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Visibilidade para a causa

CBDS

Nova lei

Após sanção
do prefeito,
Compahc perde
poder deliberativo

Marcelo Cedeño

Surdolimpíadas evidenciam desafios
e deixam marcas na região
24ª edição do evento internacional, pela primeira vez na América Latina, termina no domingo, 15/05.
Mais de 4,5 mil atletas surdos de 77 países marcaram presença nas competições em Caxias do Sul
e Farroupilha, mas também conviveram e ensinaram muitos bento-gonçalvenses

Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural será
apenas um órgão de caráter consultivo, sem poder
barrar obras em edifícios com relevância histórica,
como no prédio do antigo cartório Garcez.
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Mais 90 dias

Eduarda Bucco

Empresa solicita novo prazo para
finalização das obras do túnel

Maio Laranja

Atendimentos por
violência sexual têm
aumento em Bento

Eduarda Bucco

Conselho tutelar ressalta importância da sociedade
estar atenta às crianças e adolescentes e de não
se calar diante de qualquer suspeita de violência

Geral | 9

Além do atraso, sociedade cobra respostas do Poder Público quanto a deficiências na estrutura.
Ministério Público abriu inquérito civil para averiguar denúncias, mas ainda aguarda parecer técnico
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Custeados pelo município

Tacchini abre dez novos leitos SUS
para reduzir espera por internação
Nos últimos 30 dias,
o tempo de espera
por internação na
rede municipal de
saúde tem crescido
consideravelmente,
o que levou a
prefeitura a fechar
uma parceria com o
Tacchini. Novos leitos
serão custeados
pelo município
Na quarta-feira, dia 11/05, o
Hospital Tacchini passou a disponibilizar 10 novos leitos de internação em sua estrutura, que servirão
para atender a crescente demanda
de pacientes SUS encaminhados
pelo Poder Público. A intenção da
iniciativa, realizada em parceria
com a prefeitura de Bento Gonçalves, é diminuir o tempo de espera
por internação, situação registrada
com maior frequência nos últimos
30 dias.
Na última sexta-feira, 06/05, o
SERRANOSSA recebeu um pedido
de ajuda para uma senhora que estaria na UPA 24h havia 14 dias na
espera por uma vaga no Tacchini.
Em contato com a secretária de
Saúde de Bento, Tatiane Fiorio, foi
repassado que haviam outros pa-

Alexandre Brusa

cientes na mesma situação, devido
à lotação nos leitos atuais do hospital. Na ocasião, Tatiane afirmou
que a secretaria estava em conversas frequentes com o Tacchini para
tentar reorganizar os leitos.
“Essa ampliação é importante,
pois historicamente, neste período,
registramos números maiores de
internações, principalmente por
doenças respiratórias. E quando temos 100% da utilização dos leitos
no Tacchini, os pacientes têm que
aguardar um tempo maior para
conseguir uma vaga. E com isso, o
processo se tornará mais rápido”,
afirma a secretária de Saúde.
Agora, a nova estrutura que
será mantida pelo município está
localizada no Pronto Socorro do
hospital, onde durante os períodos
mais críticos da pandemia da COVID-19 funcionou uma unidade de
UTI Mista. O local ficará ativo por
pelo menos três meses. Em agosto
deve ocorrer uma reavaliação da
demanda.
“Há quase 100 anos, o Tacchini tem como compromisso ajudar
a cuidar da saúde da comunidade

e, ao longo do tempo, temos feito
isso de várias formas. Vamos continuar fazendo tudo que estiver ao
nosso alcance para garantir o melhor atendimento possível a todos”,
descreve a médica Roberta Paulikevis Vilas Boas, diretora de divisão
hospitalar do Tacchini Sistema de
Saúde.
CARLOS BARBOSA
No último mês, todos os 60
leitos de internação destinados ao
SUS dentro do Hospital Tacchini,
sejam eles clínicos, cirúrgicos ou
oncológicos, estiveram constantemente ocupados. Para tentar auxiliar o Poder Público a diminuir a
espera por vagas, durante esse período o Tacchini chegou a viabilizar
a internação simultânea de até 10
pacientes de Bento Gonçalves para
a estrutura do Hospital São Roque,
em Carlos Barbosa.
“Mesmo com as vagas extras,
vamos continuar avaliando os cenários diariamente. Se necessário,
o São Roque continuará servindo
como retaguarda. Faremos tudo
que estiver ao nosso alcance para
ajudar”, completa Roberta.

Demanda acima da média
Unidade sentinela, atendimento nos
postos e novos médicos. Como Bento está
lidando com os problemas na UPA 24h
Eduarda Bucco
Quase que diariamente, o
SERRANOSSA segue recebendo
reclamações de moradores em
relação à demora no atendimento
na UPA 24h, no bairro Botafogo.
Apesar dos novos relatos, a secretaria municipal de Saúde afirma
que as medidas implantadas nos
últimos dias têm ajudado a minimizar o problema. A principal
delas, conforme destaca a secretária de Saúde Tatiane Fiorio, foi
a abertura da unidade sentinela.
Das 17h às 21h – considerado
horário de pico de atendimentos
– os moradores com sintomas
leves podem procurar a Unidade
Zona Sul, ao lado da UPA 24h no
Botafogo.
Outra medida posta em prática foi a ampliação do número
de consultas clínicas nas unidades de saúde dos bairros. Além
de casos leves, pacientes com

sintomas gripais também podem ser atendidos diretamente
nos bairros e no PA Zona Norte
(bairro São Roque). Antes, o fluxo se concentrava apenas na UPA
24h. “As unidades de saúde fazem
uma quantidade de consultas por
agendamento e, agora, estão fazendo quatro encaixes por dia”,
explica a secretária.
Nesta semana, os primeiros
médicos contratados a partir do
processo seletivo feito recentemente pela prefeitura já iniciaram
suas atividades na UPA 24h. Com
o aumento do fluxo, o Poder Público abriu, às pressas, vagas para 28
profissionais plantonistas, sendo
14 clínicos gerais e 14 pediatras.
“Tivemos 17 inscritos. Chamamos
os 14 primeiros classificados e
os profissionais tinham até o dia
29/04 para confirmar a inscrição.
Nove confirmaram [um pediatra e
oito clínicos gerais] e semana pas-

sada começaram o processo de
entrega de documentos e exames
admissionais”, informa a secretária Tatiane. Atualmente, todos os
médicos que atuam na UPA 24h
são contratados a partir de uma
empresa terceirizada.
Questionada sobre os relatos
que continuam chegando ao SERRANOSSA, a secretária argumenta
se tratarem de “situações pontuais”. “Tivemos sim um aumento de
volume de atendimentos, muito
em conta das mudanças de tempo. Então temos algumas situações mais pontuais de estourar
horários de ficha. Também têm
alguns pacientes que precisam
fazer exames ou receber algum
medicamento, o que acaba estendendo o tempo de permanência
no atendimento. Temos que analisar caso a caso”, afirma. “Estamos
monitorando isso constantemente”, complementa.

Prefeitura reabre processo seletivo
para contratação de médicos na UPA

Na segunda-feira, 09/05, foram reabertas as inscrições ao processo seletivo para contratação de cinco médicos plantonistas (clínicos gerais) e 12 pediatras, que serão lotados na UPA
24h. A reabertura é resultado da baixa procura. O edital prevê o regime de 12×36 (200 horas
mensais), e o salário R$ 20.446,09. As inscrições serão recebidas via e-mail inscricaopss@bentogoncalves.rs.gov.br até às 17h do dia 13 de maio de 2022, ou presencialmente pela Comissão Designada, junto à secretaria de Administração, localizada na rua Marechal Deodoro, nº
70, Centro (prédio da prefeitura), até 13/05, das 9h às 11h e das 13h30 às 16h.
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Maior obra de Bento

Atraso, deficiências e danos compõem denúncias sobre túnel do São João
Eduarda Bucco

Nesta semana o
consórcio responsável
pela construção do
túnel solicitou mais
um aditivo de prazo.
Obras que deveriam
ser finalizadas neste
mês de maio agora
irão levar mais 90
dias para serem
concluídas
Eduarda Bucco
O consórcio responsável
pela construção do túnel do São
João, na BR-470, em Bento Gonçalves, solicitou mais um aditivo
de prazo nesta semana. As obras
tiveram início em agosto de 2020
e tinham previsão inicial de conclusão em 10 meses. Desde então,
novos prazos foram sendo estabelecidos. O último, previa que a
estrutura fosse finalizada ainda
neste mês de maio.
Agora, a empresa solicitou
novo aditivo de prazo de 90 dias
para conclusão. Conforme a prefeitura, apesar do aumento do
prazo, não haverá novas alterações nos valores. Atualmente, a
obra já está em R$ 13,4 milhões.
Entre os pontos levantados para
o aumento do prazo estão as alterações na drenagem com inclusão de boca de lobo, escavação e

colocação de meio-fio; as fortes
chuvas, sendo necessário refazer
a tubulação na rua adjacente ao
túnel; e atraso na retirada dos
postes.
De acordo com a diretora do
IPURB, Melissa Bertoletti Gauer,
a obra está em sua fase final,
“mas toda obra tem interferência
conforme as condições climáticas e intempéries”, justifica. “A
grandiosidade dessa obra também acarreta problemas em sua
execução. Os dias de chuva, por
exemplo, não só atrasam a obra,
como podem atrapalhar o que já
foi realizado. Estamos fiscalizando e acompanhando cada etapa.
Esperamos em breve ver essa
obra pronta”, complementa.
Conforme a administração
municipal, ainda falta ser finalizada a construção da laje de transição, contenção, recolocação dos

postes, iluminação, drenagem,
obras complementares, terraplenagem e pavimentação, acabamentos e sinalização.
A obra é realizada pelo Consórcio Túnel Bento Gonçalves,
composto pelas empresas ENGEDAL e Continental. A profundidade da estrutura será de 5,5
metros, sendo duas pistas de
tráfego com quatro metros cada e
passeio em ambos os lados.

INQUÉRITO CIVIL
A construção do túnel tem
sido alvo de críticas da comunidade desde o início das obras.
Em 2020, a estrutura que ligará
os bairros Maria Goretti e São
Roque ao São João passou a ser
pauta do Ministério Público. Em
novembro daquele ano, empresários do bairro São João oficializaram uma denúncia ao Ministério

Público Federal (MPF). No texto,
eles ressaltavam a impossibilidade “da passagem de certos tipos
de veículos que possuem determinado comprimento […] como,
por exemplo, ônibus de transporte rodoviários (3 eixos), carreta
de cinco eixos (18,60m), bitrem
de sete eixos (BT7), bitrem nove
eixos […]”. A constatação, feita
por um engenheiro contratado,
prejudicaria as atividades econômicas “das empresas localizadas
nos bairros da região”.
Na ocasião, os empresários
afirmaram que teriam procurado
a prefeitura de Bento Gonçalves,
por meio do IPURB, ainda em setembro de 2020, não obtendo retorno. Ainda, teriam protocolado
um laudo técnico na prefeitura, o
qual também não teria sido respondido. Na denúncia, eles ainda
relatam danos ao comércio e ati-

vidades da região, “dificultando o
acesso às empresas”.
Ainda em dezembro de 2020,
o IPURB emitiu uma nota afirmando que o projeto havia sido
elaborado “por uma empresa
com expertise em trânsito”. “Junto a isso, o projeto foi aprovado
pelo órgão competente DNIT,
órgão responsável por autorizar
a execução do projeto. Portanto está plenamente de acordo
com as normas do órgão federal
e do Plano Municipal de Mobilidade Urbana”, escreveu a diretora Melissa Bertoletti Gauer.
Recentemente questionada pelo
SERRANOSSA sobre as denúncias, Melissa afirmou que o túnel
suportará veículos de até 18 metros. “Bitrem não acessa. Esse somente com autorização da PRF”,
complementou.
Recentemente, o Ministério
Público Federal remeteu a denúncia ao MP de Bento Gonçalves, por se tratar de uma obra
realizada em rodovia federal,
mas com verbas municipais. “Foi
aberto inquérito civil e agora estamos aguardando o parecer técnico do [Gabinete de Assessoramento Técnico], a fim de verificar
se a obra, do modo como foi projetada, oferece risco à segurança
e permite o tráfego de veículos
maiores”, esclarece a promotora
de Bento Carmem Garcia. A previsão é que esse parecer seja remetido até 15 de maio.
Em conversa recente com um
dos empresários que compôs a

denúncia em 2020, foi ressaltada a procura pelo MPF pela falta
de retorno da prefeitura quanto
aos apontamentos sobre deficiências do projeto. “No processo
consta uma carta de interesse de
todas as empresas que utilizam
o acesso, a maioria indústrias e
transportadoras. E tem outras
empresas entrando com mais
denúncias, devido ao atraso nas
obras, aos problemas e danos gerados, além do valor já gasto”, cita.

VALORES
A prefeitura afirma que o valor total da obra segue o mesmo
divulgado ainda no fim do ano
passado, quando houve um aditivo de valor (R$ 1.512.796,20),
um reajuste (R$ 241.146,09) e
um reequilíbrio econômico financeiro (R$ 249.396,88) cedidos ao
consórcio Túnel Bento Gonçalves,
composto pelas empresas Engedal e Continental. O valor de mais
de R$ 13,4 milhões representa
um aumento de cerca de 40% do
orçamento inicial, que era de R$
9,5 milhões.
No total, ao longo das obras,
foram concedidos dois aditivos
de valor, que estão dentro dos
25% do valor total da obra, já
que não é possível ultrapassar
essa porcentagem. Os reajustes
foram repassados de acordo
com o aumento dos preços dos
insumos, com referência na tabela Sinapi. Já o reequilíbrio financeiro é feito anualmente, já
previsto em contrato.
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Apenas consultivo

Tudo novo

Prefeito sanciona lei que tira poder
deliberativo do Compahc

Prefeitura investe
R$1,5 milhão em
225 computadores

Alteração do projeto
foi aprovada
pela Câmara, em
sessão polêmica, e
publicada no Diário
Oficial desta quartafeira, 11/05. Agora,
Conselho Municipal
do Patrimônio
Histórico e Cultural
(Compahc) será
apenas um órgão de
caráter consultivo e
não poderá barrar
obras ou reformas
em edificações
que têm relevância
histórica ou cultural
no município.
Ministério Público
já manifestou que
irá tomar medidas
judiciais para
reverter decisão.

Raquel Konrad
Foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 11/05, a
Lei 6.842/2022, de 10/05/2022,
alterando dispositivos da Lei
Municipal 4.445/2008, que
“Dispõe sobre o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico
e Cultural”. A partir de então, o
conselho passa a ter apenas caráter consultivo, o que o impede de barrar obras ou reformas
em edificações com relevância
histórica ou cultural em Bento
Gonçalves.
A decisão vem contra a recomendação do Ministério Público, que encaminhou ofício ao
prefeito Diogo Siqueira, apontando irregularidades no projeto. A promotora Carmem Garcia
afirma que medidas judiciais
serão tomadas. “A Constituição
Federal que preconiza a participação popular na tomada de
decisões sobre a preservação do
patrimônio histórico e cultural.
Quando se retira o caráter deliberativo, está se restringindo
um direito assegurado à sociedade civil”, pontuou.
O projeto de autoria do vereador Anderson Zanella (PP)
gerou diversas manifestações
tanto na sessão quanto na comunidade. Enquanto a maioria
da base governista falava em
“arbitrariedade” nas decisões

do conselho, membros do órgão
defendiam a legitimidade das
decisões. A presidente do Compahc, Marilei Elisabete Piana
Giordani, explicou que o conselho é formado por 20 cadeiras,
10 não governamentais, que são
a voz da comunidade, e 10 governamentais, que são de várias
secretarias do município, inclusive duas delas pertencem ao
Instituto de Planejamento Urbano (Ipurb). Para ela, tirar o poder deliberativo mostra que “os
vereadores estão mal informados ou mal intencionados”. “Não
é admissível que um vereador
não conheça o Plano Diretor do
seu município. É inaceitável. O
Compahc em suas votações não
expõe a vontade pessoal de seus
membros. Ele segue a legislação
municipal e, na falta dela, segue
a estadual e a federal, de acor-

do com a resolução de 2018 do
próprio Plano Diretor de Bento
Gonçalves”, pontuou.
Ela ainda criticou o comportamento dos edis. “Eles não
fizeram o que um parlamentar
deve fazer, que é pesquisar, conhecer e saber de que maneira
o Compahc analisa suas demandas. Não houve por parte de
nenhum destes parlamentares
qualquer consulta. As atas estão disponíveis, mas eles não
souberam ler, porque cada projeto é reapresentado, por solicitação do Ipurb, ou por falta de
elementos que deem autonomia
para que o Compahc possa analisar. Então os projetos que vêm
para o Compahc são advindos
do próprio Ipurb”, pontuou.
Apesar das manifestações,
o prefeito sancionou a lei, que já
está em vigor.

Raquel Konrad
A prefeitura municipal de
Bento Gonçalves gastou R$
1.580.830,50 em 225 novos computadores – R$ 4.801,16 em cada
processador e R$1.400 para cada
monitor.
De acordo com o secretário de Administração, Mateus
Barbosa, o município tem feito
“grande esforço para modernizar a sua estrutura administrativa, inclusive em equipamentos,
ainda mais pelo motivo de que
agora, com o uso do SIGA-Doc,
todos os ofícios e processos já
começaram a tramitar de forma
eletrônica”, explicou, referindo-se ao Sistema Integrado da Gestão Administrativa Documental,
adotado pelo Poder Executivo
para a produção e gestão de documentos nato-digitais.
O secretário também garante
que o município está instalando
um computador em cada sala de
aula para uso de atividades dos
professores. “Já foram instaladas
50 máquinas. Nessa licitação são
mais 100 máquinas destinadas
para as salas”, afirmou.
CÂMARA DE VEREADORES
Dos 225 equipamentos adquiridos, 30 deles serão adquiridos pela Câmara Municipal de
Vereadores. “Os equipamentos

comprados pela Câmara de Vereadores foram através de Adesão
à Ata e serão pagos com orçamento do próprio Legislativo,
para atender às suas demandas
de modernização administrativa”, explicou Mateus.
O investimento da Câmara
será de R$ 186.034,80. Questionada sobre o volume de equipamentos e a sua finalidade, a
Câmara de Vereadores informou
que eles serão destinados aos
Gabinetes Parlamentares e alguns setores administrativos.
“Os computadores a serem substituídos foram adquiridos entre
os anos de 2011 e 2012, portanto
equipamentos com mais de 10
anos de uso, o que impossibilita
a instalação de sistemas operacionais seguros e a interoperabilidade com programas”, disse a
assessoria do Legislativo.
Já a prefeitura aponta que,
acerca da quantidade total, por
se tratar de um Registro de Preços, a aquisição é feita conforme
demanda. Sobre a utilização dos
antigos computadores, os que
ainda estão na condição de receber melhorias são realocados em
outras demandas. “O que não são
mais passíveis de melhoramentos são destinados a leilão, por
serem equipamentos extremamente defasados.”

MUDAMOS

ESTAMOS EM

NOVO ENDEREÇO
RUA LUIZ ALEGRETTI,
246, BAIRRO LICORSUL

BANHO TOSA

HIDRATAÇÃO

TÁXI DOG
54 99665 2112
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Pela primeira vez na América Latina

Os legados das surdolimpíadas para o país:

“a sociedade abriu os olhos para a acessibilidade”
Eduarda Bucco

Sérgio Seiffert/DOT Brasil

Hospedados em
Bento Gonçalves,
membros e atletas
da Confederação
Brasileira de
Desportos de Surdos
(CBDS) contam ao
SERRANOSSA os
aprendizados que o
evento internacional
irá deixar para o
Brasil e para a Serra
Gaúcha

CBDS foi essencial para fazer as surdolimpíadas no Brasil acontecer e tem buscado, por meio do evento, alcançar mais visibilidade e apoio político para o esporte de surdos no país

Eduarda Bucco
No domingo, 15/05, Caxias
do Sul e região se despedem da
24ª edição das Deaflympics – a
primeira surdolimpíada realizada na América Latina. Mais do
que medalhas e marcas importantes no cenário esportivo, o
evento internacional deixará
um verdadeiro legado de acessibilidade e visibilidade à comunidade surda do país. “Receber
um evento desse porte pela primeira vez na América Latina já
é uma marca muito grande. Mas
as deaflympics também ajudarão nas articulações políticas
e na visibilidade do esporte de
surdos”, comenta a presidente
da Confederação Brasileira de
Desportos de Surdos (CBDS),
Diana Kyosen.
Hospedados em Bento Gonçalves, os membros da CBDS
estiveram conversando com o
SERRANOSSA na última terça-feira, 10/05. Além de Diana,
participaram da entrevista o
surdoatleta Romailson Santana – uma das grandes apostas
brasileiras –, seu técnico David
Dias, e as intérpretes Bruna Terto e Larissa Matos.
O Brasil foi eleito como sede
da 24ª edição das surdolimpíadas em 2019 e, desde então,
a CBDS vinha articulando uma
série de ações para oferecer o
suporte necessário aos atletas
brasileiros. Para esta edição no
Brasil, a confederação conseguiu o patrocínio das Loterias

Caixa e do Governo Federal,
contando ainda com parcerias
para transporte com a Azul Linhas Aéreas e para a comunicação com a ICOM-Libras, que
disponibilizou uma equipe de
intérpretes para a delegação
brasileira. “Isso é algo recente,
que tivemos que lutar muito”,
comenta Diana.
E essa falta de apoio do
Poder Público e da própria sociedade trouxe complicações
visíveis para o fomento do
esporte entre a comunidade
surda. Apesar de o Brasil estar
participando das deaflympics
com um número recorde de
atletas – cerca de 200 – hoje o
país assume a 37ª colocação
no quadro de medalhas: foram
duas de bronze conquistadas
no judô, pelos atletas Rômulo
Crispim e Alexandre Fernandes,
e duas de bronze na natação,
com Guilherme Maia. “Não esperávamos a questão da pandemia, que acabou prejudicando o
condicionamento físico, a parte
emocional e psíquica dos atletas. Foram anos complicados. E
também não tínhamos um centro de treinamento próprio. Foi
recentemente que conseguimos
um terreno que nos possibilitará realizar o sonho de ter esse
centro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então nossa expectativa para a próxima surdolimpíadas é muito maior”, comenta
a presidente Diana, em relação
ao desempenho dos atletas.

Mesmo com essas barreiras, a também ex-atleta surda
comemora a marca histórica da
delegação brasileira – 325 integrantes, sendo 199 atletas e 126
membros da comissão técnica.
“Eu fico muito orgulhosa. Em
eventos em outros países não
é possível levar tantas pessoas
assim pela questão dos custos.
Isso trouxe um sentimento de
pertencimento aos atletas brasileiros. E esperamos que o Governo Federal passe a reconhecer e apoiar mais essa causa”,
ressalta Diana.
IMPACTO SOCIAL
Em Bento Gonçalves, mais
de dez seleções estão hospedadas em diferentes hotéis da cidade. Todos os dias, grupos de
atletas circulam por supermercados, farmácias e shoppings
do município, esbarrando em
um desafio com o qual já estão
acostumados a lidar: a dificuldade de comunicação. Quem
não está acostumada, na verdade, é a sociedade.
Essa barreira da comunicação despertou, em muitas pessoas, o desejo de fazer diferente
e fazer a diferença. “As pessoas
viram que os surdos existem e
que a Língua Brasileira de Sinais existe. Percebemos que as
pessoas têm pensando mais na
falta de acessibilidade. A sociedade abriu os olhos para isso
e temos certeza que Caxias e
os municípios da região nunca

mais serão os mesmos”, analisa
Diana.
O secretário de Esportes
e Desenvolvimento Social de
Bento, Eduardo Virissimo, conta que os atletas vieram se hospedar e treinar no município
com pouca estrutura disponível. “Quando ficamos sabendo,
começamos a trabalhar para
ajudar, para que pudéssemos
dar uma condição agradável de
treinamento, horários de quadras, locais e equipamentos. Foi
muito bacana porque pudemos
ter um intercâmbio muito bom.
Ficou um legado de conhecimento”, comenta.
Sobre a acessibilidade, Vi-

São os espaços
que precisam
se adaptar

rissimo ressalta que a carência
de intérpretes é um problema
antigo, inclusive nas escolas.
“Não porque não se quer contratar, mas porque não há pessoas interessadas em fazer esse
tipo de capacitação. Mas as
delegações vieram muito bem
Fotos: CBDS

Romailson Santana foi um dos grandes destaques do Brasil nas surdolimpíadas de Caxias, com apoio do seu técnico David Dias

preparadas para isso e acredito
que esse evento também ajudará a despertar o interesse das
pessoas em buscar esse conhecimento”, complementa.
O técnico de atletismo David Dias pontua que a barreira
da comunicação não está nos
surdos, mas naqueles que não
conseguem se comunicar com
eles. “Não existe deficiência nos
surdos, porque eles conseguem
se comunicar. Eles têm uma
língua própria. Se existe deficiência, ela está em mim. Sou eu
quem tem que aprender libras.
São os espaços que precisam se
adaptar”, reflete.

A IMPORTÂNCIA
DO ESPORTE
A presidente da CBDS Diana
Kyosen cresceu em uma família
de surdos, que desde cedo passou a conduzi-la a associações e
escolas bilíngues. Mesmo tendo
poucos problemas em relação à
surdez, buscou no esporte uma
forma de se inserir na sociedade. Ex-atleta de futsal, Diana
conheceu de perto os benefícios da prática no dia a dia dos
surdos. Desde então, tem lutado pela valorização do esporte
para esse público no cenário
nacional.
Uma dessas lutas diz respeito à aprovação, na Câmara
dos Deputados, do projeto de lei
150/2021, do parlamentar Marcelo Aro, o qual prevê a destinação de recursos das loterias e
concursos de prognósticos (sorteios de números/apostas) para
a CBDS. Também de autoria de
Aro, em conjunto com o deputado Julio César Ribeiro, está em
tramitação na Câmara de Deputados o projeto de lei 330/2020,
que prevê a inclusão da modalidade surdolímpica no programa Bolsa Atleta do Governo
Federal. Atualmente, os atletas
surdos não recebem qualquer
tipo de incentivo, tendo que,
inclusive, pagar uma taxa para
participar das surdolimpíadas.
Em fevereiro, Diana esteve em
Brasília pedindo apoio a diversos deputados para aprovação
das proposições.
“Não precisamos de um
olhar somente para os esportes
olímpicos e paraolímpicos. Precisamos também de uma atenção aos surdolimpícos. Temos
uma constituição que diz que
somos todos iguais. Temos que

quebrar as barreiras impostas”,
comenta.
Foi por meio do esporte
que o atleta Romailson Santana encontrou o seu espaço e a
sua paixão. Após um período de
desafios e episódios de bullying
na escola, hoje ele afirma que
se sente autoconfiante e feliz.
“Eu comecei a praticar atletismo como uma brincadeira, para
condicionamento físico, mas as
pessoas foram me conhecendo
e observando meu potencial”,
recorda.
Apesar de acumular diversos títulos, essa é sua primeira
participação em um campeonato internacional e voltado exclusivamente para atletas surdos.
Da experiência, apenas elogios
são elencados por Romailson.
“Em campeonatos de ouvintes
eu tinha que pedir para o árbitro levantar a mão na hora da
largada. Isso me deixava muito
ansioso. Na primeira disputa
nas deaflympics eu vi a sinalização luminosa e fiquei muito
contente. A questão visual é
própria dos surdos, então isso
me ajudou muito”, relata.
O técnico de Romailson, David
Dias, complementa que, em outras
competições, devido à falta dos
sinais luminosos, o atleta acaba
sempre largando atrás dos outros
competidores. “Aqui ele está saindo
de igual para igual. A estrutura do
SESI de Caxias é ótima e a organização também está excelente. Esperamos ter um grande resultado, porque é um trabalho de muitos anos
que ele vem fazendo. Hoje está em
quinto lugar no ranking mundial. É
uma das nossas esperanças de medalhas para o Brasil. Um sonho que
queremos que vire realidade”, torce. Na quinta-feira, 12/05, o atleta
se classificou para a semifinal do
atletismo, nos 800m, que ocorre
nesta sexta, 13/05.
Emocionado, o atleta afirma
que sua participação nas deaflympics, com certeza, trará ainda mais
motivação para os próximos campeonatos que virão. “Eu pretendo
nunca parar, nunca desistir. Eu amo
demais o atletismo e agradeço demais o meu técnico por isso. Foi
por meio dele que conseguir estar
aqui hoje, representando o Brasil”,
agradece. “Esse evento me mostrou
ainda mais o quanto sou capaz. Me
deu autoconfiança. E a perspectiva
para agora em diante é nunca parar.
Sempre lutar. O atletismo é a minha
grande paixão”, declara.
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Fazendo a diferença

Aulas de futsal elevam autoestima
e força de pessoas surdas em Bento
Divulgação

Iniciativa do exjogador de vôlei
Ronaldo Henrique,
mais conhecido
como Royal, teve
início neste ano,
englobando alunos
de diversas idades
Eduarda Bucco
A aceitação é um desafio diário entre as pessoas com deficiência. E não somente da sociedade em relação a esse público,
como também do próprio deficiente em relação a si mesmo.
Muitos jovens e adultos acabam
se escondendo dentro do seu
próprio mundo, para não ter
que enfrentar os preconceitos
e os desafios diários de uma sociedade ainda pouco inclusiva.
Foi pensando nesse cenário que o ex-jogador de voleibol
Ronaldo Henrique, mais conhecido como Royal, decidiu inovar
com uma atividade especial em
Bento Gonçalves. Há cerca de
dois meses, ele passou a oferecer aulas de futsal para surdos
no município. A ação ocorre as
terças, quintas e aos sábados, na
escola General Bento Gonçalves
da Silva, no Centro. São 29 alunos de diferentes faixas etárias,
homens e mulheres, unidos em

um momento de descontração,
divertimento e aprendizado.
Royal é natural de São Paulo e jogou em diversos times do
Brasil, Itália, Irã e Portugal por
26 anos. Além de se destacar
por tanto tempo na posição de
levantador, fora de quadra o ex-jogador vem dando exemplo
de empatia. Ao passar uma
temporada jogando em Bento,
Royal conheceu sua esposa em
Pinto Bandeira e fez da região a
sua nova casa. Foi aqui que seu
maior projeto de vida foi posto
em prática.
Em 2015, Royal criou a ONG
Vivendo Esporte. Os trabalhos
iniciaram em Pinto Bandeira,
com o ensinamento de vôlei
para crianças. Nos anos seguintes, a iniciativa se expandiu para
Bento, Farroupilha, Nova Roma
e São Paulo. Atualmente, a ONG
atende quase 900 crianças, em
nove núcleos do projeto “Paixão
pelo Esporte”. Dois desses nú-

cleos são em Bento, na associação ABRACAÍ e no Ceacri Balão
Mágico. Também há dezenas
de crianças sendo atendidas no
bairro Municipal.
Aliada às ações voltadas
às crianças, o ex-jogador sempre manteve um contato direto
com a Associação de Surdos de
Bento Gonçalves. “Em 2014 eu
trabalhava na Câmara de Vereadores e fui conhecendo as entidades de Bento. Quando conheci a associação dos surdos, me
apaixonei pelo trabalho deles e
me comovi pela dificuldade que
tinham em trabalhar, devido à
falta de estrutura. Então comecei a ajudá-los de algumas formas”, recorda Royal.
Com a criação da ONG, o ex-jogador percebeu que poderia
utilizar o esporte para também
auxiliar a comunidade surda
de Bento. “Começamos com aulas de vôlei, mas não era o foco
deles e vieram poucos alunos.

A paixão deles sempre foi o futsal”, conta.
Neste ano, a partir do Estado Pró-Esporte RS, as aulas de
futsal começaram a ser oferecidas no município. Logo nos primeiros dias, começaram a aparecer surdos de todas as idades.
Homens e mulheres. Crianças e
adultos. As aulas são gratuitas
e ministradas pelo professor
Francisco Osório Pereira Ourique. Cada aluno recebe um uniforme para a prática. “O objetivo
é atingir o maior número de surdos possível”, comenta Royal.
Um intérprete auxilia nas
aulas, mas o ex-jogador conta
que já iniciou um curso de libras
para conseguir se comunicar
melhor com os alunos. “É uma
verdadeira paixão. Quero conseguir me aproximar cada vez
mais deles”, afirma.
E o nome do projeto, “Somos Fortes”, vai ao encontro do
intuito principal da iniciativa:
“inserir os surdos na sociedade. Mostrar que eles são fortes
e não precisam ficar escondidos. Colocar eles como pessoas
normais, que é o que eles são.
Temos muito a aprender com
eles”, finaliza.
As aulas ocorrem semanalmente das 18h às 19h nas terças; das 16h às 17h nas quintas;
e das 14h às 17h nos sábados.
Mais informações pelo telefone
(WhatsApp) (54) 99677.9791.

Envelhecimento ativo

Projeto ‘Maturidade
Urbana’ proporciona
prática de hip-hop
para a Melhor Idade
A prefeitura de Bento Gonçalves, por meio da secretaria municipal de Cultura (SECULT), secretaria
municipal de Esportes e Desenvolvimento Social (SEDES) e o Serviço
Social do Comércio (SESC), iniciou
na última quarta-feira, 04/05, o
projeto ‘Maturidade Urbana’, que
visa oportunizar e inovar atividades para a Melhor Idade, possibilitando o acesso a todas as formas de
expressão cultural.
A ação promove, por meio da
Dança Urbana, o ensino de ritmos
e práticas corporais, integrando os
participantes em um mundo até
então inexplorado, que geralmente
só atinge e envolve pessoas mais jovens. O projeto objetiva o envelhecimento ativo, o protagonismo do
idoso, a busca por relações intergeracionais e melhoria na qualidade
de vida dos participantes.
As aulas estão sendo ministradas pelo instrutor cultural de dança de rua, Pedro Festa, que trabalha
há mais de 10 anos na área. Ele fala
que é a primeira vez que trabalha
com este público. “Acredito que vai
ser super maneiro, porque vai poder mostrar a cultura Hip-Hop para
um grupo de pessoas que não é tão
acostumado a ter esse contato com
esta linguagem artística. Ao mesmo
tempo, vai ser uma troca gigantesca, pois vou aprender com a experi-

ência delas. Num primeiro momento a Dança Urbana pode parecer
inacessível, mas com trabalho elas
vão conseguir alcançar resultados
muito legais”, comenta.
A coordenadora dos grupos
da Melhor Idade da Secretaria de
Esportes e Desenvolvimento Social, Andréia Antonini, salienta que
“o projeto Maturidade Urbana se
adapta a realidade das alunas. Cada
uma, como cada um de nós, temos
limitações e algum movimento de
Dança Urbana não vai conseguir
fazer. No entanto, isso não é um
impedimento. Pelo contrário! É
um estímulo de ir além de nossas
capacidades, respeitando as individualidades”.

INSCRIÇÕES
As inscrições estão abertas à
comunidade. Para os cadastrados
no SESC, as inscrições poderão ser
realizadas diretamente no local.
Os interessados que não tiverem
cadastro no SESC, devem fazer sua
inscrição na Biblioteca Pública Castro Alves.
Os ensaios serão realizados
todas as quartas-feiras, às 8h30, no
Ginásio do Clube Aliança. Para mais
informações é necessário entrar
em contato com a Biblioteca Pública Castro Alves (54) 3452.5344 ou
com o SESC (54) 3452.6103.
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Quel Konrad

AS DIRETAS
A nova e

intensa rotina das

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

Fotos: Exata Comunicação
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soberanas da Fenavinho

Um dos fa- Estaciono
(o carro)
tores
queatrás,
Um
mês
Laís Dupont, Raiane Conci e Letícia Belisk não imaginafavorecem
(?)
Araújo,
vam que ao circular
pelas ruas da cidade onde cresceram seriam aboro infarto
atriz
dadas para tirar fotos e, nem sequer que se sentariam à mesma mesa e
conversariam com o presidente da República. A nova e intensa rotina
como soberanas da Festa Nacional do Vinho (Fenavinho) tem mudado
a vida e proporcionado experiências inesquecíveis para o trio que representa a maior festa de Bento Gonçalves. Eleitas no último dia 23 de
abril, as meninas começaram a trabalhar já no dia seguinte à vitória e
deixaram temporariamente suas atividades profissionais – a imperatriz
Laís atua como engenheira de produto na Cinex; Raiane é professora de matemática e também vitivinicultora e Letícia é engenheira de
energia na Comerc – para se dedicarem à divulgação da Fenavinho.
As últimas semanas têm sido intensas. Na quinta-feira, 12/05, elas
Eduarda Bucco

Motivo de
desgaste
do lápis
Consoantes
de "nota"
O tempo
passado

Sensação
térmica na
sauna

gal da
rceira
njugação

(?):
lerado
aba de
uras"

Revestimento para o chão

13

visitaram o SERRANOSSA para contar um pouco do que está sendo preparado para festa do vinho e para a ExpoBento, que ocorrem
entre os dias 9 e 19 de junho, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, e também mostraram toda a alegria de serem as soberanas
da festa. “Ontem a gente foi no centro e todos nos abordavam para
tirar foto. Quando a gente iria imaginar que isso aconteceria?”, conta a imperatriz. Outro momento muito marcante aconteceu para as
damas de honra da festa, Raiane e Letícia: elas andaram pela primeira
vez de avião no último domingo, 08/05, e o destino era uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. “A gente já estava nervosa para
voar e agora imagina conversar com o presidente? Foi muito legal”,
contam as gurias, que conversaram, juntamente com a comitiva especial que foi a Brasília, por quase 40 minutos com o líder do país.
Ainda na capital do país, as soberanas foram até o Senado Federal
e lá viveram uma experiência inusitada. “Quando chegamos ao Plenário, a sessão foi interrompida e fomos apresentadas para todos
que estavam no local. A sessão estava sendo transmitida ao vivo e
pudemos entregar o convite da festa para o presidente da Casa, o
Rodrigo Pacheco”, contam as gurias, que ainda destacaram a alegria
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de conhecer um pouco da rotina
dos políticos e como eles atuam.
Lindas e extremamente simpáticas, as soberanas também tem
participado ativamente das atividades que envolvem a festa. No
sábado, o trio participou dos Jogos Coloniais e se divertiram com
a competição. “Eu, por exemplo,
fui conduzida em um carrinho de
lomba pelo padre do Vale dos Vinhedos. Quando imaginei que isso
aconteceria na minha vida?”, brinca Laís. “Eu gostei tanto da brincadeira, que agora quero um carrinho para andar lá em Tuiuty”, riu Raiane.
As novas experiências e as oportunidades em torno da Fenavinho, no
entanto, estão apenas começando. Até o início da festa elas estarão ao
lado da comunidade na programação do Vinho Encanado, que movimenta a Via Del Vino, no centro de Bento, nos dias 20, 21 e 22 de maio,
e no grande desfile cultural da Fenavinho, que conta as histórias dos
imigrantes, dos 125 anos de Bento e dos 55 anos da festa, no dia 22/05.
Mas, sem dúvida, o momento mais esperado é a grande festa. A expectativa é que mais de 250 mil visitantes circularem nos corredores do parque de eventos nos 11 dias de ExpoBento e Fenavinho.
A Vila Típica, local onde
a Fenavinho será realizada dentro do parque,
contará com a presença
de 15 vinícolas, além de
shows, produtos típicos
coloniais, gastronomia e
muito mais. Até o dia 8 de
junho, ingressos promocionais a R$ 5 estão sendo
vendidos e podem ser adquiridos em diversos pontos de venda, como Caitá
e Apolo.
Fotos: Marcelo Cedeño

Coworking

Festiqueijo

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) inaugura o Coworking Semente Espaço
Conectivo no Campus Universitário de Farroupilha, na próxima segunda-feira,
16 de maio, às 19h. A proposta nasceu de um projeto do Sebrae que foi consolidado com representantes da tríplice Hélice - Academia, Poder Público e
Sociedade Civil. A ideia é que profissionais que precisem de um espaço para
atendimento de seus clientes, encontrem no coworking as condições adequadas
para o desenvolvimento de suas atividades, com profissionalismo e segurança de
forma gratuita, por até dois anos
Divirta-se com o Jogo dos 7 Erros na página 14.
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Open Closet 2022
Neste próximo domingo, 15/05, das 14h às 18h, 15 personalidades da Serra Gaúcha disponibilizam seus desapegos na terceira edição do Open Closet. O evento, que movimenta o Centro Empresarial de Bento Gonçalves, no CIC-BG (junto ao Parque de Eventos)
oferece roupas, calçados e acessórios a preço máximo de R$ 150. Nesta
edição, estão confirmadas as influenciadoras Aline Gregio, Ana Júlia Griguol, Carla Cogorni, Caroline Pandolfo, Carolina Brandalise, Fran Valentini, Jane Sartori, Jaque Bagnara, Marina Grandi, Patrícia Fleck, Rafaela
Messias, Raquel Konrad, Renata Fonseca, Renata Pavão e Silvia Perusso.
Com a curadoria e organização da colunista social e influenciadora Caroline Pandolfo e pela repórter e colunista e produtora de conteúdo
do blog Na Carona da Quel, Quel Konrad, o Open Closet chega à sua
terceira edição já consolidado na região. “Na última edição, realizada
em 2020, mais de mil gurias circularam no evento. Nós, que ajudamos
a fomentar marcas e empresas através do nosso trabalho digital, também acreditamos na moda sustentável. Repassar peças que já não cabem
no nosso armário é uma forma de contribuir com este movimento e
proporcionar boas oportunidades a quem nos acompanha”, explicam as
organizadoras. No evento será possível adquirir roupas infantis – as personalidades que são mamães farão desapegos de peças de seus filhos — e
também looks de todos os tamanhos – do P ao XG. Além disso, bolsas, calçados
e acessórios serão disponibilizados no Open Closet. O evento também contará
com a participação de expositores. Marcas locais oferecerão óculos, pijamas,
velas, perfumes, produtos de skin care e muito mais a preços especiais. Durante
o evento, o Senac estará com o “Espaço da beleza”, oferecendo escovas e penteados para os visitantes. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. No
local ainda haverá ponto de coleta de rações e medicamentos para animais.
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ADVOGADAS:
SILVANE PIEGEL MILANI

OAB/RS 69.548 I 54 99927 8118

LETÍCIA ACCADROLI GAVIRACHI
OAB/RS 119.503 I 54 99601 0198

Áreas de atuação: Trabalhista I Previdenciário I Penal
Civil: Família – Inventários – Indenizatória

Av. Saldanha Marinho | 435 | Ed. Solar | Sala 706
Centro I Bento Gonçalves |RS

Medalha para a Garibaldi
Duas novas medalhas de ouro ampliam o quadro de conquistas internacionais dos rótulos da Cooperativa Vinícola Garibaldi. No 23º Vinagora,
realizado na Hungria, a marca emplacou duas premiações máximas, com o
Amaze Espumante Chardonnay e o Espumante Garibaldi Chardonnay Brut.
O certame ocorreu entre os dias 7 e 10 de abril em Budapeste, reunindo
941 amostras inscritas por 16 países produtores de vinhos e espumantes.

A diretoria da 31ª edição do Festiqueijo, que vai acontecer de 1º
a 31 de julho, sempre de sextas a
domingos, em Carlos Barbosa, bateu o martelo para os horários e
valores dos ingressos. Conforme
o dia e a faixa etária os valores variam de R$ 80 a R$ 380. Depois de
dois anos sem acontecer, o Festival volta com força total, trazendo
inúmeras novidades, entre elas a
Área Vip, uma espécie de mezanino onde será possível sentar e saborear a culinária típica do evento,
além de assistir a programação.
De acordo com o presidente do
Festiqueijo 2022, Cláudio Chies,
a Área Vip foi pensada com a intenção de ampliar as opções para
quem quer visitar o Festival. O
projeto segue o exemplo de um
mezanino com capacidade para
cerca de 80 pessoas, que terá
serviço diferenciado, assim como
uma ambientação temática.
O horário de visitação às sextas-feiras será das 14h às 23h, crianças de 8 a 12 anos pagarão R$ 80 e
a partir de 13 anos o valor será R$
195. Aos sábados, a entrada será a
partir das 11h e encerramento às
23h, crianças de 8 a 12 anos pagarão R$ 80 e a partir de 13 anos o
valor será de R$ 195. Aos domingos, o horário será das 10h às 17h,
crianças de 8 a 12 anos pagarão
R$ 80 e a partir de 13 anos será
cobrado R$ R$ 175. Para crianças menores de 8 anos a entrada
será gratuita. Grupos a partir de
14 pagantes, inclusos em lista no
DAER ou órgão similar, ganham
um ingresso cortesia e também
valor diferenciado com pagamento antecipado. O valor para a Área
Vip será de R$ 380 por pessoa
para qualquer dia de evento. Em
breve serão divulgadas mais informações sobre a venda antecipada
de ingresso.
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Crianças e adolescentes

Atendimentos por violência sexual têm aumento superior a 200% em Bento
Campanha “Maio
Laranja” tem como
objetivo combater
esse crime e
fortalecer as ações
de proteção às
crianças e aos
adolescentes no país
Eduarda Bucco
Neste ano, a campanha nacional “Maio Laranja” terá uma importância ainda maior em Bento Gonçalves. A iniciativa visa combater o
abuso e a exploração sexual infantil
no Brasil. Dados apresentados pelo
Comitê Municipal de Enfrentamento das Violências Contra Crianças e
Adolescentes na última sexta-feira,
06/05, apontam um aumento de
205% nos atendimentos do Conselho Tutelar, envolvendo violência
sexual. Foram 110 registros em
2021, contra 36 em 2020. De modo
geral, esse tipo de violência representou 41% do total de atendimentos realizados em 2021 pelo órgão.
“Houve um aumento nas denúncias por conta das campanhas e
do fortalecimento da rede de apoio
em Bento Gonçalves e também teve
a questão da pandemia. As crianças
ficaram muito tempo afastadas dos
serviços, como as próprias escolas, que acabam sendo os grandes
responsáveis pela constatação da
violência e pela realização das denúncias”, comenta a conselheira
Gabriela Ferreira, em relação ao
aumento dos atendimentos.
Conforme o Conselho Tutelar,
na grande maioria dos casos os
agressores são pessoas do convívio
da criança, como pais, avós, tios e
vizinhos. Dados relativos aos depoimentos especiais realizados nas

comarcas do Tribunal de Justiça do
RS apontam que, em 2021, 26,03%
dos acusados eram conhecidos
sem vínculo com a família; 19,95%
eram padrastos; e 16,85% eram
pais. “Mas vale ressaltar que as vítimas não são apenas meninas. A
violência sexual também acontece
com meninos. Às vezes a própria
mãe é a agressora”, ressalta a conselheira Simone Lunelli.
No âmbito de Bento Gonçalves, em 2021 foram 77 boletins de
ocorrência registrados pela Delegacia Especializada de Atendimento
à Mulher (DEAM), a qual também
tem como foco o atendimento de
crianças e adolescentes. O número
menor que aquele registrado pelo
Conselho Tutelar é justificado pela
tipificação dos casos. “Nem toda
denúncia é crime. Também trabalhamos com suspeitas. Qualquer
atitude estranha deve ser denunciada. Até porque, se a pessoa não
denunciar, ela pode responder por
conivência com a violência”, ressalta Gabriela.

REDE DE PROTEÇÃO
O comitê municipal de Bento
Gonçalves foi instituído em 2018,
pelo decreto nº 9.841, composto
pelas secretarias de Educação, Saúde, Esportes e Desenvolvimento
Social e Segurança; pela Brigada
Militar; Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente –
COMDICA; Delegacia Especializada
de Atendimento a Mulher – DEAM;
Conselho Tutelar; Centro REVIVI;
16ª Coordenadoria de Educação e
Juizado da Infância e da Juventude.
Além de pensar e executar
ações relacionadas ao enfrentamento de todas as formas de violência contra crianças e adolescentes, o comitê também é responsável
pelo fluxo de atendimento e proteção das vítimas. Dependendo de

Primeira experiência profissional

Fotos: Eduarda Bucco

Município conta com rede de proteção para atendimento das vítimas

Conselheiras Gabriela Ferreira, Simone Lunelli e Silvana de Lima

quando ocorreu a violência (em
menos de 72 horas ou mais), o encaminhamento varia, tendo em vista a necessidade do atendimento
médico. Para as violências sexuais,
os atendimentos foram centralizados no Centro de Referência Materno Infantil (CRMI), onde há psicólogo, pediatra, assistente social
e outros profissionais necessários.
Já as violências físicas podem ser
atendidas nas unidades básicas dos
bairros. Em 2021, 100 crianças e
adolescentes foram encaminhados ao atendimento em saúde por
registro de violência sexual. “Estamos solicitando um decreto municipal para oficializar esse fluxo de
atendimento, e o prefeito [Diogo
Siqueira] já se mostrou favorável”,
conta Gabriela.
Mesmo havendo um fluxo interno no comitê, para a comunidade em geral a denúncia pode ser
feita de diferentes formas, seja por
meio do Conselho Tutelar ou do
Disque 100. Em ambas as formas,
a denúncia é estritamente sigilosa e pode ser feita no anonimato.
“O importante é fazer a denúncia
completa, com endereço, nome da
família e da criança. Precisamos do
mínimo de informações para averiguar a situação”, ressalta a conse-

Outra legislação que embasa os
trabalhos da rede é a 13.431/2017,
que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de
violência. A lei também estabelece
a escuta especializada e o depoimento especial. “Eu só vou escutar
o que a criança quiser me relatar espontaneamente. Não posso
questionar, a fim de não ‘revitimizar’ as crianças e não causar mais
sofrimento”, explica a conselheira
Silvana.
O conselho trabalha com um
sistema informatizado de informações, o SIPIA, o qual conversa com
todos os demais órgãos integrantes
da rede de proteção. O sistema entrou em funcionamento em maio
de 2021 e, em um ano de funcionamento, teve 1.314 registros de
atendimentos. “Isso engloba violências e negligências de todos os
tipos. Desde a falta de atendimento
médico, da realização das vacinas
obrigatórias e da frequência na escola, por exemplo. São números altos. Precisamos seguir avançando”,
frisa Simone.

lheira Simone.
Já a conselheira Silvana Teresinha Lima frisa que toda a sociedade
deve estar vigilante quanto a possíveis comportamentos estranhos
das crianças. “Não é normal uma
criança falar sobre atos sexuais. Ela
pode estar sofrendo formas diversas de violência, como ser exposta
a filmes pornográficos. A sociedade
precisa estar alerta”, pontua.

O PAPEL DO CONSELHO
O Conselho Tutelar tem a responsabilidade de zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes
e remeter as denúncias e situações
recebidas aos órgãos competentes.
Entretanto, o papel de investigação
é estritamente da Polícia Civil e da
Justiça.
“As informações chegam até
nós, nós não procuramos elas. E
fazemos os encaminhamentos necessários. Quem irá investigar se
houve crime, ou não, é a polícia. E
o único órgão que tem o poder de
tirar uma criança do convívio familiar é o juiz, com base nas informações coletadas e fornecidas pela
rede de apoio”, frisa a conselheira
Simone. “Nós trabalhamos com
base no Estatuto da Criança e do
Adolescente”, complementa.

Balcão do Primeiro Emprego oferece oportunidades
para ingresso de jovens no mercado de trabalho
Desde que foi lançado, em
março deste ano, o Balcão do Primeiro Emprego tem possibilitado
novas oportunidades para jovens
estudantes que estão em busca
de uma primeira experiência profissional. Em pouco mais de um
mês, as equipes da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico já
receberam cerca de 80 currículos,
realizando 170 encaminhamentos profissionais para diversas
empresas do município.
O projeto já foi apresentado
para duas escolas municipais,
além de ter sido realizado um

mutirão no bairro Vila Nova,
possibilitando que as empresas
estivessem presentes para conversar com os jovens postulantes
às vagas.
Foi naquela ocasião que a
Meber Metais S/A fez o contato
com um jovem e posteriormente
efetivou a contratação. A Coordenadora de RH da empresa, Deizy
Taiz Zanatta, relatou o sucesso
da iniciativa na empresa. “Nós
fizemos a contratação do jovem
aprendiz através do evento que
teve no bairro Vila Nova. Para
nós, quanto empresa, foi muito

importante, porque foi possível
conversar e conhecer os jovens
interessados, além de ter aberto
portas, oportunizando que eles
pudessem estar tanto no mercado de trabalho, quanto aprendendo profissões. A gente vê o projeto como sendo muito produtivo, e
desejamos que continue por muito tempo, porque é uma forma de
ingressar o pessoal no mercado
de trabalho”.
A secretária de Desenvolvimento Econômico, Milena Bassani, destacou a importância da
oportunidade oferecida aos jo-

vens. “Estamos muito contentes
em ver que os jovens estão se interessando e enviando seus currículos. Sabemos o quão importante é eles terem a chance de iniciar
um trabalho e irem descobrindo
uma profissão”. Ela também ressalta a parceria com as empresas.
“Esse trabalho em conjunto com
as empresas do município são de
suma importância para esse êxito
do programa, possibilitando aos
jovens a oportunidade de iniciarem a vida profissional bem empregados e com oportunidades
de crescerem profissionalmente”.

Confira os requisitos e vagas disponíveis:
Possuir idade entre 14 e 24 anos; estar matriculado nos cursos de Ensino Fundamental ou Ensino Médio (preferencial colégios
da rede pública ou privada com o benefício da bolsa-integral); preferência para jovens de baixa renda (requisito não obrigatório);
possuir carga horária disponível de 4 a 6 horas diárias; não ter nenhum registro profissional anterior em sua carteira profissional.
Além disso, alguns diferenciais podem viabilizar a vaga para você! Para isso você precisa estar por dentro dos atributos mais
procurados pelos recrutadores: conhecimento básico ou intermediário em Informática (Pacote Office); organizar um bom currículo,
sem erros gramaticais ou informações falsas; ter boas notas e resultados na escola ou curso que esteja fazendo por fora doprograma Primeiro Emprego. Os interessados devem preencher o formulário no site https://bentogoncalves.atende.net/cidadao/pagina/
balcao-do-primeiro-emprego, indicando para qual vaga desejam se cadastrar. Suas informações serão recebidas pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e encaminhadas para as empresas parceiras que estão oferecendo as vagas. Depois disso,
você só precisa aguardar ser contatado pelas empresas que se interessarem pelo seu currículo!

MAIO LARANJA
O ponto alto da campanha
nacional é o dia 18 de maio, consi-

Bento Pet

derado o Dia Nacional de Enfrentamento e Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes. Em Bento Gonçalves
será realizada uma ação alusiva
à data na Via Del Vino, no Centro,
a fim de ressaltar as leis que protegem os menores e os canais de
denúncia. “A família é principal órgão protetor das crianças. Depois a
sociedade. Então cabe ao vizinho, à
escola, ao médico fazer a denúncia,
zelar por elas”, frisa Simone.
A conselheira Silvana também reforça que é preciso ficar
alerta aos ensinamentos e à criação dada às crianças desde as
primeiras fases de sua vida. “O cérebro de uma criança é formado
nos primeiros anos. Não podemos
avançar etapas ao falar sobre namoro a uma criança, por exemplo.
Criança não namora, ela brinca”,
reflete. “E também não temos
crianças difíceis, temos pais complicados que não tiram o tempo
adequado para dar aos pequenos.
Eles precisam de carinho, atenção
e amor. Os pais precisam participar. Precisa também haver uma
rede interna de proteção, dentro
das casas. Assim é possível formar
um adulto mais seguro e confiante
de si”, finaliza.

Mutirão de castração de
cães e gatos é realizado
no bairro Zatt

Divulgação/Prefeitura

O departamento do bem-estar
animal iniciou no último sábado,
07/05, uma nova etapa para castração de cães e gatos do Município. O
bairro Zatt recebeu a primeira edição do mutirão de castrações. Cerca
de 50 animais foram encaminhados
para o procedimento, nas clínicas
cadastradas.
Conforme a prefeitura, o objetivo da ação é a busca de animais
em situação de rua, para evitar a
reprodução e, consequentemente,
o abandono de animais, e proporcionar mais qualidade de vida aos
peludos.
Durante a semana, a secretaria
da Saúde, com apoio das agentes
comunitárias, realizou o mapeamento dos pontos estratégicos
para a ação. “As nossas equipes
passaram pelo bairro realizando o
cadastramento desses animais, e

hoje [07/05] nós realizamos a busca para a realização da castração.
Ficamos muito felizes em realizar
mais essa etapa dentro do projeto
Bento Pet”, disse o secretário-adjunto da Saúde, Gilberto Junior.
O prefeito Diogo Siqueira destacou as ações realizadas pela equipe da prefeitura. “Estamos indo aos
bairros, junto da população, buscar
esses animais para castração e, assim, estamos auxiliando no cuidado
com esses pets. Trabalho conjunto
com agentes de saúde, com protetores de animais e nossas equipes
do setor”, disse.
Neste sábado, 14/05, mais
uma edição será realizada, desta vez no bairro Vila Nova II.
O objetivo é que os mutirões
sejam realizados semanalmente, primeiramente nos bairros
mais vulneráveis.
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FABIANE BELE CRO/RS: 19156.

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

99665 2112

54
Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves

Matriz: (54) 3453 6516
Rua Caxias do Sul, 527, Glória
Filial 1: (54) 3453 1713
Rua Marcos Valduga, 232 ,
Santa Helena
Filial 2: (54) 3453 6161
Rua Carlos Cembranel, 28,
Santa Marta

Mais de 50 itens
a preço único.

2 dormitórios
com 54m² a 71m²
Rebaixe em gesso

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,
sala 302, BG, RS

ADVOGADA | OAB/RS 98.202

Piso Porcelanato
Sacada aberta
ou fechada
Churrasqueira
Box de garagem
Opção de personalizar
e agregar esperas de
água quente e split

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

VALOR

A PARTIR DE

R$223 MIL

CIVIC 2.0 LXR AUTOMÁTICO
COMPASS LONGITUDE 2.0 DIESEL
FRONTIER 2.5 SV ATTACK DIESEL
HILUX CD SRV 3.0 DIESEL 4x4
HILUX CD LIMITED 4x4 DIESEL
HILUX 2.8 SR CD 4x4 DIESEL
L200TRITON SAVANA 4x4 DIESEL
PULSE 1.3 DRIVE AUT.
SAVEIRO 1.6 CSTRENDLINE
S10 HIGH COUNTRY CD 2.8 DIESEL
STRADA CS 1.3 FREEDOM
STRADA CD 1.3 FREEDOM
TRACKER 1.2 PREMIER
TRACKER LT 1.8 AUTO.
HONDA/PCX 150 SPORT ABS
HONDA/CB 500
KAWAZAKI/Z400

2014
2019
2015
2013
2015
2020
0KM
2022
2020
2021
2021
2022
2021
2016
2021
2014
2020

ARADO 02 DISCOS
PLAINA LAVRALE 1,30
PULVERIZADOR 300 LITROS
RASPO BASCULANTE 1,50
RASPO TRANSP. TRASEIRO 1,30
ROÇADEIRA LAVRALE 1,20 540RPM
ROTATIVA MECRUL 1,60 540 RPM

CINZA
BRANCA
BRANCA
PRATA
BRANCA
VERMELHA
BRANCA
BRANCO
VERMELHA
BRANCA
CINZA
PRATA
PRETA
BRANCA
PRATA
BRANCA
CINZA
USADO
NOVA
USADO
NOVO
NOVO
NOVA
USA
USADA

AGRALE 5075 4x4
2014
AGRALE 4233 4x4
2015
AGRALE 4230 4x4
2013
ANTONIO CARRARO MAJOR 5800 2019
ANTONIO CARRAROTIGRONE 5800 2018
LS 65 CV CABINADO NOVO
2021
MASSEY FERGUSON 4707 NOVO NOVO
MASSEY FERGUSON 35 X
NEW HOLLANDTT55
NOVO
VALTRAA73FRUTEIRO237HORAS 2019
YANMAR SOLIS 80CV NOVO
NOVO
YANMAR SOLIS 26CV NOVO
NOVO
YANMAR 1145 4x4 1.500 HORAS 2014
YANMAR 1055 570 HORAS
2016
YANMAR 1055 4x4 3.200 HORAS 2010
2017
MICROTRATORYANMAR 12 CV
COM ENXADA ROTATIVA

PRATA
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
AZUL
VERMELHO
AZUL
AMARELO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
BRANCO

VENDO terrenos industriais, com matrículas,
localizados no bairro Barracão, com toda
infraestrutura, área total a partir de 1.540m².
Valor especial de lançamento. Poucas
unidades. Entre em contato para mais
informações. Contato (54) 3449 4444, (54)
99981 3000, (54) 9997 23122 e (54) 99236
7635.
VENDO terreno em belo local, seguro, calmo,
com uma linda paisagem, toda a
infraestrutura necessária. Você pode
financiar direto conosco com uma entrada e
até 50 meses para pagar, valor a partir de R$
135.000, no condomínio Residencial
Villaggio Toscana, com matrícula, no bairro
Barracão. Contato (54) 99981 3000, 98404
5302.
ALUGO pavilhão no bairro Licorsul, em ótima
localização e com toda a infraestrutura.
Contato 99974 4444 ou 98404 5302.
VENDO apartamento no Edifício Resedá, no
bairro Maria Goretti, com 1 dormitório,
sala/cozinha, área de serviço, banheiro e
boxe de garagem. Área total de 55,674m²,
área privativa 41,872m², prédio de esquina.
Contato (54) 98404 5302 ou 99981 3000.
Valor R$ 160.000. Preço especial à vista.
VENDO terrenos no loteamento Encosta do
Sol, prontos para construir, financiamento
direto em até 70 vezes. Seu carro pode ser
utilizado na entrada, mediante a avaliação.
Restam poucas unidades. Contato (54)
99981 3000 ou 3449 4444.

54 3449 4444

contato@pinusplac.com.br
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Alteração ao Edital - TOMADA DE PREÇOS 002/2022
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará
“TOMADA DE PREÇO”, menor preço global. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUTAR OBRAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, E
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ (4 CM) CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO TRECHO QUE LIGA
A COMUNIDADE 80 AO 100 DA LEOPOLDINA, COM
EXTENSÃO DE 963,56m E COM 6.263,14m² - Convênio
Administrativo celebrado entre o estado do Rio Grande do Sul e o
Município de Monte Belo do Sul, objetivando a melhoria da
infraestrutura rodoviária no território deste Município, nos termo do
projeto apresentado e aprovado pelo programa PAVIMENTA,
conforme processo nº21/2600-0000583-6. A data da realização do
certame será dia 25 de maio de 2022, às 9h (horário de Brasília).
Alteração 01/2022 na íntegra encontra-se disponível no site:
https://www.montebelodosul.rs.gov.br . Informações adicionais pelo
telefone: (54) 3457 2051. Adenir José Dallé, Prefeito Municipal
Alteração ao Edital - TOMADA DE PREÇOS 003/2022
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará
“TOMADA DE PREÇO”, MENOR PREÇO GLOBAL com Objeto:
Contratação de empresa especializada para a Reforma da Farmácia
da Unidade Básica de Saúde de Monte Belo do Sul. A data da
realização do certame será dia 25 de maio de 2022, às 14h (horário de
Brasília). Alteração 01/2022 na íntegra encontra-se disponível no site:
https://www.montebelodosul.rs.gov.br . Informações adicionais pelo
telefone: (54) 3457 2051. Adenir José Dallé, Prefeito Municipal.
PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022 - REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará PREGÃO
ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS, tipo: menor preço por
item. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação
de aparelhos de ar-condicionado para as Secretarias Municipais de
Monte Belo do Sul – RS – Conforme Termo de Referência (Anexo I). As
datas relativas à sessão de disputa são as seguintes: - Recebimento das
Propostas: a partir das 8h do dia 16/05/2022, até as 8h do dia 30/05/2022
- Abertura das Propostas: a partir das 8h01min do dia 30/05/2022 - Início
da sessão de disputa de Preços: as 10h do dia 30/05/2022 Referência de
tempo:
Horário
de
Brasília
(DF)
Local:
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ Edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/
. Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051.
PREGÃO ELETRÔNICO 007/2022 - REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará PREGÃO
ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS, tipo: menor preço por
item. Objeto: Aquisição de Materiais Eletroeletrônicos para uso das
Secretarias Municipais de Monte Belo do Sul – RS – Conforme Termo
de Referência (Anexo I). As datas relativas à sessão de disputa são as
seguintes: - Recebimento das Propostas: a partir das 8h do dia
16/05/2022, até as 8h do dia 31/05/2022 - Abertura das Propostas: a
partir das 8h01min do dia 31/05/2022 - Início da sessão de disputa de
Preços: as 10h do dia 31/05/2022 Referência de tempo: Horário de
Brasília (DF) Local: http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ Edital e
seus
anexos
encontram-se
disponíveis
no
site:
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ . Informações adicionais pelo
telefone: (54) 3457 2051.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Bento Gonçalves
Av. Presidente Costa e Silva, 315, bairro Planalto, CEP: 95.703-260
Telefone: (54) 3452-2234 – E-mail: frbentgonc1vciv@tjrs.jus.br
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5001015-78.2019.8.21.0005/RS
EXEQUENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUA NOVA
EXECUTADO: LUIZ RENATO DOS SANTOS
Local: Bento Gonçalves
Data: 18/04/2022
EDITAL Nº 10017889853
Edital de Citação - Execução
Prazo do Edital: 30 (trinta) dias.
Objeto: CITAÇÃO de Luiz Renato dos Santos, atualmente em lugar incerto e não sabido,
para que pague, no prazo de TRÊS (3) DIAS, o débito de R$ 4.348,43, atualizado até agosto
de 2019 e demais cominações legais, ficando ciente de que havendo o pagamento integral no
prazo legal, a verba honorária arbitrada será reduzida pela metade, e INTIMAÇÃO do
executado para, querendo, oferecer EMBARGOS no prazo legal de QUINZE (15) DIAS, a
contar do término do prazo do edital. No prazo de embargos, reconhecendo o executado o
crédito do exequente e comprovando o depósito de, no mínimo, 30% (trinta por cento) do
valor exequendo, inclusive custas processuais e honorários advocatícios, poderá o executado
requerer seja admitido a pagar o restante em até SEIS (6) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não efetuado o pagamento, será
procedida a PENHORA, AVALIAÇÃO e DEPÓSITO de tantos bens quantos forem
necessários para garantir a execução. Decorrido o prazo sem manifestação, será nomeado
curador especial.
_______________________________________
Documento assinado eletronicamente por CARLOS KOESTER, Juiz de Direito, em
19/4/2022, às 9:25:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=
consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador 10017889853v2 e o
código CRC 0a6512bb.
________________________________________
5001015-78.2019.8.21.0005
10017889853 .V2

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo
Bento Gonçalves

EDITAL Nº 002/2022
Convoca a comunidade em geral para a audiência pública para avaliação
do cumprimento das metas fiscais relativas ao 1º quadrimestre de 2022.
EDER ANGELO ZAFFARI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de
Monte Belo do Sul, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que no
dia 17 de maio de 2022, às 18h, tendo por local a Câmara Municipal de
Vereadores do Município, localizada na rua Dom Luiz Colussi, 411, o Município
estará realizando audiência pública para avaliação do c-umprimento das metas
fiscais relativas ao 1º quadrimestre de 2022, conforme Art. 9º, § 4º da Lei
Complementar 101/2000.
Monte Belo do Sul, 10 de maio de 2022.
Vereador EDER ANGELO ZAFFARI
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº
028/2022 - Objeto: Aquisição de Peças e
contratação de mão de obra para concerto de
ar condicionado de Motoniveladora CASE
845B da Secretaria Municipal de Agricultura
do Município de Santa Tereza/RS. Data de
abertura: 26/05/2022, às 9h.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº
017/2022 – Objeto: Contratação de empresa
para prestação de serviços de Assessoria e
Consultoria Tributária Contábeis ao Poder
Executivo de Santa Tereza/RS. Data de
abertura: 31/05/2022, às 14h.
Santa Tereza/RS, 13 de maio de 2022.
Gisele Caumo
Prefeita Municipal

Resumo de Contratos:
Contrato nº 039/2022 – Tomada de preço nº011/2022. Contratação de empresa para locação de containers de 1.000 litros para coleta
convencional e seletiva dos resíduos sólidos, domiciliares e comerciais do perímetro urbano do Município de Santa Tereza-RS. ECO
VERDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO LTDA. Valor mensal: R$ 3.039.
Contrato nº 041/2022 – Edital de Concorrência CISGA nº 001/2022 – Contrato de prestação de serviço de assessoria e emissão de
pareceres e laudos técnicos conclusivos de processos ambientais, e apoio técnico dos órgãos ambientais e implantação das políticas
ambientais dos municípios consorciados ao CISGA. TOP MINE SERRA ENGENHARIA LTDA. Valor por hora: R$ 87,33.
Contrato nº 042/2022 – Chamamento Público nº 003/2022 – Prestação de serviços especializado na prestação de serviços de
fotografia para cobertura de eventos municipais, e composição de acervo de imagens para o Município de Santa Tereza/RS. NATANA
RAMOS FONTES. Valor por hora: R$ 485.
Contrato nº 043/2022 – Chamamento Público nº 003/2022 – Prestação de serviços especializado na prestação de serviços de
fotografia para cobertura de eventos municipais, e composição de acervo de imagens para o Município de Santa Tereza/RS.
LUISIOMAR TROMBINI CORTELINI DORNELLES. Valor por hora: R$ 485.
Contrato nº 044/2022 – Chamamento Público nº 003/2022 – Prestação de serviços especializado na prestação de serviços de
fotografia para cobertura de eventos municipais, e composição de acervo de imagens para o Município de Santa Tereza/RS.
GRACIELA OSTROWSKI FOTOGRAFIA. Valor por hora: R$ 485.
Contrato nº 045/2022 – Tomada de Preço nº 013/2022 – Contratação de empresa especializada para pavimentação em concreto
armado no final da Rua Guerino Acco, do Município de Santa Tereza/RS. COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA. Valor
total: R$ 38.131,33.
Contrato nº 046/2022 – Tomada de Preço nº 014/2022 – contratação de empresa especializada para revitalização da Praça no
Município de Santa Tereza/RS. OFACK PROJETOS ESPECIAIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Valor total: R$
265.895,23.
Contrato nº 047/2022 – Pregão Presencial nº 024/2022 – Contratação de empresa especializada para ministrar curso de acordeão aos
munícipes de Santa Tereza- RS. VALMOR LONGUI - ME. Valor mensal: R$ 3.256,16.
Resumo de Termos Aditivos:
Termo Aditivo nº 002/2022 – Referente ao contrato nº 074/2021 – MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. Fica acrescido o valor total
R$ 10.338,88. Prazo 12 meses a contar de 06/05/2022.
Termo Aditivo nº 003/2022 – Referente ao contrato nº 073/2021 – GENTE SEGURADORA S/A. Fica acrescido o valor de R$
18.758,25. Prazo 12 meses a contar de 06/05/2022.
Termo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao contrato nº 072/2021 – DYNAMICA SOLUÇÕES WEB LTDA. Fica acrescido o valor
mensal R$ 322,77. Prazo a contar de 04/05/2022.
Termo Aditivo nº 004/2022 – Referente ao contrato nº 075/2021 – PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Fica acrescido
o valor mensal R$ 7.303,53. Prazo a contar de 06/05/2022.
Termo Aditivo nº 002/2022 – Referente ao contrato nº 111/2020 – RBT & RNT PARTICIPAÇÕES LTDA. Fica acrescido o valor
mensal R$ 2.900,00. Prazo a contar de 07/05/2022.
Termo Aditivo nº 004/2022 – Referente ao contrato nº 058/2019 – TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA. Fica
acrescido o valor mensal de R$ 10.291,12. A contar de 1/04/2022.
Termo Aditivo nº 005/2022 – Referente ao contrato nº 058/2019 – TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA. Fica
acrescido ao valor mensal de R$ 210.
Termo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao contrato nº 039/2022 – ECO VERDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE
LIXO LTDA. Fica acrescido 4 unidades do objeto perfazendo o valor mensal de R$ 3.444,20.
Termo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao contrato nº 003/2022 – LUIS MARCELO RODRIGUES. Fica acrescido o prazo de 90dias
ao contrato original a contar de 17/04/2022.
Termo Aditivo nº 001/2022 – Referente Termo de convênio firmado entre os municípios de Santa Tereza e Coronel Pilar através da
lei municipal nº 1379/2021, de 25 de fevereiro de 2021, que objetiva o transporte escolar.
Resumo atas de registro de preço:
Ata de Registro de Preços nº 009/2022 – Pregão Eletrônico nº 005/2022- registro de preços tem por objeto o registro dos preços de
gêneros alimentícios da alimentação escolar. COOPERATIVA SANTA TEREZA LTDA. Vigência: 12 meses, a contar de
18/04/2022.
Ata de Registro de Preços nº 011/2022 – Pregão Presencial nº 023/2022- registro de preços para futura e eventual aquisição de
equipamentos de informática para as Secretarias do Município de Santa Tereza/RS. SELONEI JOSE STOCHERO LTDA, INOVARE
COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, TAIUR SCHUMACHER. Vigência: 12 meses, a contar de
04/05/2022.
Santa Tereza, 13 de maio de 2022.
GISELE CAUMO
Prefeita Municipal
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JUNTOS SALVAMOS VIDAS.. OferTAS VáLIDAS ATé 31/05/22 OU ATé DUrAreM OS eSTOqUeS. TOYOTA COrOLLA XeI 2.0 fLeX 16V AUT. 0 KM r$ 173.620,00 à VISTA OU fINANCIADO COM O BANCO TOYOTA NAS SegUINTeS CONDIçõeS: CDC (CréDITO DIreTO AO CONSUMIDOr), peSSOA fíSICA, COM eNTrADA De r$ 121.534,00 (70%) e 12 preSTAçõeS fIXAS De r$ 4.609,51. prIMeIrA preSTAçãO fIXA COM VeNCIMeNTO pArA
1 MêS DO feChAMeNTO DO fINANCIAMeNTO. TAXA De JUrOS pré-fIXADA De 0,00% AO MêS, eqUIVALeNTe A 0,00% AO ANO + IOf (IMpOSTO SOBre OperAçõeS fINANCeIrAS) NO VALOr De r$ 1.104,14 + SVp (SegUrO VIDA preSTAMISTA) NO VALOr De r$ 853,70 + regISTrO De CONTrATO BASe eSTADO rIO grANDe DO SUL NO VALOr De r$ 170,32 + CeSTA De SerVIçOS SUgerIDA BASe eSTADO rIO grANDe DO SUL NO VALOr
De r$ 550,00 + TArIfA De CONfeCçãO De CADASTrO pArA INíCIO De reLACIONAMeNTO NO VALOr De r$ 550,00 INCLUSOS NO TOTAL fINANCIADO COrreSpONDeNTe A r$ 55.314,16. VALOr TOTAL A prAzO De r$ 176.848,16. CUSTO efeTIVO TOTAL (CeT) De 8,45% AO ANO. O ATrASO NO pAgAMeNTO ACArreTArá NA INCIDêNCIA De MULTA e JUrOS De MOrA NA fOrMA DAS CLáUSULAS De fINANCIAMeNTO CONfOrMe DISpONíVeL NO SITe www.
BANCOTOYOTA.COM.Br. LIqUIDAçãO ANTeCIpADA NãO ONerOSA ApLICáVeL. CréDITO SUJeITO à ANáLISe e AprOVAçãO. TOYOTA COrOLLA CrOSS Xre 2.0 16V fLeX AUT. 0 KM r$ 173.620,00 à VISTA OU fINANCIADO COM O BANCO TOYOTA NAS SegUINTeS CONDIçõeS: CDC (CréDITO DIreTO AO CONSUMIDOr), peSSOA fíSICA, COM eNTrADA De r$ 121.534,00 (70%) e 12 preSTAçõeS fIXAS De r$ 4.609,51. prIMeIrA preSTAçãO fIXA
COM VeNCIMeNTO pArA 1 MêS DO feChAMeNTO DO fINANCIAMeNTO. TAXA De JUrOS pré-fIXADA De 0,00% AO MêS, eqUIVALeNTe A 0,00% AO ANO + IOf (IMpOSTO SOBre OperAçõeS fINANCeIrAS) NO VALOr De r$ 1.104,14 + SVp (SegUrO VIDA preSTAMISTA) NO VALOr De r$ 853,70 + regISTrO De CONTrATO BASe eSTADO rIO grANDe DO SUL NO VALOr De 170,32 + CeSTA De SerVIçOS SUgerIDA BASe eSTADO rIO grANDe DO

SUL NO VALOr De r$ 550,00 + TArIfA De CONfeCçãO De CADASTrO pArA INíCIO De reLACIONAMeNTO NO VALOr De r$ 550,00 INCLUSOS NO TOTAL fINANCIADO COrreSpONDeNTe A r$ 55.314,16. VALOr TOTAL A prAzO De r$ 176.848,16. CUSTO efeTIVO TOTAL (CeT) De 8,45% AO ANO. O ATrASO NO pAgAMeNTO ACArreTArá NA INCIDêNCIA De MULTA e JUrOS De MOrA NA fOrMA DAS CLáUSULAS De fINANCIAMeNTO CONfOrMe DISpONíVeL NO
SITe www.BANCOTOYOTA.COM.Br. LIqUIDAçãO ANTeCIpADA NãO ONerOSA ApLICáVeL. CréDITO SUJeITO à ANáLISe e AprOVAçãO. CONSULTe O MANUAL DO prOprIeTárIO OU www.TOYOTA.COM.Br pArA MAIS INfOrMAçõeS. A TOYOTA OfereCe CINCO ANOS De gArANTIA pArA TODA A LINhA SeM LIMITe De qUILOMeTrAgeM pArA USO pArTICULAr e, pArA USO COMerCIAL, CINCO ANOS De gArANTIA OU 100.000 KM, preVALeCeNDO O qUe OCOrrer prIMeIrO. CONSULTe
O LIVreTe De gArANTIA, O MANUAL DO prOprIeTárIO OU O SITe www.TOYOTA.COM.Br pArA MAIS INfOrMAçõeS ALéM DO períODO De COBerTUrA BáSICA (DeSCrITO NO MANUAL DO prOprIeTárIO), A TOYOTA DO BrASIL OfereCe COBerTUrA DIfereNCIADA DA gArANTIA, eSTeNDIDA pOr 36 (TrINTA e SeIS) MeSeS, CONTrA DefeITOS De fABrICAçãO e MONTAgeM pArA ALgUNS COMpONeNTeS DO SISTeMA híBrIDO (BATerIA híBrIDA, MóDULO De CONTrOLe DA BATerIA
híBrIDA, MóDULO De CONTrOLe De eNergIA, INVerSOr/CONVerSOr), TOTALIzANDO 8 (OITO) ANOS De gArANTIA, DeSDe qUe reALIzADAS TODAS AS reVISõeS perIóDICAS NA reDe De CONCeSSIONárIAS AUTOrIzADAS TOYOTA. O períODO ADICIONAL De COBerTUrA DA gArANTIA CONTrA DefeITOS De fABrICAçãO OU MONTAgeM De ALgUNS COMpONeNTeS DO SISTeMA híBrIDO é De 8 (OITO) ANOS OU 200.000 (DUzeNTOS MIL) qUILôMeTrOS, O qUe prIMeIrO OCOrrer.
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Pós em Perícia Criminal com inscrições
abertas. A turma já está confirmada!
Com o objetivo de
formar especialistas
na investigação dos
assuntos relacionados às perícias criminais,
incorporando
atitude científica na
prática profissional,
a UCS Bento promove
a pós-graduação em
Perícia Criminal.
O curso é destinado aos profissionais graduados com
intenção de se inserir
no mercado de perícia com formação
acadêmica nas áreas
medicina,
biomedicina, ciências biológicas, odontologia,
farmácia e medicina
veterinária,
como
também em direito,
psicologia, ciências
sociais, química e
física.
A turma já está
confirmada e as aulas
iniciam em junho de
2022.

Vestibular de Inverno 2022 -

Prova presencial dia 12/06!
Salve esta data! 12 de junho
tem Vestibular de Inverno na
UCS!!! E as inscrições já estão
abertas!!! Previsto para ocorrer
nas oito unidades universitárias,
o processo seletivo confirma o retorno à presencialidade, processo
implementado pela Instituição no
primeiro semestre com a retomada das disciplinas.
O Vestibular de Inverno 2022
terá provas para todos os cursos, com processo seletivo para
Bacharelados – incluindo o curso
de Medicina -, Licenciaturas e Tecnologias. Para o ingresso no curso
de Medicina, a prova será aplicada
apenas no Campus-Sede, em Caxias do Sul.

INSCREVA-SE! Ainda dá tempo: saiba mais em ucs.br, na aba Especialização e MBA. Ou contate a
área de Relações com o Mercado da UCS Bento, através do Whats (54) 99653.3184.

Mega
Ação EAD
UCS

Saiba mais, acessando o QR-Code.
Ou converse com a nossa área comercial através dos números
de WhatsApp: (54) 9 9626-2771 ou (54) 9 9919-3141.

Transfira seus estudos para a UCS

Mais informações no QR-CODE
ou acesse www.ucs.br/site/estudenaucs/transferencias/

Que tal transferir seus estudos para
uma das universidades mais bem conceituadas do Brasil? Faça como milhares de
alunos e venha para a UCS, com 50% de
desconto!!! É isso mesmo!
O processo é simples e tem início com
a análise prévia das disciplinas que você já
cursou. Para iniciar o processo, você precisará apenas de cópia da Carteira de Identidade, cópia do CPF e Histórico Escolar
original completo emitido pela Instituição
de origem.
Com a apresentação desses documentos, nossas equipes farão um estudo sobre
as disciplinas as
quais você será
dispensado e, em
seguida, entraremos em contato
para apresentarmos o resultado
do Aproveitamento de Estudos. A
oferta não é válida
para o curso de
Medicina.

Segunda Licenciatura em EAD

As inscrições vão até 28 de julho para
início das aulas em 1º de agosto. Informe-se em
www.ucs.br/site/estudenaucs/segundalicenciatura/

Que tal aproveitar mais essa
oportunidade que a UCS oferece para você? Isso mesmo! Cursar uma segunda licenciatura, e
na modalidade EAD. Podem se
candidatar titulares de diploma
de Licenciatura concluída na
UCS ou em outras Instituições
de Ensino Superior devidamente credenciadas pelo MEC.
São oferecidos os cursos de Ciências Biológicas,
Computação, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Espanhol, Letras Inglês,
Letras Português, Letras
Libras, Matemática, Pedagogia e Química.

Chegou a hora de investir em
você! É isso mesmo! Só a UCS oferece 80% de desconto na primeira
mensalidade e ainda pode oferecer 40% de desconto no semestre.
Mas atenção! A condição não
é válida para Biblioteconomia,
Formação Pedagógica e programa de 2ª Licenciatura UCS.

Informe-se e inscreva-se
em ead.ucs.br/mega-acao

Atualização para Instrutor de
Trânsito - DETRAN
Estão abertas as inscrições para o
curso de extensão para Atualização para
Instrutor de Trânsito na UCS Bento, em
parceria com o Detran.
Como pré-requisito para participar
está a apresentação do Certificado de
Formação de Instrutor de Trânsito (com
carga horária de 120 ou 128h, se emitido antes de 31/08/2010, e carga horária de 180h, se a emissão for posterior a
31/08/2010).
Importante salientar que os cursos
de formação e atualização têm validade
de cinco anos. Finalizado esse prazo, os
profissionais deverão submeter-se a nova
formação. As atualizações devem ocorrer
nos princípios filosóficos do DETRAN e
em consonância com os princípios da Autarquia, com ênfase no desenvolvimento
do valor segurança, solidariedade e do
comportamento seguro no trânsito.
As aulas serão nos dias 4 e 11 de junho, das 7h30min às 18h30min, através
do Google Meet.

Mais informações e inscrições, contate a área de
Relações com o Mercado da UCS Bento, através do
Whats (54) 99653.3184.
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Famoso desenho
da Disney com um
casal de cães
Arte, em inglês

Salada de Melão e Parma

Um dos fa- Estaciono
tores que (o carro)
favorecem (?) Araújo,
o infarto
atriz

Curvado;
torto
Hiato de
"voar"

Acender
(o fogo)
Cômodo
para vinhos

Blusa
solta,
larga e
comprida

Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Divulgação/Nestlé

Atesta a
inexistência de
dívidas

Horóscopo

SERRANOSSA Gourmet

Sentimento comum
entre
inimigos
O de ouro
está no fim
do arcoíris (Folcl.)

(?) musculares,
sintoma
da dengue

Motivo de
desgaste
do lápis
Consoantes
de "nota"
O tempo
passado

Letra que
antecede
o cifrão
no real
(?) da
Guanabara, postal
do RJ

Sem custo
Antiga civilização
andina
Peça de
vários
jogos de
tabuleiros
Funções;
empregos
Grupo
de canto

Pequeno
prego de
cabeça
chata

Ben
Affleck,
ator (Cin.)
Que contraria as regras da
compostura

A pessoa
que deixou
de prestar
socorro

Vogal da
terceira
conjugação

Revestimento para o chão

Tira
(bigode ou
barba)
201, em
romanos
Preposição
de lugar

A (?):
acelerado
Sílaba de
"puras"

Sufixo de
"opositor"

3/art. 4/inca — pote. 5/tacha. 6/cargos. 10/indecoroso — nada-consta.

BANCO

Sensação
térmica na
sauna
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INGREDIENTES
-1 lata de creme de leite
- 1 pitada de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino
- 1 melão pequeno
- 150 g de presunto cru
- meia xícara (chá) de salsão
picado

Charge

MODO DE PREPARO
Tempere o creme de leite com sal e pimenta-doreino. Corte o melão ao meio (reservando a casca de
uma das metades), retire a polpa, corte em cubos
e misture com o presunto e o salsão. Distribua a
mistura dentro da casca de melão reservada. Cubra
com o molho de creme de leite e sirva a seguir,
acompanhada de folhas de alface crespa.

Áries – 21/03 a 20/04
Com a mente ágil, driblará imprevistos financeiros. Na paquera, alguém interessante
retorna.

Libra – 23/09 a 22/10
Não tenha medo de encerrar ciclos. Nas
relações, uma pessoa de bem com a vida
encantará.

Touro – 21/04 a 20/05
Chances de ganhos financeiros se tiver paciência. Na paquera, conversa pode virar
algo mais.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Não bata de frente com quem é mais experiente. No amor, evite discussões sobre
o passado.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Clima de paz com a família. Na paquera, alguém do passado dá as caras. A dois, cumplicidade.

Sagitário – 22/11 a 21/12
O dinheiro rende e você consegue planejar
as próximas aventuras. No romance, a paixão reina.

Câncer – 21/06 a 21/07
A comunicação será grande chave no trabalho. Amigo pode retornar para conversa
definitiva.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Atenção para não agir de forma autoritária
no trabalho. Momentos de muita sorte no
amor.

Leão – 22/07 a 22/08
Planos precisarão ser refeitos. Conforto e
momentos de descontração nos relacionamentos.

Aquário – 21/01 a 19/02
No trabalho, separe o pessoal do profissional. Na relação, encontrará a segurança que
precisa.

Virgem – 23/08 a 22/09
Não coloque seus interesses acima de tudo.
Na relação, será necessário dar o primeiro
passo.

Peixes – 20/02 a 20/03
Mantenha o foco para não se perder no
trabalho. Conte mais com o par para o fim
de semana.

Cinema
Programação de 13/05 a 18/05
GNC CAXIAS 1
O homem do norte
Drama, 18 anos, 136 minutos.
Diariamente, 16h05, dublado.
Diariamente, 21h, legendado.
O peso do talento
Comédia, 16 anos, 108 minutos.
Diariamente, 13h50, dublado.
Diariamente, 18h45, legendado.

Ação, 14 anos, 126 minutos.
Diariamente, 18h30, dublado.
Cidade Perdida
Ação, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente, 13h40 e 21h, dublado.
Detetives do Prédio Azul 3 –
Uma aventura no fim do mundo
Aventura, livre, 105 minutos.
Diariamente, 16h, nacional.

GNC CAXIAS 3
Cidade perdida
Ação, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente, 18h40, dublado.
Detetives do Prédio Azul 3 –
Uma aventura no fim do mundo
Aventura, livre, 105 minutos.
Diariamente, 13h35, nacional.
Doutor Estranho no
multiverso da loucura
Ação, 14 anos, 126 minutos.
Diariamente, 15h40 e 21h10, dublado.

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 1
Sonic 2
Aventura, 10 anos, 122 minutos.
Diariamente, 13h40, dublado.
Sábado, domingo e terça, 16h, dublado.
Segunda e terça, 18h30, dublado.
Animais Fantásticos:
Os Segredos de Dumbledore
Aventura, 12 anos, 142 minutos.
Sexta, segunda e quarta, 16h, dublado.
Sábado, domingo, segunda e quarta, 21h, dublado.
Sexta e terça, 21h, legendado.
Doutor Estranho no Multiverso da Loucura
Ação, 14 anos, 126 minutos.
Sexta, sábado, domingo e quarta, 18h30, dublado.

*Confira programação completa do GNC
no site do SERRANOSSA
MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 1
Doutor Estranho no
Multiverso da Loucura
Ação, 14 anos, 126 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.
Sexta, sábado, domingo, terça e quarta, 17h, dublado.
Segunda-feira, 17h, legendado.
Sábado, segunda e quarta, 20h30, dublado
Sexta, domingo e terça, 20h30, legendado.
MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 2
Sonic 2
Aventura, 10 anos, 122 minutos.
Diariamente, 13h40, dublado.
Sexta, sábado, domingo e terça, 16h, dublado.
Sábado, domingo e quarta, 18h30, dublado.
Animais Fantásticos:
Os Segredos de Dumbledore
Aventura, 12 anos, 142 minutos.
Diariamente, 21h, dublado.
Segunda e quarta, 16h, dublado.
Sexta, segunda e terça, 18h30, dublado.
MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3
Doutor Estranho no
Multiverso da Loucura

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Doutor Estranho no Multiverso da Loucura
Ação, 14 anos, 126 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.
Sábado, segunda e quarta, 17h, dublado.
Sexta, domingo e sexta, 17h, legendado.
Sexta, domingo e terça, 20h30, dublado.
Sábado, segunda e quarta, 20h30, legendado.
Terça, 18h30, legendado.
Doutor Estranho no multiverso da loucura
Ação, 14 anos, 126 minutos.
Sábado, 18h30, legendado.
Morbius
Ação, 14 anos, 105 minutos.
Sábado, segunda, terça e quarta, 21h, dublado.
Sexta e domingo, 21h, legendado.
MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Doutor Estranho no
multiverso da loucura
Ação, 14 anos, 126 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.
Sábado, segunda e quarta, 17h, dublado.
Sexta, domingo e terça, 17h, legendado.
Sexta, domingo e terça, 20h30, dublado.
Sábado, segunda e quarta, 20h30, legendado.
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Entenda a importância de se vacinar contra a gripe anualmente
Vaccinare oferece
imunizante em Bento
Mais um ano, mais um outono e chega aquele momento:
atualizar a vacina contra a Gripe!
Mas, afinal, você sabe por que é
necessário se vacinar anualmente contra a mesma doença? Constantemente o vírus da influenza
sofre mutações, o que significa
que novas cepas surgem, anulando a eficácia da vacina anteriormente tomada, por isso é importante essa dose de reforço, visto
que ela possui uma composição
diferente capaz de lidar com a
nova variante.
Em Bento Gonçalves, quem
oferece o imunizante é a Vaccinare, que esclarece as suas
dúvidas:

Diferença entre a vacina oferecida
pelo SUS e a oferecida pela Vaccinare
A vacina está recomendada para idosos, crianças,
profissionais de saúde e outros grupos, mas a imunização será feita em etapas. Quem está fora do público-alvo ou quer se adiantar pode recorrer ainda ao
sistema privado. Há uma diferença nos imunizantes,
no entanto. O Sistema Único de Saúde (SUS) aplica a
versão trivalente, enquanto a clínicas têm a opção da
tetravalente, que não possui conservantes, isso quer
dizer que é uma vacina que não utiliza mercúrio na
sua composição.
Por isso é possível obter proteção extra investindo na dose com quatro cepas. A opção é interessante
principalmente para quem está no grupo de risco ou
convive com pessoas que fazem parte dele.
Para 2022 a vacina tetravalente que está disponível na Vaccinare e foi atualizada para também proteger
contra a Cepa H3N2 Darwin, que causou a epidemia
no Brasil entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022.
Além disso, também protege contra H1N1 e 2 Cepas
do tipo B.

Agora que você já sabe a importância de tomar a vacina da
gripe todos os anos, entenda melhor sobre a doença.

O que é a gripe?

Trata-se de uma infecção aguda do sistema respiratório, causada pelo vírus da Influenza. E por atingir o sistema respiratório,
infecciona o nariz, garganta e pulmões.
O vírus da Influenza tem uma elevada taxa de transmissão, por
propagar-se facilmente através de gotículas que expelimos naturalmente, o que o torna quase invencível, a não ser pela melhor
forma de prevenção: a vacinação.

O vírus Influenza é
responsável por
causar que sintomas?

Tosse seca, febre alta, cefaleia, dores musculares são alguns
dos sintomas que podem perdurar por vários dias ou até semanas.
O quadro da doença pode se tornar grave caso atinja pessoas com
idade avançada ou que convivem com doenças crônicas.

Quem tomou a vacina
da gripe no fim do ano
precisa tomar de novo?
Sim. Primeiro, porque esta
fórmula está atualizada com a
cepa H3N2 Darwin, que protagonizou a epidemia fora de época.
A campanha do final do ano foi
realizada com a dose antiga, que
continha a cepa H3N2 Hong Kong
e oferecia proteção parcial contra
a nova cepa. Como o intervalo de
doses é de apenas um mês, já dá
tempo de receber o imunizante
reformulado. Além disso, é importante que as pessoas tirem
proveito das campanhas para
garantir que a proteção fique em
dia.
Três campanhas
ao mesmo tempo
Além da vacina da gripe, as
entidades de saúde incentivam
a participação da população em
outras duas campanhas: contra
o sarampo, para crianças de seis
meses a menores de 5 anos, e a
da Covid-19. Até agora, menos da
metade da população adulta tomou a terceira dose e já tem gente
que deve tomar a quarta.

Como funciona a vacinação?

Artigo
Obituário
Falecidos até 11/05
4 DE MAIO
FABRICIO SANTOS DA LUZ, 21 ANOS, NATURAL DE CANOAS,
MORADOR DE BENTO GONÇALVES.
5 DE MAIO
CATARINA DE SOUZA, DO LAR, 83 ANOS, NATURAL DE SÃO
FRANCISCO DE PAULA, MORADORA DE BENTO GONÇALVES.
CELESTINA ANTONIA PELEGRINI CASONATTO, COZINHEIRA
APOSENTADA, 82 ANOS, NATURAL DE GUAPORÉ, MORADORA
DE BENTO GONÇALVES.
6 DE MAIO
MARIA DO CARMO COZAK SELUNG, DO LAR APOSENTADA, 57
ANOS, NATURAL DE SÃO DOMINGOS DO SUL, MORADORA DE
BENTO GONÇALVES.
ADEMAR CANTONI, MOTORISTA APOSENTADO, 73 ANOS,
NATURAL DE BENTO GONÇALVES, MORADOR DE MONTE BELO
DO SUL.
7 DE MAIO
EDES LUIZ OSMARIN, EMPRESÁRIO APOSENTADO, 80 ANOS,
NATURAL E MORADOR DE BENTO GONÇALVES.
8 DE MAIO
WILMA DE COSTA, AGRICULTORA APOSENTADA, 91
ANOS, NATURAL DE ENCANTADO, MORADORA DE BENTO
GONÇALVES.
LUIZ CARLOS BONOTTO, INDUSTRIÁRIO APOSENTADO, 68
ANOS, NATURAL E MORADOR DE GARIBALDI.
IRACILDA SANTOS DA CRUZ, SERVIÇOS GERAIS APOSENTADA,
83 ANOS, NATURAL DE CACHOEIRA DO SUL, MORADORA DE
BENTO GONÇALVES.
10 DE MAIO
FRANCISCO RENY GRESPAN, FERROVIÁRIO APOSENTADO, 83
ANOS, NATURAL DE BARÃO, MORADOR DE BENTO GONÇALVES.
ARMANDO ROMAN, AUXILIAR DE CARGA APOSENTADO, 81
ANOS, NATURAL E MORADOR DE BENTO GONÇALVES.
11 DE MAIO
GEMMA STEFENON AMBROSI, SERVIÇOS GERAIS APOSENTADA,
84 ANOS, NATURAL E MORADORA DE BENTO GONÇALVES.

A partir dos seis meses de vida já se faz necessária a primeira
dose e, após a primeira, ela deve ser tomada todo ano, sem exceção. As crianças entre seis meses e oito anos incompletos devem
receber duas doses com 30 dias de intervalo. Também vale frisar
que grupos de risco estão altamente suscetíveis e devem se vacinar em todas as campanhas.

(54) 3454-7172
( 54) 99151-1186 (WhatsApp)
geral@vaccinare.com

A experiência de luto dos pais pela perda de filhos
Em minha prática clínica, não
raras vezes me deparo com pessoas enlutadas referindo sentirem-se julgadas pelos outros por expressarem seu pesar. Em relação
aos pais que perderam filhos, os
relatos são de que as pessoas chegam com pena, fazendo caras e bocas, sugerindo tristeza, ou então
questionem o tempo de choro ou
retraimento desses pais, por não
estarem mais vivendo como antes após meses da partida do seu
filho. Por isso, algumas considerações acerca deste tema parecem
importantes:
Independente da idade desse
filho, a dor de perder é gigantesca.
Chega a ser desrespeitoso com os
pais quando eles escutam que “foi
pouco tempo” (no caso de recém-nascidos, bebês ou mesmo no
caso de gestantes) e que por isso
“a dor não é grande o suficiente
e que seria pior depois”, ou que o
casal “não pode desanimar porque
é jovem e poderá ter outros filhos”,
ou então que “tiveram a oportunidade de viver bastante com o filho” (no caso de filhos adultos) e
que por isso os pais “precisam se
conformar com a perda, agradecendo por terem vivido”. Também
é injusto que os pais sejam rotulados pela sociedade em casos
específicos como o suicídio, por
exemplo, em que muitas pessoas
passam a enxergá-los unicamente
como o pai ou a mãe do filho que
se matou.
O amor independe do tempo,
da idade, das circunstâncias. O
que a gente precisa é aprender a

Franciele Sassi, psicóloga
respeitar o tempo de recuperação
das pessoas que sofrem perdas
de entes queridos que representavam algo único para elas. Em
questão de vínculo, ninguém pode
meter a colher, porque apenas
quem perde é que tem a dimensão
da dor e também do amor construído. Quem não perde, não consegue nem imaginar. A gente não
pode querer negociar com uma
dor que não é nossa.
Por isso, pais, para vocês que
passaram pela experiência de perder um filho, seja ele um bebê, um
jovem, um adulto: autorizem-se a
sentir sua dor, validem e reconhe-

çam ela. Mostrem para vocês mesmos e para os outros que sentir e
sofrer é um direito que vocês têm.
E que ninguém deve falar sobre o
tempo de sarar as feridas. A experiência do luto é para sempre. Mas
aos poucos, um passo de cada vez,
a dor da perda vai se transformando numa saudade e em memórias
que nunca morrem e que não devem mesmo ser esquecidas. Não
entendo que há aceitação, mas
aprende-se a conviver com essa
nova realidade.
Porque a gente só cura quando fala, quando coloca pra fora,
quando expressa. A gente só cura

quando tem a possibilidade de organizar as coisas de dentro e também sente que conta com o apoio
de fora. Dor vai existir sempre... a
diferença não é ter ou não a dor,
não é ter mais ou ter menos, mas
o que cada um vai buscar ressignificar a partir dela, num tempo
particular – no tempo da própria
pessoa.
Sociedade: para nós todos
que não sabemos o que dizer ou
fazer quando conhecemos alguém
que perdeu um filho... ou um sobrinho, um primo, um irmão, um
companheiro e afins... tem vezes
que nem precisa dizer nada. Mas
também não precisa fazer caras
e bocas para demonstrar pesar.
As pessoas enlutadas percebem
quem chega até elas com pena. E
a mensagem que sem querer fica
acaba sendo a de que não acreditamos que o enlutado possa atravessar pela experiência do luto,
como se fosse um desprovido de
potência. O que importa realmente está num abraço, num aperto de
mão, no mostrar que está junto,
que está disposto a ajudar se tiver
algo que possa ser feito. É tratar
bem, e não tratar diferente. É ser
delicado, e não ser sem noção.
É ter empatia e cuidar da dor do
outro como você gostaria que cuidassem de você quando você não
estivesse bem.
Franciele Sassi, psicóloga
CRP RS 07/24082
54 99934 1643
franciele.sassi@hotmail.com
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Dia de sol com
aumento de nuvens
a partir da tarde. Não chove

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

8º
26º
Sol com muitas nuvens durante
o dia. Período de nublado, com
chuva a qualquer hora.

De 100% a 300%

Constantes aumentos no preço das flores assustam
vendedores e compradores em toda a região
Valores mais altos
foram sentidos,
especialmente, no
Dia das Mães. Lojas
tentam negociar
com fornecedores,
enquanto
organizadores de
eventos adaptam
decorações por
conta do alto
investimento
Raquel Konrad
A liberação de festas após
as flexibilizações do governo
animou o setor de eventos, que
foi um dos mais afetados pela
pandemia. A retomada, no entanto, também trouxe mudanças
e aumentos no valor de boa parte dos produtos e serviços que
envolvem a realização das festas.
Mas nada se compara aos preços
das flores, que há meses acumulam altas nas tabelas de preços,

que chegam a 300%.
Preferidas entre os consumidores, as flores foram bastante
procuradas para o Dia das Mães,
mas o preço de alguns arranjos
chegou assustar até quem está
atrás do balcão. A empresária
Renata Cavelt Barossi, proprietária da Linda Flores, afirma que
sempre leva um susto quando
recebe a tabela de valores para
as datas comemorativas. “Sentimos o reajuste dos valores logo
após a liberação dos eventos,
mas cada dia tem aumentado
mais. Cada data especial é um
susto na hora de comprar”, revela, apontando que os aumentos
são de 100% a 300% dependendo da variedade.
Entre as variedades que
mais tiveram aumento estão as
flores de corte, astromélias, lírios, rosas, orquídeas, lisianthus,
cravos, entre outras. “Devido à
pandemia, muitos produtores
fecharam seu negócio ou trocaram de ramo, o que fez diminuir
a oferta. Como tudo aumentou –
custo da produção, combustível,
substrato, mão de obra – acaba
afetando diretamente o valor

Marcelo Cedeño

Flores de corte, astromélias, lírios, rosas, orquídeas,
lisianthus e cravos são algumas variedades que tiveram
expressivos aumentos nos últimos meses
das flores”, explica. “Nossa indignação maior é com as cooperativas de flores e não com o
produtor, pois estão se aproveitando ainda mais desta situação
e colocando os preços abusivos
para as flores”, desabafa.
Renata comenta que os
clientes que não abrem mão de
flores seguem comprando, mas
estão optando por variedades
com preço mais em conta ou arranjos menores. Porém, um dos
carros-chefes da empresa, a de-

coração floral para eventos, teve
uma queda expressiva nas vendas. “Muitos clientes ficam bem
assustados com o orçamento e
estão optando por fazer festas
menores, sem muitas flores, com
arranjos menores, mais simples.
Muitas das propostas de orçamentos encaminhadas para os
clientes acabam não fechando”,
comenta.
A organizadora de eventos
e cerimonialista Andréia Pilão
comenta que as decorações para

as festas, de modo geral, tiveram
um grande aumento, mas nada
se compara ao preço das flores.
“O orçamento chega a ficar o dobro ou até o triplo do que antes
da pandemia. É uma diferença
bem forte. O maço da astromélia,
que é uma das flores mais usadas
nos casamentos, por exemplo, a
gente pagava R$ 15, no máximo
R$ 20, e agora está R$ 50, R$
60”, descreve. Sem alternativas,
o cliente está pagando mais ou
ainda optando em decorar com
menos flores.
As lojas também estão tendo que se adaptar. “Estamos
reduzindo a equipe de trabalho,
reduzindo o porcentual de lucro,
indicando ao cliente para optar
por menos flores nos arranjos
ou flores mais simples”, destaca
Renata.
Com o Dia dos Namorados
se aproximando, a expectativa é
que os valores sigam altos. “Para
o ano, os valores tendem a não
baixar. E para o Dia dos Namorados, provavelmente vamos
receber os preços altos assim
como no Dia das Mães”, finaliza
a empresária.

Segundo IBGE
Inflação oficial
fica em 1,06%
em abril
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA), que
mede a inflação oficial, de abril foi
1,06%. A taxa ficou abaixo da registrada em março (1,62%). Mas,
ao mesmo tempo, foi o índice mais
alto para um mês de abril desde
1996 (1,26%).
Segundo dados divulgados na
quarta-feira, 11/05, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação acumulada
em 12 meses chegou a 12,13%,
acima dos 12 meses imediatamente anteriores e a maior desde outubro de 2003 (13,98%). A taxa acumulada no ano chegou a 4,29%.
Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta de preços em abril. Os
alimentos, com inflação de 2,06%,
tiveram o maior impacto no índice, no mês. Os transportes tiveram alta de preços 1,91% sendo
o segundo principal responsável
pelo IPCA do mês. Juntos, os dois
grupos contribuíram com cerca de
80% da inflação do mês. Entre os
transportes, o principal responsável pela alta de preços foram os
combustíveis que subiram 3,20%,
com destaque para gasolina
(2,48%).

