiar. Estamos 
vivendo um dia de cada vez com fé 
da sua cura e sabendo que o cami-
nho pra isso é longo e nada fácil, 
mas creio na remissão total da sua 
doença, pois Deus está nos guian-
do pra isso”, complementa Patrícia. 

Com tanto amor e carinho en-
volvidos, certamente a trajetória 
até a cura será de muita cumplici-
dade e empatia.

As irmãs, que sempre foram grudadas, agora estão ainda 
mais juntas na busca da cura

Momentos de emoção, apoio e também de dor marcaram 
o dia que elas rasparam o cabelo

Fotos: Arquivo pessoal
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Exames identificam tumor 
cerebral em dom Adelar Baruffi

O arcebispo de Cascavel 
dom Adelar Baruffi, de 51 anos, 
que atuou como padre na Pa-
róquia Santo Antônio entre 
os anos de 2012 e 2014, está 
internado após ter sofrido um 
desmaio no dia 07/11. As in-
formações são da Arquidiocese 
de Cascavel. Depois de ser sub-
metido a exames, foi descoberta 
uma lesão cerebral, a qual foi 
identificada como um tumor, 
mas ainda não é possível iden-
tificar se trata-se de um tumor 
maligno ou benigno. Para tanto, 
será realizada uma biópsia. 

A arquidiocese informou 
que será necessária uma cirur-
gia para coletar o material e, 
assim, ajudar na pressão que o 
cérebro está sofrendo. Após a 

Após desmaio no domingo

Arcebispo de 
Cascavel atuou 
na Paróquia Santo 
Antônio, de Bento 
Gonçalves, entre 
os anos de 2012 e 
2014 e auxiliou na 
formação religiosa 
e social de toda a 
região pastoral

biópsia, será possível determi-
nar os caminhos a serem toma-
dos para o tratamento. 

Natural de Coronel Pilar, 
dom Adelar atuou como coor-
denador da região pastoral de 
Bento Gonçalves, que envolve 
oito paróquias – as quatro do 
município, além de Pinto Ban-
deira, Monte Belo, Santa Tereza 
e Santa Bárbara. Ainda, foi coor-
denador do curso de teologia e 
bíblia, formação para leigos da 
região pastoral. Durante sua 
atuação na paróquia Santo An-
tônio, contribuiu com a instau-
ração da Pastoral do Migrante 
– Casa Pão dos Pobres, que 
auxilia mensalmente centenas 
de famílias em vulnerabilidade 
social.

Ele havia saído da paróquia 
após ser nomeado bispo dioce-
sano de Cruz Alta. Em setem-
bro, foi nomeado arcebispo de 
Cascavel, após o antigo ocupan-
te do cargo, dom Mauro Apare-
cido dos Santos, morrer vítima 
da COVID-19. A celebração de 
posse ocorreu no último dia 31 
de outubro, na Catedral Nossa 
Senhora Aparecida.

Agora, a paróquia Santo An-
tônio pede orações da comuni-
dade pela saúde do arcebispo. 
“Em comunhão com a família de 
dom Adelar, seus pais, irmãos e 
sobrinhos e com toda a Arqui-
diocese de Cascavel, rezamos ao 
Senhor para que sua saúde seja 
restabelecida do mais breve 
possível”, convidou a paróquia.

Divulgação/Paróquia Santo Antônio
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Eduarda Bucco
A construção de cinco estru-

turas aéreas para a travessia de 
anfíbios na Rota do Sol tem sido 
motivo de piada nas redes sociais 
nos últimos dias. Algumas pesso-
as contestam a utilidade dessas 
travessias e debocham do formato 
das estruturas, questionando como 
anfíbios conseguiriam “escalar” o 
acesso. Outras têm criticado o va-
lor anunciado pelo Departamento 
Autônomo de Estradas de Roda-
gem (Daer), de R$ 2 milhões, para 
a construção das travessias e de-
mais medidas de proteção à fauna 
na rodovia. Diante da grande onda 

Preservação de espécies

Com milhares de animais mortos anualmente, biólogos 
explicam importância de travessias aéreas na Rota do Sol
Estruturas são 
voltadas para espécies 
arborícolas, ou seja, 
que vivem nas copas 
das árvores. Além disso, 
profissionais esclarecem 
que valores contestados 
pela população incluem 
uma série de estudos 
e etapas anteriores e 
posteriores à instalação 
das travessias na 
rodovia

de desinformação que se espalhou 
pela internet, o SERRANOSSA pro-
curou profissionais com autoridade 
para falar sobre o assunto: a educa-
dora ambiental em Gramado e Sa-
piranga e bióloga Bruna Hellen de 
Melo Gomes e o biólogo do Museu 
de Ciências Naturais da UCS Fábio 
Moura. Ambos são mestrandos do 
Programa de Pós-Graduação em 
Sistemática da Diversidade Bioló-
gica – UERGS/SEMA – Porto Alegre.

FUNCIONALIDADE
DAS TRAVESSIAS AÉREAS
Conforme os biólogos, as es-

truturas aéreas que estão sendo 
instaladas na Rota do Sol são vol-
tadas para espécies arborícolas, 
que já vivem nas copas das árvores. 
Dessa forma, as travessias tendem 
a servir como uma “ponte” entre 
uma copa e outra, separadas pela 
rodovia. “Aliás, o objetivo é justa-
mente fazer com que estes animais 
não precisem ir ao solo, pois ge-
ralmente são nesses casos em que 
ocorre o atropelamento”, enfatizam 
os biólogos.

Além das travessias aéreas, há 
uma série de outras estruturas que 
podem auxiliar na segurança das 
espécies que contornam a rodovia. 
Passagens subterrâneas, por exem-
plo, também já foram instaladas 
na Rota do Sol em Itati, no Litoral 
Norte. Segundo os biólogos, essas, 
sim, são destinadas a espécies que 
vivem no solo. Além disso, há estru-

turas como as cercas, a fim de en-
caminhar os animais para trechos 
seguros de travessia. 

E a importância de promover 
passagens seguras por animais se 
traduz em números. No Rio Gran-
de do Sul, estimativas apontam 
que anfíbios atropelados chegam 
a 9.000 indivíduos por quilômetro 
por ano. Na Rota do Sol, segundo o 
DAER e pesquisadores que atuam 
na região, a estimativa de atropela-
mento é de cerca de 7 mil animais 
em pouco mais de 2 anos de moni-
toramento, principalmente em épo-
cas de alta temporada no litoral. “Se 
pensarmos na Reserva Biológica da 
Mata Paludosa, por onde passa a 
Rota do Sol, que conta com cená-
rio rico em espécies endêmicas, 
sendo únicas da Mata Atlântica, ou 
seja, não existem em outro lugar no 
mundo, e que infelizmente estão 
ameaçadas de extinção, logo, uma 
gestão para preservar estas espé-
cies é urgente, levando em conside-
ração que também fazemos uso das 
toxinas produzidas por esses indi-
víduos, quando são utilizadas den-
tro da indústria farmacêutica para 
a elaboração de medicamentos 
contra a enxaqueca e medicamen-
tos para o tratamento de câncer”, 
ressaltam os biólogos.

Conforme Bruna e Fábio, estu-
dos sobre o impacto das rodovias 
nas espécies selvagens estão sendo 
realizados desde a década de 70. 
Em 1998, houve a consolidação da 

área de pesquisa chamada “Ecolo-
gia de Estradas”. “Então é um pro-
blema que requer atenção e atitu-
des sérias para que não tenhamos 
perdas irreparáveis que vão afetar 
a vida de todo mundo em algum 
grau”, alertam.

CUSTOS TOTAIS
DE INVESTIMENTO
Antes de qualquer julgamen-

to sem embasamento, os biólogos 
afirmam que é preciso levar em 
consideração as etapas anteriores 
e posteriores da implantação de 
soluções para a fauna em rodovias. 
Eles enfatizam que as estruturas 
que já foram e que estão sendo 
instaladas ainda passarão por mo-
nitoramento e revisão, podendo 

ser utilizadas para novos projetos 
de rodovias e construções mais 
sustentáveis. “Do mesmo jeito que 
um atleta é resultado de um pro-
cesso de muito tempo de treino e 
investimento que antecede uma 
competição, um investimento em 
preservação da biodiversidade e 
manutenção de recursos naturais 
também é um processo de desen-
volvimento”, comparam. “Houve 
muito tempo de pesquisa, experi-
mentos e dados para então haver 
decisões. Não foi algo decidido e 
pensado apenas nestes últimos me-
ses. Então é sobre esta dimensão 
que devemos enxergar o custo total 
das travessias”, comentam.

Segundo os profissionais, a mi-
tigação de impactos ambientais de 

empreendimentos diversos, como 
uma rodovia, é um grande desa-
fio para cientistas, planejadores 
e gestores ambientais. “Isso exige 
do gestor que tenha uma base de 
conhecimentos da região para uma 
tomada de decisões, não somente 
para prevenir danos ambientais, 
mas também para evitar questões 
jurídicas”, explicam. “Se deve in-
cluir itens bem específicos voltados 
à relação entre rodovias e animais, 
através da identificação de passivos 
que impactam a fauna, em específi-
co os atropelamentos. Se isso acon-
tece, é obrigatório apresentar um 
programa de recuperação, identifi-
cando áreas que tem potencial para 
servirem de corredor ou de refúgio 
das espécies”, complementam. 

Ainda, eles reforçam que é 
preciso entender a Rota do Sol 
como um espaço de compartilha-
mento entre os seres humanos e 
os organismos que vivem nas áreas 
florestais da região. “A relevância 
destes projetos é justamente a ma-
nutenção da nossa sociedade para 
um patamar sustentável, ecologi-
camente equilibrado e que conse-
quentemente traz benefícios eco-
nômicos e sociais”, refletem. “Nisso, 
a Educação Ambiental também é 
primordial para que os motoristas 
adotem uma direção segura nestes 
trechos, seja através de informa-
ções, atividades ou engajamento 
sobre a preservação das espécies”, 
continuam. 

Bruna Gomes e Fábio Moura são mestrandos em Sistemática 
da Diversidade Biológica da UERGS/SEMA

Fotos: arquivo pessoal
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OUTROS PROJETOS
PARA A ROTA DO SOL
A instalação de travessias 

na rodovia é apenas uma das 
diversas etapas de monitora-
mento, estudos e constatações 
que estão sendo feitas há anos 
por diversos pesquisadores do 
RS e de fora dele. “Através de 
instituições de pesquisas, SEMA 
e empresas, pesquisadores estão 
em constante avanço sobre as 
informações da biologia das es-
pécies na região. Informações do 
tipo: como elas estão a nível po-
pulacional e genético? Quais são 
as ameaças para esses animais? 
Quais os manejos e projetos ne-
cessários para a sua preserva-
ção?”, citam. “É a partir dessas 
informações que temos a aplica-
ção desses e dos próximos pro-
jetos na Rota do Sol”, informam. 

Os biólogos ainda citam a 
importância da participação 
da comunidade e dos usuários 
da rodovia para otimizar o tra-

balho de preservação da biodi-
versidade. “A ciência não é feita 
apenas para cientistas, é um 
serviço que pode ser feito por 
todos, para a melhora de todos, 
enquanto sociedade”, finalizam. 

SOBRE AS OBRAS
DE INSTALAÇÃO
DAS TRAVESSIAS
As obras para instalação 

das travessias aéreas na Rota 
do Sol tiveram início no dia 
26/10, e deverão ser concluídas 
em 20 dias. Não há previsão de 
alteração de tráfego, segundo 
informações do Daer. As obras 
iniciaram após a conclusão das 
passagens subterrâneas para a 
fauna na Rota do Sol (ERS-486), 
em Itati, no Litoral Norte gaú-
cho. “As novas travessias com-
plementam os equipamentos 
para proteção à fauna existentes 
no segmento da Reserva Bioló-
gica Mata Paludosa e compõe 
um complexo inédito no país 

voltado à travessia de anfíbios, 
que conta, ainda, com cercas-
-guias para a condução dos 
animais para essas estruturas”, 
ressalta a Superintendente de 
Meio Ambiente do Daer, Josani 
Carbonera.

De acordo com a engenhei-
ra, os equipamentos foram pro-
postos pela empresa Biolaw 
Consultoria Ambiental, contra-
tada em 2017 pelo Daer para 
um estudo de monitoramento 
de fauna na Rota do Sol. A pes-
quisa, realizada durante seis 
meses, apontou o alto índice 
de atropelamento de animais, 
inclusive de espécies que estão 
em risco de extinção (confor-
me Decreto Estadual de 2014): 
a perereca-castanhola (Itapo-
tihyla langsdorffii), perereca-
-risadinha (Ololygon rizibilis) 
e perereca-macaca (Phyllome-
dusa distincta). Esta última é 
encontrada no país apenas na 
Mata Atlântica, nos estados do 

Rio Grande do Sul, Santa Catari-
na, Paraná e São Paulo.

“Ao se deslocar de um lado 
para outro da rodovia para se 
reproduzir e buscar recursos, 
como alimentos, esses anfíbios 
acabam sofrendo acidentes”, 
explica o biólogo Luiz Carlos 
Leite. “Dentre eles estão espé-
cies com hábitos terrestres e 
aéreos, por isso a necessidade 
de disponibilizarmos estruturas 
de passagens de fauna adapta-
das para essas movimentações” 
acrescenta.

“Ao todo, cerca de R$ 2 mi-
lhões estão sendo investidos 
nas ações de proteção à fauna 
na rodovia. Elas incluem, ain-
da, uma segunda fase do estu-
do, que consiste na avaliação 
da efetividade nos dispositivos. 
Essa etapa ocorrerá no perío-
do entre a Primavera e o Verão, 
quando os animais estão mais 
ativos”, afirma o diretor-geral 
do Daer, Luciano Faustino.

Fotos: Divulgação/Daer

Passagens aéreas e subterrâneas foram instaladas pelo Daer na rodovia para evitar atropelamentos de animais silvestres

Estado e municípios 
assinam aditivos nos 
contratos da Corsan

Na terça-feira, 09/11, re-
presentantes de dez municípios, 
entre os quais Bento Gonçalves, 
firmaram com o Estado o compro-
misso de estender os prazos dos 
contratos de prestação de servi-
ços de saneamento com a Corsan. 
O governador Eduardo Leite e os 
representantes das cidades assi-
naram os aditivos que adequam 
os contratos de programa vigentes 
com a estatal ao Marco Legal do 
Saneamento. 

O novo marco legal, aprova-
do em 2020, tem como objetivo a 
universalização do saneamento, 
elevando a cobertura de abasteci-
mento de água a 99% e de esgota-
mento sanitário a 90% até 2033. A 
assinatura dos aditivos de contra-
tos é uma ferramenta para que os 
municípios atendam as obrigações 
da nova legislação e também ob-
tenham os benefícios previstos na 
promulgação da lei que autorizou 
a desestatização da Corsan.

Dez municípios presentes fir-
maram compromisso com a Cor-
san, sendo que cinco assinaram o 
aditivo ao seu contrato de progra-
ma: Bento Gonçalves, Balneário 
Pinhal, Imbé, Viamão e Tramandaí.

Outros cinco assinaram proto-
colo de intenções: Esteio, Gravataí, 
Nova Petrópolis, Santa Maria e La-
goa Vermelha. Além desses, dois 
não puderam estar presentes (Rio 
Grande e Torres), mas confirma-

Extensão de contrato

ram adesão ao projeto.
Os municípios que assinarem 

os aditivos até 16 de dezembro 
receberão ações da companhia e 
manterão válidos os contratos fir-
mados. Isso permitirá que sejam 
realizados os investimentos ne-
cessários para a universalização 
do abastecimento de água e cole-
ta e tratamento de esgoto na área 
contratualizada. Os municípios que 
não assinaram os aditivos poderão 
ter os contratos vigentes precari-
zados a partir de 31 de março de 
2022, quando termina o prazo es-
tabelecido na lei.

Diretor-presidente da Corsan, 
Roberto Barbuti detalhou pro-
posta para que a tarifa atual não 
tenha aumento real até 2027. “Se 
fizéssemos os investimentos e não 
trabalhássemos em outras fren-
tes, haveria um aumento tarifário 
substancial. Nossa proposta é de 
que a tarifa atual tenha reajuste 
somente pelo IPCA até o meio de 
2027, quando teremos a primeira 
revisão tarifária, que vai colocar no 
contexto todos os investimentos já 
feitos até lá, mas também os níveis 
de eficiência atingidos pela gestão 
privada. A resultante, de acordo 
com o estudo, é de que o aumento 
necessário será pequeno, o que nos 
dá a segurança de que não vai ha-
ver desequilíbrio nem para a com-
panhia e nem para o consumidor”, 
afirmou Barbuti.
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Thiago Galvan 

Escrevo este texto diretamente de 
São Paulo. Ahhhh, São Paulo!

Cidade dos sonhos, cidade de van-
guarda, cidade onde se encontra tudo, 
tudo aquilo que se procura. Tudo mesmo! 
Desde as maiores grifes de roupas, de es-
tilistas famosos, ao mais simples pastel de 
feira, passando por uma loja da Ferrari. 

A cidade que nunca dorme, a cidade 
da garoa, a cidade que sediou a primeira 
escola de Direito do Brasil. A primeira e 
mais antiga, já que a Faculdade do Largo 
de São Francisco permanece ativa até 
hoje, formando profissionais com exce-
lência, se autointitula a mais nova velha 
faculdade de Direito, talvez até pela van-
guarda. Muitas das grandes teses defen-
didas hoje no Direito partem de lá. 

Essa mesma São Paulo, a maior cida-
de da América Latina, que ostenta tam-
bém o título de ser a segunda maior frota 
de helicópteros particulares do mundo, 
perdendo somente para Nova York, tam-
bém guarda uma característica interes-
sante, a de ser um polo onde pessoas de 
todo o país buscam novas alternativas, 
novas vidas, novas oportunidades. Co-
nheço pessoas, grandes amigos até que, 
destacando-se nas suas profissões em 
suas regiões, tiveram seus “passes com-
prados” por grandes empresas, nacionais 
ou multinacionais, sediadas em São Pau-
lo, pela sua qualidade. Eu particularmen-
te não acho isso ruim. Ao contrário, são 
talentos locais que, pelo conhecimento 
e capacidade, são galgados ao centro do 
país e, por consequência, ao centro do 
mundo. 

Essa mesma São Paulo, contudo, 
por essa mesma característica, carrega, 

Cosmopolita
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Expediente

Envelhecer significa vivenciar 
milhares de sentimentos e experiên-
cias ao longo dos anos, entre elas, as 
mudanças que ocorrem em nosso 
corpo. Nos últimos anos cresceram 
os estudos em torno do tema enve-
lhecimento e principalmente sobre 
como torná-lo mais lento com qua-
lidade de vida. 

Sabemos da importância da 
prática de atividade física em nos-
sas vidas, da necessidade de dormir 
no mínimo sete horas e meia para 
regeneração dos nossos tecidos, 
da importância da ingestão de lí-
quidos e principalmente de uma 
boa alimentação, tudo isto a fim de 
contribuir para um envelhecimento 
mais saudável. Na área da estética, 
além de todos estes princípios bá-
sicos que são trabalhados, também 
são abordados procedimentos que 
tentam minimizar as marcas deixa-
das pelo envelhecimento natural 
da nossa pele, entre as quais estão 
as “Sete quedas do envelhecimento” 
ou “Sete quedas centrípetas da face”.

Essas quedas ocorrem natural-
mente com o passar dos anos devido 
ao envelhecimento natural de nossa 
pele, fazendo com que ocorra uma 
diminuição do volume facial diante 
da diminuição da produção de áci-
do hialurônico e colágeno, além da 
perda dos coxins de gordura da face, 
ocasionando essas quedas.  

A primeira delas é a queda do 
complexo frontal, a testa, onde as 
sobrancelhas caem abaixo do re-
bordo orbitário, apresentando o 

chamado olho triste. A segunda se 
manifesta pela queda do complexo 
da pálpebra superior sobre os cílios, 
fazendo com que a pele fique em cima 
dos olhos. A queda do complexo da 
pálpebra inferior, classificada como a 
terceira, promove o aparecimento das 
olheiras e do sulco nasojugal, caracte-
rizado pela linha do cansaço. E o famo-
so “bigode chinês”? Classificado como 
a quarta queda, ocorre pela queda da 
bochecha formando o sulco nasoge-
niano.  

E as famosas marionetes? Já ouvi-
ram falar? Elas surgem a partir da quin-
ta queda, pela queda do canto da boca, 
deixando o sorriso triste. Ainda temos a 
sexta, caracterizada pela queda do pla-
tisma, músculo do pescoço, alterando 
assim a linha da mandíbula também 
conhecida como linha da juventude. 
A sétima queda percebida ocorre pela 
queda da ponta do nariz, afetando a 
chamada barra central da beleza.

Mas o melhor é saber que todas 
estas quedas que fazem parte da nos-
sa vida podem ser amenizadas com 
tratamentos preventivos tornando as-
sim o envelhecimento dessas regiões 
mais lento. Para isso existem alguns 
recursos que trazem benefícios sig-
nificativos para nossa pele, entre eles 
está o uso dos bioestimuladores de 
colágeno, o uso preventivo da toxina 
botulínica, o uso do protetor solar en-
tre outros recursos excelentes que po-
dem ser utilizados.  Portanto, procure 
um profissional habilitado e se informe 
mais sobre estes benefícios, que irão 
tornar sua pele mais jovem e saudável.

talvez, na minha percepção interiora-
na, a frieza do mundo corporativo em 
todas as relações. Da mesma forma em 
que, no café da manhã do hotel ou em 
um Happy Hour, conhecemos pessoas 
interessantes, importantes, de boa con-
versa, com ou sem projeção nas suas 
áreas de atuação, desconhecemos as 
mesmas em minutos, pois nunca mais 
os(as) veremos novamente. A chance 
de reencontrar a mesma pessoa, em São 
Paulo, é mínima. Considerando seus 20 
milhões de habitantes, essa probabilida-
de é praticamente nula. 

Não existe, lá, o calor das relações 
de interior. Não existe, lá, desproposita-
damente, a chance de um reencontro 
casual. 

Eu já morei em diversas cidades do 
mundo, desde uma com menos de 3 mil 
habitantes até cidades com aproxima-
damente 2 milhões de habitantes. Viajei 
por diversos lugares e recebi todos os 
tipos de tratamento, desde os mais aca-
lorados até os mais frios. Hoje, transitan-
do entre Bento Gonçalves e Farroupilha, 
posso afirmar que NÃO EXISTE NADA 
COMO A NOSSA SERRA GAÚCHA!

Mesmo sendo um cosmopolita, 
gostando de conhecer pessoas, lugares, 
paisagens, cidades, não me afastaria da-
qui novamente, Não por muito tempo! 
Até porque, hoje, nossa Capital, Porto 
Alegre, por mais provinciana que saiba-
mos que ela seja, ainda é a cidade que 
mais se aproxima do desenvolvimento 
que São Paulo ostenta desde sempre. E 
nós, Bento Gonçalvenses ou Farropilhe-
nes, somos, sim, parte disso.

Até a próxima!



SERRANOSSA | Sexta-feira, 12 de novembro de 2021 9

Obras do túnel do São João 
estão previstas para serem 
finalizadas em dezembro

Será?

No momento está 
sendo realizada a 
detonação de cerca 
de dez metros de 
rochas do lado do 
bairro São Roque

Eduarda Bucco
As obras do chamado “Tú-

nel do São João”, que irá ligar 
os bairros São Roque e São João 
pela BR-470, deverão ser con-
cluídas em dezembro, confor-
me informações do IPURB de 
Bento. “Estamos trabalhando 
com o cronograma definido até 
dezembro”, revela a diretora Me-
lissa Bertoletti. Neste momento 
a pista ao lado do Posto do Hé-
lio, no bairro São João, foi libe-
rada para tráfego de veículos, 
enquanto o lado do bairro São 
Roque está interditado. No local 
está sendo feita a detonação de 
cerca de dez metros de rocha e a 
construção das alças de acesso.

Essa nova etapa da obra, 
para ligação do túnel com a ave-
nida São Roque, teve início no 
dia 28/10, quando foram feitas 
diversas modificações no trân-

sito. Agora, quem trafega da rua 
Celeste Agostini, no São Roque, 
para o bairro São João, deve fa-
zer a volta no trevo da empresa 
Colau (Eulália) sentido bairro. 
Já para quem trafega na BR-470 
no sentido Garibaldi/São João 
não será permitida entrada pelo 
posto, sendo necessário fazer a 
volta também no trevo da em-
presa Colau, sentido bairro. Os 
motoristas que vierem pela BR-
470 no sentido São João/ São 
Roque devem dobrar à direita 
e fazer o retorno na rodovia, no 

km 215 (Toyota), ou pela Pipa 
Pórtico. O fluxo de veículos está 
acontecendo pela pista lateral já 
pavimentada.

As obras tiveram início em 
agosto do ano passado e a pre-
visão era que ficassem prontas 
em até 10 meses. O investimen-
to inicial era de R$ 9,5 milhões, 
mas o orçamento foi ampliado 
por conta de aditivos à obra. 
Atualmente, o valor total está 
em R$ 11,6 milhões (de acordo 
com a última atualização repas-
sada pelo IPURB), cerca de 20% 

a mais do preço original. Confor-
me o IPURB, o aumento do valor 
está atrelado a fatores externos, 
como a elevação dos preços das 
matérias-primas, o que levou às 
empresas que executam a obra 
(consórcio entre Engedal e Con-
tinental) a solicitarem uma rea-
dequação de preço.

O túnel terá profundidade de 
5,5 metros, sendo duas pistas de 
tráfego com quatro metros cada 
e passeio em ambos os lados. A 
obra ainda compreende pavimen-
tação, iluminação e paisagismo.

Fotos: Diogo Zanetti

Diversos familiares e amigos 
estão unidos em uma corrente do 
bem para auxiliar a família que foi 
vítima de um incêndio em sua re-
sidência na segunda-feira, 08/11. 
O fato aconteceu durante a ma-
drugada na rua Alagoas, bairro 
Humaitá, quando as chamas con-
sumiram toda a parte superior do 
imóvel e acabaram matando sete 
cães da família. Uma mulher de 55 
anos, que tentou salvar os animais 
durante o sinistro, acabou tendo 
30% do corpo queimado e segue 
em observação na UTI do Hospital 
Tacchini. A expectativa era que ela 
passesse por uma cirurgia para 
remoção da pele queimada, mas 

Como ajudar a família
Banco Sicredi
Agência: 0167

Conta corrente: 337114
Pix: 034.215.410-94 

(CPF – William da Silva Orso)

Comunidade faz corrente 
do bem para auxiliar família 
vítima de incêndio no Humaitá

até o fechamento desta edição ela 
ainda aguardava o procedimento. 
As informações foram repassadas 
pelo filho da vítima, William da Sil-
va Orso.

Diante da perda de pratica-
mente todos os pertences pessoais, 
amigos e familiares estão divulgan-
do uma conta corrente e uma chave 
Pix para auxiliar a família a se reer-
guer (informações ao fim da maté-
ria). No momento, eles estão abri-
gados na casa de familiares. “Tem 
bastante gente oferecendo ajuda e 
doando várias coisas. Agradecemos 
muito. Estamos com nossos fami-
liares então no momento estamos 
bem”, informou o filho.

Doações

Reprodução/WhatsApp
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Prefeitura deve lançar edital de concurso na 
área de educação até janeiro do ano que vem

Para suprir demanda

Desde 2018 
sem concursos, 
município 
irá contratar 
temporariamente 
440 profissionais. 
Matéria foi 
aprovada na 
Câmara de 
Vereadores na 
última segunda-
feira, 08/11

Raquel Konrad
A Câmara de Vereadores de 

Bento Gonçalves aprovou na 
sessão de segunda-feira, 08/11, 
o projeto de lei n° 117, que au-
toriza a contratação administra-
tiva, temporária e emergencial 
de 440 profissionais para atu-
arem em diversas categoriais 
funcionais na área de educação 
na cidade. O projeto foi encami-
nhado em regime de urgência e 
escancarou a demanda de novos 
profissionais da educação na ci-
dade. 

De acordo com o projeto, 
são 100 cargos de professor 
para anos iniciais do Ensino 

Fundamental, com carga horária 
de 20 horas semanais; 140 de 
educador infantil, também de 
20 horas semanais, 100 cargos 
de auxiliar de educação infantil, 
de 30 horas semanais, e 70 car-
gos de monitor, com carga ho-
rária de 40 horas semanais. As 
demais vagas são para professor 
de inglês, educação física, portu-
guês, ciências e matemática.

Apesar do voto favorável, o 
vereador Duda Pompermayer 
(DEM) pontuou que a comunida-

de não pode “normalizar a con-
tratação em regime temporário 
de professores”. “Isso é uma 
prática que é feita por sucessivas 
vezes pela incompetência dos 
governos estaduais”, pontuou. O 
vereador, que também é profes-
sor, afirmou que as contratações 
temporárias depreciam o traba-
lho do professor. “Por via de re-
gra é um trabalho de longo prazo 
e que necessita de estabilidade 
para o bom andamento dos anos 
letivos”, afirmou.

CONCURSO
Embora, neste momento, 

não seja possível realizar o cha-
mamento de professores concur-
sados, mesmo que haja concur-
so, devido a medidas adotadas 
pelo Governo Federal durante a 
pandemia (Lei Complementar 
173/2020), a prefeitura prepa-
ra o edital de um novo concurso 
para ser apresentado até janeiro 
do ano que vem. “A organização 
do concurso já está em anda-
mento. Solicitamos o contrato 
temporário para evitarmos falta 
de professores no início do ano 
letivo até efetivados os aprova-
dos. A contratação emergencial 
acontece para suprir a demanda 
de profissionais, pois tivemos, 
nos últimos dois anos, um gran-
de número de aposentadorias 
e não havia banco de concursa-
dos suficiente. E também houve 
aumento no número de alunos. 
Este novo contrato atenderá as 
turmas até a chegada dos con-
cursados”, explica a secretária 
de Educação de Bento, Adriane 
Zorzi. As inscrições para as va-
gas temporárias encerram nesta 
sexta-feira, 12/11.

Segundo ela, o concurso con-
templará 300 vagas, incluindo de 
professores, educadores infantis, 
pedagogos (orientadores educa-
cionais e supervisores pedagógi-
cos), auxiliares administrativos, 
higienizadores, cozinheiros e ou-
tros cargos inerentes ao serviço 
de educação.

Aumento no número de alunos e aposentadoria de pro-
fessores são apontados como motivos para contratação 
temporária e emergencial de profissionais

Caravana
CPERS irá percorrer 
RS para denunciar 
sucateamento das 
escolas públicas 
estaduais

Desde a quinta-feira, 11/11, 
o Sindicato dos Professores e 
Funcionários de Escola do Esta-
do do Rio Grande do Sul (CPERS) 
dará início a Caravana por #Re-
posiçãoJá para professores e 
funcionários de escola. A direção 
central do sindicato irá percorrer 
o RS “denunciando os ataques 
de Eduardo Leite (PSDB) à edu-
cação pública e o sucateamento 
das escolas gaúchas”, afirma o 
CPERS.

Até o dia 26 de novembro, 
diferentes comitivas do sindicato 
irão percorrer todas as nove regi-
ões funcionais do Rio Grande do 
Sul. “Vamos mostrar a realidade 
de quem está no chão da escola e 
fortalecer a nossa luta pela justa 
reposição salarial para toda a ca-
tegoria”, afirma a presidente do 
CPERS, Helenir Aguiar Schürer.

Conforme o sindicato, sem 
reajuste desde novembro de 
2014, os profissionais da rede es-
tadual somam perdas que equi-
valem à redução de quase me-
tade do salário. “A significativa 
diminuição do poder aquisitivo é 
ainda mais grave quando se con-
sidera a alta nos preços de pro-
dutos e serviços essenciais, como 
gás de cozinha, luz e alimentos.

Além da defasagem, os edu-
cadores amargam as consequên-
cias de retiradas de direitos, re-
dução de adicionais e descontos”, 
argumenta o sindicato.
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Cypher “Esperança” é lançada em 
parceria com MCs de Bento e Caxias

Rap gospel

Clipe foi gravado em 
diferentes pontos de 
Bento Gonçalves, 
desde a Pipa Pórtico 
até o bairro Zatt

A cypher “Esperança”, cantada 
por um grupo de MCs de Bento e 
Caxias, foi oficialmente lançada 
na segunda-feira, 08/11, no canal 
do cantor Robson Gomes Oficial. 
O clipe foi gravado no dia 20/06 
em diferentes pontos de Bento 
Gonçalves, como a Pipa Pórtico, a 
estação férrea e o bairro Zatt.

As rimas foram pensadas para 
levar uma mensagem de esperan-
ça àqueles que se encontram em 
momentos difíceis. “Esperança é 
acreditar que, mesmo com uma 
doença incurável, ainda pode exis-
tir uma chance. É acreditar que, 
mesmo com todas as portas fecha-
das no momento, uma hora, ou ou-
tra, elas podem se abrir”, comenta 
um dos MCs, Mano Leco. 

Além de @robsongomes e 
@manoleco, participaram da 
cypher @willianmorreira, @ne-
guinhomc, @diegoduarte, @ze-
quinhamds e @bandymc. A pro-
dução é do @Makavelliestudio. 

“Ficou uma mensagem muito 
boa, positiva, passando esperança 
para as pessoas, através da nossa 
música, incentivando as pessoas a 
nunca desistirem dos seus sonhos. 
Sempre acreditar, mesmo que as 
coisas pareçam impossíveis no 
momento”, finaliza Mano Leco.  

As cyphers são reuniões de 
artistas de rap para a construção 
de rimas inéditas, com o objetivo 
de levar uma mensagem. É algo 
que se aproxima mais do fre-
estyle do que do rap elaborado 

e construído sobre uma batida 
produzida em estúdio.

Confira a Cypher no Youtube 
apontando a tela do seu celular 
para o QRCode abaixo:

Divulgação

Rápidas
Depois do sucesso da inauguração da pista itinerante no aniversário de Garibaldi, o esqui volta a ser atração neste fim de 

semana na Capital do Espumante. No sábado e domingo, 13 e 14/11, a estrutura será montada na rua Luís Carlos Sebben, no 
bairro Ferroviário – em frente ao Dall’Onder Ski Hotel. A pista ficará disponível a partir das 10h do sábado, 13/11, e o evento 
encerra por volta das 18h do domingo, 14/11. Durante a noite, a pista também ficará aberta para esquiadores. O evento contará 
com venda de espumante, praça de alimentação com food trucks, apresentação de esquiadores e aluguéis de esquis e botas 
para a população e turistas que quiserem ter a experiência de esquiar, com o auxílio de instrutores. O evento é organizado pela 
Associação dos Amigos do Esqui de Garibaldi (AAEG), proprietária da pista e responsável pelo retorno do esporte na cidade 
gaúcha, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal.
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Quel Konrad
@nacaronadaquel

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br
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Talvez você não saiba, mas o uso indevido das cin-
tas de correção postural pode aumentar as dores e 
causar danos, muitas vezes, irreparáveis. Em alguns 
casos, elas se tornam opções diante de crises de dor 
nas costas ou porque no dia a dia nos sentimos com 
uma postura que nem sempre agrada esteticamente.
Não acredite em tudo que você vê na internet: nem 
sempre os dispositivos que são vendidos para “en-
direitar” sua postura ou afinar a cintura são reco-
mendados. Seu uso pode enfraquecer musculatura e 
piorar sintomas!

O uso prolongado da peça pode causar justamen-
te o efeito oposto ao desejado, como a dor e a má 
postura. Isso porque quando a pessoa apresenta má 
postura, além de vícios como sentar de forma não 
recomendada, geralmente ela tem também retrações 
associadas ao sedentarismo. Então, quando usa uma 
estrutura externa como esses coletes, que forçam a 
postura e colocam os músculos em repouso, acaba 
atrofiando essa musculatura.

Especialistas dizem que o uso é desnecessário, e o 
recomendado é o “colete natural”, ou seja: uma mus-
culatura forte e educada!  Um corretor postural fará 
com que sua musculatura perca a ação funcional e 
não tratará a causa do seu problema.

O uso contínuo pode inibir uma ação muscular le-
vando até, no caso de uma exposição prolongada, a 
uma atrofia!

O mais indicado é um tratamento com foque em 
biomecânica de movimento, que atuará de forma di-
nâmica na melhora da sua postura. Fortaleça a sua 
musculatura!

Por isso, não há segredo: dores nas costas são alivia-
das com exercício físico, alongamentos, estilo de vida 
sem sedentarismo e, claro, sessões de quiropraxia 
são altamente indicadas!

Colete postural 
traz benefícios ou 
faz mal ao corpo? 
Saiba mais sobre o tema

Dicas da 
QUIROPRAXISTA

Novo presidente da Ascon
O engenheiro civil Rafael Panazzolo foi eleito por aclamação e una-
nimidade como novo presidente da Ascon Vinhedos. Ele conduzirá a 
entidade no biênio 2022-2023, sucedendo Milton Milan, que assume 
a presidência do Conselho Superior da associação. A posse, para a 
gestão que inicia em 1º de janeiro de 2022, ocorre no dia 19 de 
novembro durante o jantar comemorativo de 25 anos da entidade, 
no salão de eventos do CIC BG. Para Panazzolo, que deixa a vice-
-presidência de Administração e Finanças para assumir a presidência 
da associação, é motivo de orgulho ocupar esta posição na entidade, 
a qual seu pai, o empresário Aurelino Panazzolo e seu irmão, Diego 
Panazzolo, também já ocuparam. “Sempre estive muito próximo da 
Ascon, seja por meio da atuação do meu pai e do meu irmão, ou pelo 
envolvimento direto, integrando as últimas diretorias e realizando a 
pesquisa anual do Censo Imobiliário de Bento Gonçalves. Assumirei 
essa posição sabendo da responsabilidade de continuar o excelente 
trabalho que vem sendo desenvolvido pelas diretorias nestes 25 anos 
de história”, pontuou.

Final de semana 
de Salvia

Cinco workshops e 12 apresentações culturais recheiam a progra-
mação do Sálvia - Festival da Arte, Cultura e Gastronomia, nos dias 
20 e 21 de novembro, sábado e domingo, em Caxias do Sul. Além de 
se deliciar com o melhor das 14 cozinhas e seis estações de bebidas 
que compõem o diversificado polo gastronômico da cidade, o públi-
co que for até a Praça das Feiras, no bairro São Pelegrino, vai conferir 
aulas ministradas por profissionais renomados e performances de ar-
tistas locais. A entrada no Sálvia é gratuita, sendo cobrada apenas a 
consumação de alimentos e bebidas em cada expositor. As porções 
custarão até R$ 40. A principal novidade desta edição do Sálvia são 
os workshops temáticos no Pátio da Estação, o mais novo point inau-
gurado junto à Praça das Feiras. É lá onde experts em gastronomia 
e bebida ministrarão aulas desvendando todos os segredos da boa 
mesa. De chocolates a azeites, passando por empanadas argentinas, 
polenta cremosa e vinhos, espumantes e cervejas artesanais, o pú-
blico vai aprender novas técnicas e degustar quitutes preparados na 
hora. Para os workshops, o acesso será permitido conforme a dispo-
nibilidade de vagas no horário de cada um, devendo a inscrição ser 
feita no local, junto à organização.

Da união dos esforços de três relevantes entidades re-
presentativas do município – CIC-BG, CDL-BG e Sindi-
lojas Regional Bento – resultou um encontro de qualifica-
ção que ofereceu a profissionais de diversos segmentos 
a oportunidade de fazer uma verdadeira reflexão acerca 
dos processos de vendas e produção. E, mais do que 
isso: encontrar caminhos e inspirações para enfrentar os 
desafios desse trabalho de importância estratégica para o 
sucesso dos negócios. O 1º Fórum Comércio e Serviços 
em Transformação reuniu cerca de 130 pessoas no Bento 
Gonçalves Centro Empresarial na tarde de 09 de novem-
bro para assistir às apresentações dos palestrantes Mau-
rício Refatti, Fabiano Zortea, Erik Penna e Cristiano Cha-
ves e, então, estabelecer conclusões importantes – entre 
elas que a tecnologia é importante, 
mas os resultados estão inti-
mamente atrelados aos afe-
tos que apenas pessoas e 
relações humanizadas são 
capazes de criar. Essa foi 
a tônica comum às apre-
sentações dos quatro pai-
nelistas convidados para o 
encontro.

Forum Comercio e Servicos
 em Transformacao ~

´

´

Divulgação

Bruna Romagna 
Rossetti
Quiropraxista – 
ABQ 0508
Endereço: 
Rua Assis Brasil, 
638/01, 
Bento Gonçalves
WhatsApp: 
(54) 99601 0378 

´

´

´

Avaliacao Nacional de Vinhos
A Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2021, realizada no sábado, 06/11, reuniu mais de 
3 mil apreciadores da bebida em todo o Brasil, além de 180 pessoas, entre comentaristas, 
patrocinadores e enólogos, no estúdio montado no Dall’Onder Grande Hotel, em Bento 
Gonçalves. Unidos pelo vinho, todos degustaram as 16 amostras selecionadas entre os 
30% mais representativos da Safra 2021. Confira as 16 amostras mais representativas!
Categoria base de espumante: Chardonnay e Pinot Noir, da Vinícola Valmarino, de 
Pinto Bandeira; Chardonnay da Chandon do Brasil, de Garibaldi; Pinot Noir e Chardon-
nay, da Vinícola Salton, de Bento Gonçalves.
Categoria Branco Fino Seco Não Aromático: Viognier, da Casa Valduga, de  Bento Gon-
çalves; Chardonnay, da Pizzato Vinhas e Vinhos, de Bento.
Categoria Branco Fino Seco Aromático: Sauvignon Blanc, da Vinícola Campestre, de Va-
caria;  Moscato Branco, da Vinícola Mioranza, de Flores da Cunha.
Categoria rosé fino seco: Tannat, da Casa Venturini, de Flores da Cunha
Categoria tinto fino seco jovem: merlot, da Vinícola Salvattore, de Flores da Cunha
Categoria tinto fino seco: Cabernet Franc, da Dal Pizzol Vinhos Únicos, de Bento; 
tannat, da Hortência Indústria de Bebidas, de Flores da Cunha; cabernet Sauvignon, da 
Casa Perini, de Farroupilha; tannat, da Vinícola Almaúnica, de Bento; Alicante Bouschet, 
da cooperativa Vinícola Aurora, de Bento; touriga nacional, da Miolo Wine Group, de 
Candiota; Tannat, Teroldego, Malbec, Cabernet Franc, Merlot, da Vinícola Don Guerino, 
de Alto Feliz.

´

~

Jeferson Soldi

Exata Comunicação

Divulgação
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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

EM OBRAS | BAIRRO BORGO
COM 2 DORMITÓRIOS | CONSULTE 
CONDIÇÕES COM ENTRADA 100% 

PARCELADA

EM OBRAS | BAIRRO HUMAITÁ
COM 2 DORMITÓRIOS | CONSULTE 
CONDIÇÕES COM ENTRADA 100% 

PARCELADA

ESTE ESPAÇO ESTÁ
DISPONÍVEL PARA O SEU IMÓVEL

2007
2021
2009
2016
2021
2017
20202020
2020
2019
2019
2021
2019

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

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br

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

PREGÃO ELETRÔNICO 014/2021- 
REGISTRO DE PREÇOS

OO Município de Monte Belo do Sul torna público 
que realizará “PREGÃO ELETRÔNICO”, tipo: 
Menor Preço por item. Objeto: Aquisição de 
medicamentos de uso humano, para a 
Secretaria Municipal da Saúde de Monte Belo 
do Sul – RS. As datas relativas à sessão de disputa 
são as seguintes: - Recebimento das Propostas: a 
partirpartir das 8h do dia 17/11/2021, até as 8h do dia 
29/11/2021 - Abertura das Propostas: a partir 
das 8h01min do dia 29/11/2021- Início da sessão 
de disputa de Preços: as 13h do dia 29/11/2021. 
Referência de tempo: Horário de Brasília (DF). 
Local: http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/. 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
site:site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ . 
Informações adicionais pelo telefone: (54) 
3457-2051. 

Monte Belo do Sul, 12 de novembro de 2021.

ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021 – Objeto: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de mudas de flores e árvores, e demais itens para 
ajardinamento. Dia 29/11/2021, às 9h. 
PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021 – Objeto: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de pneus novos para as secretarias municipais. Dia 
29/11/2021, às 14h.
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021 – Objeto: Contratação de empresa 
especializada para realizar cercamento total do Parque Municipal de Eventos e 
Instalação de Portões. Dia 02/12/2021, às 9h.
TOMADATOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021 – Objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviços especializados em cirurgias de alta complexidade. Dia 
02/12/2021, às 14h.
RETIFICAÇÃORETIFICAÇÃO DO 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. Nova data de abertura: 
26/11//2021, às 8h. A alteração, edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no site www.santatereza.rs.gov.br. 

AVISO DE EDITAL 
PROCESSOPROCESSO SELETIVO Nº 007/2021 – Contratação, por prazo determinado 
de 01 (um) Operador de Máquinas, que será lotado na Secretaria Municipal de 
Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana. Período das inscrições: de 08/11/2021 
a 22/11/2021, das 7h30min às 11h e das 13h30min às 17h.  
PROCESSOPROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 – Contratação, por prazo determinado, 
de 01 (um) Atendente de Consultório Dentário, que será lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde, Trabalho e Ação Social. Período das inscrições: de 
08/11/2021 a 22/11/2021, das 7h30min às 11h e das 13h30min às 17h.  
Informações pelo telefone (54) 3456 1033 ou site www.santatereza.rs.gov.br. 

Santa Tereza/RS, 12 de novembro de 2021. 
Gisele Caumo

Prefeita MunicipalPrefeita Municipal
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Retorno obrigatório às aulas 
presenciais entra em vigor no RS

Após quase dois anos de Ensino Remoto

Em Bento 
Gonçalves, 
seguindo o decreto 
estadual, algumas 
turmas ainda 
permanecerão com 
o revezamento 
de estudantes 
em determinadas 
escolas, a fim 
de cumprir o 
distanciamento 
social

Eduarda Bucco
Passou a valer na segunda-

-feira, 08/11, o decreto estadual 
que torna obrigatório o retorno às 
aulas presenciais nas escolas públi-
cas e privadas de todo o Rio Grande 
do Sul. O documento foi publicado 
ainda no dia 29/10, mas entrou em 
vigor nesta semana para dar tempo 
para as instituições de ensino se 
organizarem com o retorno inte-
gral dos alunos da Educação Básica 
(educação infantil, ensino funda-
mental e ensino médio). A exceção 
vale para os estudantes que, por 
razões médicas comprovadas me-

diante a apresentação de atestado, 
não possam retornar integral ou 
parcialmente ao regime presencial. 
Também poderão seguir no sistema 
de revezamento de estudantes as 
instituições que não puderem asse-
gurar o distanciamento mínimo de 
1 metro entre os estudantes.

Na rede estadual de Ensino, 
a 16ª Coordenadoria Regional 
de Educação (16ª CRE) informou 
que apenas três turmas da região 
irão continuar com o rodízio de 
estudantes, por haver alunos “ex-
cedentes”. É o caso de uma turma 
de Ensino Médio do colégio Dona 
Isabel, em Bento, de outra turma 
de Médio da escola Vicente de Car-
valho, em Dois Lajeados, e de uma 
turma de EJA da escola Carlos Bar-
bosa, no município de Carlos Bar-
bosa. “Todas as nossas escolas têm 
condições estruturais para receber 
todos os alunos com segurança. 
Continuamos seguindo todos os 
protocolos, com EPIs, tapetes sa-
nitizantes, totens de álcool em gel, 
aferição de temperatura e COEs 
formados [Centros Operacionais 
de Emergência em Saúde]”, afirma 
o coordenador da 16ª CRE, Alexan-
dre Misturini.

Ainda segundo Misturini, mais 
de 70% dos estudantes já haviam 
retornado nas escolas atendidas 
pela regional, “sendo agora uma 
situação mais específica do Ensino 
Médio”, comenta. O coordenador 
também revela que, caso os pais ou 

responsáveis se neguem a enviar 
seu filho ao presencial – sem que 
haja uma situação de excepciona-
lidade médica – o estudante rece-
berá falta e entrará no sistema de 
busca ativa da rede estadual. “Lei 
não se discute, se cumpre”, frisa.

Na rede municipal, a secre-
tária de Educação Adriane Zorzi 
relata que todas as escolas foram 
orientadas, na última semana, a 
contatar as famílias dos estudantes 
que haviam optado por continuar 
no ensino remoto. “Precisamos 
analisar cada situação individual-
mente, pensando na segurança e 
particularidade de cada família”, 
diz. Algumas turmas também se-
guirão no sistema de revezamento, 
a fim de manter os protocolos de 
segurança.

A secretária afirma que 90% 
dos alunos já haviam retornado ao 
presencial antes da obrigatorieda-
de. “Agora estamos analisando caso 
a caso para o retorno na totalidade, 
apenas permanecendo os resguar-
dados pela lei”, continua.

Nas escolas particulares de en-
sino infantil, eram poucos os alunos 
que ainda permaneciam no ensino 
remoto, “cerca de um ou dois alu-
nos por escola”, relata a presidente 
da Associação Bento-gonçalvense 
das Escolas de Educação Infantil 
da Rede Privada (Abeipar), Taiane 
Deconto. Mesmo assim, os pais que 
quisessem manter seus filhos afas-
tados da escola até o fim do ano, po-
deriam o fazer. “Então esse retorno 
está sendo tranquilo porque já tí-
nhamos o controle da capacidade 
de atendimento de todos os alunos 
100% presencial”, afirma.

A decisão do retorno obriga-
tório foi tomada em uma reunião 
do Gabinete de Crise no dia 27/10. 
Na avaliação da equipe de governo, 
tendo em vista a queda das taxas 
de contaminação e hospitaliza-
ções, o avanço da vacinação no RS, 
e diante dos impactos na aprendi-
zagem decorrentes da pandemia, 
o momento é propício para a reto-
mada da obrigatoriedade da pre-
sença física nas aulas.

Arquivo pessoal

Bento Gonçalves ganha uma 
nova loja da 4ª maior rede de 
varejo farmacêutico do Brasil

Farmácia São João

Bento foi escolhida para a 
abertura de mais uma filial da 
Rede de Farmácias São João. A 
loja já recebe o público nesta 
sexta-feira, 12/11, no Bairro 
Botafogo, rua Fortaleza, nº 600. 
Os clientes podem contar com 
ofertas especiais de inauguração 
e com diferenciais em serviços 
farmacêuticos.

A São João é a 4ª maior rede 
de varejo farmacêutico do Brasil, 
a maior do Sul. Atua nos estados 
do Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina e Paraná, passando hoje 
da marca de 870 lojas, presentes 
em mais de 200 cidades. Possui 
distribuidora própria, compran-
do diretamente da indústria em 
grande quantidade, com preços 
mais competitivos. A Rede ofere-
ce ainda benefícios como um cre-
diário próprio, o Crédito Fácil São 
João, que facilita aos clientes par-
celarem as compras em até 6x. 
Ainda, em todas as lojas, o clien-

te ganha acesso ao Wi-Fi grátis. 
Com o avanço da pandemia foi 
investido ainda mais em capa-
citação profissional e inovação 
nas lojas, que vão além de me-
dicamentos e dermocosméticos. 
Hoje em dia é possível encontrar 
produtos de beleza, conveniência 
e até linha pet e bazar dentro das 
filiais. 

A população conta agora com 
mais uma nova loja ampla e mo-
derna que oferece a comodidade 
de estacionamento exclusivo, 
tele-entrega, além dos serviços 
farmacêuticos com toda seguran-
ça e muita agilidade. Os atendi-
mentos vão desde colocação de 
brincos, verificação de pressão 
arterial, teste de glicemia até de-
mais aplicações de injetáveis, e 
também os testes rápidos para 
detecção da Covid-19, tão ne-
cessários ainda nesse momento. 
Farmácias São João, cuidar da sua 
saúde é nossa missão.
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Criminoso é detido 
após assalto no Licorsul

Segurança

A Polícia Civil de Bento, por 
meio da 2ªDP, prendeu em fla-
grante um dos autores do roubo a 
estabelecimento comercial ocorri-
do durante a tarde de terça-feira, 
09/11, no bairro Licorsul. Além 
do homem de 31 anos, outros dois 
assaltantes roubaram celulares e 
notebooks do estabelecimento e de 
funcionários.

Após conhecimento do crime, 
os policiais iniciaram as diligên-

cias investigativas, identificando e 
prendendo um dos assaltantes. As 
diligências tiveram sequência com 
a finalidade de identificar e pren-
der os outros dois suspeitos que 
participaram do crime. Até o fe-
chamento desta edição [11/11], os 
criminosos ainda não haviam sido 
localizados.

Conforme a PC, o preso possui 
diversos antecedentes policiais por 
crimes contra o patrimônio.

Idoso morre afogado em 
açude em Pinto Bandeira

Acidentes

Um idoso de 91 anos mor-
reu após cair em um açude 
localizado na Linha Amadeu, 
em Pinto Bandeira. O Corpo 
de Bombeiros Militar de Ben-
to Gonçalves foi acionado para 
atender a ocorrência por volta 
do meio-dia do último sábado, 
06/11.

Conforme informações do 

Corpo de Bombeiros, o idoso 
teria perdido o controle de uma 
caminhonete Pickup Silverado, 
carregada de lenha, e caído no 
açude. A vítima foi encontrada 
no interior do veículo, em uma 
profundidade de aproximada-
mente 3 metros. Equipes da Bri-
gada Militar e do Samu também 
esteviram no local.

Ciclista atropelado nos Caminhos de 
Pedra segue em estado grave no Tacchini

Um adolescente de 16 anos 
ficou ferido após ter sido atrope-
lado por um caminhão na manhã 
de terça-feira, 09/11, nos Cami-
nhos de Pedra, em Bento Gonçal-
ves. Conforme informações da 
Brigada Militar, o jovem estaria 
conduzindo uma bicicleta na 
Estrada Joaquim Cantelli, próxi-
mo à Casa da Memória Merlin, 
sentido Pinto Bandeira/Bento, 
quando teria cruzado a frente de 
um caminhão que transitava no 

mesmo sentido.
O motorista relatou à Bri-

gada Militar que não conseguiu 
desviar ou frear a tempo de evi-
tar a colisão. O acidente aconte-
ceu por volta das 10h.

O jovem foi socorrido por 
uma equipe do Samu e encami-
nhado consciente ao Hospital 
Tacchini. Conforme o Tacchini, 
ele está neste momento no bloco 
cirúrgico do hospital e seu esta-
do de saúde é considerado grave.

Fotos: divulgação/Brigada Militar

Operação da BM prende 
integrante de organização 
criminosa em Bento

Prisão aconteceu 
na rua Mateus 
Valduga, bairro São 
Bento, onde foram 
apreendidos R$ 90 
mil em dinheiro, além 
de armas de fogo, 
drogas e munições

Realizada nos 66 municípios 
de abrangência do Comando Re-
gional de Polícia Ostensiva da Serra 
(CRPO), a Operação Sûreté contou 
com 223 policiais e 93 viaturas, re-
sultando em prisões em flagrante, 
captura de foragidos e apreensão 
de drogas e armas.  Uma das pri-
sões ocorreu em Bento Gonçalves, 
no bairro São Bento, na terça-feira, 
09/11.

Durante a operação, sete pes-
soas foram presas em flagrante, 
três foragidos capturados, duas ar-

mas de fogo apreendidas, além de 
10g de maconha e 4,2kg de cocaína. 
As ações abordaram 2.365 pessoas 
em 1.587 veículos.

Dentre as prisões, foi captura-
do um homem de 42 anos e uma 
mulher de 33 anos em uma resi-
dência na rua Mateus Valduga, no 
bairro São Bento, em Bento Gon-
çalves. Segundo a BM, o homem 
é integrante de uma organização 
criminosa, que atua principalmen-
te em São Paulo, mas também está 
presente em todos os estados bra-
sileiros, além de países próximos 
como Paraguai, Bolívia, Colômbia e 
Venezuela. Com eles foram apreen-
didos quatro trabeletes de cocaína, 
duas armas de fogo, uma raspada 
e uma de origem turca, além de R$ 
90 mil, máquinas de contar dinhei-
ro, 92 munições 380 e 21 munições 
de 9mm. 

Eles foram indiciados por trá-
fico de drogas, associação ao tra-
fico de drogas, receptação e porte 
de arma de fogo com numeração 
raspada. 

Homem é preso por 
tentativa de homicídio 
no interior de Bento

Na tarde de quarta-feira, 
10/11, por volta das 18h30, a Bri-
gada Militar, por meio da Força 
Tática, realizou a prisão de um 
homem de 32 anos pelo crime de 
tentativa de homicídio em Tuiuty, 
interior de Bento Gonçalves.

Os policiais militares recebe-
ram a informação de que um ho-
mem de 30 anos havia sido ferido 
com uma faca e que o autor estaria 

em um veículo Ford Ranger.
Foram iniciadas as buscas na 

região, sendo localizado o suspeito 
em frente a sua residência no dis-
trito de São Valentim. Ele assumiu 
a autoria do fato e entregou a arma 
do crime. Diante dos fatos, o ho-
mem foi apresentado na delegacia, 
sendo lavrado flagrante por tentati-
va de homicídio. O homem foi con-
duzido à penitenciária de Bento.

Jú
lia
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Eduarda Bucco
Em outubro, a prefeitura de 

Bento Gonçalves, por meio da 
secretaria de Gestão Integrada 
e Mobilidade Urbana (Segimu), 
instalou o primeiro sistema de 
semáforo inteligente no municí-
pio. As câmeras foram alocadas 
no cruzamento entre as ruas São 
Paulo e Fiorelo Bertuol, no bairro 
Borgo, a fim de reduzir o tempo 
de espera dos veículos no local. A 
expectativa, conforme o secretário 
Marcos Barbosa, é que o tempo 
médio seja reduzido em torno de 
30% assim que começar a operar 
em sua totalidade, “que é o re-
sultado obtido em outras cidades 
onde o sistema já está instalado”, 

Para solucionar congestionamento
Com semáforo inteligente, tempo de espera 
deve ser reduzido em 30% em Bento
Sistema já foi 
instalado no 
cruzamento entre 
as ruas São Paulo e 
Fiorelo Bertuol, no 
Borgo, mas ainda não 
está operando na sua 
totalidade. Prefeitura 
adianta que outro 
semáforo inteligente 
será instalado ainda 
neste, em outro ponto 
da cidade

revela. “Esse percentual de redu-
ção irá variar um pouco durante 
o dia, dependendo da quantidade 
de veículos no local, mas deve fi-
car em uma redução de 20 a 40%”, 
complementa Barbosa.

O novo sistema é responsável 
pelo acompanhamento integral da 
movimentação do tráfego de veí-
culos e pela gestão das sinaleiras 
do local. “O sistema aperfeiçoa os 
tempos de verde do semáforo, re-
duzindo o tempo de espera quan-
do o movimento de veículos está 
baixo e distribuindo o trânsito 
de forma mais eficiente quando o 
trânsito está carregado”, detalha o 
secretário.

Conforme a Segimu, o equi-
pamento funciona até mesmo em 
situações de baixa visibilidade, em 
períodos noturnos, com neblina 
ou chuva. Entretanto, o secretário 
explica que ainda faltam alguns 
ajustes de tempo e alguns ajustes 
no programa que gerencia o cru-

zamento. “Estamos no aguardo da 
empresa fabricante para finalizar 
estes detalhes”, afirma. 

O valor aproximado de todo o 
sistema, considerando as câmeras, 
o módulo que faz o processamen-
to das imagens, os cabos e demais 
aparelhagem, é de R$ 45 mil. Ago-
ra, a ideia é instalar novas câme-
ras em outros pontos da cidade. 
“Estamos aguardando o sistema 
funcionar 100% neste primeiro 
cruzamento para definir o local 
onde será instalado o próximo se-
máforo inteligente”, adianta Bar-
bosa. “Estamos avaliando o local 
onde iremos ter o melhor benefi-
cio para o motorista. Acreditamos 
que neste mês já iniciamos a insta-
lação do segundo semáforo”, reve-
la o secretário. Segundo a Segimu, 
o cruzamento entre as ruas São 
Paulo e Fiorelo Bertuol, no Borgo, 
foi escolhido pelo fato de ser o se-
máforo do município com o maior 
tempo de espera e a maior quan-

tidade de fases, além de ter um 
grande fluxo de veículos em todas 
as direções.

Questionado sobre outros lo-
cais em que o sistema já está em 
funcionamento no RS, Barbosa 
cita a entrada da cidade de Caxias 
do Sul e em diversos pontos em 
Porto Alegre, “como em alguns 
cruzamentos da av. Nilo Peçanha”, 
exemplifica. 

COMO FUNCIONA
O SISTEMA?
Os novos equipamentos fo-

ram fixados em frente às sinalei-
ras e detectam a passagem dos 
veículos. O dado é enviado a um 
software que passará a planejar e 
calcular os tempos de verde (sinal 
aberto), com base nas informações 
repassadas. Com isso o sistema 
analisará o fluxo nos cruzamentos 
e decidirá automaticamente quais 
movimentos devem abrir ou fe-
char e por quanto tempo.

Eduarda Bucco

Bombeiros de Bento 
promovem campanha de 
arrecadação de brinquedos

Natal

O Corpo de Bombeiros Mi-
litar de Bento Gonçalves está 
promovendo uma campanha 
especial para este Natal. Nesta 
semana começaram a ser rece-
bidas doações de brinquedos 
novos ou usados, os quais serão 
distribuídos a crianças de bair-
ros vulneráveis do município. 
A entrega será feita alguns dias 
antes do Natal.

A comunidade pode deixar 

sua doação diretamente no pon-
to de coleta instalado no quartel 
dos Bombeiros de Bento, loca-
lizado na avenida Osvaldo Ara-
nha. Além disso, a corporação 
está solicitando parceiros para 
ampliar a visibilidade e, assim, 
alcançar mais pessoas dispostas 
a contribuir com a campanha. 

Mais informações pelos telefo-
nes/WhatsApp (53) 99153.7834 e 
(54) 99604.2595.

Prefeitura e PRF assinam acordo de 
cooperação técnica para compartilhar 
sistemas de segurança

Registros on-line

Com o objetivo de facilitar 
o trabalho dos agentes de segu-
rança e o acesso à comunidade, 
Bento Gonçalves criou um sistema 
que permite o cidadão registrar 
ocorrências através da página da 
prefeitura, em caso de incidentes 
sem vítima. Esse novo passo foi 
oficializado na manhã de quarta-
-feira, 09/11, com a assinatura do 
Acordo de Cooperação Técnica Nº 
2/2021/SPRF-RS. A assinatura sela 
a união da prefeitura e PRF visan-
do o intercâmbio de informações e 
plataformas para viabilizar o com-
partilhamento de conhecimentos e 
de dados. O sistema deve entrar em 
funcionamento em janeiro.

O chefe da Delegacia da PRF, 
Leandro Portes, explica sobre o 

funcionamento do sistema: “essa 
plataforma vai facilitar tanto para 
os agentes de segurança, quanto 
para a sociedade. É uma ferramen-
ta que está sendo disponibilizada 
de forma gratuita ao município. 
Os usuários que se envolverem 
num acidente que não tem vítima, 
serão orientados pelos agentes do 
município a entrarem no site da 
prefeitura, e eles mesmo fazerem 
o registro do acidente de trânsito. 
Esse registro vai ser disponibiliza-
do pelo agente da prefeitura que 
vai analisar e validar o registro”.

Segundo o secretário de Segu-
rança, tenente-coronel Paulo César 
de Carvalho, agora será iniciado 
um treinamento com os guardas e 
agentes de trânsito.
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A Pirâmide Empreendi-
mentos está com mais uma 
opção de investimento e mo-
radia na capital gaúcha, Porto 
Alegre: é o Residencial Aton, 
que tem previsão de entrega 
para dezembro de 2022.

Localizado na Rua Eu-
doro Berlink, 343, no bairro 
Mont’Serrat, o empreendi-
mento chega com uma es-
trutura  completa para quem 
pensa em morar bem: prédio 
com elevador, terraço con-
templativo, bicicletário, hall 
de entrada decorado, escadas 
com piso em ardósia, além de 
revestimento externo em pla-
quetas e textura e guarita.

Já as unidades são entre-
gues com rebaixo do teto em 
gesso, piso laminado, tampos 
em mármore e granito, louças 
e metais Deca, piso porcela-
nato na cozinha e banheiro. 
Além disso, os medidores de 
água e gás são individualiza-
dos.

O Residencial Aton oferece 
apartamentos de um ou dois 
dormitórios e com garagem.

As vendas e demais in-
formações podem ser ob-
tidas pelo WhatsApp: (51) 
99269-3203.

Entrega em dezembro de 2022

Residencial Aton é opção de investimento e 
moradia no Mont’Serrat, em Porto Alegre

Residencial Aton
Previsão de entrega: dezembro de 2022
Endereço: Eudoro Berlink, 343, 
Mont’Serrat, em Porto Alegre
Apartamentos: 1 e 2 dormitórios com 
garagem.
Estrutura do prédio: elevador, terraço 
contemplativo, bicicletário e guarita. 

Estrutura das unidades:  rebaixo do teto 
em gesso, piso laminado, tampos em 
mármore e granito, louças e metais Deca, 
piso porcelanato na cozinha e banheiro, 
espera para split, medidores de água e 
gás individualizados.
Vendas:  (51) 99269-3203 (WhatsApp)

Fotos: D
ivulgação
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Nos dias atuais, a tecnologia 
desempenha um papel central nas 
interações sociais. A rede social 
que sugere uma amizade, o site que 
apresenta uma oportunidade de 
trabalho e o aplicativo que aponta 
o melhor caminho para casa, todos 
eles têm em comum o mesmo com-
bustível: os dados pessoais. Segun-
do estudo da Akamai Technologies, 
em 2020 foram detectadas mais de 
3 bilhões de tentativas de roubos 
de credenciais no Brasil. Mais da 
metade das ocorrências, 1,6 bilhão, 
tiveram origem no próprio país.   

 De acordo com o especialista 
e docente do curso de Tecnolo-
gia da Informação do Senac Ben-
to Gonçalves, Eduardo Tusset, é 
fundamental que o usuário tenha 
atenção no momento do cadastro 
dos seus dados, frequente apenas 
sites confiáveis e evite mensagens 
suspeitas. “Suas senhas, creden-
ciais e códigos de acesso são confi-
denciais, exclusivos e pessoais. Ao 
salvar automaticamente em sites 
e navegadores, em caso de fraudes 
ou invasões, estes ficam expostos 

Senac Bento Gonçalves sugere dicas de como 
proteger seus dados pessoais na internet 

Especialista do 
Senac Bento 
Gonçalves explica 
a importância do 
cuidado redobrado 
ao fornecer seus 
dados na web  

e poderão ser utilizados de forma 
criminosa. Mesmo sabendo que é 
mais prático e rápido na hora de 
efetuarmos cadastros em novos 
sites, aplicativos etc. Nosso cadas-

tro está saindo de algum lugar já 
pronto, como por exemplo as redes 
sociais”, destaca.  

 Sancionada em 2018, a Lei Ge-
ral de Proteção de Dados (LGPD) 
estabelece regras sobre a coleta, 
armazenamento, tratamento e 
compartilhamento de dados pesso-
ais. Essa lei tem objetivo de trazer 
mais segurança para os cidadãos. A 
partir de agosto deste ano, efetiva-
mente com a nova lei, as empresas 
devem adequar diferentes procedi-
mentos na coleta e no tratamento 
de dados. Além disso, a legislação 
oferece mais segurança jurídica 
para usuários e para quem está co-
letando os dados.  

Cuidados simples, porém eficientes
Os usuários precisam seguir cuidando de onde registram seus dados e, principalmen-
te, com os golpes. Confira 5 dicas simples e eficazes do professor Eduardo Tusset:   
 
1 - Não utilize o recurso de “lembrar/salvar senha” em navegadores e sites. Isso é 
válido tanto para uso em dispositivos públicos, compartilhados ou pessoais.  
2 - Faça ajustes de privacidade em redes sociais e outros serviços. Toda rede social 
oferece ajustes de privacidade ao usuário. Inclusive é importante ler com atenção 
quando há atualização dos termos de uso.   
 3 - Ative a verificação em duas etapas. Facebook, Instagram, Whatsapp e Google 
disponibilizam, cada um, uma forma de garantir um pouco mais de segurança. A 
verificação em duas etapas é uma delas, porque isso evita que os hackers acessem 
as redes sociais dos usuários de maneira fácil e ainda avisa o dono da conta caso 
tentem invadir.   
 4 - Não use perfis de redes sociais para fazer login em outros sites, pois isso facilita 
o acesso de invasores em suas redes sociais e ainda disponibiliza os seus dados 
pessoais a eles.   
5 - Evite usar redes Wi-Fi públicas. Além de deixar exposto o seu dispositivo a inva-
sores, você corre o risco de trazer algum vírus eletrônico para o seu smartphone, 
desktop, notebook ou tablete.  
 
O Senac Bento Gonçalves está com inscrições abertas para cursos na área da 
Informática. Mais informações podem ser obtidas no site www.senacrs.com.
br/Bento, ou pelo WhatsApp 55 9255-7649. A escola fica localizada na rua Sal-
danha Marinho, 820.  

Debianchi Ótica celebra seus
18 anos com prêmios e descontos

História de sucesso

O mês de novembro é espe-
cial para a Debianchi Ótica. Isso 
porque, no próximo dia 26, a 
rede de lojas celebra seu aniver-
sário de 18 anos. Foi no ano de 
2003 que os fundadores, Dejair 
De Biasi e Enio Bianchetti, deci-
diram apostar no espírito criati-
vo e empreendedor e abriram a 
primeira loja. Hoje, quase duas 

décadas depois, a rede é refe-
rência na região: são sete lojas 
– três em Bento Gonçalves, além 
de unidades em Garibaldi, Carlos 
Barbosa, Farroupilha e Lajeado.

Trabalhando com as me-
lhores marcas do mercado e 
oferecendo um atendimento de 
excelência, a ótica está sempre 
atenta às novidades e tendên-

cias da temporada. Em come-
moração a mais um ano de su-
cesso, a Debianchi distribuiu 
mais de 300 brindes para seus 
clientes. A rede também está 
com diversos descontos espe-
ciais e, na semana do aniversá-
rio da loja, peças selecionadas 
terão descontos de até 70 % nas 
unidades. Aproveite. 

Debianchi Ótica entregou mais de 300 prêmios para seus clientes neste mês de aniversário

Para ficar atento
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Curso de Atualização de
 Instrutor de Trânsito

Iniciam em 20 de novem-
bro as aulas síncronas do Cur-
so de Atualização para Instru-
tor de Trânsito. 

O público-alvo são os pro-
fissionais formados há cinco 
anos ou mais, uma vez que os 
cursos de formação e atuali-
zação têm validade de cinco 
anos. Finalizado esse prazo, os 
profissionais deverão subme-
ter-se a nova formação. 

As atualizações devem 
ocorrer dentro dos princípios 
filosóficos do DETRAN e em 
consonância com os princí-
pios da Autarquia, com ênfase 
no desenvolvimento do valor 
segurança, solidariedade e 
do comportamento seguro no 
trânsito. 

São três módulos, englo-
bando assuntos como: o papel 
do Instrutor de Trânsito, Atua-
lização de conteúdos dos cur-
sos e Metodologia de Ensino.

Especialização em Espiritualidade 
no Trabalho: Organizações Humaniza-
das e Ecoengajadas é o tema do curso 
de pós-graduação oferecido pela UCS, 
Campus Bento. O curso objetiva elevar 
o nível de conhecimento na dimensão 
espiritual do ser humano a partir de am-
bientes laborais, hoje centrais na organi-
zação social.

Destinado aos portadores de diplo-
ma de curso superior, profissionais da 
área de recursos humanos, administra-
dores, psicólogos, comunicadores, ges-
tores, assistentes sociais e demais áreas 
que compõem o setor, o curso inicia em 
30 de novembro

Pós em Espiritualidade (turma confirmada) 
AULAS iniciam no dia 30/11!

Vestibular UCS 
Ingresse a qualquer momento ou participe 

da prova presencial no dia 05/12!
Se você quer estudar numa das melho-

res universidades do Brasil, a UCS, você tem 
uma série de oportunidades de ingresso. 

Uma delas é o Vestibular Semanal, em 
que as provas são aplicadas às segundas e 
quintas-feiras, de forma on-line. Também 
é possível aproveitar nota de redação do 
Enem ou de Vestibulares anteriores da UCS. 
A exceção é para o curso de Medicina, que 
tem processo de seleção específico, que está 
marcado para 5 de dezembro.

E se você prefere a prova tradicional, ela 
também será dia 5 de dezembro. Ainda há 
tempo para se inscrever!

Acesse www.ucs.br/site/vestibular/ 
e faça parte desta conceituada Univer-
sidade! Mais informações, Contate-nos: 
(54) 99919-3141, ou em atendimento-
-carvi@ucs.br.

Transfira seus estudos para a UCS
Estude numa das universidades mais 

conceituadas do Brasil. A hora é agora! 
Aproveite até 100% das disciplinas já 
cursadas para ingresso no mesmo curso 
ou escolha entre diversas opções de cur-
so em todas as áreas de conhecimento e 
venha para a UCS. A oferta é válida para 
todos os cursos, exceto Medicina.

O processo é simples e tem início 
com a análise prévia das disciplinas que 
você já cursou. Para iniciar o processo, 
você precisará da cópia da Carteira de 
Identidade, cópia do CPF e Histórico Es-
colar completo emitido pela Instituição 
de origem. Com a apresentação desses 
documentos será feito um estudo sobre 
quais disciplinas você será dispensado 
de cursar na UCS.

Não perca essa oportunidade: estu-
de na UCS! Informe-se pelos números de 
whats (54) 99919-3141 e (54) 9626-2771, 
ou em ucs.br.

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

Mais informações e inscrições, acesse o QR-CODE, ou 
pelo fone/Whats (54) 99653.3184.

Mais informações em inscrições com a área de relações 
com o mercado, através do Whats (54) 99653.3184

 ou ainda pelo e- mail mercado4@ucs.br. 

Estão abertas as inscrições para 
o Processo Seletivo do Mestrado 
Acadêmico de Direito.

A oferta das vagas se dá em duas 
Linhas de Pesquisa: Direito Ambiental 
e Novos Direitos e Direito Ambiental, 
Políticas Públicas e Desenvolvimento 
Socioeconômico.

Mestrado em 
Direito

Mais informações e o Edital na íntegra podem ser 
obtidos em ucs.br, na aba Mestrados e Doutorados, ou 
através do Whats (54) 99653-3184. Acesse o QR Code.

PÓS +CARREIRA 
EAD UCS 

Impulsione sua carreira com aulas 100% 
online e um novo certificado no currículo a 
cada três meses, totalizando 5 certificados no 
decorrer do curso.

Só a UCS oferece o Pós + Carreira EAD, 
com certificados que você pode utilizar antes 
mesmo de concluir a pós para conseguir ace-
leração profissional.

Conheça os cursos oferecidos e obtenha 
mais informações em ead.ucs.br/pos-gradua-
cao-ead

A UCS está com uma promoção 
especial para todos os alunos. Quem 
indicar amigos para estudarem 
na UCS e eles se matricularem,  ganha 
R$ 150 de desconto na mensalidade. 
Quanto mais você indi-
car, mais você vai ganhar! 
Preencha o formulário que está 
no site www.ucs.br/site/formula-
rios/184/exibir/

Indique 
amigos e 

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

Áries – 21/03 a 20/04
Foque nas tarefas e siga sua intuição. 
Paixão vem para animar momentos a 
dois.

Touro – 21/04 a 20/05
Disposição para realizar. Amigo apre-
senta alguém interessante. Amor em 
sintonia. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Hora de fazer grandes planos. Diminua 
as críticas no relacionamento e evite 
atritos. 

Câncer – 21/06 a 21/07
Evite deixar coisas pendentes. Estará 
em destaque na paquera. A dois, muita 
diversão. 

Leão – 22/07 a 22/08 
Corra atrás de suas metas. Encontro 
com ex promete. Paixão reacende rela-
cionamento.

Virgem – 23/08 a 22/09
Aposte na parceria. Na paquera, chan-
ce de algo estável. Diálogo em alta no 
romance.

D
iv
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çã
o/
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tlé

Libra – 23/09 a 22/10 
Sorte nas finanças. Na paquera, tente 
uma aproximação. Lazer a dois pode 
ser adiado. 

Escorpião – 23/10 a 21/11 
Amplie os contatos profissionais. Na 
paquera, sinal de sucesso. A dois, clima 
romântico.

Sagitário – 22/11 a 21/12 
Aja de maneira prática no trabalho. No-
vidades na paquera. A dois, controle o 
ciúme.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Comunicação favorecida.  Novo con-
tato desperta seu interesse. A dois, saia 
da rotina.

Aquário – 21/01 a 19/02
Astros favorecem finanças. Na paquera, 
evite pressionar o alvo. A dois, o clima 
melhora.

Peixes - 20/02 a 20/03
Batalhe por seus interesses. Busque co-
nhecer gente nova. A dois, valorize as 
afinidades.

Cinema 
Programação de 12/11 a 17/11

GNC 1
A profissional
Ação, 16 anos, 109 minutos.
Diariamente, 13h10, dublado.
Diariamente, 18h30, legendado.
Querido Evan Hansen
Drama, 14 anos, 137 minutos.
Diariamente, 15h20, dublado.
Diariamente, 20h40, legendado.

GNC 2
Deus não está morto – o próximo capítulo
Drama, 12 anos, 110 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minutos.
Diariamente, 16h15 e 21h20, dublado.
Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente, 19h15, dublado.

GNC 3
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minutos.
Diariamente, 15h40, dublado.
Marighella
Drama, 16 anos, 159 minutos.
Diariamente, 21h, nacional.
Pixinguinha, um homem carinhoso
Drama, 14 anos, 102 minutos.
Diariamente, 13h30 e 18h45, nacional. 

GNC 4
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minutos.
Diariamente, 14h20, dublado.
Diariamente, 17h40 e 21h10, legendado.

GNC 5
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minutos.
Diariamente, 13h45, legendado.
Diariamente, 16h45 e 20h, dublado.

GNC 6
A Família Addams 2 – Pé na estrada
Animação, livre, 93 minutos.
Diariamente, 13h20 e 15h30, dublado.
Deus não está morto – o próximo capítulo
Drama, 12 anos, 110 minutos.
Diariamente, 20h50, dublado.

Duna
Ficção, 14 anos, 155 minutos.
Diariamente, 17h50, legendado.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 1
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minutos.
Diariamente, 14h e 17h, dublado.
Dias 11, 13, 14, 16 e 17, 20h30, dublado.
Dias 12 e 15, 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, dublado.
Diariamente (exceto domingo), 16h e 18h30, 
dublado.
Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente (exceto domingo), 20h30, dublado.  
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minutos.
Domingo, 17h e 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, dublado.
Segunda-feira, 21h, legendado.

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minutos.
Dia 3, 21h, legendado. 
Diariamente, 14h e 17h, dublado.
Dias 12, 13, 15 e 17, 20h30, dublado.
Dias 11, 14 e 16, 20h30, legendado.

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 10

Doce de abóbora sem açúcar

INGREDIENTES
1 xícara (chá) de abóbora pescoço 
ralada
1 xícara (chá) de suco de maçã integral
1 pitada de canela em pó
2 cravos-da-índia
4 colheres (sopa) de coco fresco ralado

MODO DE PREPARO
Em uma panela coloque a abóbora, 
o suco de maçã, a canela em pó e os 
cravos-da-índia e cozinhe em fogo 
médio por cerca de 10 minutos ou até 
amolecer. Acrescente o coco fresco e 
misture bem.  Sirva gelado.

Sete Erros | Respostas na página 10

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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PEGM
HABILIDOSO

RAAZARAR
QUISLNAT
UMPFIBRA

BERRARRD
INTIMIDADE
DMATINAL

JURIOQA
SERVALUA
TCILHEUS
ROTAEAE

LISOSIDER
CATASTROFE

LOSABRES

Área reser-
vada para
instalação 
de fábricas

Espécie
de grande

salame

Regulari-
zadora da
atividade
intestinal

Falar
muito
alto 

Conso-
antes de

"reto"

501, em
alga-

rismos
romanos

Daniel
Alves,

jogador
de futebol

A vida
particular
de cada

um
Vitamina
que pre-
vine o ra-
quitismo

Reação
oposta ao
aplauso

Deus (?)
pague, 
agrade-
cimento

Som
do latido
do cão

Comissão
encarre-
gada de
julgar

Astro que
inspira os 
namora-

dos

(?) vivos:
são estu-
dados pela
Biologia

Que não
têm aspe-

rezas
Pedra,
em tupi

Nome
da letra

"F"

Dígrafo
de "osso"
(Gram.)

Arma usa-
da na prá-
tica da es-
grima (pl.)

"Agora É que São
(?)", novela de 2003
Caixa do
tesouro

A terceira
vogal

Salvador
(?), pintor
espanhol

Resolver o
problema

Objeto de escrita na
lousa

Jeitoso;
capaz

Encren-
cado (pop.)
(?)-seca:

babá

Matutino
Parte de
trás da
cadeira

Criada;
escrava
Direção;
caminho Tosquia

A cidade de
Gabriela e 
Nacib (Lit.)

Publicar 

Paquerar
(gíria) 

Alvejante

Natureza
(abrev.)

Tragédia
O artigo
"o", em

espanhol

Órgão es-
tadual de
estradas
(sigla)          

Rádio
(símbolo)
"Bem que
se (?)",
sucesso 
da MPB

2/lo. 3/itá. 4/dalí. 6/ilhéus. 8/imprimir. 9/mortadela.
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 É nesse sentido que os estu-
dantes do Curso de Licenciatura 
em Pedagogia da Universidade de 
Caxias do Sul, Campus Bento, têm 
sido oportunizados a construírem 
conhecimentos que dialoguem com 
esse novo cotidiano para que de-
senvolvam competências e habili-
dades com um novo olhar para a 
compreensão do processo de ensino 
e de aprendizagem, alicerçados na 
pesquisa como princípio educativo, 
na postura reflexiva e no desenvolvi-
mento da autonomia intelectual. 

Da mediação pedagógica na mo-
dalidade síncrona à modalidade hí-
brida e o retorno às aulas presenciais 
neste segundo semestre de 2021, 
muitos têm sido os desafios para 
educadores e acadêmicos no pro-
cesso de formação para a docência 
durante o período pandêmico. Sobre 
este aspecto é possível destacar as 
vivências de estágio que privilegiam 
aos acadêmicos a imersão na realida-
de das escolas através do emprego da 
tecnologia, das redes sociais e outras 
formas, de acordo com a organização 

O Ensino Superior repre-
senta uma das possibilidades de 
formação profissional especiali-
zada que promove o crescimen-
to pessoal e abre portas para a 
atuação qualificada no mercado 
de trabalho. Sob a perspectiva da 
pandemia do novo coronavírus, 
estudantes universitários têm 
vivenciado momentos de incer-
tezas perante os novos contornos 
impostos, que exigem o realinha-
mento de objetivos e escolhas. 
Nesse sentido, o enfoque sobre a 
formação docente mobiliza uma 
multiplicidade de questionamen-
tos e, também, novas oportunida-
des para uma formação que aco-
lhe as transformações advindas 
desse novo tempo. 

O momento reafirma a ne-
cessidade da ruptura com o pa-
radigma da certeza e da ilusão do 
controle sobre os fenômenos e da 
nossa própria vida. Nascemos, 
crescemos e fomos educados para 
o imediatismo e previsibilidade 
da racionalidade técnica. Po-
rém, nunca em tão pouco tempo 
aprendemos tanto sobre o oposto 
a tudo isso. Diante desses pressu-
postos, a formação de professores 
tem se debruçado sobre muitas 
indagações, tais como “Que novo 
modelo educacional é esse? Qual 
é o novo perfil do educador para 
dar conta das expectativas do sé-
culo XXI? Como as instituições de 
Ensino Superior devem organizar 
seus currículos para dar conta 
dessa formação?”

A formação docente em 
tempos de pandemia

Profª Maristela Pedrini
Pós-Doutora em Educação (PUCRS)
Docente da Área de Humanidades da 
Universidade de Caxias do Sul

das escolas-campo de estágio, 
trazendo novas configurações 
para o espaço de sala de aula e 
para as interações da mediação 
pedagógica. O processo deman-
da esforços e a (re) invenção 
tanto dos professores quanto 
dos acadêmicos na promoção da 
formação docente de qualidade, 
que leve em conta as novas exi-
gências e demandas da realida-
de vivenciada. Tal movimento 
remete à reorganização da pro-
posta pedagógica dos cursos de 
licenciaturas e aponta a necessi-
dade de (re) formulação das po-
líticas públicas educacionais vol-
tadas à formação de professores.

  À educação cabe a es-
sencial tarefa de formar no-
vos humanos, que dominem 
conhecimentos e habilidades 
permeadas pela criatividade, 
cooperação, capacidade para 
resolver problemas, comunica-
ção, solidariedade, rapidez na 
tomada de decisões e grande 
capacidade de adaptabilidade a 
novas situações, para o bem es-
tar individual e coletivo. Diante 
desses aspectos a formação de 
professores capazes de serem 
mediadores desse processo se 
torna cada vez mais essencial e é 
necessário o reconhecimento do 
relevante papel da universidade 
enquanto espaço que proporcio-
na esta formação contextuali-
zada e ressignificada, enquanto 
um processo sempre em (re) 
construção.

  À educação cabe 
a essencial tarefa 
de formar novos 

humanos, que dominem 
conhecimentos e 

habilidades

/academia.lamerica
phantomlamerica
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“Não existe em São Paulo 
o calor das relações de 
interior. Não existe, lá, 
despropositadamente, a chance 
de um reencontro casual” 

Thiago 
Galvan

Página 8

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

Quel
Konrad

Página 
12

 Pedro 
Della 
Côrte
Página 8

“Na área da estética, 
há procedimentos 
que minimizam 
as marcas 
deixadas na pele”

Previsão do tempo

Sol com 
algumas nuvens. 

Não chove.

13/11
10º
27º

Sol com 
algumas nuvens. 

Não chove.

12/11
11º
25°

Sol com 
algumas nuvens. 

Não chove.

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

14/11
10º
30º

Intensa programação

Começa a magia do Natal em Bento
Via Del Vino foi 
palco para a 
chegada do papai-
noel, acendimento 
de luzes e ainda 
desfile temático na 
abertura oficial na 
noite de quinta-
feira, 11/11

Raquel Konrad
As noites em Bento Gonçalves 

começaram a receber os encantos 
e a magia do Natal. Está aberta ofi-
cialmente a programação natalina 
na cidade. Na noite de quinta-feira, 
11/11, a Via Del Vino, no Centro, 
foi palco da chegada do Papai-Noel, 
do acendimento das luzes de Natal 
e ainda do grande desfile Buon Na-
tale. Esse foi o primeiro dia de uma 
intensa programação que segue até 
o dia 9 de janeiro de 2022. 

Com apresentações total-
mente gratuitas, os grandes espe-
táculos serão realizados sempre 
às quintas, aos sábados e aos do-
mingos no centro de Bento, na Via 
Del Vino. Uma das atrações mais 

aguardadas é do Grupo Tholl, que 
se apresentará nos dias 21 de no-
vembro e 9 e 20 de dezembro,  às 
20h. Outro show especial de Natal 
é da Família Lima, que movimenta-
rá o centro no dia 4 de dezembro, 
também às 20h. O Festival Via Del 

Vino, que envolve gastronomia e 
vinhos, será realizado no dia 19 de 
dezembro, às 15h.

A programação ainda inclui 
shows de orquestras, grupos de 
dança, desfile de bandas marciais, 
teatro e muito mais. A organização 

sugere que a população leve suas 
cadeiras para apreciar com mais 
conforto os espetáculos. “Neste 
ano acredito que vamos superar 
todos os desafios dos anos ante-
riores. Vamos ter uma iluminação 
maravilhosa para toda população 
aproveitar o espetáculo e magia 
do Natal, mas ele só será mágico se 
todos estiverem juntos, se amigos 
e familiares estiverem conosco. Se-
rão dois meses que irão mudar a ci-
dade, levando magia para a comu-
nidade”, destacou o secretário de 
Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto.

SHOPPINGS
Quem também promete atra-

ções especiais são os shoppings da 
cidade. O Shopping Bento recebe 
o bom velhinho no próximo sába-
do, 13/11. A programação inicia 
às 16h30, com serenata de Natal, 
logo em seguida tem contação de 
histórias, às 17h10, e às 17h30 o 
Papai-Noel desembarca no shop-
ping. O bom velhinho receberá as 
crianças aos finais de semana, das 
14h às 18h.

Já no L’América Shopping o 
Papai-Noel chega no dia 19 de 
novembro, às 16h. Ele estará re-
cebendo visitantes aos finais de 
semana, das  14h às 20h.

Programação
13 de novembro
20h – Teatro de Natal    
14 de novembro
20h – Bandas Marciais e Es-
colas
18 de novembro
20h – Orquestra de Câmara de 
Bento Gonçalves             
19 de novembro
20h – Encantos na Igreja Cris-
to 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 con-
gelante                                                        
2 de dezembro
20h – Grande Desfile de Natal 
– Buon Natale
3 de dezembro
16h – Fanfarra
20h – Encantos na Praça Achy-
les Mincarone, São Bento
4 de dezembro
20h – Show de Natal com a 
Família Lima
5 de dezembro
20h – Canarinhos            
9 de dezembro
20h – Grupo Tholl

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

Projeto Encantos terá shows 
da Farina Brothers nos dias 
19/11, 28/11, 03/12 e 10/12

Decoração 
natalida foi 
concluída na 
quinta-feira, na 
Via Del Vino. 
Luzes no corre-
dor gastronô-
mico de Bento, 
no bairro 
Planalto, devem 
se iluminar no 
próximo sábado

Fotos: Eduarda Bucco


