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Arquivo pessoal

Saúde
Médica de Bento esclarece anestesia em 
cesárea: “gestante não fica inconsciente”
Diante de caso de 
anestesista preso após 
estuprar gestante 
durante cesárea no RJ, 
Pauline Elias Josende se 
manifestou, a pedido 
do SERRANOSSA, em 
nome da classe de 
anestesistas de Bento 
Gonçalves. “Gestante 
é esclarecida e cuidada 
com respeito e ética por 
todos colegas”, afirma

Eduarda Bucco
A prisão de um médico anes-

tesista no último dia 11/07 no 
Rio de Janeiro virou manchete 
em todos os jornais do país. Gio-
vanni Quintella Bezerra, de 31 
anos, estuprou uma paciente en-
quanto ela realizava uma cesárea 
no Hospital da Mulher Heloneida 
Studart. A mulher estaria desa-
cordada, sob efeito de anestesia 
geral. Diante da repercussão do 
caso, a médica anestesista de 
Bento Gonçalves, Pauline Elias Jo-
sende, tranquiliza as gestantes do 
município: “não, a anestesia para 
a cesárea não deixa a gestante in-
consciente”, afirma.

Em uma postagem nas redes 
sociais, a médica esclareceu que, 
na maioria dos casos, a aneste-
sia utilizada para a cesárea é a 
raquianestesia, na qual a gestan-

te “fica acordada, consciente e 
acompanhada do seu familiar”. A 
exceção vale para quando a pa-
ciente possui alguma contrain-
dicação e precisa fazer a cesárea 
com anestesia geral, situações 
consideradas bastante raras. 
“Nesses casos, a gestante é es-
clarecida sobre como será feita a 
anestesia e é cuidada com respei-
to e com ética por todos colegas 
anestesistas da nossa equipe @
anestesiabg”, afirma.

Ao SERRANOSSA, a médica 
conta que os médicos anestesis-
tas do município, assim como o 
restante do Brasil, ficaram “revol-
tados e chocados” com o ocorrido 
no Rio de Janeiro. “Nós, aneste-
sistas, sabemos da nossa imensa 
responsabilidade de cuidar de 
pacientes sempre em momen-
tos importantes da vida. Seja no 
nascimento de um filho, seja em 
uma cirurgia programada ou em 
uma cirurgia de urgência depois 
de um acidente, enfim… estamos 
presentes na vida das pessoas 
sempre em momentos em que 
elas precisam da gente”, ressalta. 
“Somos responsáveis por um pa-
ciente que está vulnerável e pelo 
qual devemos zelar. Não cuida-
mos somente dos sinais vitais, 
da respiração, da circulação, do 
manejo do sangramento, de todas 
essas coisas. Cuidamos de uma 
pessoa que, muitas vezes, está 
dormindo e confiando no nosso 
trabalho, que é cuidar dela. É uma 
traição inadmissível, desumana e 

criminosa o que foi feito com es-
sas pacientes no Rio de Janeiro”, 
desabafa Pauline.

Diante do caso, a médica rela-
ta que ela e os colegas têm perce-
bido um temor maior das pacien-
tes e de seus familiares na hora do 
processo do parto. “Procuramos 
acolher a angústia e ter empatia 
pela situação dos pacientes. Pro-
curamos sempre explicar como é 
feita a anestesia, passar confian-
ça acerca do que será feito, e os 
pacientes entendem e percebem 
que somos muito profissionais no 
nosso trabalho. No centro obsté-
trico, inclusive, a gestante sempre 
fica com acompanhante, direito 
garantido por lei”, frisa Pauline.

Atualmente, 22 anestesistas 
compõem a Clínica de Aneste-

siologia e Tratamento da Dor de 
Bento Gonçalves. Como membro, 
Pauline reforça o comprometi-
mento e o profissionalismo da 
equipe em buscar oferecer sem-
pre o melhor aos pacientes. “Es-
tudamos bastante, participamos 
de congressos da especialidade, 
temos reuniões científicas para 
debater assuntos, temos discus-
sões de artigos para debater as 
últimas evidências, temos inúme-
ros protocolos pra tudo que é tipo 
de assunto em anestesia, pois 
isso uniformiza nossas condutas 
como equipe. Porém, mais impor-
tante ainda do que isso, é dizer 
que somos muito preocupados 
em fazer com que os pacientes 
entendam que serão cuidados e 
respeitados enquanto estiverem 
conosco no bloco cirúrgico, ou no 
centro obstétrico, ou em clínicas 
privadas, ou em qualquer situa-
ção, seja eletiva ou de emergên-
cia”, comenta.

A médica finaliza sua fala re-
forçando que todos os pacientes 
que serão anestesiados passam 
por uma consulta “pré-anestési-
ca”, quando são repassadas todas 
as informações e sanadas todas as 
dúvidas. “Cabe repetir, mais uma 
vez e quantas forem necessárias, 
que a conduta errada de um não 
representa, de maneira alguma, 
a conduta de todos. Trabalhamos 
sempre não só com comprometi-
mento técnico, mas também sen-
do responsáveis por zelar pelos 
nossos pacientes”, conclui.

Laboratório do Complexo 
Hospitalar de Bento passa 
contar com aparelho 
para visualizar veias

O acesso venoso de pacientes 
idosos, bebês ou em tratamento 
quimioterápico pode ser difícil até 
para os profissionais mais expe-
rientes. E um novo equipamento 
está fazendo a diferença no Labora-
tório de Patologia e Análises Clíni-
cas, do Município. É o visualizador 
de veias (AccuVein). 

O equipamento doado para a 
secretaria de Saúde projeta luz in-
fravermelha capaz de atravessar a 
pele, o que permite a visualização 
de veias finas ou de difícil acesso, 
tornando-as mais acessíveis para 
os procedimentos que exigem a 
introdução de agulhas, seja para 
coleta de sangue, aplicação de me-
dicamentos ou soro.

De acordo com a coordenado-

ra  do Laboratório, Giceli Flores, o 
“equipamento facilitará o trabalho 
dos profissionais de enfermagem 
nos atendimentos em que o acesso 
venoso é mais difícil”.

Fácil de manusear, o equipa-
mento é sem fio e funciona à base 
de bateria. A secretaria de Saúde 
afirma que a luz emitida não repre-
senta riscos à saúde do paciente.

Divulgação

Município libera vacina contra 
a COVID-19 para crianças 
imunossuprimidas de 3 a 5 anos

A prefeitura de Bento Gonçal-
ves, por meio da secretaria de Saú-
de, informou que a vacinação de 
crianças imunossuprimidas, de 3 
a 5 anos, contra a COVID-19 inicia 
na próxima segunda-feira, 25/07.

A aplicação da vacina em 
crianças imunossuprimidas foi 
adotada após emissão de Nota 

Técnica do Ministério da Saúde 
com a recomendação. As crianças 
serão vacinadas exclusivamente 
com o imunizante CoronaVac.

A imunização será realizada 
mediante agendamento pelo tele-
fone (54) 3055-8555, no Centro 
de Referência Materno Infantil 
(CRMI).
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Projeto prevê a venda de sete 
áreas verdes em Bento

Do Executivo

“É uma vergonha. 
Prefeitura virou 
imobiliária”, opina 
AAECO. Prefeitura 
argumenta que bens 
imóveis não teriam 
“utilidade para o 
município” e que 
recursos arrecadados 
poderão ser utilizados 
nas “despesas de 
capital e/ou regime de 
previdência próprio de 
servidores públicos”

Eduarda Bucco
Um projeto de lei ordinária em 

tramitação na Câmara de Vereado-
res de Bento Gonçalves, de origem 
do Executivo, pretende alienar 
15 bens imóveis de propriedade 
do município, incluindo sete áre-
as verdes. Conforme justifica a 
prefeitura no texto do projeto, os 
terrenos não teriam “utilidade” ao 
Poder Público e não haveria “de-
manda para implantação de equi-
pamento público”. Ainda conforme 
a proposta, os valores arrecadados 
com a alienação seriam utilizados 
nas “despesas de capital e/ou re-
gime de previdência próprio dos 
servidores públicos”.

“É uma vergonha. Prefeitu-
ra virou imobiliária”, comenta o 

secretário-geral da Associação 
Ativista Ecológica (AAECO), Gil-
nei Rigotto.

Gilnei esclarece que essas 
áreas verdes são de extrema im-
portância para a preservação 
ambiental e para a qualidade de 
vida urbana. Isso porque elas 
possuem a função de reduzir 
efeitos da poluição e ruídos, além 
de agirem na redução da tempe-
ratura, velocidade dos ventos e 
influenciarem no balanço hídri-
co. Os locais ainda podem servir 
como abrigo a diversas espécies 
de animais silvestres. “Outro pon-
to importante é que, com o passar 
do tempo, a cidade cresce e as 
demandas serão, por certo, dife-
rentes das de hoje, o que não dá 
o direito dessa gestão municipal 
tomar uma decisão baseada no 
hoje”, argumenta.

De acordo com o site da Câ-
mara de Vereadores, o projeto 
número 89 está aguardando a 
emissão de pareceres para que, 

então, possa ser votado em ses-
são. “A AAECO irá enviar um ofí-
cio ao prefeito [Diogo Siqueira], 
sugerindo a retirada do projeto, e 
também aos vereadores para que, 
caso o projeto siga em tramitação, 
que votem contra. Tanto prefeito 
quanto vereadores que votarem 
a favor, a AAECO emitirá um do-
cumento considerando essas pes-
soas non grata ao meio ambiente 
e às futuras gerações do muni-
cípio”, adianta Gilnei. “Também 
faremos uma faixa que será ins-
talada na rua Dr. Montauri [área 
central], pedindo a retirada do 
projeto”, complementa.

Juntas, as áreas verdes so-
mariam o valor de quase R$ 6 
milhões, de acordo com as ava-
liações dos imóveis, descrita nos 
artigos do projeto. Se somados os 
demais terrenos citados na pro-
posta, que incluem áreas de re-
creação, de equipamentos comu-
nitários e urbanos, o valor chega 
a R$ 9,96 milhões.

Polarização e nacionalização das discussões devem 
marcar eleições do RS, afirma cientista político

Turbulência política

Lucas Marques
No dia 2 de outubro, os elei-

tores gaúchos – e de demais 25 
estados e Distrito Federal – de-
verão ir às urnas para escolher 
quem comandará o Governo do 
Estado a partir de 1º de janeiro 
de 2023. Além disso, também 
votarão para os cargos de presi-
dente da República, senador e de-
putados estadual e federal. Até o 
momento, a disputa pelo coman-
do do Rio Grande do Sul tem 11 
pré-candidatos. As mais variadas 
ideologias e projetos de governo 
serão avaliados pelos mais de 
oito milhões de gaúchos que es-
tão aptos a votar. De acordo com 
a Justiça Eleitoral, os partidos 
têm de 20 de julho a 15 de agos-
to para realizar suas convenções, 
nas quais deverão ser anunciados 
seus candidatos definitivos. O pe-
dido de registro da candidatura 
também deve ser feito até 15/08. 
Portanto, até essa data, o número 
de candidatos ainda pode aumen-
tar ou diminuir.

Para o cientista político e pro-
fessor da Universidade de Caxias 
do Sul (UCS) João Ignácio Pires 
Lucas, mesmo com um histórico 
de eleições enérgicas, que pode-
riam gerar disputas violentas e 
agressivas, o Rio Grande do Sul 
deve ter um pleito mais calmo do 
que em nível nacional. Segundo 
ele, atualmente, há uma naciona-
lização das discussões.

“Aquela agressividade, aque-
la violência na política, ela está 
num plano nacional em relação 
às disputas nacionais. As disputas 

locais, de certa maneira, vão se 
enquadrando, mas elas têm muito 
menos intensidade. Eu diria que 
a política regional das eleições, 
das disputas entre partidos, ela é 
muito menos agressiva e violen-
ta pelas questões locais e muito 
mais pelas questões nacionais”, 
afirma o professor, não deixando 
de pontuar que o Rio Grande do 
Sul é um Estado onde a polariza-
ção em diversos campos é pre-
sente e comum, visto momentos 
históricos que fazem parte da 
cultura gaúcha, como o dos ma-
ragatos versus chimangos e até 
Grêmio versus Internacional.

Sobre o grande número de 
pré-candidatos, Lucas comenta 
que é comum, mas que, com o 
aproximar das eleições, a divul-
gação de pesquisas eleitorais e 
acordos políticos, esse número 
tende a cair. “No início [do pe-
ríodo eleitoral] podem existir 
muitas candidaturas, mas com 
o tempo ou elas já saem do plei-
to, ou elas até continuam muitas 
vezes por outros motivos, para 
consolidar nomes e ter acesso a 
fundo partidário, fundo eleitoral 
e daí já vai construindo um espa-
ço [na política], mas não com uma 
perspectiva de vitória”. Ou seja, 
mesmo que, no momento, sejam 
muitos os candidatos, as eleições 
tendem a ficar entre dois ou três 
candidatos mais fortes.

Um dos casos que tem cha-
mado atenção desde o anúncio 
das pré-candidaturas é a ‘disputa’ 
entre o deputado estadual Gabriel 
Souza (pré-candidato pelo MDB) 

e o ex-governador Eduardo Leite 
(pré-candidato pelo PSDB). Lide-
ranças políticas do MDB querem 
que o partido tenha candidatura 
própria. Já a maioria em votação 
interna entre prefeitos e vices 
do partido defendeu que se abra 
mão da candidatura para apoiar 
Leite, que é mais conhecido e tem 
mais chances de vitória, segundo 
emedebistas. A convenção esta-
dual da sigla está marcada para o 
dia 31/07. 

Outro caso é o de Onyx Lo-
renzoni (PL) e Luis Carlos Hein-
ze (PP). Ambos são apoiadores 
do presidente e pré-candidato à 
reeleição Jair Bolsonaro (PL), e, 
caso sejam candidatos oficiais, 
disputarão o voto dos mesmos 
eleitores bolsonaristas. No campo 
da esquerda, Beto Albuquerque 
(PSB), Edegar Pretto (PT) e Pedro 
Ruas (PSOL) buscam o voto da-
queles que se identificam com a 
centro-esquerda/esquerda. Vale 
lembrar que em nível presiden-
cial, PT e PSB são parceiros com 
o ex-presidente Luís Inácio Lula 
da Silva e o ex-governador de São 
Paulo Geraldo Alckmin, e também 
tem apoio do PSOL. Na visão do 
cientista político, mesmo o nú-
mero de pré-candidatos sendo 
grande, algumas propostas e ide-
ologias são parecidas, o que pode 
gerar uma pequena confusão nos 
eleitores, rendendo uma inde-
cisão nos votos, porém, quanto 
mais próximo das eleições, mais 
certeza do voto haverá, principal-
mente, naqueles mais bem posi-
cionados em pesquisas.
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Com bloqueio de parte do orçamento em 2022 e menos verba 
para 2023, IFRS Campus Bento Gonçalves prevê mais cortes

Menos R$ 300 milhões

Fotos: Lucas Marques

O Ministério da 
Educação anunciou 
que o orçamento para 
2023 dos Institutos 
Federais deve ter R$ 
300 milhões a menos 
do que o deste ano, 
que já havia sofrido 
reduções

Lucas Marques
Bento Gonçalves conta com um 

do Campus dos Institutos Federais 
(IF) mais reconhecidos no Brasil e 
no exterior. Lá, são oferecidos cur-
sos de graduação e ensino médio 
técnico, de onde saem profissionais 
capacitados e prontos para traba-
lhar em prol da comunidade – tra-
balho esse que já inicia dentro da 
instituição por meio do incentivo à 
pesquisa e de atuação dos estudan-
tes e professores em ações sociais. 
Mesmo com o reconhecimento, 
os cortes e bloqueios de recursos, 
cada vez mais comuns, têm afeta-
do muitos projetos importantes da 
instituição.  

Rodrigo Otávio Câmara Mon-
teiro, atual diretor-geral do Insti-
tuto Federal do Rio Grande do Sul 
Campus Bento Gonçalves, afirma 
que a atual situação financeira é, 
no mínimo, complicada. A Rede 
Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica sofreu um 
corte de recursos ainda em 2022. 
Para o Campus Bento Gonçalves, o 

valor é grande. “Representa apro-
ximadamente R$ 350 mil de um 
orçamento que já era insuficiente 
para o funcionamento e o cumpri-
mento das atividades de ensino, 
pesquisa, inovação, extensão, arte 
e cultura”, avalia.

Segundo o diretor, o orçamen-
to atual serve apenas para a manu-
tenção do básico. Com esse corte 
recente, a Gestão do IFRS Campus 
Bento Gonçalves está preocupada 
de como será o caminho até o fim 
do ano. “Outra preocupação é o or-
çamento de 2023, já que há a previ-
são de que seja, aproximadamente, 
10% menor do que o insuficiente 
orçamento de 2022. Nesse contex-
to, estamos avaliando que algumas 
atividades poderão ser suspensas 
por insuficiência orçamentária no 
próximo ano”, pontua.

Uma notícia boa é que, mes-
mo com o corte de R$ 350 mil, os 
recursos investidos em projetos e 
bolsas de ensino, pesquisa e exten-
são, que já estavam previstos no 
orçamento do Campus para 2022, 
estão mantidos. Contudo, por en-
quanto, iniciativas futuras precisa-
rão aguardar recursos. Para a es-
tudante de Letras Dyessika Cortes, 
a situação é revoltante. “Acho isso 
um absurdo, porque a gente já está 
trabalhando com menos. Dimi-
nuindo mais ainda, pode afetar, di-
retamente, projetos relevantes que 
o Instituto Federal tem”, afirma. Na 
sua visão, os cursos do Instituto 
têm como um dos objetivos entre-
gar algo útil e valioso para a socie-

dade. Sem investimentos, essa tro-
ca será inexistente. “Quanto mais 
for cortado, mais vai se perder 
essa retribuição que é o essencial, 
é o principal da universidade para 
dividir no mundo, para passar para 
a sociedade”, salienta a jovem que 
ainda destaca, como exemplo, a 
importância do trabalho realizado 
com imigrantes no ensino de Lín-
gua Portuguesa, um dos projetos 
que possivelmente será afetado 
pelos cortes no orçamento. 

Monteiro relembra que a opor-
tunidade de estágios e a partici-
pação em extensões da instituição 
dão ao estudante uma experiência 
essencial, colocando na prática o 
que lhe é ensinado em sala de aula, 
criando, assim, aptidões e vínculos 
com a sociedade. A falta de recur-
sos poderá atingir em cheio essa 
parte tão importante do ensino. 
“Sem essas oportunidades e vivên-
cias que são possibilitadas no Cam-
pus, o processo de aprendizagem 
poderá ser menos integral e abran-
gente”, destaca.

Para o estudante de Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas Leo-
nardo Bortolini, os cortes preocu-
pam, mas não surpreendem. Além 
de ser um retrocesso, segundo 
Bortolini, com a medida diversos 
promissores engenheiros, profes-
sores, técnicos, enólogos, pedago-
gos e tantos outros profissionais 
ficarão “a ver navios”. “Um corte 
de verba é sempre preocupante. 
Sei que o IF tem auxílios estudantis 
para pessoas com baixa renda que 

inclui uma ajuda financeira para 
moradia e a alimentação gratuita 
no RU [restaurante universitário], 
e esses auxílios são sempre afeta-
dos”, conclui.

PARA 2023
O Ministério da Educação 

(MEC) anunciou que o orçamento 
para 2023 dos Institutos Federais 
(IF) do país deve ter um corte de 

R$ 300 milhões. No total, o orça-
mento deve ser de R$ 2,1 bilhões 
para todas as instituições do país. 
A informação do corte foi feita aos 
reitores e levou todos a um estado 
de preocupação, visto que, dividido 
entre todas as instituições, o valor 
é mais do que insuficiente. Esses 
montantes são destinados para 
quase 100% das funções dos ins-
titutos, seja na realização de proje-

tos, no pagamento das equipes de 
limpeza e segurança, no custeio de 
viagens a campo e na compra de 
mantimentos para animais perten-
centes a projetos. Além disso, há o 
financiamento de bolsas e pesqui-
sas relevantes para a sociedade, 
bem como a alimentação dos alu-
nos que estudam em tempo inte-
gral nos Institutos espalhados em 
território nacional.

COSTELA DE
PRIMEIRA DESOSSADA

OFERTAS VÁLIDAS PARA 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2022

kgR$29,90
COSTELA SUÍNA

SEM COURO

kgR$16,99
MOÍDA DE
SEGUNDA

kgR$19,90
CHULETA DO
CONTRA FILÉ

kgR$37,90

COXÃO DE
DENTRO

kgR$42,90
BATATA INGLESA

kgR$3,99

OVOS NICOLE BRANCO
BANDEJA COM 20

uni.R$11,99
TOMATE LONGA VIDA

kgR$3,99

ARROZ PARBOILIZADO
BLUE SOFT 5KG

uni.R$14,99

FEIJÃO PRETO
AZULÃO 1 KG

uni.R$5,79

LEITE SANTA
CLARA INTEGRAL

uni.R$6,39

FILÉ MIGNON

kgR$69,90
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Segurança
Homem morre após troca 
de tiros com a Brigada Militar 
em boate na RSC-453

Na manhã de segunda-feira, 
18/07, durante troca de tiros 
com uma equipe do 4° Batalhão 
de Polícia de Choque da Briga-
da Militar (BPChq), um homem, 
de 20 anos, acabou morrendo. 
O caso aconteceu em uma bo-
ate localizada na RSC-453, km 
104.5, Estrada Sertorina, entre 
Farroupilha e Garibaldi.

De acordo com 
informações, o 
indivíduo estaria 
envolvido nos últimos 
homicídios ocorridos 
nas cidades de 
Garibaldi e Bento 
Gonçalves

De acordo com informa-
ções, o indivíduo estaria envol-
vido nos últimos homicídios 
ocorridos nas cidades de Gari-
baldi e Bento Gonçalves.

Segundo o 4º Batalhão, 
o homem abriu fogo contra a 
equipe. Para se defenderem, os 
brigadianos teriam revidado e 
acertado o rapaz. Com ele foi 

apreendida uma arma de fogo, 
calibre .38, com cinco cartuchos 
deflagrados.

O homem tinha anteceden-
tes criminais por posse irregu-
lar de arma de fogo, tráfico de 
drogas, associação para o tráfi-
co, posse de entorpecentes, rou-
bo a estabelecimento comercial, 
roubo de veículo e receptação.

Polícia Civil de Bento prende casal 
que realizava venda de drogas em 
apartamento no Progresso

No início da noite de terça-
-feira, 19/07, a Polícia Civil, por 
meio da 1ª Delegacia de Polícia 
de Bento Gonçalves, cumpriu 
mandado de busca e apreensão 
em um apartamento localizado 
na rua Fiorelo Bertuol, no bair-
ro Progresso. A ordem judicial, 
expedida pela Comarca local, é 
oriunda de investigação de tráfi-
co de drogas.

Segundo os policiais, era de 
conhecimento prévio que no lo-
cal residia um casal, um homem 
de 22 anos e uma mulher de 23 
anos, que realizava a venda de 
maconha e drogas sintéticas. Os 
dois foram presos em flagrante 
por tráfico de drogas.

Durante buscas no imóvel, 
foram apreendidas 12 porções 
de maconha, 17 pontos de LSD, 

uma porção de MDMA, além de 
duas balanças de precisão, em-
balagens tipo ziplock e dois apa-
relhos celulares.

Em novembro de 2021, em 
outro apartamento em que o ca-

sal residia, no Centro da cidade, 
os agentes da 1ª DP apreende-
ram diversos tijolos de maconha, 
que totalizaram mais de 6 kg da 
droga. Naquela oportunidade, 
não havia ninguém no imóvel.

Divulgação/Polícia Civil

Casal é preso 
com drogas

Um casal que portava porções 
de cocaína e maconha foi preso 
na tarde de terça-feira, 19/07, em 
Bento, pela 1ª Delegacia de Polícia 
(1ªDP). Com eles também foram 
apreendidos R$ 30,00 e um tele-
fone celular. O homem, 20 anos, e 
a mulher, 22, estavam dentro um 
WM/Gol na rua Olavo Bilac, bairro 
Cidade Alta. Eles foram conduzi-
dos à DP para registro e liberados 
posteriormente.

Também na terça-feira, 
19/07, a 1ª Delegacia de Polícia 
de Bento (1ªDP), por meio dos 
Agentes da Seção de Investiga-
ção, recuperou um veículo Fiat/
Mobi que havia sido furtado no 
município na segunda-feira, 
18/07.

Conforme a polícia, o carro 
foi encontrado na rua Eurico 
Viana, no bairro Juventude, em 
bom estado.

Veículo furtado 
é recuperado

Guarda Civil Municipal de Bento contará com 26 novos agentes
Na segunda-feira, 18/07, fo-

ram apresentados os 26 agentes 
da Guarda Civil Municipal (GCM) 
aprovados em concurso público 
realizado em 2018. Na próxima 
semana, iniciam as aulas teóricas 
e em seguida a nova equipe deve 
passar por testes de aptidão física.

O secretário de Segurança, 
tenente-coronel Paulo César de 
Carvalho, destacou a importância 
do reforço com os novos agentes. 
“Com a chegada e qualificação de 

novos guardas civis vamos reforçar 
ainda mais a nossa segurança. O 
nosso compromisso é de garantir 
segurança e tranquilidade nas ruas, 
por isso é imprescindível a qua-
lificação de nossos profissionais. 
Agora eles irão passar por toda 
preparação necessária, e assim que 
estiverem aptos, iniciarão estágios 
em praças e locais públicos”, disse.

OS NOVOS AGENTES
A formação dos novos agen-

tes municipais trouxe pessoas de 

diversas partes do país para o mu-
nicípio. Bruna da Silva é natural de 
Belém, no Pará, e diz estar realizan-
do um sonho. “A área da seguran-
ça pública sempre foi um sonho e 
desde 2016 eu vinha estudando 
para essa área”, relata. Natural de 
Canoas, Marco Vinícius Marcos não 
esconde a expectativa para se tor-
nar um agente municipal. “O senti-
mento é o melhor possível, porque 
é algo que gosto muito e eu sempre 
admirei muito o trabalho da guarda 

municipal. Os cidadãos de Bento 
poderão contar sempre conosco, 
porque nós viemos para cá para 
vestir a camisa e fazer o trabalho 
da melhor forma possível”, garante. 
Já a garibaldense Julia Agostini é 
graduada em Direito e realizou um 
antigo desejo de ingressar na área 
da segurança pública. “Quando 
abriu o concurso, vi como uma boa 
oportunidade. Vou ter muito orgu-
lho de representar e trabalhar para 
o município”, destacou.
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Tratamento de esgoto

Eduarda Bucco
A Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE) Barracão, primeira 
estação de Bento Gonçalves, foi 
concluída em outubro de 2020, 
mas ainda não entrou em funciona-
mento. Isso porque, para que o es-
goto de parte do município comece 
e ser tratado, os moradores preci-
sam efetuar a ligação de suas resi-
dências. O processo já vem gerando 
certa insatisfação da comunidade, 
mas é extremamente necessário 
para que o investimento de R$ 30 
milhões seja validado. 

Conforme explica a Corsan, 
com base na legislação federal (Lei 
11.445 e 14.026) e estadual (Lei 
Estadual 6.503 e 11.520, Decreto 
23.430), “todas as edificações factí-
veis de ligação devem providenciar 
sua interligação à rede de esgota-
mento sanitário pública”. No caso 
da ETE Barracão, deverão se ligar 

Processo de ligação de residências à ETE 
do Barracão deverá ter início ainda neste ano
Moradores de parte dos 
bairros Santa Helena, 
Santo Antão, Santa 
Marta e Imigrante 
deverão providenciar 
obra de ligação de 
seu imóvel até a caixa 
da Corsan, a fim de 
que tenha início o 
tratamento de esgoto 
em Bento Gonçalves. 
Custo mensal será 70% 
do valor do m³ de água

moradores de parte dos bairros 
Santa Helena, Santo Antão, Santa 
Marta e Imigrante, contemplando 
cerca de 1.145 imóveis em um pri-
meiro momento – aproximadamen-
te 4.600 habitantes. 

Para tanto, os próprios mora-
dores deverão providenciar a obra 
de ligação intradomiciliar do seu 
imóvel à caixa da calçada disponi-
bilizada pela Corsan. A exceção vale 
para os imóveis da categoria social 
subsidiada, que poderão contratar 
a instalação diretamente com a 
companhia, de forma gratuita.

Depois de feita a ligação, será 
cobrada uma taxa mensal para cada 
imóvel. Conforme informa a Cor-
san, o valor do metro cúbico (m³) 
de esgoto é 70% do valor do m³ de 
água. Para o cálculo, considera-se 
o volume de água consumido que 
é medido no hidrômetro e a tabela 
tarifária homologada pela agência 
reguladora (Agergs). “Por exemplo, 
um imóvel da categoria residencial 
básica (RB) que consumir 1 m³ (mil 
litros) de água pagará R$ 7,50 pela 
água e mais R$ 5,25 relativo pelo 
esgoto. Esse valor cobre a coleta e o 
tratamento do esgoto”, exemplifica 
a assessoria de imprensa da Cor-
san, em resposta ao SERRANOSSA.

Para os imóveis da categoria 
social subsidiada (moradores de 
baixa renda), a tabela de preços 
terá diferenciação, podendo ser 
consultada pelo site www.corsan.
com.br/sistematarifario.

A companhia informa que, 
ainda neste segundo semestre de 
2022, deverá ter início uma cam-

panha de incentivo à ligação volun-
tária das residências. Entretanto, 
quando for finalizado, o cliente 
que não conectar seu imóvel den-
tro dos prazos ofertados, passará a 
pagar R$ 10,50 pelo m³ de esgoto, 
ou seja, o valor é o dobro daquele 
que ele pagaria se efetivasse a liga-
ção à rede coletora da Companhia. 
“Ligar-se à rede de esgoto é mais 
barato, valoriza o imóvel e ainda 
ajuda a preservar o meio ambien-
te”, reforça a Corsan. 

Os moradores cujos imóveis 
serão contemplados pela ETE Bar-
racão serão informados por dife-
rentes meios de comunicação e por 
correspondência física.

SOBRE A ESTAÇÃO 
Conforme a Corsan, a ETE 

Barracão tem capacidade de trata-
mento de 40L/s. O processo de tra-
tamento garante 90% de remoção 
de carga orgânica. Remove fósforo, 
amônia e organismos patogênicos, 
atendendo resoluções ambientais. 
Combina o processo físico-químico 
para remoção de material suspen-
so e precipitação do fósforo com o 
processo biológico aerado de biofil-
me, para remoção de matéria orgâ-

nica solúvel.
Apesar de, em um primeiro 

momento, a rede contemplar pou-
co mais de mil imóveis, a ETE tem 
capacidade para atender até 12 mil 
pessoas – o que abre margem para 
uma futura expansão da rede. 

A Corsan ressalta a importân-
cia da ligação das residências tendo 
em vista sua finalidade. “Ao ligar o 
esgoto da sua casa à rede da Cor-
san, você colabora para preservar o 
meio ambiente e valoriza seu imó-
vel. Esgoto tratado é qualidade de 
vida, saúde e bem-estar de todos”, 
reforça a companhia. 

PRÓXIMOS PASSOS
A empresa afirma que os de-

mais compromissos assumidos 
com o município de Bento Gon-
çalves já estão recebendo encami-
nhamentos, de acordo com “o adi-
tivo de adequação ao Novo Marco 
Regulatório do Saneamento”. Um 
desses compromissos é a constru-
ção da segunda Estação de Trata-
mento de Esgoto do município, a 
ETE Burati. A Corsan informa que 
o projeto já está contratado e que 
o prazo de conclusão da nova es-
trutura é 2026. 

Como solicitar a ligação de seu imóvel:
Se você for o titular, ou pessoa autorizada por procuração, vá até a Unidade 

de Saneamento da Corsan de seu município levando RG e CPF. Caso seja o novo 
proprietário, apresente também a cópia do Registro do Imóvel atualizado e/ou 

da compra e venda, pois será preciso alterar a titularidade.
Como fazer a ligação de seu imóvel:

Corsan faz a vistoria --> usuário recebe notificação --> comunica a Corsan 
(0800-646-6444)

Mais informações podem ser encontradas em: www.corsan.com.br/
cobranca-pela-disponibilidade e www.corsan.com.br/informacoes.

Eduarda Bucco
A prefeitura de Bento Gon-

çalves, por meio da secretaria de 
Gestão Integrada e Mobilidade 
Urbana (Segimu), está realizan-
do estudos para modificações no 
trânsito no bairro Cidade Alta. 
Conforme o Poder Público, a pri-
meira alteração a ser feita é a du-
plicação de um trecho da avenida 
Osvaldo Aranha, entre a rua Can-
delária e a travessa Tuiuty, no sen-
tido Cidade Alta/Botafogo.

O secretário Henrique Nun-
cio explica que a escolha do 
trecho teve como base duas si-
tuações a serem resolvidas. “A 
primeira é dar fluxo aos veículos 
que percorrem a avenida Osval-
do Aranha, sentido Norte/Sul. 
Os motoristas que acessam a 
rotatória devem aguardar o seu 
tempo para realizar a conversão, 
causando a parada do trânsito. 
Tendo uma pista extra, quem não 
realizar esta conversão poderá 
fluir em direção a região sul mais 
facilmente”, explica. 

A mudança ainda visa auxiliar 
no fluxo de veículos que acessam 
a avenida pela rua Candelária, que 

Sentido Norte/Sul
Duplicação visa desafogar 
e dar fluidez ao trânsito 
na avenida Osvaldo Aranha

atualmente precisam aguardar 
um tempo considerável, principal-
mente em horário de pico. “Poste-
riormente, com a nova pista, esses 
veículos terão entrada livre”, es-
clarece Nuncio. 

Ainda conforme o secretá-
rio, para que a segunda pista seja 
construída, serão removidas as 
vagas de estacionamento no tre-
cho, apenas no sentido indicado. 
A expectativa é que as obras sejam 
iniciadas em agosto.

“A disponibilidade de uma 
nova pista dará fluidez, criando 
em uma das pistas a alternativa 
para conversão da rotatória e ou-
tra pista de sentido exclusivo para 
a região Sul do município, visto 
que após a travessa Tuiuty já há a 
duplicação”, ressalta Nuncio. 

Outras mudanças para o bair-
ro também estão sendo estuda-
das, mas a duplicação será a única 
a ser feita de forma imediata, devi-
do à necessidade de ampliar a flui-
dez da via. “O estudo é profundo 
para toda a região e iniciou após 
demandas trazidas à secretaria 
de Gestão Integrada e Mobilidade 
Urbana pela comunidade”, afirma. 
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Divirta-se com o Jogo 
dos 7 Erros na página 14

Policial de Bento fica no topo das 
principais categorias de campeonato 
internacional de fisiculturismo

Estreia de sucesso

Copa Bodybuilding 
Internacional foi 
realizada no sábado, 
16/07, colocando 
Mateus Wagner na 
segunda colocação 
de duas categorias. 
Essa foi a estreia 
do atleta que, com 
diabetes tipo 1, 
vem aprendendo, 
ensinando e 
evoluindo por meio 
da prática

Eduarda Bucco
“Foi um dia incrível. Um sonho 

que se tornou realidade”. Essa foi a 
sensação do atleta e policial militar 
Mateus Wagner, de Bento Gonçal-
ves, diante de seu primeiro cam-
peonato de fisiculturismo. Wagner 
participou, no sábado, 16/07, da 
Copa Bodybuilding Internacional, 
organizada pela National Physique 
Comittee – a liga mais famosa de 
fisiculturismo do mundo. O evento 
foi realizado em Novo Hamburgo, 
RS, reunindo atletas de todo o Bra-
sil e de diversos outros países.

O policial militar competiu em 
três subcategorias da Classic Phy-

sique, ficando no top4 da Estrean-
tes, e no top2 da Novice B (acima 
de 1,78m) e da Open Classe C (de 
1,80 a 1,83). “Me senti em casa. 
Todo mundo focado, se alimen-
tando, se preparando, sabendo 
que foram meses de preparação 
para demonstrar o resultado em 
minutos ou segundos em cima do 
palco”, relata o atleta.

Mateus iniciou sua jornada no 
mundo do fisiculturismo há cerca 
de dois anos, motivado por seu 
diagnóstico de diabetes tipo 1.  A 
doença mudou os hábitos do poli-
cial, que passou a se alimentar me-
lhor e a realizar treinos diários de 
musculação. Com o tempo, o que 
era para ser apenas uma forma 
de se manter saudável, virou uma 
verdadeira paixão.

Agora, o resultado do primeiro 
campeonato traz ainda mais moti-
vação para o policial continuar se 
aprimorando na prática. “Além da 
sensação de dever cumprido, de me 
sentir vencedor pelos resultados e, 
principalmente, pela trajetória que 
fiz, por ter diabetes, pelas dificul-
dades da preparação, ainda tinha 
minha família e amigos gritando e 
torcendo muito por mim. Acho que 
o maior prêmio é descer do palco 
e ser abraçado pelas pessoas que 
amamos”, comenta. “Não consegui 
o primeiro lugar, mas sei que dei o 
meu melhor e vamos trabalhar pra 
uma próxima competição buscar o 
topo. Por enquanto vou descansar 
corpo e mente, aproveitar a família 
e focar em outros projetos”, finaliza 
o fisiculturista.

Fotos: divulgação

Com desfalques, BGF 
perde, mas segue na 
parte de cima da tabela

Próximo jogo é neste sábado

O Bento Gonçalves Futsal 
(BGF) sofreu a sua primeira der-
rota na Série Ouro de 2022. Com 
desfalques importantes no time, 
a equipe comandada por Vaner 
Flores foi superada pelo placar 
de 4 a 2 diante da Associação 
Brasil Futsal (ABF), no último 
sábado, 16/07, em São Louren-
ço do Sul. Apesar do placar ne-
gativo, o BGF segue na parte de 
cima da tabela e na cola do líder.

Logo no primeiro ataque, 
após bate e rebate na área, a 
bola sobrou com Pedrinho, que 
encheu o pé para balançar as re-
des e abrir o placar para o BGF. A 
ABF respondeu e pressionou os 
visitantes em busca do empate, 
que veio aos 7 minutos, com Léo 
Jaques aproveitando o rebote do 
goleiro Dani, 1 a 1.

Aos 15 minutos, em contra-
-ataque, Juninho Adam virou 
para os donos da casa. Nos se-
gundos finais, o BGF quase em-
patou, primeiro com Pedrinho, 
parando na boa defesa do goleiro 
adversário e, na sequência, com 
Bruno Reis que, após cobrança 
de escanteio, finalizou raspando 
a trave adversária.

Na etapa derradeira, aos 2 
minutos, Alex cruzou rasteiro 
para Nico completar para o gol 
e empatar para o BGF, 2 a 2. Po-
rém, Natan colocou a ABGF no-

vamente na frente do placar e, 
posteriormente, Dieguinho fina-
lizou para ampliar a vantagem e 
decretar a vitória por 4 a 2.

O BGF ocupa a 4ª colocação 
com sete pontos conquistados, 
mesma pontuação que o se-
gundo e o terceiro colocado da 
Série Ouro, e a três pontos do 
líder Barcelona/Macléres, de 
Júlio de Castilhos. Na próxima 
rodada, o time comandado por 
Vaner Flores encara justamente 
a equipe que ocupa a ponta da 
tabela da competição, neste sá-
bado, 23/07, às 19h, no Ginásio 
Municipal Darcy Pozza, com en-
trada franca.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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3/son. 4/bidu. 5/torso. 7/navalha. 10/comentário — esparramar. 12/primogênitos.
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54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

Mais de 50 itens 
a preço único.

Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 
2021
2019
2015
2013
2014
2015
20172017
2020
2021
2021
2022
2021
2021
20202020
2015

AMAROK EXTREME 3.0 V6 DIESEL
COMPASS LONGITUDE 2.0 DIESEL
FRONTIER 2.5 SV ATTACK DIESEL
HILUX SW4 3.0 SRV 4x4 
HILUX CD SRV 3.0 AUTOMÁTICA
HILUX CD LIMITED 4X4 DIESEL
RRANGER 2.3 XLT CD GASOLINA
SAVEIRO 1.6 CS TRENDLINE
S10 HIGH COUNTRY CD 2.8 DIESEL
STRADA CS 1.3 FREEDOM
STRADA CD 1.3 FREEDOM
TRACKER 1.2 PREMIER 
HONDA/PCX 150 SPORT ABS 
KKAWAZAKI/Z400
YAMAHA/XTZ 150 CROSSER E

PRETA
BRANCA
BRANCA
PRETA
PRATA
BRANCA
CINCINZA
VERMELHA
BRANCA
CINZA
PRATA
PRETA
PRATA
CINCINZA
LARANJA

ARADO 02 DISCOS
CONCHA E GARFO FRONTAL
DISTRIBUIDOR DUPLO 1.300 L
PULVERIZADOR 300 LITROS
RASPO BASCULANTE 1,50
RASPO TRANSP. TRASEIRO 1,30
RROTATIVA MECRUL 1,60 540 RPM

USADO
USADO
USADO
USADO
NOVO
NOVO
USAUSADA

2015
2014
2013
2019
2018

NOVO
20172017
2019

NOVO

NOVO
2019

NOVO
NOVO
20142014
2016
2016
2010
2015

2017

AGRALE 575 4x4
AGRALE 5075 4x4
AGRALE 4230 4x4
ANTONIO CARRARO MAJOR 5800
ANTONIO CARRARO TIGRONE  5800
JONH DEERE 5060 EN FRUTEIRO
LLANDINI 45 CV
LS R50
MASSEY FERGUSON 4707 
MASSEY FERGUSON 35 X
NEW HOLLAND TT55 
 VALTRA A73 FRUTEIRO 237 HORAS
YANMAR SOLIS 80CV 
YYANMAR SOLIS 26CV  
YANMAR 1145 4x4 1.500 HORAS
YANMAR 1155 1.312 HORAS
YANMAR 1055 570 HORAS
YANMAR 1055 4x4 3.200 HORAS
AGRALE 105 CV CABINADO COM 
CONCHA FRONTAL
MICRMICROTRATOR YANMAR 12 CV 
COM ENXADA ROTATIVA 

VERMELHO
PRATA
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERDE
AAZUL
AZUL
VERMELHO

AZUL
AMARELO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHOVERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO

BRANCO

2 dormitórios
com 54m² a 71m²
Rebaixe em gesso
Piso Porcelanato
Sacada aberta
ou fechada
ChurrasqueiraChurrasqueira
Box de garagem
Opção de personalizar 
e agregar esperas de 
água quente e split

CONSULTE
VALORES E 
CONDIÇÕES
ESPECIAIS 

Vagas da Semana
Assistente de PCP
Vendedor Externo
Soldador Tig/Mig
Assistente de Faturamento
Torneiro Mecânico

Abra a câmera do seu celular 
para escanear o qr code.

Cadastre seu currículo
Confira mais vagas 
disponíveis em:
www.tomasirh.com.br

Anuncie seu imóvel conosco 
e garanta um bom negócio!

Precisa alugar 
o seu imóvel?

Abra a câmera do seu celular 
para escanear o qr code.

Anuncie seu imóvel

www.tomasiimoveis.com.br
(54) 3055-2599

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 040/2022 – Objeto: Registro de preço 
para futura e eventual aquisição de tubos de 
concreto para Secretaria Municipal de Obras 
do Município de Santa Tereza-RS. Data de 
abertura: 05/08/2022, às 9h.
EDITALEDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 041/2022 – Objeto: Registro de preço 
para futura e eventual aquisição de 
equipamentos de proteção individual e 
uniformes para as Secretarias do Município 
de Santa Tereza-RS. Data de abertura: 
08/08/2022, às 9h.

Santa Tereza/RS, 22 de julho de 2022. Santa Tereza/RS, 22 de julho de 2022. 

Gisele Caumo
Prefeita Municipal

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br

VENDO terrenos industriais, localizados no 
bairro Barracão, com toda infraestrutura. 
Ótima oportunidade de investimento. Preço 
especial para as primeiras três unidades. 
Contato (54) 3449 4444, (54) 99981 3000, 
(54) 9997 23122, (54) 99236 7635. 

VENDOVENDO terreno em local seguro, calmo, com 
uma paisagem linda, com toda infraestrutura 
necessária, com matrícula.  No Condomínio 
Residencial Villagio Toscana, bairro 
Barracão. Você pode financiar direto, com 
uma entrada e até 50 meses para pagar. 
Valor a partir de R$ 127.000.  Preço à vista. 
Contato (54) 99981 3000 ou 98404 5302.Contato (54) 99981 3000 ou 98404 5302.

VENDO apartamento, no Edifício Resedá, 
bairro Maria Goretti, com 1 dormitório, 
sala/cozinha, área de serviço, banheiro, 
boxe de garagem, área total de 55,674m², 
área privativa 41,872m²,  prédio de esquina. 
Valor R$ 160.000. Preço especial à vista. 
Contato (54) 98404 5302 ou 99981 3000. 

VENDOVENDO terrenos no loteamento Encosta do 
Sol, prontos para construir, financiamento 
direto em até 70 vezes. Restam poucas 
unidades. Avaliamos seu carro como parte 
da entrada. Contato (54) 99981 3000 ou 
3449 4444.

VENDOVENDO casa nova, no loteamento Encosta 
do Sol, última unidade twin house. Valor 
especial R$ 180.000. Contato (54) 3449 
4444 ou 99981 3000. Pode ser financiada 
pelo programa da Caixa.
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A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves
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ADVOGADA | OAB/RS 98.202

ADVOGADA | OAB/RS 110.426

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

54 99959 9512 | 54 98435 7252

TRABALHISTA • INSS • ALIMENTOS • DIVÓRCIOS
INVENTÁRIOS • CONTRATOS • CONSUMIDOR • COBRANÇAS

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

Bento Gonçalves
54 3451 7773 | 3055 7774

www.casttini.com.br

(54) 3055 2200 | 3055 4400
Rua Marques de Souza, 502 Sala 02

Bairro São Francisco 
atendimento@imoveispontual.com.br

www.imoveispontual.com.br

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

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

CARBONERA
Mercado

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

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

Resumo de Contratos:

Contrato nº 068/2022 – Dispensa de Licitação nº 017/2022. Aquisição de jogo de lâmina e parafuso, para patrola XCMG 
da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio de Santa Tereza/RS. DAVI COSTA MEDEIROS. Valor total: R$ 
3.718,40.
Contrato nº 069/2022 – Dispensa de Licitação nº 018/2022 – Aquisição de Televisor Smart TV, 50 Polegadas, 4k, para a 
instalação no gabinete. BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA. Valor Total: R$3.080,00.
ContratoContrato nº 070/2022 – Pregão Presencial nº 035/2022– Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
enfermagem, 40 horas semanais, na Unidade Básica de Saúde do Município de Santa Tereza-RS. NEIA SERVIÇOS DE 
SAÚDE LTDA. Valor mensal: R$ 7.524,00.
Contrato nº 071/2022 – Dispensa de Licitação nº019/2022 – Aquisição de 02 kits de oxigênio portátil 5 Litros, cilindro de 
alumínio com carga, bolsa e rodinha para transporte para a Secretaria Municipal de Saúde. AIRMED SAÚDE LTDA. Valor 
total estimado R$ 3.960,00.
ContratoContrato nº 072/2022 – Dispensa de Licitação nº020/2022 – Aquisição de 9 dentes para concha de carregadeira Fiatallis, 
com 18 conjuntos de parafusos e porcas da Secretaria de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana de Santa Tereza/RS. 
RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Valor total estimado R$ 5.130,00.
Contrato nº 073/2022 – Dispensa de Licitação nº022/2022 – Aquisição de 2 canaletas para o britador municipal de Santa 
Tereza-RS. ROGERIO DE SOUZA REPRESENTAÇOES. Valor total estimado R$ 4.180,00.
ContratoContrato nº 074/2022 – Dispensa de Licitação nº021/2022. Contratação através de empresa, para obtenção de 
Licenciamento Ambiental para obra de pavimentação e alargamento de via municipal, na estrada da Linha Bento 
Gonçalves. PRANA CONSULTORIA AMBIENTAL E GESTÃO DE PROJETOS LTDA. Valor total: R$ 4.800,00.
Contrato nº 075/2022 – Dispensa de Licitação nº023/2022 – Participação do Município em uma página na Revista Trem 
dos Vales. EDITORA ANTENA LTDA. Valor total: R$ 3.000,00.

Resumo de Ata de Registro de Preço:

AtaAta de Registro de Preço nº 014/2022 – Pregão Presencial nº 034/2022 – Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de materiais e equipamentos hidráulicos para a rede d’água do Município de Santa Tereza/RS. INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES RACAZA LTDA. Valor total: R$ 128.233,00. SUL FIOS EIRELI EPP. Valor 
total: R$ 43.519,00. CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME. Valor total: R$ 47.395,00. 
COMERCIAL FP LTDA. Valor total: R$ 52.872,25. RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA. Valor total: R$ 17.648,00.

Resumo de Termos Aditivos:

TermoTermo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao contrato nº102/2021 – IMPULCETTO SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI. Fica 
acrescido o prazo de 12 meses a contar de 20/07/2022.
Termo Aditivo nº 002/2022 – Referente ao contrato nº003/2021 – LUIS MARCELO RODRIGUES. Fica acrescido o 
prazo de 12 meses a contar de 18/07/2022.
Termo Aditivo nº 003/2022 – Referente ao contrato nº 104/2019 – CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI ME. 
Fica acrescido o valor mensal 11,92 % perfazendo o valor mensal de R$ 87,44. Prazo de mais 12 meses a contar de 
15/07/2022.
TermoTermo Aditivo nº 007/2022 – Referente a Ata de Registro de preço nº 003/2022 – COMERCIO DE COMBUSTIVEL 
COLOSSO DO VALE LTDA. Gasolina comum R$ 5,99, Gasolina Aditivada R$ 6,19 e o Óleo Diesel S10 R$ 7,89 a contar 
de 11/07/2022.
Termo Aditivo nº 002/2022 – Referente ao Contrato de Locação de Imóvel nº 111/2020 – RBT & RNT PARTICIAÇOES 
LTDA. Fica acrescido o valor mensal para R$ 2.900,00 e o prazo de mais 12 meses a contar de 07/05/2022.

Santa Tereza, 22 de julho de 2022. 
GISELE CAUMO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
BATALHÃO PRESIDENTE GEISEL

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DA AGRICULTURA, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA 

INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB

1.1. A Organização Militar acima indicada está realizando chamada pública, 
visando a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 
empreendedor rural, destinado ao atendimento da Modalidade Compra 
Institucional do Programa Alimenta Brasil, com dispensa de licitação, 
conforme disposições do edital. Os interessados deverão apresentar a 
documentação para habilitação e Proposta de Venda até o dia 02 de agosto de 
2022, às 10:00 horas, no 6º Batalhão de Comunicações. 
2.2. O edital e seus anexos poderão ser adquiridos na íntegra através do site do 6º 
Batalhão de Comunicações (www.6bcom.eb.mil.br) no menu “Serviços – 
Agricultura Familiar" ou contatar a Seção de Aquisições, Licitações e 
Contratos, pelo correio eletrônico salc@6bcom.eb.mil.br ou pelo telefone (54) 
3452-1633, ramal 5263, para receber maiores informações. 

Bento Gonçalves, RS, 18 de julho de 2022.

DANIEL MICHEL NAJM LOMBELO –  Tenente Coronel
Ordenador de Despesas do 6º Batalhão de ComunicaçõesOrdenador de Despesas do 6º Batalhão de Comunicações

PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022 - REGISTRO DE PREÇOS

OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará PREGÃO 
ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS, tipo: menor preço por item. 
Objeto: Aquisição De Materiais Elétricos, destinados a manutenção da 
iluminação pública – 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 25/07/2022, até as 8h do dia 03/08/2022 
– Abertura das Propostas: a partir das 8h01min do dia 03/08/2022 - Início 
dada sessão de disputa de Preços: às 10h do dia 03/08/2022 – 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. 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 

O Município de Monte Belo do Sul torna público, que estará recebendo, 
a partir do dia 25.07.2022, no horário das 7h30min às 11h30min e das 
13h às 17h, no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, 
documentação para credenciamento de pessoas jurídicas e físicas 
interessadas em prestar serviços de esterilização cirúrgica de gatas e 
cachorras. Edital e Anexos disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. Informações adicionais pelo 
telefone: (54) 3457 2053. telefone: (54) 3457 2053. 

Monte Belo do Sul, 21 de julho de 2022. 

ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal

- CORTADOR DE ROUPAS
- COSTUREIRA DE MÁQUINA

  INDUSTRIAL
- ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO

Interessados devem comparecer na empresa (rua Tietê, 568, bairro Imigrante) de 
segunda a sexta-feira, em horário comercial, com a Carteira de Trabalho ou enviar 

currículo para o e-mail pessoal@gdom.com.br

FAÇA SUAS PUBLICAÇÕES LEGAIS
NO JORNAL
IMPRESSO E DIGITAL
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Os setores produtivos e de ser-
viços, além do comércio, convivem 
com adversidades diárias comple-
xas, cada vez mais desafiantes para 
suas rotinas a fim de se manterem 
relevantes e competitivos no mer-
cado. Nesse contexto, profissionais 
gabaritados que ofereçam respos-
tas eficientes a processos, garan-
tindo economia e rentabilidade, 
são cada vez mais requisitados. O 
caminho para se tornar esse pro-
fissional passa pela UCS Bento, por 
meio do Mestrado em Engenharia 
de Produção, cujas inscrições para 
o processo seletivo encontram-se 
abertas. “Desenvolvemos alunos 
para que eles tenham o conheci-
mento do processo, do método de 
como resolver problemas, pensar e 
executar soluções”, destaca um dos 
professores do mestrado, o profes-
sor doutor Odacir Graciolli.

Comumente associada ao se-
tor industrial, a engenharia de 
produção tem sua aplicabilidade 
também em diversos outros cam-
pos por conta de seu caráter mul-
tidisciplinar. Qualquer área em 
que haja um sistema de produção 
– a relação pessoas, máquinas/
equipamentos e trabalho – pode 
se beneficiar dessa matéria, o que 
inclui de hospitais a transporta-
doras, passando por instituições 

Formação científica desenvolve métodos que 
ensinam o profissional a resolver problemas
Mestrado em 
Engenharia de 
Produção, oferecido na 
UCS Bento, capacita 
profissionais para 
atender a situações 
especificas do mercado

financeiras e serviço público, entre 
tantos outros exemplos. De caráter 
profissional – ou seja, mais dire-
cionado ao mercado de trabalho 
–, o curso pode ser realizado sob 
a ótica de duas linhas de pesquisa: 
Modelagem e Análise de Sistemas 
de Qualidade e Produção, focado 
na solução de problemas por meio 
de métodos quantitativos; e Estra-
tégias de Sistemas de Qualidade e 
Produção, relacionado a decisões 
por métodos de gestão de qualida-
de e produção.

Com isso, abre-se um grande 
campo de aplicabilidade do conhe-
cimento pelo aluno. Estrategica-
mente, ajuda no planejamento das 
empresas, no desenvolvimento de 
novos mix de produtos, na inovação 
e na questão financeira, observan-
do custos de processos e de produ-
to. Também opera nos indicadores 
de produtividade e qualidade, na 
logística, na psicologia organiza-
cional e do trabalho e na análise de 
dados, big data e inteligência artifi-
cial, entre outras. São informações 
que ajudam a identificar gargalos, 
trazendo mais resultados para os 
negócios. E tudo alinhado aos con-
ceitos modernos de indústria 4.0, 
sociedade 5.0 e cidades inteligen-
tes. “O mestrado dá uma formação 
científica para resolver problemas 
práticos”, diz Graciolli. 

Por conta de sua abrangên-
cia, o mestrado em Engenharia de 
Produção recebe desde gradua-
dos de Administração e Pedagogia 
a diplomados de Enfermagem e 
Contabilidade, sendo, assim, des-
tinado a profissionais com curso 
Superior em qualquer área, cuja 
função tenha relação a sistemas de 

produção. Com o mestrado, o aluno 
também abre novas possibilidades 
em sua carreira, como ascensão na 
própria empresa ou o despertar do 
interesse de outras em seu conhe-
cimento. “Também pode empre-
ender, inclusive muitas vezes for-
necendo para a empresa que está 
saindo com uma entrega diferente, 
que seja boa para ambas as partes. 
O mercado de trabalho hoje está 
buscando profissionais altamente 
qualificados, e muitas empresas já 
estão contratando mestres e douto-
res”, analisa o professor. “O investi-
mento financeiro no mestrado traz 
retornos significativos. Empresas 
que já financiaram o estudo de 
funcionários obtiveram economia 
de R$ 300 mil num ano com o tra-
balho desenvolvido por ele. Então, 
o investimento nas mensalidades 
se torna pequeno perto do retorno 
que a empresa tem”, avalia Graciolli.

O mestrado tem duração de 
24 meses e terá aulas presenciais 
segundas, terças e quartas, no 
campus da UCS de Bento Gonçal-
ves – porém, há flexibilidade para 
as aulas serem acompanhadas de 
forma online. Para mais informa-
ções e inscrições, acesse https://
bit.ly/3OjzRZ6.
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Professor doutor Odacir Graciolli, um 
dos docentes do mestrado

Fuja da conta de luz cara
Invista em energia solar e tenha sua liberdade energética!

A conta de luz tem sido uma 
grande vilã do bolso dos brasi-
leiros. Com o aumento do custo 
das bandeiras tarifárias, a conta 
de energia elétrica no Brasil é 
uma das mais caras do mundo. 
Segundo pesquisas realizadas 
recentemente pela associação 
ABRACE (abrace.org.br), a po-
pulação brasileira paga em tor-
no de R$ 12 bilhões por mês em 
tarifas de energia elétrica, o que 
significa um aumento de 47% no 
valor dessas taxas nos últimos 
quatro anos. Ainda, quando o as-
sunto é a energia elétrica das re-
sidências, torna-se quase impos-
sível fugir da conta cara, já que, 
seja no inverno ou verão, alguns 
eletrodomésticos que fazem par-
te do dia a dia dos consumidores 
são os que mais influenciam 
no consumo mensal de ener-
gia, como a geladeira, chuveiro, 
aquecedor e ar-condicionado.

Para amenizar o impacto 
dos elevados preços, o brasileiro 
busca alternativas que resultam 
em economia e retorno finan-
ceiro, e, nesse caso, a solução 
ideal é o investimento em ener-
gia solar, considerando que essa 
propõe uma redução do preço 
da conta que pode chegar até 
92%. O cliente da Parceria Solar 
Jairo Tonetto conta, em seu de-
poimento cedido à empresa, que 
desde a instalação do sistema 
em sua propriedade já foi possí-
vel constatar uma economia de 
50%. Ademais, Tonetto relata 
que resolveu contratar a Parceria 
Solar pelo atendimento prestado 
e principalmente pela exclusivi-
dade da empresa em ofertar so-
mente equipamentos WEG. 

Faça como o Jairo e gere sua 
própria energia, viabilizando a 
economia para seu bolso! Conte 
com a Parceria Solar: uma em-

presa especializada no desen-
volvimento de soluções fotovol-
taicas para todos os segmentos: 
residenciais, industriais, comer-
ciais e rurais. 

Quer saber mais? Aponte a 
câmera para o QRCODE ou 
entre em contato pelo telefo-
ne 3705 1661 ou WhatsApp 
99708 9010!

Divulgação
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Egressos da UCS têm 40% de 
desconto na segunda graduação

Quem já conquistou o pri-
meiro diploma de curso supe-
rior pela UCS conta com um 
impulso extra para retornar à 
universidade e ampliar seu re-
pertório profissional, além de 
adquirir mais conhecimento 
também para a vida. A segun-
da graduação pode ser cursa-
da com um grande desconto 
de 40% nas mensalidades, de 
modo a oportunizar um novo 
ciclo de estudos com um incen-
tivo financeiro. Essa condição 
não é válida para o curso de Me-
dicina e nem para o Programa 
de Segunda Licenciatura EAD 
e cursos EAD, que já possuem 
condições especiais.

Além do desconto, os egres-
sos da UCS podem ter aprovei-

UCS oferta benefícios para alunos de 
SEGUNDA LICENCIATURA

A instituição está receben-
do inscrições de interessados 
em cursar, via modalidade de 
ensino a distância (EAD), o 
Programa de Segunda Licen-
ciatura. Até o final do ano, se-
rão duas oportunidades para 
esse ingresso.

A primeira vai até o dia 
28 de julho, com as aulas co-
meçando em 1º de agosto, e 
a segunda se dará entre 3 de 
agosto e 6 de outubro, com 
as aulas iniciando no dia 10 
de outubro.

Uma das grandes van-
tagens para quem opta pelo 
programa é a possibilidade 
de concluir o curso em apenas 
um ano. Isso é válido para cur-
rículos que possibilitem ao es-
tudante integralização em 760 
horas se a segunda licenciatu-
ra corresponder à mesma área 
da formação original e em 880 
horas se a segunda licenciatu-
ra corresponder à área diversa 

da formação original.
Outra vantagem é de or-

dem financeira – a modalida-
de oferece 12 mensalidades 
com preços fixos. Entre os 
cursos que podem ser escolhi-
dos pelos alunos estão Ciên-
cias Biológicas, Computação, 
Filosofia, Física, Geografia, 
História, Letras Espanhol, Le-
tras Inglês, Letras Português, 
Letras Libras, Matemática, Pe-
dagogia e Química. 

Inscreva-se acessando 
o QR-Code!

tadas suas disciplinas cursadas na 
primeira graduação a fim de redu-
zir o tempo do curso, acelerando a 
conquista de mais um diploma de 
graduação. O retorno para a uni-
versidade por meio dessa especial 

condição pode ser realizado de 
três formas. O ingresso pode 
ser para diplomados, para por-
tadores de certidão de estudo e 
também por disciplinas isola-
das para alunos não regulares.

Para saber mais, entre em contato com a UCS através dos números de WhatsApp 
(54) 99626-2771 ou (54) 99919-314,  e aproveite para estrelar ainda mais seu currículo.

Toda semana tem Vestibular na UCS
Vestibular a cada semestre é coisa do 

passado. Quem opta por fazer sua gradu-
ação na UCS, não precisa esperar meses 
e meses pela chegada do vestibular. Os 
ingressos são semanais e podem ser re-
alizados em duas ocasiões distintas, às 
segundas e às quintas-feiras. E tudo de 
modo online, para facilitar ainda mais o 
início da sonhada vida acadêmica, atra-
vés do site ucs.br/site/vestibular.

O futuro aluno da maior universida-
de da região pode ingressar na UCS de 
três maneiras. Uma delas é optar pelo 
aproveitamento da nota da redação de 
vestibulares realizados anteriormente 
na UCS, entre 2016 e 2021. Outra é a par-
tir do seu desempenho no ENEM (2015 a 
2020) ou, ainda, escolher realizar a prova 
de redação online.

Depois, é só continuar o preenchimen-
to do formulário no mesmo site e escolher 
seu curso. Apenas na UCS Bento, a oferta 
é de 25 graduações em diversas áreas do 
saber, cujas formações conferem grau em 
bacharelado, licenciatura e tecnólogo.

Para mais informações, entre em contato pelos 
números de WhatsApp (54) 99626-2771 

ou (54) 99919-3141.

UCS Bento tem curso de especialização 
em Engenharia Industrial

Os desafios cada vez mais crescentes para que as 
indústrias mantenham a competitividade e a necessi-
dade do avanço tecnológico para otimizar a produção 
pressionam o setor secundário em busca de profis-
sionais cada vez mais capacitados. Para quem atua 
nessa área, a UCS Bento programa para a partir do dia 
5 de agosto um curso focado na aplicação de estra-
tégias de gestão, tecnologias e métodos inovadores 
para a solução de problemas industriais.

A Especialização em Engenharia Industrial, 
com duração até dezembro de 2023, será dividida 
em dois módulos – Tecnologia e Inovação – e com-
preenderá 15 disciplinas. Entre os temas abordados 
estão Automação Industrial e Robótica, Roadmap 
Indústria 4.0, Internet das Coisas Industrial, Estra-
tégias de Produção e Operações, Modelos de Apoio 
à Tomada de Decisão e Gestão e Inovação em En-
genharia. O curdo se direciona a diplomados nas 
áreas de Engenharias, Tecnologias e Negócios, e/ou 
outros profissionais de nível superior que estejam 
envolvidos na área industrial.

As aulas ocorrerão sempre às sextas-feiras à 
noite e aos sábados de manhã no campus da UCS em 
Bento Gonçalves, com exceção da disciplina de Robó-
tica, que será realizada no campus de Caxias do Sul. 

Mais informações em ucs.br, na aba Especialização 
e MBA, ou converse com a nossa área comercial através 

do WhatsApp  (54) 99653.3184.

Curso ensina a aprimorar coordenação motora 
de crianças através de exercícios de SCOOTER

Direcionado a profissionais e acadêmicos 
das áreas de Educação Física e Pedagogia, o cur-
so Scooter como Equipamento nas Aulas de Edu-
cação Física Escolar, na UCS Bento, prevê trazer 
conhecimento para o uso do equipamento como 
suporte pedagógico nas aulas de educação física.

A formação será realizada num único dia, 17 
de agosto, entre as 19h e 22h. Na aula, que ocor-
rerá no Ginásio Poliesportivo, os participantes 
aprenderão como montar o equipamento, conhe-
cerão as normas de segurança, bem como a práti-
ca de exercícios, brincadeiras e jogos para desen-
volver nas atividades escolares.

O scooter é um equipamento com rodinhas, 
semelhante a um carrinho de lomba, porém feito 
de plástico no qual as crianças deitam ou ficam 
sentadas sobre ele. Seu uso é empregado para de-
senvolver força, coordenação e equilíbrio, além de 
promover diversão a crianças, auxiliando em sua 
coordenação motora. As inscrições seguem aber-
tas até o dia 11 de agosto.

Para saber mais e inscrever-se: 
https://bit.ly/3OgHX4D.

Curso de MARKETING DIGITAL foca em 
conteúdo para impulsionar negócios

As redes sociais deixaram 
há muito tempo de ser apenas 
contas pessoais de relaciona-
mento. Elas são, hoje, uma im-
portante ferramenta do mundo 
corporativo para divulgar pro-
dutos, expor marcas e promover 
negócios. Utilizá-las de modo a 
potencializar tais predicativos 
é o enfoque do curso Marke-
ting Digital, que a UCS Bento 
promove entre os dias 11 e 25 
de agosto, na CDL-BG. As aulas 
ocorrerão às quintas-feiras, das 
19h15min às 22h15min, e se-
rão conduzidas pelo especialis-
ta em Gestão de Marcas Marcus 
Vinicius Baraldi Tonin.

O conteúdo passará por as-
suntos como branding digital e 
marketing de conteúdo, planeja-
mento em redes sociais, entendi-
mento prático do mercado, além 
de contextualização do cenário 
digital, entre outros tópicos.

As inscrições estão abertas até o dia 8 de agosto e devem ser 
feitas no link https://bit.ly/3csGCe5, que também traz outras 

informações a respeito do curso.
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Cruzadas | Respostas na página 8Charge

Sete Erros | Respostas na página 8

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

Áries – 21/03 a 20/04
Atenção a despesas inesperadas. 
Seu charme ganhará grande refor-
ço. Paqueras e romance receberão 
novos estímulos.

Touro – 21/04 a 20/05
No trabalho, pode apresentar pro-
postas inovadoras. Namoro a dis-
tância recebe bons estímulos. A 
dois, união fortalecida. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Talvez seja necessário ceder. Se a 
relação está em crise, encare os de-
safios e abra seu coração. Invista na 
sedução.

Câncer – 21/06 a 21/07
Poderá romper com coisas e pes-
soas que te prendem. Muita curti-
ção na paquera. No romance, valo-
rize seu amor.

Leão – 22/07 a 22/08
No trabalho, usará toda sua deter-
minação. No campo sentimental, 
vai brilhar ainda mais. A dois, seja 
mais flexível.

Virgem – 23/08 a 22/09
Evite bater de frente com pessoas 
mais velhas. Na paquera, surge ro-
mance secreto. A dois, clima de se-
dução e romance. 

Libra – 23/09 a 22/10
Adapte-se às situações e encare os 
desafios. No amor, você vai esbanjar 
sensualidade e pode atrair até sem 
querer. 

Escorpião – 23/10 a 21/11
Saiba negociar e fazer acordos. As 
paqueras trazem boas chances de 
embarcar em romance. A dois, me-
lhore o diálogo.

Sagitário – 22/11 a 21/12 
Atenção para não desrespeitar as 
regras e gerar conflitos. No amor, 
buscará afinidades. Passeio pode 
fazer bem à relação.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Controle bem os gastos e evite 
apostas para não sair no prejuízo. 
Astros acentuam seu charme. Na 
relação, fase romântica.

Aquário – 21/01 a 19/02
Cuidado para não se impor ou to-
mar decisões por conta própria. Vai 
querer encontrar sua alma gêmea 
ou fortalecer a união.

Peixes – 20/02 a 20/03
Procure expor suas ideias com pa-
ciência. Na paquera, aposte em 
bons papos. O relacionamento 
também pede diálogo. 

Cinema 
Programação de 21/07 a 28/07

Circulação: semanal, às sextas-feiras 
Endereço: rua 13 de Maio, 877/602 (L’América 
Shopping), bairro São Bento, Bento Gonçalves 
Contato: (54) 3454 1015  
Tiragem: 10.000 exemplares 
Direção: Diogo Zanetti 
Repórteres: Eduarda Bucco e Lucas Marques
Criação: Júlia Milani 
Revisão: Jose Maia Alves
E-mails de contato:    
redacao@serranossa.com.br
comercial@serranossa.com.br
financeiro@serranossa.com.br
Acompanhe on-line:   
www.serranossa.com.br
Facebook: SERRANOSSA 
Instagram: jornalserranossa 
Twitter: @serranossa
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BANCO 1

CAPD
COMENTARIO

LAMEBIDU
EGITAMAR
TORSOOA
IECEGAR
VALHAEB
OCASIONAR
DTANITA

PESOSITEM
OUAMBOSP

OSCARUTA
SONASMA
OCREALO

ESPARRAMAR

NA

Análise
após o
jogo de
futebol

Facilita o
acesso do
deficiente

físico

Peça de
aparelhos 
de muscu-
lação (pl.)

Bebida
nutritiva
de lan-

chonetes

Prêmio do
Cinema 

americano

Orlando
Rangel,
químico

Corar (Cul.) 

Etapa da
viagem

Esqueleto
(Gram.)
Tipo de
hepatite

(?) Franco,
político

Descrição 
de um fato

Cãozinho
azul de HQs

Embos-
cada

Vitamina 
de xampus
Redução

(do preço)

(?) Garibal-
di, heroína
Sílaba de
"sarda"

Meio de
transporte
coletivo

Um e
outro

A garupa
do cavalo

Suporte
que firma
ataduras

Basta
(interj.)
Museu
carioca

Tecido
metálico
de fan-
tasias

Eduardo
Galvão,

ator

Estátua
sem cabe-
ça e sem
membros

Som da
vaia

Aeronáuti-
ca (abrev.)

Filho, 
em inglês
Entornar;
derramar

Saudação
dita ao
telefone

Palavra 
que indica
alterna-

tiva

Formato
do brinco
da cigana

Acredita;
tem fé 
Sucede
ao "O"

Causar

Lâmina
usada por
barbeiros

O filho mais
velho (pl.)

Parte flexível
do chapéu

Feiticeiro;
bruxo

Joias para os dedos

Edir Mace-
do, bispo

Cada
artigo de
contrato

Doença
respira-

tória
alérgica

Deixar de
ver 

Vogal de
"ser"

Antônio
Calmon,
novelista

3/son. 4/bidu. 5/torso. 7/navalha. 10/comentário — esparramar. 12/primogênitos.

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

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: Civil: Família – Inventários – Indenizatória

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 1
O Telefone preto 
Terror, 16 anos, 103 min.
13h40 e 16h, dub.
Dias 23, 25 e 27, 18h30, dub.
Dias 24 e 26, 18h30, leg.
Dias 23, 24 e 26, 20h30, dub.
Dias 25 e 27, 20h30, leg.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 2
Elvis 
Drama, 12 anos, 160 min.
13h40, dub.
Dias 23, 25, 26 e 27, 17h, dub.
Dias 22 e 24, 17h, leg.
Dias 22, 24, 25 e 27, 20h30, dub.
Dias 23 e 26, 20h30, leg.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3
Minions 2 – A origem de Gru
Animação, 10 anos, 88 min.
13h40 e 16h, dub.
Dias 22, 24, 26 e 27, 18h30, dub.
Thor: Amor e Trovão
Aventura, 12 anos, 119 min.
Dias 23 e 25, 18h30, dub.
Exceto dia 24, 21h, dub.
Dia 24, 21h, leg. 

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 1
Minions 2 – A origem de Gru
Animação, 10 anos, 88 min.
13h40 e 16h, dub.
Dias 22, 25 e 27, 18h30, dub.

Elvis 
Drama, 12 anos, 160 min.
Dias 24 e 26, 18h, dub.
Dias 22, 25 e 27, 20h30, dub.
Dia 24, 21h, dub.
Dias 23 e 26, 21h, leg. 

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Thor: Amor e Trovão
Aventura, 12 anos, 119 min.
13h30, dub.
Dias 23 e 25, 18h30, dub.
Dia 25, 21h, leg.
O Telefone preto 
Terror, 16 anos, 103 min.
16h, dub.
Dias 22, 24 e 27, 18h30, dub.
Dia 26, 18h30, leg.
Dias 24 e 26, 21h, dub.
Dias 22, 23 e 27, 21h, leg. 
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Na Bento Gonçalves de 1992, 
o patriarca da família Tomasi 
decide realizar o sonho de em-
preender, começando pelas áreas 
que mais amava: a contabilidade 
e o jurídico. Com o crescimento 
da cidade e sempre atentos às 
oportunidades de negócios, Nilo 
Tomasi e os filhos identificam 
novas demandas e a empresa 
familiar se transforma no Grupo 

Grupo Tomasi: 30 anos de história
Desde 1992 concretizando sonhos e transformando negócios!

Celebração

Tomasi, que hoje completa seus 
30 anos prestando serviços de 
qualidade nas áreas contábil, as-
sessoria jurídica, recursos huma-
nos, imobiliária e administração 
de condomínios.

Ao longo da trajetória de três 
décadas, o Grupo Tomasi sempre 
se destacou pela atuação de qua-
lidade em múltiplos segmentos, 
transformando-se em uma das 

organizações mais reconhecidas 
da região, ao oferecer as melho-
res soluções de negócio.

Para isso, a empresa conta 
com um corpo profissional técni-
co e experiente, voltado a praticar 
na essência um dos propósitos da 
organização: o de atender cada 
demanda como sendo única, a fim 
de oferecer respostas assertivas a 
seus clientes.

Telefone: (54) 2105.2777
Endereço: rua Visconde de São 
Gabriel, 502, bairro Cidade Alta
E-mail: empresarial@grupoto-
masi.com.br
Site: www.grupotomasi.com.br
Instagram: @grupotomasi
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Sandro Tomasi, Renan Tomasi e Vicente Tomasi, diretores do Grupo

Como enfrentar o luto pela perda da mãe
Artigo

A perda da figura materna 
(estamos falando da mãe bio-
lógica ou de outras pessoas que 
assumem o papel de represen-
tação de mãe) pode ser um dos 
maiores desafios que enfrenta-
mos ao longo da vida, uma vez 
que a mãe representa uma re-
lação de afeto construída desde 
o início, uma conexão intensa 
com a experiência do amor.

Diferentemente dos ani-
mais, nós levamos mais tempo 
para nos tornarmos indepen-
dentes das nossas figuras de 
apego (é assim que chamamos 
as pessoas com quem esta-
belecemos relações seguras e 
duradouras). É a prova de que 
ninguém vive bem sozinho e 
que precisamos de cuidados 
para sobreviver. A mãe, ao lon-
go do desenvolvimento, é quem 
nos ajuda a construir formas de 
proteção e sinais de alerta dian-
te de perigos (quando não é ela 
mesma quem nos protege), e 
também contribui para a nossa 
estruturação física e emocional.

A experiência do luto é uni-
versal, mas vivenciada de forma 
individual, ou seja, cada luto é 
particular e tem as característi-
cas do tipo de relação constru-
ída entre as pessoas. Portanto, 
nenhum luto é igual ao outro, 
não é maior ou menor que o ou-
tro, pois não dá para mensurar 
a tristeza. Além disso, não existe 
fórmula, etiqueta e roteiro para 
seguir.

É importante ficar triste 
quando se sentir triste, aco-
lher os próprios sentimentos 
e permitir-se também ser feliz 
ainda que por alguns instantes, 
reconhecer que não tem proble-
ma não se sentir bem sempre. O 

problema é, na verdade, que as 
pessoas esperam que os enlu-
tados voltem a ser o que eram. 
Mas ninguém é a mesma pessoa 
depois de perder alguém que 
ama.

Diante da perda de um fa-
miliar querido como a mãe, não 
se pode comparar o próprio 
luto com o luto dos irmãos ou 
outros familiares. A relação en-
tre cada um é diferente, assim 
como as reações poderão ser. 
Buscar uma rede de apoio com 
pessoas que possam escutar a 
dor sem julgar, sem dizer que 
“com o tempo vai passar”. Não 
esquecer da dor, mas buscar 
meios para continuar vivendo. 
Ter os próprios momentos de 
homenagem, criar rituais e va-
lorizar lembranças que ficam 
para a eternidade e ajudam a 
acomodar a saudade, mesmo 
que temporariamente. Além 
disso, construir para si o legado 
deixado pela mãe ou quem quer 
que tenha representado essa fi-
gura, a partir de ensinamentos, 
lições deixadas por quem ela foi 
em vida. O ritual não tira as do-
res, mas acalma a alma.

Muito além de uma “solu-
ção”, até porque não existe (por 
mais que a gente queira e esteja 
acostumado com tudo rápido e 
pronto), é essencial o enfrenta-
mento, dia após dia, do processo 
de luto, com seus altos e baixos. 
Apesar de ser um processo indi-
vidual, ninguém precisa passar 
por isso sozinho. Portanto, que 
não se tenha medo de contar 
com amigos próximos, pesso-
as de confiança e profissionais 
para que o luto seja atravessado 
de forma mais leve.
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Franciele Sassi
Mestre em Psicologia Clínica
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Previsão do tempo

23/07
13º
22º

Sol com muitas nuvens durante 
o dia e períodos de céu nublado. 

Noite com muitas nuvens.

22/07
13º
24º

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

24/07
14º
24º

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

chuva a qualquer hora.

Sol com muitas nuvens durante 
o dia e períodos de céu nublado. 

Noite com muitas nuvens.

Na RSC-453
Troca de tiros mata suspeito de envolvimento 
em assassinatos em Bento e Garibaldi

Segurança| 6

Lucas Marques
Quem vê a pequena Nátali, 

de quatro anos, diz que ela é uma 
menina esperta, cheia de vontade, 
estudiosa e que tem grandes so-
nhos. E tudo isso é verdade. Mas 
Nátali, desde seus primeiros dias 
de vida, tem que enfrentar dia-
riamente a fibrose cística, uma 
doença crônica que afeta princi-
palmente os pulmões, pâncreas e 
o sistema digestivo.

A mãe, Janete Sebulsqui, relata 
que a gravidez foi tranquila, sem 
enjoos e que ela e o marido, Fábio 
Sebulsqui, estavam ansiosos para 
a chegada da pequena. Logo após 
o nascimento, eles seguiram até 
o posto de saúde para realizar o 
importante teste do pezinho, que 
pode identificar precocemente di-
versas doenças. “Era o quinto dia 
de vida dela quando o fizemos. Pas-
saram-se alguns dias e tivemos a 
primeira notícia ruim. Precisamos 
repetir o teste, pois deu alterado 
para fibrose cística. O que é fibro-
se cística? Meu Deus! Entramos em 
desespero”, relembra Janete.

Para ter a confirmação do diag-
nóstico, a secretaria de Saúde de 
Bento Gonçalves encaminhou a fa-
mília para Porto Alegre, onde o tra-
tamento da doença é referência. No 

“Quem enxerga a nossa filha, não enxerga a doença”, 
diz mãe de menina de 4 anos com fibrose cística

Doença rara

local, foi realizado o teste do suor. 
Caso ele desse mais salgado que 
normal, era positivo para fibrose. 
Após dois testes e muita angústia, 
a família recebeu a confirmação 
da doença. “Nosso mundo caiu na-
quele momento. Tudo que pesqui-
sávamos sobre a doença era ruim. 
Por isso, aconselhamos quem tiver 
algum diagnóstico de doença, para, 
no primeiro momento, evitar pes-
quisas iniciais sem ter um conheci-
mento maior”, pontua a mãe.

Janete relata que filha leva uma 
vida praticamente normal para 
uma criança da sua idade, a não ser 
pelas adaptações que o tratamento 
da doença impõe. “A rotina diária 
de tratamento dela é cansativa. 
Acorda às 6h da manhã, faz uma ne-
bulização com solução hipertônica 
e, após isso, faz fisioterapia para 
retirar o máximo de muco possí-
vel de seu pulmão”, explica a mãe, 
que também conta que isso é feito 
novamente no fim da tarde. “Não 
tem folga, temos que fazer todos os 
dias, independentemente de onde 
estivermos”, detalha.

Outras medicações também fa-
zem parte do dia a dia da pequena. 
“A cada refeição ela toma de 2 a 3 
cápsulas de pancreatina, pois seu 
pâncreas não produz a quantidade 

de enzimas suficiente para absor-
ção das vitaminas e gordura da re-
feição ingerida. Ao total, por dia, ela 
toma em torno de 15 a 20 cápsulas”, 
diz Janete. A Náti também precisa 
fazer reposição do sódio – perdido 
por meio do suor, sendo essa uma 
característica da doença – até cui-
dados com uso de antibióticos. No 
caso dela, segundo a mãe, a dose é 
sempre maior. “Todo o tratamento 
é para minimizar os efeitos da do-
ença. Sabemos que não tem cura”, 
afirma a mãe, mas sem desistir de 
encontrar melhores formas de sua 
filha viver de forma plena. “Existem 
tratamentos que causam melhoras 
significativas para pacientes com 
função pulmonar reduzida. Reali-
zamos campanhas para a inclusão 
e incorporação no SUS desses tra-
tamentos. É fato que eles podem 
salvar vidas”, conclui.
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Ajuda para tratamento

Alexandre Brusa

Eduarda Bucco
A família da pequena Beatriz 

dos Santos Kuczmarski, de apenas 
um ano, está buscando ajuda para 
montar uma rifa beneficente. Em-
presas ou pessoas físicas que pude-
rem ajudar com algum tipo de prê-
mio podem entrar em contato com 
a mãe, Fabiele Neves dos Santos, 
pelos telefones (54) 98132-6200, 
(54) 99641-0364 ou (54) 99196-
4933. O objetivo é arrecadar fun-
dos para auxiliar no tratamento de 
Beatriz, que foi diagnosticada com 
Síndrome de West. 

Na terça-feira, 19/07, a peque-

Família busca doações de prêmios para 
compor rifa em prol da pequena Beatriz
Beatriz dos Santos 
Kuczmarski completou 
um ano de vida 
na última terça-
feira, 19/07, na UTI 
Pediátrica do Hospital 
Tacchini, onde está 
internada há dez 
meses. Ele sofre da 
Síndrome de West e 
precisa de ajuda para 
seu tratamento na recebeu uma celebração espe-

cial de aniversário na UTI Pediátri-
ca do Hospital Tacchini, onde está 
internada há dez meses. Ao lado da 
mãe e de toda a equipe do setor, ela 
foi homenageada pelo seu primeiro 
ano de vida.

Nas redes sociais, o Hospital 
Tacchini externou seu carinho pela 
pequena. “Nós, do Tacchini, dese-
jamos vida longa para a Bea e para 
toda sua família, que acompanha de 
perto sua evolução diária”, escreveu 
o hospital.

SOBRE A CONDIÇÃO DE BEA
Beatriz nasceu antes do es-

perado e, desde então, vem apre-
sentando uma série de problemas 
de saúde. Levou um tempo até os 

médicos a diagnosticarem com a 
Síndrome de West, causadora de 
espasmos infantis, interrupção do 
desenvolvimento e de uma altera-
ção específica no eletroencefalo-
grama, chamada de hipsarritmia.

Hoje, após meses de interna-
ção, a mãe Fabiele afirma que já 
se percebe uma nova Beatriz. “A 
trajetória dela foi bem complica-
da. Passamos muitos momentos 
difíceis, mas com muita fé e muita 
luta, hoje podemos dizer que ela 
está melhor”, relata a mãe. “Ela vem 
lutando pela vidinha dela desde o 
começo. É uma guerreira e eu me 
inspiro muito nela. Ela quem me dá 
forças e motivação para seguir em 
frente”, complementa.

Atualmente, a família está 
aguardando a liberação de um leito 
de UTI em Porto Alegre para que 
Beatriz consiga fazer uma cirur-
gia na mandíbula – procedimento 
essencial para continuar sua me-
lhora gradativa. “Estamos fazendo 
de tudo para conseguir que esse 
leito seja liberado. E logo vai ser. A 
fé de uma mãe move montanhas”, 
declara Fabiele, que já anunciou o 
desejo de se tornar técnica em en-
fermagem, após acompanhar todo 
processo de recuperação da filha.


