EDIÇÃO 837
Sexta-feira
19 de novembro de 2021

Monte Belo do Sul

Comunidade se revolta com
demolição de parte de casa histórica

Divulgação/Prefeitura de Monte Belo

Operação do MPRS

Grupo criminoso vendia
carne de cavalo para
hamburguerias na Serra
Segurança | 17

Nova licitação

Prefeito veta sete
emendas do projeto de
lei do transporte público
Política | 10

588 mil seguidores

Arquivo pessoal

Bento-gonçalvense faz
sucesso na internet com
comentários sobre moda
Novos proprietários da Casa Manzoni, construção centenária do centro da cidade, desrespeitaram
resolução da prefeitura e do Conselho do Patrimônio Histórico e derrubaram parte da propriedade.
Comunidade busca soluções para evitar novas destruições do patrimônio histórico e cultural

Geral | 6 e 7

20 de Novembro

Priscilla Du Preez/Unsplash

Palavras e
expressões
utilizadas
diariamente
evidenciam
racismo estrutural

Maurício Mezzomo, de 25 anos,
conquistou a adoração do público com seu
talento e personalidade e hoje acumula
mais de 588 mil seguidores no TikTok

Entretenimento | 9

Como forma de combater preconceito, professora negra elenca e explica expressões
racistas e ressalta a importância da sociedade banir esse tipo de vocabulário

Especial | 19
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Triste marca

Bento contabiliza
400 óbitos pela
Covid-19
Na terça-feira,
16/11, boletim
apontou duas
novas mortes em
decorrência da
doença.
Raquel Konrad
A pandemia do coronavírus
já ceifou a vida de 400 moradores
de Bento Gonçalves. A marca foi
alcançada na terça-feira, 16/11,
quando o boletim epidemiológico, divulgado diariamente pela
prefeitura de Bento, apontou dois
novos óbitos: um homem de 70
anos e uma mulher de 90, ambos
com comorbidades e internados
no Hospital Tacchini.
Embora o número alto de
óbitos registrados desde o início

da pandemia, atualmente, com o
avanço da vacinação, o número
de casos ativos é o menor desde
o outubro do ano passado. Neste
momento são apenas 36 pessoas
com a Covid-19, sendo 9 internados na UTI, 9 em leitos da UPA e
do Tacchini e 18 em isolamento
domiciliar. A marca de 300 óbitos
foi registrada no dia 21 de junho
em Bento.
A vacinação tem sido apontada como a grande responsável
pela redução de casos e óbitos.
Levantamento realizado pela Secretaria de Saúde do Rio Grande
do Sul aponta que 9 em cada 1º
mortes pela Covid-19 no Estado
são de pessoas não imunizadas
ou com apenas uma primeira
dose. Na terça-feira, 16/11, o Ministério da Saúde anunciou dose
de reforço para toda a população
adulta e também a redução do intervalo da segunda dose.

COVID-19
Governo anuncia dose de reforço para toda a população adulta
Alguns municípios brasileiros iniciaram na quinta-feira,
18/11, a aplicação da dose reforço da vacina contra a COVID-19
nas pessoas com mais de 18
anos. A medida foi anunciada na
terça-feira, 16/11, pelo Ministério da Saúde, que também divulgou a redução do intervalo entre
a segunda dose e a dose reforço,
caindo de seis para cinco meses.
Na quarta-feira, 17/11, o
Ministério da Saúde emitiu uma
Nota Técnica regulamentando
a aplicação da terceira dose na
população em geral. Conforme o
documento, deverá ser utilizada,
“preferencialmente”, as vacinas
da Pfizer, AstraZeneca e Janssen,
independentemente do esquema
vacinal primário. A única vacina
aprovada no Brasil que ficou de
fora na terceira dose foi a CoronaVac. Já para quem fez a Janssen, que é uma vacina de dose
única, ainda não houve uma posição oficial do governo federal.
Até o momento, conforme o
Ministério, não foram registra-

das ocorrências de eventos adversos raros.
Em Bento Gonçalves, a secretaria da Saúde afirma que já
está organizando as equipes e
ampliando as unidades de saúde vacinadoras para atender a
demanda da dose reforço. O calendário deverá ser divulgado
em breve.
Segundo o Ministério da
Saúde, mais de 350 milhões de
doses das vacinas contra a covid-19 já foram distribuídas para
todo o país, e mais de 297 milhões já foram aplicadas ao longo de onze meses. Mais de 157
milhões de pessoas tomaram ao
menos uma dose do imunizante
– número que, segundo a pasta,
representa 88% do público-alvo
previsto no plano nacional de
vacinação contra a doença. No
entanto, cerca de 21 milhões de
pessoas ainda não retornaram
para tomar a segunda dose na
data prevista.
Segundo a secretária extraordinária de Enfrentamento à

Vacinação segue nas
unidades de saúde

A Campanha de Vacinação
contra a COVID-19 segue nas
unidades de saúde vacinadoras
de Bento Gonçalves. Está sendo
aplicada a primeira, segunda e
terceira dose de todos os imunizantes nas unidades do Zatt,
Zona Sul (Botafogo), Eucaliptos,

Licorsul, UBS Central, Maria Goretti, Santa Marta e Conceição. O
horário é das 7h30 às 11h e das
13h às 16h30.
Para a primeira dose de pessoas a partir dos 12 anos é necessário apresentar documento com
foto e cartão do SUS.

Covid-19, Rosana Melo, pessoas
na faixa entre 25 e 34 anos formam a maioria dos que ainda
não compareceram para tomar
a segunda dose. Analisando
qual vacina as pessoas que não
completaram o ciclo vacinal receberam, a secretária aventa a
hipótese de que, além de outros
fatores (como a dificuldade de
encontrarem tempo para retornar ao posto de vacinação), as
reações características de cada
imunizante podem estar desestimulando algumas pessoas.
“Algumas [vacinas], de fato,
trazem [causam] alguns efeitos
adversos que passam em um
ou dois dias. A população tem
que estar consciente disso. Tem
que estar alerta e saber que
estes efeitos são esperados e
acontecem”, comentou Rosana,
destacando que, junto com as
recomendações de uso de máscara, distanciamento social e
higienização das mãos frequente e adequada, a vacinação vem
proporcionando a redução do

número de casos graves da doença e, consequentemente, das
internações e mortes.
“Hoje, nós temos, no Brasil,
21,11 milhões de pessoas que
estão aptas a tomar a segunda
dose da vacina e, assim, completarem seu esquema vacinal”, informou a secretária ao reforçar
que, para aumentar suas proteções contra a doença, a pessoa
tem que tomar todas as doses
recomendadas pelos laboratórios fabricantes e autorizadas
pelas autoridades sanitárias.
“Além disso, os estudos têm
mostrado que, a partir do quinto ou sexto mês, independentemente do imunizante utilizado,
há sim uma necessidade de reforçarmos nosso sistema imunológico tomando uma dose de reforço”, acrescentou a secretária,
alertando para a importância de
os estados seguirem as novas
recomendações do ministério.
“Se algum estado fizer separado,
diferente, prejudicará muito o
nosso planejamento.”

Calendário da segunda dose
Coronavac disponível para
quem fez a primeira dose até
21 de outubro.
Pfizer para quem fez a primeira dose até 20 de setembro.
Astrazeneca para quem fez
a primeira dose até 17 de
agosto.

Terceira dose
Estão sendo vacinadas, no momento, as pessoas com alto
grau de imunossupressão, acima de 18 anos e com esquema
vacinal completo há pelo menos 28 dias, além de idosos acima de 60 anos e profissionais
da saúde vacinados há mais de
180 dias.
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Tratamento do câncer

No Tacchini

Covid-19

Tacchini oferece touca que
evita queda de cabelos

Após surto entre
colaboradores, cirurgias
eletivas são retomadas

Nove em cada 10 óbitos em
adultos jovens são de pessoas
sem vacinação completa

A suspensão dos
procedimentos não
urgentes esteve entre
uma das medidas
adotadas pelo
hospital depois de
casos da COVID-19
entre colaboradores
serem notificados

Levantamento da Secretaria da
Saúde (SES) aponta que 92% dos
óbitos por coronavírus no Estado
na faixa etária até 39 anos ocorreram com pessoas sem o esquema
vacinal completo. Entre os idosos,
99% das mortes por Covid-19 são
entre pessoas sem a vacinação de
reforço.
Os dados servem de alerta
para que a população volte aos
postos para completar o esquema
básico de duas doses e para que as
pessoas acima de 60 anos façam a
terceira dose. Até este momento, o
Rio Grande do Sul conta com 82%
da população adulta (acima de 18
anos) com o esquema vacinal completo. E 26% dos idosos já realizaram a dose de reforço.
Divulgado na quinta-feira
(11/11), os dados de óbitos entre
não vacinados foram calculados
sobre as ocorrências com início de
sintomas nas últimas 10 semanas
(desde 29/8). Nesse período, foram
516 internações hospitalares de
pessoas até 39 anos por Covid-19,
sendo 81% sem imunização completa. Desses 516 casos, foram 38
mortes, 92% em pessoas que não
haviam feito nenhuma dose ou com
apenas uma dose recebida.
No mesmo período, houve
cerca de 2,7 mil hospitalizações
por conta do coronavírus em pessoas com 60 anos ou mais. Desses,
99,2% não haviam realizado a dose
de reforço. Foram 905 óbitos entre

Alexandre Brusa

poderia diminuir a efetividade do
tratamento contra a doença.
PARA QUEM O SERVIÇO
É OFERECIDO?
Como a legislação impede que
seja gerada qualquer cobrança a
pacientes em tratamento pelo sistema único, o hospital não pode
oferecer a nova tecnologia aos pacientes do SUS. Por isso, até o momento a utilização da touca é oferecida para pacientes particulares
ou conveniados.
CUIDADOS EM CASA
Para que o tratamento com a
touca possua ainda mais efetividade, recomenda-se que o paciente
fique entre quatro e cinco dias sem
lavar os cabelos e evite escová-los
demais. Os shampoos a seco são
uma boa opção nesse caso. Também não é recomendada a utilização de secador ou chapinha. Além
disso, nenhum tipo de química,
como as progressivas, é permitida.

Eduarda Bucco
O Hospital Tacchini retomou
integralmente a realização de cirurgias eletivas nesta terça-feira,
16/11. Os procedimentos não urgentes estavam suspensos no hospital devido ao surto de COVID-19
que foi registrado entre colaboradores na semana passada. Com
o aumento de casos internos, o
Tacchini precisou colocar em prática medidas restritivas, a fim de
garantir a segurança dos demais
colaboradores e pacientes.
Mesmo com a retomada das
cirurgias eletivas, outras medidas
seguem em vigor no hospital por

tempo indeterminado. É o caso
da restrição no número de acompanhantes dos pacientes nas unidades de internação (de 3 para 2),
a suspensão das visitas em UTIs
e psiquiatria, a suspensão dos
estágios, a revisão dos horários
de visitação e o reagendamento
de alguns procedimentos eletivos. O Tacchini segue reforçando
aos visitantes e acompanhantes a
obrigatoriedade do uso de máscaras durante todo o tempo em que
estiverem nas dependências do
hospital.
Segundo o hospital, todos os
colaboradores
diagnosticados
com a COVID-19 apresentaram
sintomas leves da doença e seguem o isolamento em suas casas.
Eles estão sendo monitorados
pelos Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho do Tacchini até retomarem suas atividades
normalmente. Ainda conforme o
hospital, não é possível divulgar
a quantidade de pessoas contaminadas devido à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Júlia Milani

Nas últimas semanas, o Instituto do Câncer do Hospital Tacchini passou a oferecer uma nova
tecnologia que ajuda a impedir a
queda de cabelos de pacientes em
tratamento quimioterápico. A touca de resfriamento ou crioterapia
capilar diminui o fluxo sanguíneo
nos folículos capilares e reduz a
absorção dos medicamentos na região, evitando a perda de fios.
O aparelho precisa ser conectado à pessoa cerca de 30 minutos
antes do início da quimioterapia
e só é retirado 90 minutos depois
do término da sessão. A taxa de
sucesso varia entre 60% e 100%,
de acordo com a intensidade do
tratamento.
“A queda de cabelo pode representar uma mudança significativa na autoimagem, o que pode
afetar a autoestima e até a resposta
do paciente ao enfrentamento da
doença. O uso da touca impacta em
diversos aspectos como o convívio
social e a manutenção da rotina
diária. Certamente é um avanço
significativo ter essa tecnologia à
disposição”, descreve a diretora
técnica do Hospital Tacchini, Nicole Golin.
PARA QUEM SERVE A TOUCA?
Apesar de não possuir efeitos
colaterais conhecidos, o aparelho
não é indicado para cânceres hematológicos, ou seja, que afetem a
corrente sanguínea, como linfomas
e leucemias. Isso porque a touca
funciona exatamente a partir da
contração dos vasos sanguíneos e

esse total de internações, dos quais
em 99,3% a pessoa não havia realizado a terceira dose.
Os números e percentuais foram tema de reunião entre representantes da SES com o Conselho
das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/
RS). Juntamente com os municípios, o Estado busca mobilizar a sociedade e as equipes de saúde para
seguir avançando na campanha de
vacinação.
“Esses dados são muito objetivos em mostrar que, na prática, por
falta de registro, desleixo ou outra
razão, a população está deixando de buscar a proteção coletiva.
Corremos o risco de ficar com os
estoques cheios de vacina ou então
deixar vencer a validade dos imunizantes porque as pessoas não estão
buscando as unidades para se vacinar. A situação passou a nos preocupar muito”, afirma a secretária da
Saúde, Arita Bergmann.
Chefe da divisão epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri
aponta ainda o fato de que estamos
próximos do verão, período caracterizado por um grande aumento
de pessoas no litoral e maior possibilidade de aglomerações. “São situações que podem fazer com que
tenhamos um aumento do número
de casos, favorecendo a formação
de novas variantes com maior potencial de transmissão”, alerta Tani.
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Fique atento

Procon de Bento orienta população
sobre as promoções da Black Friday
Às vésperas do
grande evento,
com promessas
de descontos no
momento da compra,
órgão orienta como
evitar cair em
golpes e em falsas
promoções
Como vem ocorrendo há vários
anos, está sendo anunciada a campanha de Black Friday para o próximo dia 26/11. A data está cada vez
mais próxima, e as promoções começam a ser antecipadas. Às vésperas do grande evento, com promessas de descontos no momento da
compra, surge também o alerta do
Procon-BG sobre como evitar cair
em golpes e em falsas promoções.
O coordenador do Procon de
Bento Gonçalves, Maciel Giovanella,
comenta sobre a importância de realizar pesquisas antes de confirmar
a compra. “É recomendável que o
consumidor se mantenha atento às
ofertas, fazendo o devido comparativo com os valores praticados anteriormente e com outros fornecedores, para aferir o verdadeiro valor
comercial do produto ou serviço,
não se limitando aos eventuais percentuais de descontos anunciados”.
Ele também destaca a importância
de observar as características do
produto. “A descrição dos produtos
ou serviços anunciados devem ser

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

ECOSPORT 1.6
FREESTYLE 8V
2011 | PRATA

bem analisados, para que o consumidor adquira somente aquilo que
corresponda ao efetivo interesse
ou necessidade”.

COMPRAS ON-LINE
Ainda segundo o Coordenador
do Procon-BG, ao adquirir produtos ou serviços por sites, é importante o consumidor se certificar
da idoneidade do fornecedor, do
histórico de cumprimento e resoluções das ofertas anunciadas, bem
como ter a cópia das ofertas. “Prefira sites conhecidos, com informação sobre o CNPJ, endereço físico
onde o fornecedor pode ser encontrado, endereço eletrônico, com
serviço de atendimento ao consumidor (SAC). Desconfie de ofertas
muito tentadoras, muito abaixo da
média de mercado. As compras por
impulso e mal analisadas poderão
trazer transtornos e prejuízos ao
consumidor, independente da proteção da lei consumerista”.
COMPRAS EM LOJAS FÍSICAS
Nas compras realizadas em
lojas físicas, é aconselhável optar
por adquirir os produtos em estabelecimentos devidamente regularizados e que emitam nota fiscal.
Os produtos expostos nas vitrines
devem apresentar o preço à vista e,
se vendidos a prazo, o total a prazo,
as taxas de juros mensal e anual,
bem como o valor e número das
parcelas.
A embalagem do produto deve
estar lacrada e conter todas as informações necessárias, como pre-

ço, quantidade, características, validade, identificação do fabricante
ou importador, recomendações de
restrição quanto à saúde e segurança do consumidor.
Confira a política de troca da
loja, porque em compras realizadas em lojas físicas, não existe a
obrigação de o fornecedor realizar
troca imediata do produto. Porém,
se a loja pratica esta política, peça
por escrito o prazo eventualmente
concedido para troca do produto
por liberalidade.
Guarde todo o material publicitário (jornais de oferta e panfletos, por exemplo). Nas compras de
produtos de mostruário, o percentual de desconto tende a ser maior.
OUTRAS DICAS
- Nas compras feitas em sites,
após escolher o produto ou serviço,
verifique se o preço será alterado
no carrinho virtual, ou se o valor
do frete é muito mais alto que o
habitual
- Observe o prazo de entrega e
informe-se antecipadamente sobre
a política de troca da empresa.
- Evite clicar em links e ofertas recebidas por e-mail ou redes
sociais.
-Consulte o produto em questão, fazendo sempre a consulta na
página oficial da loja, de preferência digitando o endereço do site, ou
entrando em contato direto pelo
SAC.
-Verifique se o site visitado
tem reclamações registradas no
www.reclameaqui.com.br e na lista
de sites não confiáveis.

ECOSPORT 2.0 TITANIUM
16V FLEX 4P AUT.
2018| BRANCA

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

DUCATO 2.3 CARGO
8V TURBO DIESEL
2018 | BRANCA

S10 2.8 LTZ 4x4 CD 16V
TURBO DIESEL 4P AUT.
2019 | VERMELHA

ONIX 1.4 MPFI LTZ 8V
FLEX 4P MANUAL
2016 | PRATA

SANDERO 1.6 STEPWAY
RIP CURL 8V FLEX
2016 | PRATA

FIORINO 1.4 HARD
WORKING FURGÃO
2020 | BRANCA

S10 2.8 LS 4x4 CD 16V
TURBO DIESEL 4P
2017 | BRANCA
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Casa Manzoni

Parte de casa histórica em
Monte Belo do Sul é demolida
e revolta comunidade
Novos proprietários
da Casa Manzoni,
construção centenária
do centro da cidade,
desrespeitaram
resolução da
prefeitura e do
Conselho do
Patrimônio Histórico
da cidade e
derrubaram parte
da propriedade.
Comunidade busca
soluções através do
movimento “Salve
Monte Belo”.
Raquel Konrad
Com novas atrações, empreendimentos gastronômicos e vinícolas,
a pequena Monte Belo do Sul tem
atraído cada dia mais turistas e, consequentemente, especulações imobiliárias e de investimentos. Com o
desenvolvimento, também vem uma
preocupação: a preservação do amplo patrimônio histórico que segue
vivo na cidade. No final de outubro,
porém, a comunidade viu parte da
Casa Manzoni, construção do ano de
1882 e que abrigou a família de Carlo e Oreste Franzoni, provenientes

Fotos: Arquivo Prefeitura Municipal de Monte Belo do Sul

Casa Manzoni, que fica no centro de Monte Belo, teve parte da construção de 1882 derrubada sem autorização
de Fornovo Di San Giovanni, província de Bergamo, Itália, ser demolida
por seus novos proprietários.
A ação revoltou lideranças, empreendedores e a comunidade. Isso
porque, nem a prefeitura e nem o
Conselho Municipal do Patrimônio
Histórico, Artístico, Cultural, de
Desenvolvimento e Turismo Sustentável (COMPHACDTUR) da cidade
haviam autorizado a demolição. De

acordo com nota de esclarecimento
enviada pelo Executivo Municipal,
o primeiro pedido de demolição da
casa foi protocolado pelos proprietários do imóvel no dia 2 de julho
deste ano. A solicitação foi negada
pelo município, amparado por parecer do conselho, pois o pedido versava o desmanche de toda a parte
lateral da casa, que incluía a construção histórica.
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No dia 3 de setembro, houve o
segundo pedido, solicitando a demolição parcial do anexo lateral,
fora do perímetro da construção
histórica, além de pequenos anexos
na parte traseira da casa. O pedido,
então, foi autorizado. Contudo, no
final de semana dos dias 30 e 31
de outubro, os proprietários desrespeitaram a autorização e demoliram toda a parte lateral, incluindo
a construção histórica, infringindo a
ordem municipal.
Quem acompanhou todo o processo foi a arquiteta Aline Canossa,
que foi contratada pelos proprietários para orientá-los em relação
às obras e a manutenção do prédio
histórico. Ela, que após o episódio
quebrou o contrato com os clientes, comenta que os proprietários
desrespeitaram o que foi aprovado
na demolição. “Estou bem chateada, porque parecia que eles tinham
entendido que tinham em mãos o
patrimônio mais valioso, em todos
os sentidos, da cidade. Eles aproveitaram um feriado que quase não tinha pessoas na cidade e colocaram
abaixo parte da edificação, que fazia
parte da história da casa”, lamenta a
arquiteta.
De acordo com relatos, os proprietários, que são residentes do interior de Monte Belo do Sul, teriam
dito que a casa “estava toda em ruínas, que pertence a eles e, por conta
disso, vão fazer o que bem entendem”. O SERRANOSSA tentou contato com os donos do imóvel, porém
não obteve retorno.
OBRA EMBARGADA
Após a destruição, o Poder Público Municipal embargou a obra e
notificou os proprietários. Embora
a casa não seja tombada pelo patrimônio histórico, ela tem relevante
importância histórica no município.
Inclusive, a prefeitura trabalhava

O que tinha
autorização
para ser
demolido

O que foi
destruído

Prefeitura autorizou demolição de parte da construção, que não tinha valor arquitetônico (ou seja, que não fazia parte da construção original). Porém,
os novos proprietários da casa descumpriram determinação e derrubaram toda a parte de trás do prédio histórico. A obra foi embargada.
em um inventário das principais
casas do município e esta era a
primeira da lista. “Neste momento,
Prefeitura e COMPHACDTUR estudam quais medidas cabíveis podem
ser aplicadas para que a infração
seja devidamente punida e, assim,
possa inibir situações semelhantes.
O setor jurídico do Município está
analisando e revisando o conjunto
de leis municipais vigentes e, de
forma conjunta, outras instâncias
que possam corroborar para o caso”,
pontua a nota enviada pela prefeitura. “A Prefeitura Municipal reforça
o empenho e o compromisso em
zelar pelo patrimônio histórico de
Monte Belo do Sul, vista a riqueza
cultural e arquitetônica do município. Ao encontro disso, também
será iniciado, em breve, um trabalho
de inventariação de bens históricos
locais, com uma equipe de técnicos
especializados no assunto. O intuito é justamente salvaguardar essas
construções e conscientizar a comunidade local sobre a importância da
preservação”, conclui.
SALVE MONTE BELO
Não é a primeira vez que Mon-

te Belo do Sul tem um episódio em
relação à preservação do patrimônio histórico. Recentemente, a prefeitura abriu mão da construção de
uma rua coberta na praça central
do município, após críticas e manifestações do conselho e também da
comunidade. O projeto, que já estava em fase de contratação de empresa para execução das obras, foi
cancelado e, agora, o Poder Público
apresetará uma justificativa junto à
Caixa Econômica Federal solictando
a realocação da estrutura para não
perder a verba. Nesta oportunidade,
empreendedores lançaram o movimento “Salve Monte Belo, com o
objetivo de lutar pela preservação
de espaços importantes da história
da cidade.
Outra preocupação da comunidade é com grandes empresas que
têm adquirido importantes áreas
na região central da cidade. Existe
especulação quanto à construção de
um hotel, com 78 quartos, e outros
empreendimentos que poderiam
descaracterizar a região. “Querem
construir elefantes brancos no centro da nossa cidade, tirando todo o

valor histórico da cidade. Alguém
precisa impedir isso”, pontuou uma
empresária, que prefere não se
identificar.
Pensando nisso, um grupo de
26 empreendedores, com o apoio
da comunidade, está mobilizado
em torno da preservação histórica e
cultural da cidade. Uma das formas
encontradas pelos empresários foi
fortalecer a Associação dos Produtores de Monte Belo do Sul (Aprobelo). A entidade terá novas “categorias”, divididas em segmentos como
turismo, gastronomia e hotelaria.
De acordo com o empresário Diego Gerhardt, a ideia é juntar forças
para conscientizar a comunidade
sobre a importância da preservação
histórica e cultural da cidade. “Nosso entendimento é que o perfil que
vem a Monte Belo não busca prédios espelhados ou grandes centros
comerciais. Ele quer vivenciar nosso cotidiano, nossa história, nosso
ambiente bucólico. Muitos ficam
encantados de ver os moradores
conversando no dialeto italiano, então é isso que queremos mostrar e
preservar”, destaca.

A Casa Manzoni
Construída parte em 1882 e parte na década de 1920, a Casa Manzoni abrigou a família de Carlo e Oreste Franzoni, provenientes de San
Daniele Ripa Pó, província de Cremona, Itália. Por muitas décadas,
a casa serviu, além de moradia, para a prática de comércio. Iniciou
com a produção de vinhos e licores (cantina anexada à casa, hoje inexistente), fábrica de queijos, salames e serraria, tropa de 40 mulas
para o transporte de mercadorias. Mais tarde, a instalação de uma
loja praticou a venda de “secos e molhados” e tecidos, e permaneceu
sob propriedade da família Manzoni até 2020.
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Expediente
Circulação:
semanal, às sextas-feiras
Endereço:
rua 13 de Maio, 877/602
(L’América Shopping),
bairro São Bento,
Bento Gonçalves - RS
Contato:
(54) 3454 1015
Tiragem:
10.000 exemplares

Direção: Diogo Zanetti
E-mails de contato:
redacao@serranossa.com.br
comercial@serranossa.com.br
financeiro@serranossa.com.br
Acompanhe on-line:
www.serranossa.com.br
Facebook: SERRANOSSA
Instagram: jornalserranossa
Twitter: @serranossa

ADVOGADA | OAB/RS 98.202

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

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

Pedro Della Côrte

Thiago Galvan

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

Advogado (OAB/RS 64.762) | Especialista em Direito Público e em
Direito Penal e Criminologia, ambas pela PUCRS. Diretor Jurídico
da ASCORI. Diretor da AGADIE para o Biênio 2020/2022. Membro
da Comissão Estadual de Direito Imobiliário. Assessor Jurídico do
Município de Farroupilha, RS. Contato: thiago.galvan@terra.com.br

Novembro Azul
Estamos no mês da conscientização mundial de combate ao
câncer de próstata, doença que
causa a morte de quase 30% dos
homens que desenvolvem neoplasias malignas. Esta campanha,
que iniciou em 2011, surgiu com
o objetivo de alertar a população masculina da importância no
diagnóstico precoce do câncer
de próstata, aumentando assim
significativamente as chances de
cura.
A próstata é uma glândula
do sistema reprodutor masculino localizada abaixo da bexiga,
pesando em torno de 20 gramas,
responsável por produzir um líquido alcalino constituindo em
torno de 10 a 30% do volume do
sêmen cujo objetivo é proteger
e nutrir os espermatozoides. Por
não apresentar sintomas na fase
inicial da doença, o exame de
próstata torna-se a principal arma
de combate contra o desenvolvimento de tumores nestes casos.
Mas o que dificulta o diagnóstico precoce, por incrível que
pareça, ainda é o preconceito em
relação ao exame de toque retal,
a principal forma de o médico
avaliar alterações que a glândula
possa apresentar. Na maioria dos
casos estes homens procuram o
médico quando já estão com alguns sintomas que caracteriza o

desenvolvimento da doença, como:
dores ao urinar, vontade de urinar
com frequência, presença de sangue na urina e/ou no sêmen e dor
óssea.
A procura por um médico urologista a partir dos 45 anos de idade para acompanhar o estado de
saúde desta glândula é de extrema
importância, pois através do toque
retal, principal exame para diagnóstico do câncer de próstata, é possível verificar alterações que possam
estar ocorrendo com a glândula,
como endurecimento e presença de
nódulos, caraterísticas comuns da
doença. Além disso, o médico também poderá dar orientações sobre
o exame de sangue PSA (antígeno
prostático específico) entre outros
exames complementares.
O acompanhamento é necessário, pois devemos lembrar que
existem alguns fatores de risco que
aumentam as chances da doença
se manifestar, como: histórico familiar da doença, a etnia, acometendo
mais os homens negros, além do
estado de saúde, que apresenta a
obesidade com um dos fatores que
agravam o risco.
Portanto, a única forma de atingir a cura desta doença maligna é
o diagnóstico precoce, então não
deixe de procurar seu médico de
confiança para manter uma vida
saudável e ativa.

Cavalo encilhado
Nós, gaúchos, crescemos ouvindo que “Cavalo encilhado não passa
duas vezes...”.
Trata-se, no caso, de uma forma
de fazer com que não percamos
uma oportunidade.
Em contraponto, somos acostumados, também, a saber que cada
escolha nossa importa em uma renúncia. Às vezes, a escolha nem é a
mais difícil, mas a renúncia é.
Com isso, temos a clara impressão de que estamos, sempre, perdendo alguma coisa. Mas estamos
mesmo sempre perdendo alguma
coisa ou, simplesmente, em favor
de uma, abrimos mão de outra? Ou
seja, ganhamos uma em detrimento
de outra? Ou, ainda, será que aquilo
que queríamos realmente era aquilo de que precisávamos? Ou era o
melhor para nós? Será que aquela
oportunidade que surge, nem sempre aparentando ser a melhor, não
é, de fato, aquela que nos fará mais
feliz e nos mostrará o verdadeiro caminho, o sentido das coisas?
Ainda, se somos apenas peças
de um jogo traçado por um ser superior, de que adiantariam as nossas
escolhas? Será que nossas escolhas
interferem mesmo no destino? Ou
será que são apenas mais uma forma do Criador fazer com que tenhamos uma pseudoideia de sermos
senhores dos nossos destinos?

Mas e o livre arbítrio? Como
fica?
Não seria o livre arbítrio mais
uma forma de vermos o cavalo, de
sabermos qual cavalo montar? Ou,
ainda, de sabermos que aquele cavalo deve passar?
Mas, repito: e se passar, será
que não era o melhor que poderia
ter acontecido?
Repito mais uma vez: nem
sempre aquilo que queremos é
realmente aquilo que era o melhor
para nós!
Nós devemos ter a plena consciência de que somos falhos, imperfeitos, em eterna evolução. Temos que ter a consciência de que
não somos perfeitos.
Por outro lado, sou forçado a
acreditar que Deus é perfeito! E o
tempo de Deus também!
Então, o que se tem, com essa
ideia, é que aquela encilha também não era para nós! Deixemos
ir! Deixemos o cavalo encilhado do
outro encontrar o outro. Afinal, eu,
sim, acredito que aquilo que é nosso chegará até nós, que as coisas
acontecem como tem que acontecer e que, por isso, saberemos
montar quando o nosso cavalo
passar encilhado. Afinal, mais uma
vez repetindo coisas já ditas acima:
O TEMPO DE DEUS É PERFEITO!
Até a próxima!
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Sucesso na internet

A personalidade e o talento do bento-gonçalvense
que acumula mais de 588 mil seguidores no TikTok
Imagens: reprodução/TikTok

Comentarista de
moda Maurício
Mezzomo, mais
conhecido como
Mitcho, decidiu levar
seu conhecimento
sobre a área ao
Instagram há cerca
de três anos. Mas foi
no ano passado que
seu conteúdo ganhou
mais notoriedade
entre personalidades
influentes no mundo
da moda por meio
do TikTok
Eduarda Bucco
Há cerca de quatro anos,
o bento-gonçalvense Maurício
Mezzomo, mais conhecido como
Mitcho, decidiu embarcar na leitura de uma obra do designer
Alexander McQueen. Ele sempre
foi apaixonado pelo mundo da
moda, mas a leitura o fez aflorar uma vocação que ainda não
sabia que existia. “Comecei a ler
mais livros sobre moda e a se-

guir pessoas influentes nas minhas redes sociais”, relata. “Com
o tempo, o algoritmo começou
a me entregar conteúdos mais
aprofundados, não apenas de
consumo, mas de ‘bussiness’. Foi
então que comecei a realmente
entender e estudar moda de verdade”, continua.
Mitcho conta que nunca
foi ativo nas redes sociais, mas
que há cerca de três anos decidiu começar a compartilhar um
pouco do conhecimento adquirido com os seus seguidores do
Instagram. “Comecei fazendo
exatamente o que faço hoje,
mostrando meu ponto de vista
sobre as coleções”, recorda. Com
isso, Mitcho passou a ganhar
seguidores influentes na moda
brasileira, como alguns designers emergentes. “Eram pessoas
importantes, mas mesmo assim
ainda era algo sutil. Ninguém me
conhecia”, comenta.
No ano passado, com a ascensão do TikTok, o comentarista de moda decidiu produzir
conteúdos específicos para a
plataforma. E o resultado não
poderia ter sido diferente. Mostrando toda sua personalidade,
autenticidade e conhecimento
sobre o assunto, Mitcho conquistou milhares de seguidores
– hoje 588,8 mil –, além de milhões de curtidas – 17,1 milhões.
“Eu não esperava, mas ‘bombou’

muito”, declara.
Com o sucesso de seu conteúdo, Mitcho decidiu ainda no
ano passado deixar seu emprego em um hotel para se dedicar a levar informações sobre
o mundo da moda para seus
milhares de seguidores. Agora,
aos 25 anos, o comentarista de
moda pretende se especializar
cada vez mais para continuar
produzindo conteúdos singulares, aprofundados e divertidos
para todos que o acompanham.
“É muito ‘doido’, porque eu alcancei meu principal objetivo
em questão de meses”, reflete.
Os vídeos produzidos por
Mitcho vão desde avaliações sobre “looks” de famosos, notícias

do mundo da moda, tendências
e provadores com os “recebidos” de marcas consagradas.
“Não tenho um cronograma de
postagens. Meu conteúdo é bem
orgânico. Eu penso: ‘ah, isso é
relevante, então vou falar sobre
isso’”, revela.
Questionado sobre os diferenciais de seu conteúdo, Mitcho
cita a acessibilidade das informações a todos que se interessam por moda. “Qualquer pessoa leiga na moda vai entender
o que estou falando. Claro que
tem alguns termos que o pessoal
acaba entendendo conforme vai
me acompanhando, mas é um
conteúdo muito democrático”,
comenta. Outro destaque está

nas informações trazidas em
seus vídeos no TikTok e em seus
“stories” no Instagram, que não
dão conta apenas do conteúdo
de consumo. “Eu trouxe um conteúdo focado em moda de verdade, em ‘bussiness’, quem são
os diretores criativos de cada
casa, o que estão fazendo, de
onde vieram... tudo de uma forma mais acessível”, exemplifica.
Como conselho para quem
está começando ou pretende
começar na geração de conteúdo de moda on-line, Mitcho ressalta a importância de estudar
sobre a área. “Caso contrário, se
as pessoas que conhecem o conteúdo que tu está apresentando
perceberem que tu não entende

bem disso, tu já vai começar de
uma forma ruim”, alerta. “Eu ganhei muito do meu conhecimento não somente em livros, mas
também nas redes sociais. Sempre segui pessoas que falavam
sobre moda e, no meu tempo de
lazer, acabava aprendendo ‘por
tabela’”, aconselha.
O comentarista de moda
ainda cita a relevância de ser
sincero na hora de produzir as
postagens para as redes sociais.
“Se é algo que tu não conhece,
admite que não conhece. Seja
honesto com o teu conteúdo”,
finaliza.
Conheça o trabalho de Mitcho pelas redes sociais: @mitchomezzomo.

e
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Solução

Bento Gonçalves

Marista

Prefeito veta sete emendas, das 25 propostas pelos Alunos se
para
vereadores, no projeto de lei do transporte público reúnem
assistir sessão
Raquel Konrad

Diogo Siqueira (PSDB)
atendeu parte da
solicitação de vetos dos
vereadores Agostinho
Petroli (MDB) e
Rafael Fantin (PSD), o
Dentinho. Já Anderson
Zanella (PP) criticou e
contestou vetos.
Raquel Konrad
A Câmara de Vereadores recebeu na quinta-feira, 11/11, os vetos do prefeito Diogo Segabinazzi
Siqueira (PSDB) ao Projeto de Lei
n° 64/2021, que dispõe sobre o
sistema de transporte público de
passageiros no município de Bento Gonçalves. O projeto será base
para a realização de uma nova
licitação que tem como objeto a
concessão do transporte público
na cidade, encerrando uma situação precária que se arrasta há
pelo menos duas décadas.
Das 25 emendas propostas
pelos vereadores, sete foram vetadas pelo prefeito. Uma delas é
em relação ao artigo 28, que prevê
que a concessão para a exploração
do Transporte Coletivo mediante
concorrência pública, na modalidade pagamento de outorga e
melhor técnica. O Executivo, no
entanto, manteve o texto original,
que irá escolher a empresa através da proposta de menor tarifa.

Projeto norteará realização de uma nova licitação, que tem
como objeto a concessão do transporte público na cidade
O procurador-geral do município
utilizou precedente de contestação judicial de Uruguaiana para
defender o veto.
O vereador Anderson Zanella
(PP), que foi o presidente da comissão do projeto de lei, contestou e criticou a mudança. Ele usou
o mesmo exemplo de Uruguaiana,
que, no processo final, teve ganho
de causa do governo, aplicando
em seu edital a melhor técnica e
não a menor tarifa. “Digamos que
em Bento mantemos a menor tarifa como critério, e todos os participantes da licitação coloquem
R$ 3,90 de valor de passagem.
Vocês sabem qual será o critério
de desempate? Sorteio! E eu não
quero que a empresa que fará o

transporte coletivo de Bento seja
definida por sorteio”, esbravejou
Zanella na tribuna. Os vetos passarão por uma nova comissão de
infraestrutura na Câmara de Vereadores e, dia 13 de dezembro, serão debatidos em audiência pública. Depois, Zanella deve entregar
o relatório final para ser votado
em plenário. Os vereadores podem derrubar ou acatar os vetos.
Outros vetos atenderam parcialmente uma solicitação dos
vereadores Agostinho Petroli
(MDB) e Rafael Fantin (PSD), o
Dentinho. Um deles é em relação
ao custo de 50% do valor integral
da passagem para quem precisa
realizar duas viagens no período
de uma hora. O prefeito vetou e

argumentou que a Lei Municipal
n° 5.384/2011 entende por integração tarifária total (passagem
única) para realização de duas
viagens, em sentido contínuo, mediante o pagamento de uma única
tarifa. “A segunda viagem deverá ser realizada dentro do prazo
máximo de 30 minutos, contados
do momento em que o usuário
passar pela roleta na primeira
viagem, pagando uma viagem só”,
diz o texto.
Duas emendas criticadas por
Agostinho e Dentinho não foram
acatadas pelo Poder Público: a
que permite a terceirização da
concessão e a que limita o tráfego
dos estudantes ao deslocamento
casa-escola-casa.
Para Dentinho, é impossível
deixar de se contrapor a decisões
que, na prática, prejudicam quem
precisa do transporte. “No caso
dos estudantes, a intenção de limitar o uso do desconto ao deslocamento da casa do estudante
para a instituição de ensino e não
leva em conta outras práticas ligadas à educação, como a realização
de tarefas e outras atividades fora
do horário e do recinto escolar e
outras atividades no contraturno”,
exemplifica.
Os vereadores têm 10 dias
agora para debater, tirar dúvidas
e enviar suas observações ao relator do projeto, Anderson Zanella.
Já a comunidade pode fazê-lo
durante audiência pública do dia
13/12.

da Câmara
Cerca de 40 alunos dos 6º
anos do Colégio Marista Aparecida
se reuniram no salão de atos do
colégio para acompanhar a Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Bento Gonçalves. A atividade integra sequência didática com foco
em democracia.
Segundo a professora de história Rosana Três, os estudantes
estão aprendendo a diferença entre Democracia Direta, exercida
na Grécia Antiga, e a Democracia
Representativa, que é atual e estão
sendo desenvolvidas atividades
sobre o tema. “Os estudantes, na
condição de candidatos a vereadores das turmas, pensaram em
propostas e apresentaram para o
grande grupo. Foram realizadas
várias reflexões sobre essas propostas e, semanas depois, ocorreu
a votação. Com cinco vereadores
eleitos em cada turma, eles elegem um grupo de trabalho para
formação de seus gabinetes. Eles
deverão elaborar um Projeto de
Lei para votar em sessão simulada
que vai acontecer na escola, e para
prepará-los para essa atividade,
proporcionamos esse momento
para assistirem como é uma sessão ordinária no Poder Legislativo
de Bento Gonçalves," explicou a
professora.
Os alunos deverão visitar a Câmara no próximo ano, oportunidade em que participarão do Programa Institucional Visite a Câmara.
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Quel Konrad

serranossa.com.br/colunas/raquel
Raquel Konrad
@nacaronadaquel
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Rafael Sartor

Arquivo pessoal

Dicas

´

odontologicas

Manutenção
periódica é a chave
para uma prevenção
dentária saudável

Encontro tradicional

Como já é tradição, no último dia 23/10, combatentes do 6° Batalhão do ano
de 1998 se reuniram para um almoço especial. A turma de amigos e ex-colegas
celebraram o encontro na sede da comunidade São Rafael e relembraram as
boas histórias que vivenciaram juntos.
Eduardo Beniniw

Retratos da uva e do vinho
O presidente do Segh Região Uva e Vinho, Vicente Perini Filho,
em parceria com Marcia Ferronato, Cristina Nora Calcagnotto e
Paula Nora, integrantes do projeto Retratos da Uva e Vinho, promoveram na última quinta-feira, 11/11, uma live de lançamento
do livro “Retratos da Uva e Vinho: Memórias da Gastronomia e
da Hotelaria”. A obra que marca as mais de sete décadas do Segh
apresenta registros dos setores da gastronomia e da hotelaria obtidos em pesquisas documentais, bibliográficas e de campo, traduzidos também em fotografias, em 20 municípios da região Uva e
Vinho. Além da publicação, que está disponível gratuitamente em
formato digital no site seghuvaevinho.com.br/memoria, o projeto
“Retratos da Uva e Vinho” também terá mesas-redondas e exposição fotográfica on-line, nos dias 30 de novembro, em Bento
Gonçalves, e 1º de dezembro, em Caxias do Sul. A iniciativa é
realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo, com patrocínio de 11 empresas locais e outras
três apoiadoras.

Mediante a tanta informação variada, oriunda de
diferentes especialistas, fontes de pesquisas e sites,
é normal que haja uma certa confusão e até uma
complicação exagerada nos métodos de prevenção da saúde bucal e da limpeza dos dentes e da
boca.
Porém, há alguns métodos que são mundialmente conhecidos, comprovadas por órgãos mundiais
de saúde bucal e que são de suma importância,
de forma igual, para a preservação da arcada dentária, da gengiva e de toda a boca, que são eles:
a escovação dental diária e periódica durante o
dia, após as refeições; o uso diário de fio dental;
o uso do enxaguante bucal; e a visita frequente
ao dentista de, no mínimo, duas vezes ao ano.

Marcos Moreira

~

Edicao limitada

´
Os fãs de vinhos exclusivos podem comemorar.
A Vinícola Aurora voltou a produzir a linha Edição Única, com garrafas limitadas e numeradas.
A empresa lança o Edição Única Viognier 2020,
buscando repetir o sucesso do antecessor Riesling Itálico 2014, sem mais exemplares disponíveis
na Aurora. O objetivo da série é elaborar rótulos
raros, em pequenos volumes, como o próprio
nome diz. Com 13,5 mil unidades numeradas, o
Edição Única Viognier 2020, considerada a safra
das safras, está à venda exclusivamente nas lojas
próprias da Vinícola Aurora, junto às unidades
Matriz e Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS). Com envio para todo o Brasil, o produto pode ser adquirido também por meio do
WhatsApp (54) 9.9134.5916, pelos telefones (54)
3455.2095 e 3455.2203 ou pelo e-mail turismo@
vinicolaaurora.com.brcom. O valor é R$ 80.

Concurso melhor sommelier

Estão abertas até a próxima segunda-feira, 22/11, as inscrições para o Concurso Melhor Sommelier do Rio Grande do Sul, promovido pela seccional
gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS). Para participar, o
profissional precisa ter, ao menos, um ano de experiência como sommelier,
atuando no Estado. A taxa de inscrição para associados da entidade é R$ 50,
enquanto para não sócios o valor é R$ 100. As inscrições devem ser feitas
no site da ABS-RS, no link https://tinyurl.com/fctawxek. Esta é a primeira
edição do certame. Além do título de Melhor Sommelier do Rio Grande do
Sul, o vencedor terá a oportunidade de ser preparado pela ABS-RS para participar do Concurso de Melhor Sommelier do Brasil, que ocorre em 2022,
e ganhará as passagens e a hospedagem para a competição nacional. No total, os prêmios ao campeão alcançam um valor equivalente a mais de R$ 10
mil. Além disso, os três classificados para a final também serão presenteados
com ingressos e hospedagem para a Wine South America 2022, em Bento
Gonçalves. A seletiva do Concurso Melhor Sommelier do Rio Grande do Sul
será dividida em duas etapas. A primeira será uma prova teórica, no dia 27
de novembro, às 9h. Os candidatos poderão optar em realizá-la presencialmente em Bento Gonçalves ou em Porto Alegre. Do grupo, os três melhores
colocados disputarão, no dia 4 de dezembro, uma prova prática, diante de
um seleto grupo de jurados. Os finalistas terão de indicar, por exemplo, quais
são determinadas bebidas servidas às cegas ou mesmo encontrar erros em
uma carta, além de apresentarem o serviço formal do vinho. A transmissão
será ao vivo, às 9h, através do canal da ABS-RS no YouTube.

Carrinho Agas
Na próxima terça-feira, 23/11, às 10h, o presidente da Associação
Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, apresentará
as empresas e personalidades vencedoras do prêmio Carrinho Agas
2021, na sede da entidade. A 38ª edição do prêmio irá homenagear organizações e personalidades que mais se destacaram em suas
atividades, na opinião dos 250 maiores supermercados do Estado,
ao longo de 2021. O evento marcará a retomada dos eventos presenciais da Associação desde o início da pandemia. No encontro de
terça, destinado à imprensa, Longo também fará um balanço do ano
e traçará as expectativas do setor para as festas de fim de ano.

Quando feita da forma correta e periodicamente,
a limpeza dentária auxilia a reduzir as chances de
você desenvolver problemas, como cáries, gengivite, periodontite, entre outras; a preservar o
branqueamento do sorriso, eliminando as manchas
causadas pelo tártaro ou até mesmo por alimentos,
como vinho, café ou refrigerantes com pigmentação escura; a combater o mau hálito; e a ajudar
também na prevenção de problemas dentais mais
sérios, porém esse último é necessário e aconselhável o acompanhamento de um profissional mais
qualificado.
Essa consulta regular também é de extrema importância para evitar a complicação de problemas
simples, evitando que acabem evoluindo para
questões mais graves, e para não acumular mais
problemas bucais. Doenças como tártaro, cárie,
gengivite e entre outras são tratáveis facilmente
em uma consulta periódica. Ao serem negligenciadas podem evoluir para a perda do dente ou, em
casos mais graves, o desenvolvimento até de um
câncer oral ou de infecções nos órgãos internos,
inclusive no coração.

Bruna Portela Torres
Oral Unic Bento Gonçalves
Rua Xingu, 235, bairro Cidade Alta,
Bento Gonçalves
Telefone: (54) 3057-1007
Face: @oralunicbentogonçalves
Insta: @oralunicbento
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Mercado

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

54 3451 7773 | 3055 7774

www.casttini.com.br

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

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

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

ESTE ESPAÇO ESTÁ
DISPONÍVEL PARA O SEU IMÓVEL

COMPASS 2.0 LIMITED 4x4
COROLLA XEI 1.8 MECÂNICO
COROLLA XRS 2.0 AUTOMÁTICO
FOX TRENDLINE 1.0 COMPLETO
FRONTIER 2.5 SV ATTACK
FUSION 2.0 TITANIUM AWD
HILUX
HI 2.8 SR CD  5 MIL KM
HILUX SW4 2.8 SRX 07 LUGARES
HILUXDIAMONDSW42.87LUGARES
ONIX 1.4 LTZ
S10 CD LTZ 4x4 DIESEL
TORO 2.0 ULTRA 4x4 DIESEL

2021
2009
2019
2016
2015
2017
2020
2020
2019
2019
2021
2021

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

BRANCA
PRETO
PRETO
BRANCO
BRANCA
PRATA
VERMELHA
PRATA
BRANCA
PRETO
PRATA
BRANCA
USADO
NOVA
NOVO
NOVO
NOVO
NOVA
USADA
USA
USADA
USADA

AGRALE 4230 4x4
2013
AGRALE 5075 4x4
2010
ANTONIO CARRARO MAJOR 5800 2019
ANTONIO CARRAROTIGRONE 50CV 2018
FORD 4610
1987
LANDINI 60CV AZUL 650 HORAS 2018
LS 65 CV CABINADO NOVO 2021
MASSEY FERGUSON 4707 NOVO 2021
TRAMONTINI 5045 4x4
2007
TRAMONTINI 8075 4x4
2011
VALTRA A62 LAVOURA NOVO 2021
VALTRA A73 FRUTEIRO 237 HORA 2019
YANMAR SOLIS 80CV NOVO 2021
YANMAR SOLIS 26CV NOVO 2021
YANMAR 1155 4x4
2014
YANMAR 1055 4x4
2010
MICROTRATOR YANMAR 12 CV 2017
COM ENXADA ROTATIVA

VERMELHO
PRATA
640 HORAS
1.200 HORAS
AZUL
AZUL
AZUL
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
AMARELO
AMARELO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
BRANCO

FABIANE BELE CRO/RS: 19156.

CARBONERA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO
ON-LINE
DATA: 1º Leilão: 19 de novembro de 2021, às 10h.
2º Leilão: 29 de novembro de 2021, às 10h.
LOCAL: Plataforma digital www.zaccariasleiloes.com.br
VOLNEI ZACCARIAS, LEILOEIRO OFICIAL, matrícula 151/99, devidamente autorizado pelo Exmo. (a) Sr. (a)
Dr. (a) Juiz (a) da 2ª Vara Cível da Comarca de Bento Gonçalves – RS, Dr. Paulo Meneghetti, na forma da lei, FAZ
SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que foi designada a realização da Praça/Leilão do (s) direitos e ações dos bem (ns) (ns) penhorado (s)
no Processo nº 5001255-67.2019.8.21.0005 que Tomasi
Condomínios e Imóveis Ltda. - ME move contra William
Marques De Oliveira e Morgana Arossi, referente a: Um
veículo GM/Celta 4P Spirit, placa IPU1350, RENAVAM
142987883. Avaliação R$ R$ 19.691,00 (dezenove mil
seiscentos e noventa e um reais). Valor mínimo para venda
em segundo leilão é de R$ 9.845,50. Ônus: Uma infração
vencida no valor de R$ 130,16 e duas aguardando prazo R$
260,32. O (s) bem (ns) será (ão) vendido (s) no estado em
que se encontra (m), sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal
www.zaccariasleiloes.com.br. Durante o leilão, profissio
nais da zaccariasleilão poderão auxiliar os interessados no
que se fizer necessário, através do telefone (54) 99612 1051
ou pelo e-mail zaccarias@zaccariasleiloes.com.br. Os
lances ofertados são irrevogáveis e irretratáveis. O usuário
é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome,
pelo que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados
em nenhuma hipótese. Dos Lances: sobrevindo lance nos 3
(três) minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial exclusivamente eletrônica, o horário de fechamento
do pregão será prorrogado em 3 (três) minutos para que
todos os usuários interessados tenham oportunidade de
ofertar novos lances. O arrematante recebe o bem livre de
hipotecas, penhoras e débitos anteriores, na forma do art.
908 do CPC e art. 130, § único, do CTN, sujeitando-se, en
tretanto, a eventuais outros ônus existentes sobre o bem e
com os custos de transferência. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 6% (seis por cento) do preço de arrematação do
(s) bem (ns). A comissão devida não está inclusa no valor
do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determina
ção judicial, por razões alheias à vontade do arrematante,
deduzidas as despesas incorridas. PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do (s) bem
(ns) arrematado (s), no prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, a ser obtida
com o leiloeiro, sob pena de se desfazer a arrematação. PA
GAMENTO PARCELADO - Até o início do leilão, o interessado poderá apresentar, diretamente ao leiloeiro via
e-mail, observado o disposto no art. 895, do Código de Processo Civil. PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão deverá ser realizado em até 24 (vinte e
quatro) horas a contar do encerramento do leilão, através de
depósito em conta. Desfeita a arrematação pelo Juiz, por
motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos
ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do (s) bem
(ns) arrematado (s) e à comissão, deduzidas as despesas incorridas. A partir da publicação do Edital, o exequente, na
hipótese de arrematação pelo crédito, ficará responsável
pela comissão devida. Acordo Ou Remição Da Execução –
A partir da publicação do Edital, caso seja celebrado acordo
entre as partes ou remição da dívida, com suspensão do
leilão, fica o (a) executado (a), somente nestas hipóteses,
obrigado (a) a pagar a comissão de 2% do valor pago. A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos
casos previstos no §1º, do artigo 903, do Código de Processo Civil. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no site. A publicação deste edital supre eventual
sucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo
Código de Processo Civil. Informações com o Leiloeiro
Oficial Volnei Zaccarias, Matrícula 151/99, através dos
site: www.zaccariasleiloes.com.br, telefone: (54) 3441
1902 – (54) 99612 1051.

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.
VENDO apartamento no Edifício Luiz Gazzoni, na
rua Emílio Pozza, bairro Maria Goretti, com 2
dormitórios, 1 suíte, banheiro social, área de
serviço, sala de estar, garagem, com área real
privativa de 101,58m². Valor R$ 362.000. Contato
(54) 98404 5302 ou 99981 3000.
VENDO casa pronta para morar, no loteamento
Encosta do Sol, em alvenaria, financiamento em
360 meses pela Caixa ou em 100 meses pelo
Sicredi. Valor a partir de R$ 170.000. Contato (54)
99981 3000 ou 98404 5302.
VENDO apartamento no Edifício Resedá, com
renda de aluguel, no bairro Maria Goretti, com 1
dormitório, sala/cozinha, área de serviço, banheiro
e boxe de garagem. Área total de 55,674m² e área
privativa de 41,872m². Prédio de esquina. Contato
(54) 98404 5302 ou 99981 3000. Valor R$ 160.000.

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br
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ORDEM DO DIA:

Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº 048/2021 – Objeto: Aquisição de um veículo (van) zero km para a Secretaria de
Saúde, Trabalho e Ação Social. Dia 03/12/2021, às 9h.
Pregão Presencial Nº 049/2021 – Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza
urbana. Dia 03/12/2021, às 14h.
Pregão Presencial Nº 050/2021 – Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais
e equipamentos hidráulicos para a rede d’água. Dia 06/12/2021, às 9h.
Resumo de Contratos
Contrato n° 127/2021 – Dispensa de licitação nº 028/2021 – Contratado: Mecânica Global G7 Ltda.
Objeto: Revisão preventiva de 1.500 horas da retroescavadeira Randon RD406, da Secretaria Municipal
da Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. Valor: R$ 5.412,80. Prazo: 30 (trinta) dias, a contar
de 3 de novembro de 2021.
Contrato nº 128/2021 – Pregão Presencial nº 042/2021 – Contratado: Prime Indústria E Comércio De
Máquinas Ltda. Objeto: Aquisição de rompedor hidráulico novo, com capacidade para ser acoplado em
retroescavadeira CAT 416E, ano 2011, com kit hidráulico. Valor: R$ 57.400,00. Prazo: início na data da
assinatura, em 03 de novembro de 2021 e por termo final o término da garantia do objeto.
Contrato nº 129/2021 – Tomada de Preços nº 008/2021 – Contratado: ACM Assessoria E Consultoria
Em Geologia E Meio Ambiente Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de
Registro do Município de Santa Tereza junto ao CREA/RS como extrator mineral e anotação de
responsável técnico pela atividade. Valor: R$ 720 mensais. Prazo: 12 (doze) meses, a contar de 5 de
novembro de 2021.
Contrato n° 130/2021 – Dispensa de licitação nº 029/2021 – Contratado: CNT Contabilidade Ltda.
Objeto: contratação emergencial de empresa para prestação de serviços contábeis ao município do Santa
Tereza/RS. Valor: R$ 8.500 mensais. Prazo: 60 (sessenta) dias, a contar de 8 de novembro de 2021.
Contrato nº 131/2021 – Pregão Presencial nº 044/2021 – Contratado: GBP Serviços de Pinturas e
Sinalizações Ltda. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de sinalização viária
horizontal, com fornecimento de mão de obra e material. Valor: R$ 24.252,50. Prazo: 30 (trinta) dias, a
contar de 16 de novembro 2021.
Contrato nº 132/2021 – Dispensa de licitação nº 030/2021 – Contratado: Primeira Fila Produções
Artistícas – Eireli. Objeto: contratação de empresa especializada para formatação das ações,
gerenciamento e acompanhamento de execução, direção geral de espetáculo e coordenação das oficinas
didático formativas no âmbito do projeto “LA STORIA DELL’ANTICA COMUNITA,
CONSTRUZIONE DEL TEMPIO”. Valor: R$ 17.000,00. Prazo: 8 (oito) meses, a contar de 16 de
novembro de 2021.
Contrato nº 133/2021 – Tomada de Preços nº 014/2021 – Contratado: Integra Geologia Ambiental
Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada para realização do monitoramento relativo ao Item 5
da Licença Única da Fepam nº 00208/2018, para mediação de área degradada no antigo aterro sanitário.
Valor: R$ 1.800,00 por atendimento. Prazo: 12 (doze) meses, a contar de 16 de novembro de 2021.
Resumo Atas de Registro de Preço
Ata de Registro de Preços nº 015/2021 – Pregão Presencial nº 043/2021 – Registro de preços para futura
e eventual aquisição de peças e correias para o britador municipal. VTR Mineração LTDA: Itens 01, 02,
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, totalizando um
valor até R$ 90.161. Vigência: 12 meses, a contar de 12 de novembro de 2021.
Ata de Registro de Preços nº 016/2021 – Pregão Presencial nº 045/2021 – Registro de preços para futura
e eventual aquisição de quadros de comando e materiais elétricos para poços artesianos e recalques do
município. Motorfer Serviços De Instalações Hidráulicas Ltda: Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23, totalizando um valor até R$ 46.585. Startek Automacao
Industrial Ltda: Item 21, totalizando um valor até R$ 650. Vigência: 12 meses, a contar de 16 de novembro
de 2021.
Resumo de Termos Aditivos
Termo Aditivo nº 003/2021 – Referente ao Termo de Credenciamento – Contrato nº 187/2018 –
Chamamento Público nº 002/2018 – Visando à prestação de serviços de consultas médicas especializadas
na área de hematologia. Meditrab Clínica Sociedade Simples Pura. Valor: até R$ 601,20 mensais.
Prazo: 12 (doze) meses, a contar de 08 de novembro de 2021.
Termo Aditivo nº 003/2021 – Referente ao Termo de Credenciamento – Contrato nº 188/2018 –
Chamamento Público nº 002/2018 – Visando à prestação de serviços de consultas médicas especializadas
na área de pneumologia. Serviços De Pneumologia Dr. Adriano Alves Muller S/S. Valor: até R$
1.202,40 mensais. Prazo:12 (doze) meses, a contar de 8 de novembro de 2021.
Termo Aditivo nº 003/2021 – Referente ao Termo de Credenciamento – Contrato nº 186/2018 –
Chamamento Público nº 002/2018 – Visando à prestação de serviços de consultas médicas especializadas
na área de dermatologia. Clínica Dermatológica Michelon Gasperin Ltda. Valor: até R$ 2.404,80
mensais. Prazo: 12 (doze) meses, a contar de 8 de novembro de 2021.
Termo Aditivo nº 001/2021 – Referente ao contrato nº 110/2021 – Dispensa de Licitação nº 024/2021 –
Visando à contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto técnico de eficiência
energética para substituição de lâmpadas de iluminação pública no Município. ISE Engenharia Ltda.
Fica acrescido na Cláusula Sexta do contrato original: d) Despesas com ART – Anotação de
Responsabilidade Técnica ficam a cargo do Município. As demais cláusulas do contrato original
permanecem inalteradas, sendo as mesmas ratificadas. Data: 9 de novembro de 2021.
Termo Aditivo nº 001/2021 – Referente ao contrato nº 116/2021 – Tomada de Preços nº 010/2021 –
Visando à contratação de empresa especializada para licenciamento das estradas municipais da Linha José
Júlio e trecho da Rota Turística Caminho do Pão e do Vinho. Consubio Assessoria E Consultoria
Ambiental Ltda. Fica prorrogado o prazo de validade do contrato em mais 30 (trinta) dias, a contar de 10
de novembro de 2021. As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas, sendo as mesmas
ratificadas.
Termo Aditivo nº 017/2021 – Ata de Registro de Preços nº 001/2021 – Pregão Presencial nº 001/2021 –
SRP nº 001/2021 – Referente ao novo preço da gasolina comum, gasolina aditivada e óleo diesel S10.
Comércio de Combustíveis Colosso do Vale Ltda. Valor: R$ 7,19 ao litro da gasolina comum, R$ 7,52
ao litro da gasolina aditivada e R$ 5,77 ao litro do óleo diesel S10. Prazo: a contar de 05 de novembro de
2021.
Resumo de Contratos de Processo Seletivo
Termo Aditivo nº 001/2021 – Referente ao contrato administrativo por tempo determinado n° 002/2021
– Contratada: Maria Elisabete Manara – Cargo: Controlador Interno – Fica prorrogado o prazo do
contrato em mais 06 (seis) meses, a contar da data de 07 de novembro de 2021.
Termo Aditivo nº 001/2021 – Referente ao contrato administrativo por tempo determinado n° 001/2021
– Contratada: Daiane Lava – Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Fica prorrogado o prazo do contrato
em mais 06 (seis) meses, a contar da data de 7 de novembro de 2021.

1º – Prestação de contas do biênio (2020-2021).
2º – Eleger e dar posse a 1/3 dos membros do conselho deliberativo.
3º – Tratar de assuntos gerais.

Informações pelo telefone (54) 3456 1033 ou site www.santatereza.rs.gov.br. Santa Tereza/RS, 29 de
outubro de 2021.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA
CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE BENTO GONÇALVES
REGISTRO DE CHAPA
O SITRACOM-BG comunica que foi registrada uma única chapa para
concorrer às Eleições Sindicais, para o quadriênio 2022/2026, a realizar-se no
dia 8 de dezembro de 2021, sendo denominada de chapa um, composta pelos
seguintes candidatos com seus respectivos cargos:
Adriana Machado de Assis – Presidente
Alexandro Giuriatti da Silva – Vice- presidente
Carlos Laerte Aranguiz Josende – Secretário-geral
Lionina Salete Cabral Piegas Demichei – 1º Secretária
Arcelo José Rossini – Tesoureiro-geral
Gilmar Burato – 1º Tesoureiro
Ivo Vailatti – Diretor de Educação
Suplentes de Diretoria: Valério Marcolin, Jandir Rimoldi, Luiz Paulo do Prado
Lopes, Clademar Verdi, Rodrigo Figueiro Hitter, Isac Camargo de Oliveira,
Marlene Pasini Ferreira.
Conselho Fiscal Efetivos: Maria de Lourdes Fernandes de Oliveira, Oclides
Lagunaz e Itajiba Soares Lopes.
Conselho Fiscal Suplentes: Valdir Laureano dos Santos, Darcy Defendi e
Marlene Maria Marsango.
Representantes Efetivos junto à Federação: Ivo Vailatti e Adriana Machado de
Assis.
Representantes Suplentes junto à Federação: Gilmar Burato e Valério
Marcolin.
Bento Gonçalves, 19 de novembro de 2021.
IVO VAILATTI
Presidente
Rua Candelária-235, Bento Gonçalves/RS – 54-3452-2538 – sticmbg@terra.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DE BENTO
GONÇALVES – ASMEBE
Edital de Convocação
O presidente da ASMEBE, Luis Carlos Cordazzo, no uso de suas atribuições
legais, convoca os associados para reunião de encerramento e apresentação de
contas, juntamente com a eleição do presidente e diretoria, para o exercício dos
anos de 2022 e 2023. Esta reunião será realizada no dia 20 de dezembro de
2021, na 2ª Igreja do Evangelho Quadrangular (Catedral Quadrangular),
localizada na rua Sestílio E. Possamai, 196, bairro Jardim Glória, em Bento
Gonçalves (RS), às 20h em primeira chamada e às 20h30 em segunda
chamada, com os que estiverem presentes.
Bento Gonçalves, 19 de novembro de 2021.
Luis Carlos Cordazzo
Presidente

SOCIEDADE EDUCATIVA E CULTURAL BARRACÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
De acordo com o estatuto em vigor, convoco os senhores associados da
SOCIEDADE EDUCATIVA E CULTURAL BARRACÃO para
Assembleia-geral Ordinária a ser realizada no dia 5 de dezembro de 2021, às
11h, no ginásio da sociedade, no bairro Barracão, em Bento Gonçalves, em
primeira convocação com a presença de 50% dos sócios (+) mais (1) um, e em
segunda convocação 30 minutos após, com a presença de qualquer número,
para deliberar a seguinte:

Claudino Bianchi
Presidente

Gisele Caumo
Prefeita Municipal

15

99665 2112

54
Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo
Bento Gonçalves

54 3452 2755
NO CORAÇÃO DA CIDADE

(54) 3454 6422

Rua Mario Morassutti, 230
Borgo - Bento Gonçalves

www.persolle.com.br

SUA MOTOCICLETA NO
LUGAR CERTO!

VENDO ÓTIMO TERRENO EM CONDOMÍNIO FECHADO,
único condomínio
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
paisagem e belezas
naturais, com 800m²
(20x40). Valor R$
480.000. Parcelo
direto em 20 vezes.
Contato
(54) 99981 7423.
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Alerta

Diariamente, cerca de três ocorrências
de incêndio em vegetação são
atendidas pelos Bombeiros na região

Fotos PRF e arquivo pessoal

Foto: Divulgação

Dado relativo ao
período de verão
levanta alerta sobre
importância de
evitar práticas como
as queimadas para
limpeza do terreno
Eduarda Bucco
Com a proximidade do verão
e a previsão de tempo seco para
os próximos meses, o Corpo de
Bombeiros já lança o alerta sobre
a importância de evitar práticas
que provocam incêndios em vegetação. Conforme a MetSul, com
um quadro de estiagem que deverá se instalar neste verão, além
da previsão de calor intenso com
temperatura acima da média sob
o efeito do La Niña, o risco de fogo
será muito mais alto que o normal
no Rio Grande do Sul.
Conforme o Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves, a média de
ocorrências de fogo em vegetação
na região é de três por dia durante o verão. E um dos principais
causadores desses incêndios é o
hábito de atear fogo para limpeza
de terreno. “A pessoa não fica controlando, então pega na vegetação
seca, o fogo se alastra e depois não
consegue apagar”, explica o tenente Germiniani.

Tragédia na BR-470
Balanço
Acidentes matam
Grave acidente de trânsito
deixa quatro mortos em Bento 78 pessoas em

Com isso, o Corpo de Bombeiros acaba precisando deslocar uma
ou mais viaturas em uma ocorrência que pode demorar horas para
ser finalizada. “No ano passado,
próximo a dezembro, um senhor
no Vale dos Vinhedos juntou um
monte de folhas e galhos secos e
ateou fogo. Por volta do meio-dia,
ele nos ligou porque não conseguiu controlar as chamas. Ficamos
até as 20h para fazer o combate,
porque quando terminávamos de
um lado, tínhamos que ir para outro”, relata o soldado Baigorra.
A expectativa é que essas
ocorrências tenham um aumento
significativo a partir das próximas semanas, com a chegada do
verão. Dessa forma, os Bombeiros adiantam a recomendação
para a população: “Para limpar
o terreno, a pessoa tem que fazer a roçada, e não atear fogo. A
mesma coisa acontece com o lixo.
Se o caminhão do lixo não passa

na sua casa, o ideal é acionar a
prefeitura ou procurar um local
adequado para despejar esses resíduos, e não colocar fogo”, aconselha o tenente.
Conforme o soldado Baigorra,
a corporação já está organizando
a logística para atender a alta demanda desse tipo de ocorrência
nas próximas semanas, mas pede
auxílio da população para que elas
sejam evitadas. “Na maioria das
vezes, não é possível controlar o
fogo”, alerta.
A corporação ainda ressalta
que o ato de atear fogo pode ser
considerado crime, se ele acabar
fugindo do controle e causando
danos a pessoas, animais e ao
meio-ambiente. “Se chegarmos
na ocorrência e percebemos que
houve danos, podemos acionar
o policiamento e fazer um termo
circunstanciado para a pessoa
que causou as chamas”, afirma o
tenente Germiniani.

Um grave acidente de trânsito deixou quatro pessoas mortas
na noite de domingo, 14/11, no
km 206 da BR-470, em São Valentim, Bento Gonçalves. O acidente
envolveu um veículo Jeep Renegade, que transitava sentido Veranópolis/Bento, e um GM/Celta,
que transitava no sentido oposto.
Conforme a PRF, o Jeep, com placas de Belo Horizonte (alugado),
teria invadido a contramão e colidido contra o Celta.
O motorista Natan Fernandes
Aguiar, de 29 anos, sua esposa

Ana Paula Grandi, de 31 anos,
e a filha do casal, de apenas 10
meses, Cecília Grandi de Aguiar,
estavam dentro do veículo Celta
e morreram ainda no local. Eles
eram de Veranópolis. Já o motorista do Jeep Renegade, Aliones
Salvador, de 45 anos, natural de
Dois Lajeados, morreu logo após
chegar ao hospital. Ainda, seguem
em estado grave no hospital Tacchini uma mulher de 25 anos,
irmã de Natan, e uma criança de
cinco anos, que também era filha
do casal que veio a óbito.

rodovias federais
no feriado

A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) contabilizou 78 mortes
nas rodovias federais entre os
dias 12 e 15 de novembro, segundo balanço da Operação Proclamação da República 2021, divulgado nesta terça-feira, 16/11,
em Brasília. Por se tratar de feriado prolongado, que inclui um
fim de semana, a comparação do
resultado tem por base o mesmo
feriado de 2019, quando houve
80 mortes.
Segundo a pesquisa, os 779
acidentes anotados em 2021
representam queda de 12% na
comparação com os 889 acidentes do mesmo período em 2019.
Se o recorte abranger os acidentes, a queda é de 9% (210 acidentes, ante os 232 de 2019). O total
de feridos ficou em 888, número 18% menor que os 1.077 de
2019.
Os 8.455 policiais que atuaram nos serviços operacionais
em todo o país fiscalizaram
142.152 veículos e 141.310 motoristas.
Dos 15.245 testes feitos com
bafômetros, 93 resultaram em
prisão, em meio a 920 autuações
por alcoolemia. “A cada 16 testes
feitos em condutores, um resultou em flagrante por condução
sob efeito de álcool; e a cada nove
condutores flagrados, um foi preso”, informou a Coordenação de
Policiamento de Trânsito da PRF.
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Crime frustrado

Operação Hipo

Criminosos morrem em confronto Cerca de 60% das hamburguerias de Caxias
adquiriam carne de cavalo de grupo criminoso
com a BM após assalto a loja de
armas em Farroupilha
Reprodução/WhatsApp

Fato aconteceu na
manhã de quartafeira, 17/11. Um
policial militar ficou
ferido, mas passa
bem
Um assalto a uma loja de armas em Farroupilha resultou na
morte de dois criminosos pela
Brigada Militar na manhã desta
quarta-feira, 17/11.
Conforme informações da Brigada Militar, após receber informações sobre o assalto, uma guarnição imediatamente se deslocou

ao estabelecimento e acabou se
envolvendo em um confronto com
os criminosos. Um dos assaltantes
foi morto pela Brigada Militar ainda no local, enquanto outros três
teriam fugido em direção ao Parque dos Pinheiros. Durante o confronto, um policial foi ferido com
um tiro de raspão na cabeça, mas

foi encaminhado para atendimento médico e passa bem.
Ainda segundo a BM, policiais
realizaram um cerco e conseguiram prender dois dos indivíduos
que haviam fugido. O terceiro criminoso, que ainda estava foragido,
também foi morto após confronto
com equipes do 4° BPChoque.

Em uma ação na madrugada
de quinta-feira, 18/11, a Polícia
Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase R$ 1 milhão em
cigarros contrabandeados do
Paraguai. A carga era transportada em um caminhão que foi
abordado na BR-470, no município de Veranópolis.
Conforme a PRF, a ação
aconteceu durante uma ope-

ração para combate à criminalidade, quando policiais
rodoviários federais abordaram, na BR-470, um caminhão
Volkswagen. O veículo estava
completamente carregado com
cigarros paraguaios, totalizando 250 mil maços, avaliados em
quase R$ 1 milhão.
Conforme a PRF, o motorista, um catarinense de 49 anos,

não tinha qualquer documentação da carga que transportava.
Ele admitiu que foi pago
para trazer os cigarros do Paraguai para entregá-los na Serra
Gaúcha.
O homem foi preso por contrabando e conduzido para a
área judiciária federal. A carga
e o veículo foram apreendidos
e ficarão à disposição da Justiça.

Na BR-470
PRF prende contrabandista com caminhão
carregado de cigarros paraguaios

Na manhã de quinta-feira,
18/11, o Ministério Público do Rio
Grande do Sul (MPRS), por meio do
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco)
– Segurança Alimentar, deflagrou
a operação Hipo, em Caxias do Sul.
O objetivo da ação era desarticular
organização criminosa e apurar crimes contra as relações de consumo
e contra a saúde pública. No total,
seis pessoas foram presas, além do
cumprimento de 15 mandados de
busca e apreensão referentes a oito
alvos.
A investigação, iniciada há
cerca de dois meses, teve início a
partir de notícias da Inspetoria de
Defesa Agropecuária de Caxias do
Sul, que relatou ao MPRS a existência de abate clandestino de cavalos,
com posterior trituração da carne,
para venda a estabelecimentos comerciais que utilizam carne moída
como ingredientes, em Caxias do
Sul e região, além da alimentação
de suínos com restos de comida de
restaurantes.
Em análise às conversas interceptadas pelo MPRS com autorização da Justiça, o Gaeco apurou
que o grupo investigado abastecia
estabelecimentos da cidade com
grandes quantidades de carne (em
forma de hambúrgueres e bifes)
provenientes do abate clandestino
de equinos, suspeita que foi confirmada por meio da realização de
perícias em duas hamburguerias
de Caxias do Sul, em cujos lanches
foi encontrada presença de DNA
de cavalo. Também eram mistura-

MP

das carnes de peru e suíno. “Eram
distribuídos em torno de 800kg
semanais”, conta o coordenador do
Gaeco – Segurança Alimentar, promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho.
Conforme o Ministério Público, o grupo não possui autorização
para o abate e comercialização de
nenhum tipo de carne. Assim, as atividades de abate, beneficiamento,
armazenamento e comercialização
vinham ocorrendo sem qualquer
fiscalização, o que é essencial para
prevenir que carnes sem inspeção
de fiscais médicos veterinários sejam consumidas pelas pessoas. Os
agentes também apontaram que os
locais onde a carne era processada
apresentava péssimas condições de
higiene e sanitização.
Durante a investigação, o Gaeco comprou hambúrgueres em três
estabelecimentos comerciais de Caxias do Sul que costumavam adquirir carne moída do grupo investigado. O DNA de cavalo foi identificado
na carne de lanches adquiridos de
dois dos estabelecimentos: Mírus

Hambúrguer Ltda. ME e Natural
Burguer. Ainda, segundo Alcindo
Bastos, há informações preliminares de que em torno de 60% das
hamburguerias de Caxias do Sul
adquiriam produtos desse grupo.
Três pessoas eram responsáveis pelo abate clandestino e
beneficiamento da carne sem procedência: uma mulher, familiar
dos primeiros, atuava como “telefonista”, tendo conhecimento das
práticas criminosas e auxiliando a
família no esquema. Outro homem
com estreita ligação com a família
recolhia os restos de comida dos
estabelecimentos para alimentação de suínos e é considerado pelo
Gaeco peça importante no abate e
comércio clandestino de carnes. O
sexto homem é o responsável principal pela comercialização da carne
na forma de hambúrgueres e bifes
para restaurantes, ou seja, o elo do
grupo criminoso com os clientes.
Outros dois são os responsáveis
pela confecção dos hambúrgueres
e, por fim, o último tinha como
função encontrar e comprar os cavalos que posteriormente seriam
abatidos.
As escutas apontam também
a utilização de carne estragada, lavada para tirar o odor e misturada
a outras na confecção dos hambúrgueres. Há indícios, ainda, de que
alguns dos animais abatidos pelo
grupo seriam subtraídos de carroceiros, sendo que os próprios carroceiros estariam furtando os cavalos uns dos outros para fornecer ao
abate para o grupo criminoso.
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Neste fíndi

Raquel Konrad
A população de Bento Gonçalves tem boas opções de diversão para toda a família neste fim
de semana. Além de poder apreciar e fotografar a decoração, que
tem atraído centenas de pessoas
para o centro, especialmente à
noite, quando as luzes natalinas
se acendem, a comunidade pode
assistir a shows e apresentações
artísticas gratuitas em diferentes
locais da cidade.
A praça Rui Lorenzi, carinhosamente chamada de Praça das
Rosas, em frente à Igreja Cristo
Rei, no bairro Cidade Alta, será
palco do projeto EnCantos, nesta
sexta-feira, 19/11. O cancioneiro
ítalo-gaúcho, com as interpretações da Farina Brothers, dará o
tom do encontro. O projeto ainda
prevê mais três shows: dia 28/11,
no Parque de Eventos, às 18h30;
03/12 na praça Achylles Mincarone (São Bento), às 19h30; e
10/12, na Via del Vino, às 20h.

Hugo Araújo

Programação do
Natal Bento inclui
shows da banda
Farina Brothers na
Praça das Rosas,
na sexta-feira, e da
Canarinhos, na Via
Del Vino, no sábado,
e ainda apresentação
do Grupo Tholl,
também no centro, no
domingo.

Juliano Kirinos

Fim de semana reserva diversas atrações

Projeto EnCantos movimenta a Praça das Rosas,
com show da banda Farina
Brothers, nesta sexta-feira
O EnCantos, além de apresentar canções queridas pelo
público, como “Strani Amori”, de
Laura Pausini, e “Guri”, de César
Passarinho, ainda terá canções
românticas, clássicos folclóricos
e composições contemporâneas.
A banda Farina Brothers também
promete novos arranjos para temas como “Datemi un Martelo”,
de Rita Pavone, e “Céu, Sol, Sul”,
de Leonardo.
Também
na
sexta-feira,
19/11, ocorre a chegada do Papai-Noel no L’América Shopping,
a partir das 16h. A entrada é gratuita. Ao longo do fim de semana,
o bom velhinho atenderá a garotada das 14h às 20h. Já no Shopping Bento, a visita ao papai-noel
ocorre das 14h às 18h.
VIA DEL VINO
Já no sábado e domingo, os

Grupo Tholl faz a primeira das três apresentações na Via
Del Vino. Espetáculo é gratuito e inicia às 20h.
shows serão na Via Del Vino. No
sábado, 20/11, a partir das 20h,
quem comanda o espetáculo noturno é a banda Canarinhos. E no
domingo, 21/11, um dos espetáculos mais aguardados: a apresentação do Grupo Tholl. O show
inicia às 20h. A prefeitura orienta
que a comunidade mantenha o
distanciamento e leve sua própria
cadeira, para apreciar melhor as
apresentações. Quem não conseguir acompanhar o Grupo Tholl
neste domingo terá outras duas
oportunidades: no dia 09/12 e
20/12.
Outras apresentações na
Via Del Vino ocorrem sempre
às quintas-feiras. No dia 25/12,
quem comandará o espetáculo
será o estúdio de dança P1Oito.
ATRAÇÕES PERMANENTES.
Na Via Del Vino, outras duas
atrações são oferecidas à comunidade. A primeira é a Casa do

Papai-Noel, que atende diariamente das 10h às 11h30 e das
15h às 17h30. Nas noites de shows, quintas, sábados e domingos,
o papai-noel recebe também das
15h às 17h30 e das 19h30 as
21h30. Já o Carrossel, atração que
neste ano novamente encanta a
criançada, funciona diariamente
das 14h às 22h. Para ter acesso
ao brinquedo, é necessário levar
alimento ou ração para doação.

Nest promove Batalha de
rimas e Maratona Urbana
Bruna Ferreira

Natal Bento

“Do Livro Ao Rap” será realizado no sábado, 20/11,
na praça Vico Barbieri. Já a Maratona Urbana reunirá
oficinas, batalhas de dança, campeonato de skate, entre
outras atrações, no domingo, 21/11, na praça Centenário
A Nest Support e a Nest Panos
estarão promovendo oficialmente
o retorno dos eventos presenciais
neste fim de semana, com duas
atrações que prometem movimentar praças do município. No sábado, 20/11, as batalhas de rima do
evento “Do Livro Ao Rap” acontecerão na praça Vico Barbieri, no
Centro. Nessa ação da Nest, são
escolhidos trechos de livros pela
curadoria do evento, a fim de promover intersecções entre artísticas de improviso, rima e literatura.
Para essa edição, o livro escolhido é “Nem Tudo Foi Dito”,
organizado pelo escritor Douglas
Ceccagno, com a participação de
diversos autores locais. Além das
batalhas de conhecimento, também ocorrerá uma “collab” com a
Batalha Da Praça, reconhecida batalha de rimas da cidade.
De acordo com o rapper André Almeida, organizador da Ba-

talha Da Praça e um dos principais
nomes do Rap Local, “Do Livro Ao
Rap é uma proposta inovadora,
pois tem desafiado a galera a ler e
se preparar mais. A expectativa é
refletir na melhora dos trabalhos
dos MCs de Bento e região”, analisa. “É importante também a escolha de um livro local. É a cultura
de Bento sendo exaltada em suas
diferentes linguagens”, continua.
O evento contará com a presença do jurado Monge MC, de
Belo Horizonte, um dos criadores
do Duelo Nacional de MCs, considerado o maior do Brasil.
“Do Livro ao Rap” é organizado em uma parceria entre a Nest
Support, Nest Panos e o estúdio
Viela 73, sendo premiado pelo Prêmio Movimento da Lei Aldir Blanc
de Bento Gonçalves. Para esta edição, os organizadores disponibilizarão máscaras e pontos de álcool
gel aos participantes.
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20 de Novembro

Confira 12 palavras e expressões
racistas para excluir do vocabulário
Algumas das palavras
são utilizadas
diariamente na
língua portuguesa,
muitas vezes sem
conhecimento sobre
sua origem do período
escravocrata
Eduarda Bucco
Novembro é considerado o
mês da consciência negra, com seu
ápice no dia 20, data escolhida em
homenagem ao líder quilombola
Zumbi dos Palmares. Durante todo
o mês são realizadas diversas ações
em todo o país, a fim de tratar sobre
o racismo estrutural que ainda impera na sociedade brasileira. E um
dos aspectos que evidenciam esse
preconceito enraizado é a própria
língua portuguesa, importada e imposta pelos colonizadores brancos.
Em nosso vocabulário, ainda é
possível encontrar diversas expressões que têm sua origem no período escravocrata ou associam o povo
negro a conotações pejorativas. São
termos que ainda podem passar
despercebidos no dia a dia, mas
que contam muito sobre a história
de um país marcado pela escravidão. Foram mais de 300 anos de
escravatura na história do Brasil,
tempos que ainda são lembrados
com um sentimento de luto por

todo sofrimento daqueles que apenas clamavam por liberdade.
Em Bento Gonçalves, a professora Elisângela de Souza Fontoura,
atualmente diretora do departamento cultural e pedagógico da
Sociedade Educativa e Cultural 20
de Novembro, tem realizado uma
série de atividades e palestras nas
escolas. Entre os temas abordados,
estão as expressões racistas ainda utilizadas em nosso dia a dia,
como “denegrir”, “fazer nas coxas”,
“criado-mudo” e “doméstica”, por
exemplo.
“Sempre digo nas palestras
o seguinte: essas palavras, essas
expressões, são de origem racista,
preconceituosa daquele tempo.
Mas quando a gente fala, não é culpa nossa, está na nossa cultura, e é
nossa função enquanto escola, enquanto educadores, fazer com que
elas deixem de ser usadas, porque
elas ferem as pessoas”, comenta.
“As pessoas de origem afrodescendente sofrem. Eu sou uma mulher
de cabelo crespo, ‘black power’, e
quando alguém diz: ‘teu cabelo é
ruim’, isso machuca, magoa. As palavras ferem”, revela a professora.
Dessa forma, a disseminação
do real significado e da origem
dessas expressões se mostra como
uma atitude necessária para contribuir com o fim do racismo estrutural. “Temos que ter conhecimento
dessas palavras, saber que elas
existem para, então, bani-las de
nosso vocabulário”, finaliza.

Movimento Negro Raízes
recebe prêmio Zumbi
dos Palmares pela 3ª vez

Divulgação/Prefeitura de Bento

Lista de algumas dessas expressões
1 - Mulata: a palavra “mulata” faz referência ao animal “mula”, que seria o
filhote do cruzamento de um cavalo com uma jumenta ou de um jumento com uma égua. No Brasil Colônia, o adjetivo “mulata” era usado para se
referir às mulheres negras, ou oriundas de um relacionamento mestiço.
2 - Denegrir: o verbo “denegrir” é utilizado como sinônimo de “difamar”,
porém, a etimologia da palavra significa “tornar negro”. A expressão faz
uma relação entre a negritude e algo maldoso ou negativo.
3 - Fazer nas coxas: essa é mais uma expressão herdada do Brasil
Colônia. Acredita-se que ela venha da técnica utilizada pelos escravizados
para fazer telhas, que eram moldadas nas coxas. Por serem artesanais e
seguirem os formatos dos corpos, as peças não se encaixavam bem umas
nas outras, sendo consideradas mal feitas.
4 - Doméstica: a palavra “doméstica” se refere às mulheres negras que
trabalhavam dentro da casa das famílias brancas e eram consideradas
domesticadas, já que os negros eram vistos como pessoas selvagens.
5 - Meia tigela: a expressão “meia tigela” também é uma herança do
período escravocrata. Naquela época, os negros que não conseguiam
cumprir as metas de trabalho, recebiam apenas metade da porção de
comida e eram apelidados de “meia tigela”. O termo se refere a algo sem
valor, medíocre.
6 - A dar com pau: essa expressão refere-se aos navios negreiros, onde os
negros que não obedeciam recebiam uma alimentação dosada por uma
colher de pau.
7 - Inhaca: “inhaca” é o nome de uma ilha de Moçambique, país da África
Oriental. Desde a época colonial o termo é usado para falar de algo com
cheiro forte, desagradável. A expressão reforça preconceitos ao associar
a ilha, onde a população é majoritariamente negra, a algo desagradável
e nojento.
8 - Tigrada: tigrada se refere aos negros “tigres”, que eram os negros que
carregavam os baldes de fezes das casas dos senhores até os rios. A amônia escorria pelas costas e queimava a pele em forma de listras. Ficavam
tigrados, parecendo tigres.
9 - Criado Mudo: criado mudo se refere aos escravos “de dentro”, que
serviam os senhores e visitas, sem poder falar nada. Ficavam mudos.
10 - Doméstica: se refere às escravas que eram bravas e não aceitavam
se submeter. Elas eram torturadas até ficarem dóceis, domesticadas.
As empregadas domésticas foram, por muito tempo, pessoas que não
poderiam se contrapor aos seus empregadores.
11 - Da cor do pecado: os negros eram a fonte do desejo sexual dos
seus senhores, o que os levava a cometer adultério e estupro. A “a cor”
favorecia os atos pecaminosos.
12 – Cabelo ruim: o cabelo crespo era dito ruim por ser grudadinho e
mais difícil de ser penteado e modelado. O cabelo liso que era bom, por
ser fácil de manusear.

O Movimento Negro Raízes,
de Bento Gonçalves, recebeu pela
terceira vez o Prêmio Zumbi dos
Palmares, concedido pela Assembleia Legislativa do RS. A cerimônia
de entrega foi realizada na quarta-feira, dia 17/11, em Sessão Solene
no Plenário 20 de Setembro da Assembleia.
Considerado o maior prêmio
de referência Negra do RS, o Zumbi
dos Palmares tem a finalidade de
reconhecer e destacar personalidades e/ou entidades que atuam
em prol da valorização e desenvolvimento da Comunidade Negra
no estado do Rio Grande do Sul. O
prêmio foi criado como um tributo
ao líder negro Zumbi dos Palmares,
ícone da luta pela liberdade dos
negros e excluídos no país, e é concedido anualmente. O Movimento
Negro Raízes recebeu seu primeiro
reconhecimento pela atuação em
maio de 2018 (ano de sua instituição), através de Voto de Congratulações concedido pela Câmara de
Vereadores de Caxias do Sul por
sua atuação.

Em novembro de 2018, a entidade recebeu o 1º Prêmio Zumbi
dos Palmares da Assembleia Legislativa, por sua atuação cultural,
sendo o primeiro reconhecimento estadual do Movimento. Já em
2019, de forma inédita, recebeu o
2º Prêmio Zumbi por sua atuação
social, compondo o segundo reconhecimento do estado.
Em abril deste ano, o Movimento foi comtemplado pelo Edital
“Ações Culturais da Comunidade”
realizado pela CUFA-RS, em parceria com a secretaria de Cultura.
Em junho, a coordenadora do Movimento Solana Corrêa recebeu o
‘Prêmio Trajetórias Culturais Mestra Sirley Amaro’ na categoria ‘Culturas Populares’, pelo seu ativismo
em prol da Causa Negra. Já em
agosto, o Movimento Negro Raízes
recebeu o reconhecimento da Câmara e Vereadores de Bento Gonçalves, através de outorga de Portaria de Louvor e Agradecimento pela
por sua dedicação, contribuição e
relevantes serviços prestados ao
município.
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Urgência climática

Aumento das temperaturas e chuvas irregulares já são percebidas na região
Assim como em todo
o mundo, as sutis
mudanças climáticas
na Serra Gaúcha
começam a evidenciar
a urgência do Poder
Público e da sociedade
em geral assumir
um compromisso
verdadeiro com a
redução de gases
do efeito estufa e
com o combate do
desmatamento
Eduarda Bucco
Nas últimas semanas, a temática ambiental tem tido destaque
nos noticiários de todo o mundo
devido à realização da 26ª Conferência das Partes da Convenção
das Nações Unidas sobre o Clima
(COP26). O evento, que aconteceu
de 1º a 12 de novembro, era a esperança de muitos ambientalistas
de firmar compromissos eficazes entre as nações para limitar
o aquecimento do Planeta Terra
em 1,5°C nos próximos anos. Mas
assim como demais especialistas
da área, o professor de Geografia
e coordenador dos cursos técnicos
de Meio Ambiente do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS),
Siclério Ahlert, afirma que, novamente, uma COP não trouxe soluções para o aquecimento global.

“Aliás, muito pouco do compromisso assumido em Kyoto [COP3]
na década de 1990 foi cumprido
até hoje. No Brasil, até hoje não
há uma legislação clara sobre créditos de carbono, que foi uma das
decorrências de Kyoto. Pouco se
resolveu, pois a concentração de
gases de efeito estufa continua aumentando”, comenta o professor.
Entretanto, Ahlert avalia que,
mesmo que fossem firmados acordos sérios para frear o aumento
da temperatura global, não seria possível evitar a previsão de
aquecimento em 1,5°C até 2030,
conforme previsão da ONU. “Nenhum processo feito hoje, seja de
redução do desmatamento ou diminuição das emissões de metano
ou outros gases de efeito estufa,
terá impacto nessa tendência de
aumento da temperatura. Esse
1,5 °C é resultado de tudo que se
fez nas últimas décadas”, analisa.
“Aguarde 2030 e verá que nada do
que foi dito na COP26 foi cumprido”, lamenta o professor.
E os impactos da ação do homem já começam a ser sentidos
em todas as partes do mundo.
Aqui na Serra Gaúcha, por exemplo, o professor cita que já é possível perceber o aumento nas
temperaturas médias e uma maior
irregularidade na precipitação,
com eventos de secas e de chuva
intensa. “Neste ano, esse quadro
está sendo influenciado pela La
Niña, que causa menos precipitação no Sul do Brasil como um
todo”, complementa. Ainda, Ahlert
cita a alteração das temperaturas
mínimas. “Não faz mais tanto frio

Divulgação/Emater

durante as madrugadas, inclusive
no inverno”, comenta.

HÁ SOLUÇÕES?
Conforme o professor do
IFRS, a solução para frear o aquecimento global envolve uma série
de fatores. Entre eles, abandonar
o combustível fóssil e agilizar o
processo de implantação de matrizes energéticas renováveis em
todo o mundo. “O compromisso
com uma matriz energética mais
limpa deveria ser o primeiro dessa COP”, opina. “Além disso, o modelo econômico de consumo está
esgotando os recursos naturais
e energéticos. Isso é totalmente
insustentável, mas demora para
ser revisto e trará impacto social
intenso”, complementa.
Ahlert acredita que o primeiro passo seja “não ampliar o problema”, firmando um compromisso com o não desmatamento da
Amazônia e do Pantanal e parando
de utilizar combustíveis fósseis.
“Depois, sim, pode-se pensar na
recuperação e reflorestamento de
áreas degradadas”, comenta.
E todas essas medidas, em sua
visão, devem passar por um engajamento do Poder Público e dos
setores produtivos. “E se a gente
parasse de subsidiar a indústria
petroleira? E desse amplo incentivo à produção de energia limpa?”,
reflete.

IMPACTOS NO DIA A DIA
Apesar de as mudanças climáticas serem lentas, já é possível
notar os impactos no dia a dia. Na
agricultura, a diminuição do frio

Pouca chuva deve afetar o calibre dos pêssegos. Conforme o
INMET, até o momento choveu apenas 11,6 mm em novembro
durante a madrugada “reduz a
quantidade de horas de frio necessária para uma boa hibernação de
videiras e macieiras”, exemplifica
o professor Siclério Ahlert. “Além
disso, a escassez de chuva tem
impactado muito a produtividade
de safras de milho e soja. A menor oferta desses grãos escalou os
preços destes nos últimos meses”,
recorda.
Outra alteração está na fauna
e na flora. Com a mudança climática, os ciclos ecossistêmicos são alterados. “O período de desenvolvimento de um determinado inseto,
que é o alimento de uma espécie
de aves, é antecipado. Logo, quando aquela ave se reproduz, não
encontra aquele inseto que servia
de alimento para os filhotes”, cita.
Para o homem, além da escassez de alimentos e do desconforto
térmico, o aquecimento do planeta pode ocasionar falta d’água e diminuição da qualidade ambiental.
PERSPECTIVAS
PARA O VERÃO
O verão nem chegou e os agri-

cultores da região já estão sentindo os primeiros impactos da
pouca chuva. Em meio à colheita
do pêssego, os consumidores deverão encontrar nas prateleiras
frutas com menor calibre, apesar
de apresentarem maior durabilidade, coloração e concentração
de açúcar. Outras plantações que
deverão sofrer com a pouca chuva
são as horelículas. “Evidentemente que, quando se trata de consumo familiar, ainda dá para irrigar.
E a grande maioria dos agricultores possuem sistema de irrigação.
Mas deverá haver uma pequena
redução de produção. Nada alarmante até o momento”, revela o
chefe da Emater/Ascar de Bento
Gonçalves, Thompson Didoné.
Nos parreirais, Didoné comenta que ainda é cedo para se
pensar em prejuízos. A colheita
deve iniciar em dezembro, com
as espécies superprecoces. “Com
certeza a uva está sentindo, assim
como todas as frutíferas, mas nada
que algumas chuvas mais para a
frente não resolvam. É uma planta
que se adapta fácil, então se recu-

pera sem problemas”, afirma.
Mesmo assim, o chefe da
Emater destaca a importância dos
agricultores se planejarem para as
mudanças climáticas que se anunciam, alterações que “não terão
volta”. “Hoje o agricultor tem acesso a informações sobre o tempo e
consegue se planejar melhor dentro da sua propriedade”, comenta.
“Além de conseguir evitar situações como ausência ou excesso
de chuvas, ele consegue fazer um
manejo adequado na questão de
pragas e doenças”, continua.
Conforme Didoné, atualmente é possível citar três tendências
para o campo que deverão ser seguidas pelos produtores nos próximos anos: o monitoramento da
ocorrência de doenças; a rastreabilidade e o manejo integrado de
pragas e doenças. Em relação ao
primeiro item, o chefe da Emater
comenta que já existem no mercado tecnologias capazes de monitorar o ataque, ou não, de doenças e
pragas em tempo real. “Isso otimiza a aplicação, ou não, do controle, seja ele químico ou biológico”,
explica.
Em relação à rastreabilidade,
Didoné cita a exigência do consumidor atual em saber de onde
vem a produção, quem produziu
e de que forma, “se houve exploração de mão de obra e se utilizou
agroquímicos”, exemplifica. “E temos ainda a questão do manejo
integrado de pragas e doenças utilizando produtos biológicos, que
agridem menos o meio ambiente,
os trabalhadores e o consumidor”,
complementa.
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VESTIBULAR UCS

Se você quer estudar numa
das melhores universidades
do Brasil, a UCS, você tem uma
série de oportunidades de ingresso. Uma delas é o Vestibular Semanal, com provas todas
as segundas e quintas.
Além de uma prova de redação, realizada de forma on-line, ainda 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!

Confira os cursos oferecidos no Campus Bento:

Mais informações, contate a central de atendimento da
UCS Bento, através do Whats (54) 99923-0601.

Administração; Arquitetura e Urbanismo; Ciência da Computação;
Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Comércio Internacional; Design;
Direito; Educação Física; Engenharia Civil; Engenharia de Produção;
Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Farmácia; Fisioterapia; Gestão
Comercial; Nutrição; Pedagogia; Processos Gerenciais e Psicologia.

Saiba mais em
www.ucs.br/site/
vestibular/ ou contate
nossa área de relacionamento através do Whats
(54) 99919-3141.

Especialização em Gestão de Pessoas - Presencial Digital
Capacitar o participante a gerenciar
com eficácia a área de recursos humanos
e equipes de trabalho de uma organização é o objetivo do curso de especialização em Gestão de Pessoas – Presencial
Digital.
O curso é destinado a profissionais
graduados que atuam na área de recursos humanos, gestores que lideram
pessoas no dia a dia (diretores, gerentes,
supervisores, coordenadores), consultores de empresas e pessoas que querem
preparar-se para atuar na área de recursos humanos.
As aulas, semanais, serão ministradas às terças e quartas-feiras, das
18h30min às 22h30min, de novembro
de 2021 a maio de 2023.
Detalhes sobre o curso podem ser
obtidos em ucs.br, na aba Especializações
e MBA ou ainda solicitando informações
através do Whats (54) 99653.3184

Transferência com 50% de desconto!
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 curso 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 Escolar 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!
Estude na UCS!
Mais informações em www.ucs.
br/site/estudenaucs/transferencias/
ou contate-nos: (54) 99919-3141.

Festival de
Rematrículas
UCS

21
Alunos da UCS que irão realizar rematrícula para o primeiro semestre de 2022 já podem
agendar orientação com os coordenadores dos
cursos. Basta acessar o UCSVirtual, na aba Matrícula/Agendamento. A orientação de matrícula
ocorre até 30 de novembro e quem tiver agendado seu horário tem garantia de vaga nas disciplinas que pretende cursar.
Os acadêmicos já podem também solicitar
as disciplinas de modo on-line, pelo UCSVirtual.
A contratação de disciplinas inicia em 1º de dezembro.
Para incentivar a continuidade dos estudos,
a UCS disponibiliza incentivos para os alunos
que realizarem a matrícula no prazo. Os estudantes que contratarem as disciplinas até 31 de
dezembro recebem desconto de 25% sobre o
valor adicional contratado, considerando a última matrícula.
Para aqueles que realizarem a matrícula entre 1º e 31 de janeiro, o desconto, nos mesmos
moldes, será de 20%. Quem efetivar a matrícula
entre 1º e 28 de fevereiro, por sua vez, tem 15%
de desconto, e para os acadêmicos que realizarem a contratação entre os dias 1º e 15 de março
o desconto é de 10%.
No caso do UCSTec, o desconto de 25% será
aplicado sobre o valor do dia adicional contratado, independentemente da fase da matrícula.
Os descontos referidos não são válidos para
cursos EaD, Medicina e Odontologia, além de
contratações com parcelamento fixo ou personalizado, mensalidade fixa e Licenciaturas do
Programa Integrado.

Aprimore seu currículo com os
Cursos de Extensão UCS Bento
A UCS Bento está promovendo inúmeros cursos de extensão, muitos deles com início
ainda em novembro. Confira
alguns cursos oferecidos:
- Turismo Sustentável
- Atualização para Instrutor de Trânsito, em parceria
com o Detran
- Rotulagem de alimentos
de origem animal
- Transtornos Mentais
e de Personalidade e seus
Efeitos no Ambientes de Trabalho
- Dietas da Moda: Reflexões e Aplicabilidade
- Técnicas de Captura
para Vídeo Arte
Obtenha mais informações através do Whats (54)
99653.3184. Ou, em ucs.br,
na aba extensão.

Mestrado em Turismo e Hospitalidade
Estão abertas as inscrições para o Processo
Seletivo do Mestrado
em Turismo – 1º Semestre de 2022, nos Campi
de Bento, Canela, Nova
Prata, Vacaria e na Unidade Torres. O valor da
taxa é de R$ 150, sendo
que egressos da UCS
têm 30% de desconto
sobre este valor.
O Processo Seletivo
será realizado em dezembro, como também
a divulgação dos resultados preliminares.
Mais informações,
contate a área de
Relações com o Mercado da UCS Bento,
através do Whats (54)
99653.3184
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Regras; normas
Vem
Definido
antes do com anteúltimo cedência

© Revistas COQUETEL

Prender os punhos
com argolas
Perceber; Urânio
observar (símbolo)

Sorvete de milho-verde

Marca do
polegar na
Carteira de
Identidade

Cômica
Sílaba de
"toldo"

Grupo
de três
pessoas
Movimento
básico
das artes
marciais
Protagonizar
um filme
(pop.)

Corroer;
apodrecer
(o dente)
Administração
(abrev.)
Diante de

Cair
(orvalho
gelado)

Tecla de
gravação
do videocassete
Alertar
para o
perigo

Consoantes
de "tona"
Mantém;
conserva

A Mulher
de
Verdade
da MPB

Assim,
em
espanhol
A menor
flexão
verbal
(Gram.)

Natália
Thimberg,
atriz
brasileira
Intermediário entre
consumidor
e produtor
Band-(?),
protetor
de machucados

Elevada;
grande
Flor ornamental

1, em
romanos
Com a forma curvada
(?)-maria,
oração
Professora
(infantil)

Máquina
de rios
Recipiente
de óleo

Dia do nascimento
Paraíso da
Indonésia
Nilton
Santos,
mito do
futebol

Apressadas
Vogais de
"bola"

Contagem
de anos
Ari Toledo,
piadista

Conjunção
que indica
condição

Picolé
vendido
em saco
plástico

3/aid — así — rec. 4/bali. 5/dália. 6/amélia. 7/hilária.

BANCO

Para o;
em
direção a
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Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Divulgação/Nestlé

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

Horóscopo

SERRANOSSA Gourmet

INGREDIENTES
- 1 lata de milhoverde escorrido
- 1 medida de leite
- 1 lata ou caixinha de
leite condensado
- 1 caixa de creme
de leite
- meia colher (chá) de
essência de baunilha

Charge

MODO DE PREPARO
Em um liquidificador bata o milho com o leite e
depois passe por uma peneira. Retorne o líquido
obtido ao liquidificador e bata novamente com o
leite condensado, o creme de leite e a essência de
baunilha até que esteja homogêneo. Despeje em um
recipiente, cubra com filme plástico e leve ao freezer
por cerca de 3 horas. Retire, mexa bem com uma
colher e devolva ao freezer, deixando por cerca de 12
horas. Sirva a seguir.

Áries – 21/03 a 20/04
Mantenha os interesses em segredo.
Comunicação em alta nos relacionamentos.

Libra – 23/09 a 22/10
Resolva as pendências. Na paquera,
aposte na aproximação. A dois, bom
humor e descontração.

Touro – 21/04 a 20/05
Será preciso ceder na vida profissional.
Nos relacionamentos, controle a possessividade.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Boa comunicação para resolver mal-entendidos. Bom momento para curtir
programa a dois.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Afaste-se de pessoas falsas. Na paquera, tome a iniciativa. A dois, clima leve
e agradável.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Atenção à sua saúde. O romance ganha
proteção. Na paquera, avalie se tem
mesmo futuro.

Câncer – 21/06 a 21/07
A colaboração será a chave para o sucesso. Na paquera, investigue bem. A
dois, astral tenso.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Amizades ajudam a enfrentar problemas. Na paquera, investigue. A dois,
romantismo em alta.

Leão – 22/07 a 22/08
Foque na carreira. Novidades na conquista. No relacionamento, descubra
novas afinidades.

Aquário – 21/01 a 19/02
Ouça os argumentos dos outros. Na
paquera, seu charme se destaca. Bons
momentos a dois.

Virgem – 23/08 a 22/09
Ambição em alta. Na paquera, alguém
popular chama sua atenção. A dois,
aposte em passeio.

Peixes - 20/02 a 20/03
Mantenha o foco nas tarefas. Na paquera, aumentam suas chances. A dois,
controle o ciúme.

Cinema
Programação de 19/11 a 24/11
GNC 1
A Família Addams 2 – Pé na estrada
Animação, livre, 93 minutos.
Diariamente, 14h15, dublado.
A profissional
Ação, 16 anos, 109 minutos.
Diariamente, 18h45, dublado.
Deus não está morto – o próximo capítulo
Drama, 12 anos, 110 minutos.
Diariamente, 16h15, dublado.
Querido Evan Hansen
Drama, 14 anos, 137 minutos.
Diariamente, 21h20, legendado.
GNC 2
Ghostbusters – Mais além
Ação, 12 anos, 125 minutos.
Diariamente, 15h50, dublado.
Diariamente, 18h15, legendado.
Noite passada em Soho
Suspense, 16 anos, 117 minutos.
Diariamente, 13h30, dublado.
Diariamente, 20h50, legendado.
GNC 3
Chernobyl: O filme – os segredos do desastre
Drama, 14 anos, 136 minutos.
Diariamente, 15h30, legendado.
Diariamente, 18h30, dublado.
Marighella
Drama, 16 anos, 159 minutos.
Diariamente, 21h10, nacional.
Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente, 13h20, dublado.
GNC 4
Harry Potter e a Pedra Filosofal
Aventura, livre, 152 minutos.
Domingo, 14h30, 17h40 e 20h45, dublado.
GNC 5
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minutos.
Diariamente, 13h45, legendado.
Harry Potter e a Pedra Filosofal
Aventura, livre, 152 minutos.
Domingo, 16h45, dublado.
Domingo, 20h, legendado.
GNC 6
Ghostbusters – Mais além
Ação, 12 anos, 125 minutos.
Diariamente, 14h e 19h, dublado.
Diariamente, 16h30 e 21h30, legendado.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 1
Harry Potter e a Pedra Filosofal
Aventura, livre, 152 minutos.
Domingo, 14h e 18h, dublado.
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minutos.
Diariamente (exceto dia 21), 14h e 17h, dublado.
Diariamente (exceto 19, 21 e 22), 20h, dublado.
Sexta e segunda, 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
Harry Potter e a Pedra Filosofal
Aventura, livre, 152 minutos.
Domingo, 14h e 17h, dublado.
Domingo, 20h30, legendado.
A Família Addams 2 – Pé na estrada
Animação, livre, 93 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.
Diariamente (exceto domingo), 14h, 16h e 18h30, dublado.
Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente (exceto domingo), 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
Harry Potter e a Pedra Filosofal
Aventura, livre, 152 minutos.
Domingo, 0h01 e 14h e 20h30, legendado.
Domingo, 17h, dublado.
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minutos.
Diariamente (exceto domingo), 14h e 17h, dublado.
Diariamente (exceto domingo e terça), 20h30, dublado.
Terça, 20h30, legendado.
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UCS Bento e Hospital Tacchini

Formada a primeira
turma do Curso de
Instrumentação Cirúrgica

No último dia 5, a Universidade de Caxias do Sul – UCS - e o
Hospital Tacchini de Bento Gonçalves realizaram a formatura
da primeira turma do Curso de
Instrumentação Cirúrgica. Este
curso, de caráter pós-técnico, se
concretizou por meio de uma parceria entre o Hospital Tacchini e o
Campus Universitário da Região
dos Vinhedos – UCS Bento, em que
a Universidade disponibiliza sua
expertise pedagógica e sabedoria
docente e o Hospital sua infraestrutura, espaço para práticas e a
experiência dos seus recursos humanos, cujo resultado é a formação de profissionais de excelência
para o atuarem no mercado de
trabalho. A comemoração selou a
conclusão do curso pelo primeiro
grupo de alunos.
Uma nova turma está em andamento, com previsão de finalização para o final de dezembro e
uma terceira já está prevista para
início em janeiro de 2022. O cur-

so contempla atividades teóricas
e práticas, estas, in loco, no próprio bloco cirúrgico do Hospital
Tacchini. Ou seja, o curso propicia
que aluno experiencie a realidade
de um Centro Cirúrgico. O pós-técnico em Instrumentação Cirúrgica é um curso de 120 horas, sendo
40 teóricas e 80 práticas, que tem
como objetivo qualificar os técnicos de enfermagem do Hospital
Tacchini no desempenho da função de Instrumentação Cirúrgica.
O público-alvo são técnicos
de enfermagem que atuam com
instrumentação cirúrgica e/ou
que desejam atuar nessa área. Durante o curso o aluno aprenderá
sobre o exercício de enfermagem
e o processo de trabalho de instrumentação cirúrgica; recursos
infraestruturais,
tecnológicos,
materiais e humanos em centro
cirúrgico; assistência ao paciente
no pré, trans e pós-operatório;
etapas da instrumentação cirúrgica, SCIH e CME.

Na UCS
Evento debate os
mecanismos legais
para inovação e
tecnologia
Na
próxima
terça-feira,
23/11, o UCS Teatro será palco do
I Fórum de Aceleração Municipal
à Inovação e ao Empreendedorismo. A partir das 14h, os inscritos poderão acompanhar três
painéis que vão discutir e propor
políticas públicas e programas
de fomento aos ecossistemas de
inovação.
Organizado pelo Escritório
de Regulação da UCS, pela Assessoria de Desenvolvimento Regional e pelo UCSiNOVA, o evento
tem o objetivo de criar um espaço
de diálogo com todos os agentes
responsáveis pelos processos de
inovação, buscando compreender a realidade e as necessidades
dos empreendedores, envolvidos
no desenvolvimento de startups,
com investimentos e empresas.
“Nossa ideia é sair do evento com
alguns aspectos que possibilitem
aos agentes públicos entender
os mecanismos legais envolvidos
no processo de inovação”, destaca a professora Maria do Carmo
Quissini, uma das organizadoras
do Fórum.
O I Fórum de Aceleração Municipal à Inovação e ao Empreendedorismo está com inscrições
abertas e gratuitas no site da UCS.
Em virtude das restrições de público, a participação presencial
está reservada a convidados do
Poder Público e entidades privadas. Já o público em geral poderá acompanhar pelo YouTube, a
partir de link encaminhado para
o e-mail cadastrado na inscrição.
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Previsão do tempo
Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)
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“O que dificulta o
diagnóstico precoce
do câncer de próstata
ainda é o preconceito”

Thiago
Galvan
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Confira o que
foi destaque na
agenda social de Bento
Gonçalves e região
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9º
26º

11º
24°
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“Será que aquela oportunidade que
surge, nem sempre aparentando ser
a melhor, não é, de fato, aquela que
nos fará mais feliz?”

20/11

Dia de sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite com
poucas nuvens

Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

21/11

13º
29º
Sol o dia todo sem
nuvens no céu.
Noite de
tempo aberto.

Estelionatários a solta

“Golpe do Serasa” faz vítimas em Bento e Procon dá dicas para evitar fraude
Em contato com o
SERRANOSSA, um
morador relatou ter
sido enganado por
meio do WhatsApp,
por onde acreditou
estar conversando
com um colaborador
do Serasa Limpa
Nome
Eduarda Bucco
Na última semana, um morador de Bento Gonçalves entrou
em contato com o SERRANOSSA
para relatar um golpe envolvendo o nome do Serasa. Conforme o
morador, ele teve conhecimento
sobre o Feirão do Serasa Limpa
Nome e decidiu entrar em contato
para quitar uma dívida. Ao acessar
o site da empresa, encontrou um
número de WhatsApp, por onde
teria passado seus dados pessoais
para conseguir participar do feirão
e obter descontos na negociação
de sua dívida. “Naquele WhatsApp, falaram para eu aguardar. No

dia seguinte, me mandaram uma
mensagem se identificando como
alguém do Serasa, mas em outro
número”, conta.
A fotografia, a descrição e a
abordagem utilizada pelos golpistas, entretanto, convenceram o morador de que ele realmente estaria
falando com alguém do Serasa. “Eu
jamais imaginei que se tratava de
um golpe. Foi tão profissional”, recorda. A vítima passou, novamente,
seus dados pessoais ao novo número, o qual lhe enviou um boleto
para quitação da sua dívida. “Me
ofereceram um desconto bem bom
e eu estou comprando uma casa,
então preciso estar com o meu
nome limpo”, comenta a vítima.
O valor pago aos golpistas foi
de R$ 119, um desconto de R$ 121
do valor total. Após o morador enviar o comprovante, os golpistas
afirmaram que, em 72h, seu nome
estaria limpo. “Eu esperei esse
tempo e entrei no site do Serasa e
nada do meu nome sair de lá”, relata. “Então minha esposa começou
a mandar mensagem para o número que estávamos conversando, e
percebemos que havíamos sido
bloqueados”, lamenta.
O delegado da 1ª Delegacia
de Polícia (1ª DP) de Bento, Rena-

to Nobre Bias, afirma que outras
ocorrências de golpe envolvendo o
nome do Serasa já foram registradas no município recentemente.
“Mas normalmente uma pessoa
liga para a vítima, identificando-se como funcionário da Serasa e
informa que a pessoa deve realizar
um pagamento a fim de limpar o
nome que está sujo”, expõe.

DICAS DO PROCON-BG
Conforme o coordenador do
Procon Bento, Maciel Giovanella,
diariamente são recebidas informações sobre golpes, incluindo
aqueles que utilizam o nome do
Serasa. Diante desse alto número
de ocorrências, o Procon tem realizado um trabalho preventivo, a
fim de que os consumidores evitem operações pelo WhatsApp ou
demais redes sociais, “uma vez que
essas instituições possuem aplicativos próprios e com um nível de
segurança avançado, não usando
ou se identificando pelo Whats”,
argumenta.
Giovanella revela que diversos
consumidores procuram o Procon
antes de efetuar negociações, com
o objetivo de apontar a veracidade
da oferta e se, efetivamente, trata-se dos canais de atendimentos

das instituições de renegociação
(bancos, órgãos restritivos e consultivos de crédito e etc). “Algumas
situações beiram o absurdo, como
por exemplo um indíviduo se dizendo gerente de uma instituição
bancária, pedindo ao consumidor
que efetuasse a quitação de um dé-

bito, por meio de um Pix direcionado em nome do suposto gestor
do banco”, cita.
Mesmo aquelas operações que
pareçam seguras, o coordenador
do Procon alerta para a importância de procurar a instituição em
“qualquer cheirinho de dúvida”.

Como evitar golpes no período do Feirão Limpa Nome?

“Os consumidores precisar desconfiar e não dar continuidade
a transações suspeitas. Havendo
qualquer dúvida quanto à veracidade de quem está do outro lado
da linha ou do contato de Whats,
deve-se procurar o Procon imediatamente”, finaliza.

1. Verifique se está no site certo: para negociar suas dívidas no Feirão Limpa Nome da Serasa e conferir todas as informações sobre o evento, verifique se a página que você está acessando é oficial. O site do Feirão Limpa Nome é: www.serasa.
com.br/limpa-nome-online/feirao. Além deste link, para identificar outras páginas oficiais da Serasa, verifique se na barra
de navegação aparece a letra “S” após o http e um cadeado de segurança. Quer ainda mais proteção? Baixe um aplicativo
de segurança no seu celular e computador para detectar links de golpes e de perfis falsos ao usar o WhatsApp, Facebook
Messenger, SMS e navegador.
2. Conheça os canais oficiais da Serasa: o WhatsApp tem sido um dos principais canais usados pelos criminosos, portanto, é
importante redobrar a atenção ao usar esse recurso para não cair em fraudes. A conta oficial da Serasa para negociar suas
dívidas e acompanhar o andamento dos acordos feitos é: (11) 99575-2096.
Outra forma de garantir que realmente está trocando mensagens com o nosso WhatsApp é observar o selo de verificação
verde que aparece no topo da tela. E, se você quiser negociar suas dívidas por ligação, os telefones da Serasa são: 0800 591
1222 e 3003-6300.
Além dessas opções, o jeito mais prático de consultar e negociar dívidas on-line no Feirão Limpa Nome é pelo aplicativo
da Serasa. Nele, todos os seus dados pessoais ficam completamente protegidos. Você pode baixá-lo gratuitamente pelo
Google Play (para celulares Android) ou na App Store (para aparelhos iOS). Para não correr riscos, antes de fazer o download,
confirme que se trata do aplicativo certo, criado pela Serasa Experian.
3. Crie senhas fortes: seja no aplicativo da Serasa ou do seu banco, na sua conta de e-mail ou em qualquer outro ambiente
protegido por senha, você pode aumentar sua segurança criando combinações fortes – o que dificulta o roubo das suas
informações pelos criminosos. Não utilize senhas curtas e óbvias, como data de aniversário, nome próprio e números repetidos, por exemplo. Tente mesclar números, letras e símbolos com pelo menos oito caracteres.
E vale reforçar: não compartilhe suas senhas com ninguém.
4. Confira os dados do boleto antes de pagar: a dica serve para pagar acordos ou qualquer outra conta: confirme sempre os
dados do boleto recebido. Infelizmente, a criação de documentos fakes tem sido uma modalidade criminosa bem comum.
Os golpistas geram um boleto e inserem dados bancários falsos. O documento tem o nome do banco, a logomarca do
banco, o nome e CNPJ do beneficiário. Para garantir que está pagando o boleto certo, verifique se os três primeiros números
do código de barras remetem para o banco emissor e se o CNPJ e o nome da empresa estão corretos. Além disso, fique de
olho nos erros de português.
5. Monitore seus dados: uma alternativa para ter mais controle sobre os seus dados é usar o Serasa Premium. A ferramenta
da Serasa monitora seu CPF 24 horas por dia e emite alertas sobre qualquer consulta ou movimentação feita em seu nome.
Além disso, também te avisa sobre ocorrências de vazamentos dos seus dados em qualquer ambiente da Internet.
Fonte: Serasa

