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Pedido de ajuda

Centro Revivi já atendeu mais de 900
mulheres vítimas de violência em 2022
Lucas Marques

Qual é o seu nome?

O uso do nome social e
uma forma de encontrar a
verdadeira identidade
Advogado explica que este é um direito de
todos e que deve ser respeitado, tanto pela
sociedade quanto por órgãos públicos

Geral | 4

Fechado

Polícia Civil de Bento
desmonta ponto de tráfico
Durante as buscas no local, foram
encontradas 113 buchas de cocaína e dois
jovens, de 19 e 21 anos, acabaram presos

Segurança | 7

Vacina
Na Câmara de Vereadores de Bento, o Centro explanou os índices de 2021 e 2022, mostrou
que a maioria das vítimas tem entre 20 e 40 anos e que a violência psicológica é a mais usada

Especial | 8

A primeira discussão sobre projeto do Plano Diretor
esclarece alterações e gera polêmicas na Câmara
Lucas Marques

Dia 8 inicia campanha
contra a Poliomielite e de
Multivacinação de crianças
e jovens em Bento
Saúde | 2

Para melhor?

Mudanças na avenida
Osvaldo Aranha entram
em vigor e visam melhorar
o tráfego no local
Trânsito | 12

A diretora do IPURB, Melissa Bertoletti Gauer, esteve no Legislativo para explicar as 10
alterações propostas pelo projeto, entre elas a permissão de construções no Santo Antão

Geral | 3
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Campanhas contra a Poliomielite e de Multivacinação
de crianças e adolescentes iniciam na segunda-feira
A imunização pode
ser feita em todas as
unidades de saúde de
Bento Gonçalves
De 8 de agosto a 9 de setembro ocorre a Campanha Nacional
de Vacinação contra a Poliomielite para crianças menores de
cinco anos e Multivacinação para
atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente (menores de 15 anos). A
imunização pode ser realizada
em todas as unidades de saúde.
A coordenadora de Imuniza-

ção, Luiza do Rosário destacou
sobre a importância das famílias
estarem atentas para a realização
das vacinas. “Há muito tempo a
vacina é a intervenção, em benefício de baixo custo, e tem contribuído no avanço e conquistas da
erradicação de algumas doenças.
Temos que vacinar para manter a
erradicação das doenças”.
A secretária de Saúde, Tatiane Misturini Fiorio, também
salientou sobre a campanha de
vacinação. “Pedimos que todos os
pais e responsáveis por crianças
e adolescentes, levem, a carteira
de vacinação até a unidade de
saúde, para as equipes efetuarem

Bento já realizou mais de 360
procedimentos cirúrgicos de média
complexidade via SUS em 2022
A prefeitura de Bento Gonçalves divulgou que já foram realizados mais de 365 procedimentos
cirúrgicos de média complexidade
pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
em 2022. A fila de espera de cirurgias eletivas de média-complexidade que datava de 2016 avançou, e já
estão sendo chamados os pacientes
de 2018, a depender da especialidade.
Os números são relacionados
aos meses de janeiro a junho, sendo
que, dos pacientes operados, 259
realizaram a cirurgia no Hospital
Tacchini, e 106 foram feitos no Hospital São Pedro, de Garibaldi, entre

abril e junho. Atualmente, há, aproximadamente, 100 pacientes que
já estão aptos (com exames pré-cirúrgicos prontos), para a realização
dos procedimentos no Hospital São
Pedro e São Carlos.
O setor de Cirurgias Eletivas
segue entrando em contato com
os pacientes para informar sobre
a liberação de suas cirurgias. Estão
contempladas as especialidades:
cirurgia geral, ginecologia, ortopedia, cirurgia pediátrica, cirurgia
plástica, proctologia, otorrinolaringologia, cirurgia torácica, urologia,
vascular. A demanda reprimida
gira em torno de cerca 5 mil casos.

a conferência, ver se a vacina está
em dia e o que precisa ser atualizado. Desta forma deixaremos
as nossas crianças, adolescentes
e toda a população protegida,
mantendo os bons indicadores e
as doenças erradicadas no município, estado e em todo o país”.
Vacinas disponibilizadas
para crianças: BCG; Hepatite
B; Poliomielite 1,2,3 (VIP – inativada); Poliomielite 1 e 3 (VOP
– atenuada); Rotavírus humano
G1P1 (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes;
Meningocócica C (conjugada);
Febre Amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR);

Sarampo, Caxumba, Rubéola
e Varicela (SCRV); Hepatite A
(HA); Difteria, Tétano, Pertussis (DTP); Difteria, Tétano (dT);
Papilomavírus humano (HPV);
Varicela.
Vacinas disponibilizadas
para adolescentes
Hepatite B (HB recombinante); Difteria, Tétano (dT); Febre
amarela (Atenuada); Sarampo,
Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada).
O Dia D ocorrerá em 20 de
agosto, na Via Del Vino. Todas as
unidades de saúde estarão abertas das 9h às 17h

No próximo sábado, 06/08, a
Secretaria de Saúde de Bento Gonçalves realizará testes rápidos de
hepatites virais na Via Del Vino.
Segundo a prefeitura, o objetivo da
ação é destacar a importância dos
cuidados com a doença. .
A testagem ocorre das 8h às
12h. “Assim como esclarecer dúvidas sobre as infecções sexualmente transmissíveis e as formas
de prevenção com os profissionais
de saúde, é de suma importância
aproveitar o momento da ação para
realizar a testagem”, explica a enfermeira Adriana Cirolini.
A hepatite causa uma inflamação do fígado. Pode ser causada por
vírus, uso de alguns remédios, álco-

ol e outras drogas. A doença nem
sempre apresenta sintomas, mas
quando aparece podem ser percebido: cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômito, dor abdominal,
pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.
Entre os principais cuidados
para não contrair as doenças estão
o uso de preservativo, o não compartilhamento de seringas ou lâminas de barbear, por exemplo.
VACINAÇÃO
A vacina da hepatite B está disponível na rede pública para todos.
Já a vacina da hepatite A faz parte
do calendário vacinal da criança.
Fique atento, verifique sua carteira
de vacinação.

Testes rápidos de hepatite ocorrem
na Via Del Vino neste sábado, 06/08

Monkeypox
Com casos na Serra, Bento emite
comunicado sobre a doença
A secretaria da Saúde
de Bento orienta que,
em caso de sintomas,
a população procure
uma Unidade de
Saúde, UPA 24h ou PA
Zona Norte
Lucas Marques
No dia 28/07, a secretaria estadual da Saúde (SES) confirmou
o primeiro caso de monkeypox na
Serra gaúcha em Caxias do Sul. Segundo a secretaria, trata-se de uma
mulher que não possuía histórico
de viagem internacional. Na terça-feira, 02/08, mais um caso foi confirmado na cidade. Também na terça, foi a vez de Garibaldi confirmar
o primeiro caso. Trata-se de um homem que apresentou os sintomas e
seguia em isolamento e tratamento
havia uma semana. O seu quadro
clínico é considerado curado.
Visto isso, a prefeitura de
Bento Gonçalves, por meio da
secretaria da Saúde, divulgou
orientações para pacientes que
apresentarem sintomas da doença. A varíola é uma doença viral
transmitida pelo contato próximo
com uma pessoa infectada.
Caso apresente algum sintoma,
é necessário procurar uma Unidade de Saúde, UPA 24h (Botafogo)
ou PA Zona Norte (São Roque). São
considerados sintomas: as pústulas
(bolhas) na pele, acompanhados de
dor de cabeça, início de febre acima
de 38,5 °C, linfonodos inchados, dores musculares e no corpo, dor nas

Reprodução/Internet

Em Bento

costas e fraqueza profunda.
A SMS segue as orientações
divulgadas em nota técnica da Secretaria Estadual da Saúde (SES).
“Com a confirmação do caso na
região nossas equipes estão orientadas conforme a nota técnica da
secretaria Estadual. Orientamos
a população que caso apresente
algum sintoma, deve procurar os
espaços de saúde para atendimento. Ainda não registramos nenhum
caso suspeito”, destaca a secretária
da Saúde, Tatiane Misturini Fiorio.
Conforme o documento, pacientes com suspeita devem ser
mantidos em áreas separadas, até
receber atendimento. A orientação
é que, caso a pessoa esteja “em
bom estado geral”, não há necessidade de internação.
A secretaria da saúde também solicita que a população
utilize máscara ao frequentar os
espaços de saúde. As amostras
colhidas serão encaminhadas
para análise do Laboratório Central do Estado (Lacen).
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Na Câmara

Alterações no Plano Diretor de Bento começam a ser discutidas
e alguns itens propostos pelo projeto já geram polêmica
A concentração do
debate se deu na
alteração de número
2, que libera a
construção de prédios
de até 16 pavimentos
próximo ao Cemitério
do bairro Santo Antão
Lucas Marques
Na tarde da última terça-feira, 02/08, iniciou o processo
de discussão do projeto de lei
complementar (PLC) 10/2022,
referente às alterações no Plano
Diretor de Bento Gonçalves. A
primeira reunião foi realizada no
plenário da Câmara de Vereadores e contou com a presença da
diretora do Instituto de Pesquisa
e Planejamento Urbano (IPURB),
Melissa Bertolleti Gauer. O encontro faz parte do cronograma
da Comissão de Infraestrutura,
Desenvolvimento e Bem-Estar
Social para discussões referentes
ao PLC. Além de Melissa, também
estiveram presentes membros do
Conselho Municipal de Planejamento (Complan) e equipe técnica do IPURB.
A participação da diretora
se deteve na explicação das alterações que constam nas propostas de mudanças feitas ainda
em 2019. Segundo ela, algumas
alterações são ajustes identificados pelo IPURB, que, ao aplicar

legislação, encontrou algumas
dificuldades. Demais propostas
foram feitas por membros do
Complan. No total, são 10 alterações previstas, porém, a primeira
delas foi reprovada. A proposta 2,
que partiu de um dos membros do
Conselho na época, solicita que a
área atrás do Cemitério do bairro
Santo Antão passe de Zona Residencial (ZR) para Zona de Ocupação Intensiva 1 (ZOI1), que significa um aumento de altura – até 16
pavimentos – e maior número de
atividades no local.
A terceira alteração trata de
uma correção com relação aos
terrenos de esquina. Segundo
Melissa, desde 1996 o terreno
de esquina era frente-lateral, porém, isso mudou. “A gente pede
que retorne ao que era feito antigamente. Passa de frente-frente
para frente-lateral”, explicou. A
alteração também trata de dois
parágrafos do artigo 140, o 7º e
8º, que considera a inclusão de
terrenos de três frentes – não
contemplados no atual plano – e
estimula a construção de torres,
limitando o pavimento tipo a
500m². Acima disso a proposta
é que haja um recuo de 6m entre
eles, a fim de evitar que ocupem
uma quadra inteira.
As alterações 4, 5, 7, 8 e 10 são
simples e visam apenas fazer correções de mapeamento ou textuais. A primeira delas corrige a rua
Bruno Bottega, que no mapa atual
aparece na divisa com Garibaldi.

Câmara Bento/Divulgação

A quinta mudança é necessária
visto um erro de mapeamento,
onde uma área de proteção ambiental no bairro Salgado é menor
do que a apresentada no projeto
de 2019. O sétimo item substitui
o “Fórum de Políticas Públicas”,
que não existe mais, por “Sistema
de Planejamento e Gestão”. A alteração 8 corrige de artigo 54 para
artigo 73 uma referência feita no
artigo 77 da lei do Plano Diretor.
A décima e última, que é uma indicação de um conselheiro, altera
a rua Olinto de Freitas, deixando
de ser Zona Residencial (ZR) e
passando para Zona Institucional
(Zinst). Na área estão o Ginásio
de Esportes e o CTG Laço Velho,
o que já indica uma configuração
institucional. Porém, também há
residências em terreno que pertence ao SESI, o que configuraria
área invadida.
O item 6 apresentado por Melissa é um dos que mais têm cha-

mado atenção e gerado polêmica.
Nele, fica disposto que, atualmente, os conselhos distritais dão um
laudo final, que vem a ser a redação original para projetos de infraestrutura. Agora, os conselhos
irão emitir pareceres. “Por que
um parecer? Primeiro que a gente
coloca toda a questão normativa,
do que seria um laudo, um parecer e a própria ata que entrou em
discussão. Um laudo é precedido
por uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). Parecer
é o que nós emitimos dentro de
um processo, o que o IPURB emite. O IPURB não emite um laudo
técnico”, enfatizou a diretora. Ela
também deixou claro que as deliberações com os conselhos não
deixarão de existir. “Nunca se tratou disso porque a gente sabe que
nos conselhos, principalmente os
distritais, eles estão levando isso
como se nós quiséssemos alterar
a deliberação deles. Não é altera-

ção de deliberação, é uma simples
palavra por mais que digam que
não é tão simples assim. Porque
o IPURB, através da ata, emite um
parecer que vai para o responsável técnico, é só isso”, resumiu.
Mesmo com as explicações,
a polêmica da reunião se concentrou na segunda alteração,
que visa à liberação de construções atrás do Cemitério do
bairro Santo Antão. O vereador
Idasir dos Santos (MDB) questionou Melissa sobre quem
havia indicado a mudança e se
houve audiência pública com
moradores. Ela não soube responder a primeira questão e
disse que não houve reuniões.
Logo em seguida, o presidente
da Câmara, Rafael Pasqualotto
(PP), trouxe a informação para
o colega vereador. Segundo a
ata dos conselhos à qual ele
teve acesso, a proposta partiu
do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
que, no dia da reunião em que
a proposta foi apresentada, estava sendo representado por
Jaime Dall’Agnese.
De forma enfática, Pasqualotto afirmou que o processo de
aprovação de uma medida como
essa precisa ser transparente e
questionou quais seriam os reais interesses dessa proposta.
“É muito fácil falar que o plano
é do Executivo, do Poder Público, do prefeito, do IPURB. As
propostas são dos interessados.

Antes de agredir o parlamentar
ou o membro do Executivo tem
que saber de quem é a proposta.
A proposta que estamos votando não foi proposta por vereador ou pelo prefeito, mas pelos
membros que assinaram as
atas”, disse.
Defendendo, em mais de
uma ocasião, que a alteração
polêmica não era responsabilidade do Executivo, o presidente
destacou que todo o processo
de aprovação ou rejeição das
mudanças será feito de forma
correta e fiscalizada, e continuou a questionar as intenções
da indicação. “Não sou contra
em si a construção de prédios,
eu não sou contra a construção
de 16 pavimentos. Eu sou contra
aquele que dá o tapa e esconde
a mão”, disse. O parlamentar
Agostinho Petroli (MDB) concordou com alguns pontos do
colega, mas também alertou que,
se a proposta chegou à Câmara
desse jeito, é porque tem aval da
administração municipal. “Para
mim é um projeto que veio do
Executivo, o Executivo anexou a
ata do Complan, aceitou. No meu
ver, cometeu um erro”, pontuou.
Na
próxima
terça-feira,
09/08, a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social da Câmara segue o
cronograma de discussões sobre
o Plano Diretor com a presença
do presidente das associações
dos moradores.
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Direitos

O “Nome social” e a busca pela identidade correta
Lucas Marques

O uso do nome social é
uma forma de garantir
às pessoas que não
se identificam com o
nome registrado na
certidão o direito de
existirem como elas se
reconhecem
Lucas Marques
Ter um nome para chamar de
seu é uma das coisas mais naturais
do mundo. Porém, o nome escolhido no momento do registro de
nascimento pode causar diversos
sentimentos naqueles que o carregam. Desconforto, estranhamento
ou até repulsa podem fazer parte da vida da pessoa que tem um
nome que não a representa. Nome
também é identidade, seja perante a Justiça e aos órgãos públicos,
mas também na roda de amigos, no
local de trabalho e na comunidade
como um todo.
Para, de certa forma, corrigir
isso, existe o “Nome Social”. Esse é
o modo como a pessoa se autoidentifica e é reconhecida, identificada,
chamada e denominada na sua comunidade e no meio social, uma
vez que o seu nome civil, isto é, seu
nome de registro, não reflete a sua
identidade de gênero. O nome social está muitas vezes ligado a pessoas trans, travestis e não binárias,
que nasceram e foram registradas
com um nome X, porém, no decorrer da vida e entendimento próprio, não se identificam mais com o
que ele traz de bagagem, principalmente na questão do gênero.

Asfalto para todos
Protocolado projeto de lei para
financiamento de R$ 35 milhões
para pavimentar bairros de Bento
O ato de entrega
aconteceu no
Legislativo e contou
com a presença
do prefeito, viceprefeito, vereadores e
secretários

Para uma jovem de quase 30
anos e que recentemente tirou a
carteira do nome social, a identificação com essa parte de sua vida
sempre causou estranhamento.
“Conforme fui ficando mais velha, o
nome foi me incomodando mais e
mais a ponto de simplesmente não
me apresentar pra ninguém. Parecia que quando eu o falava em voz
alta soava falso, parecia que estava
falando de outra pessoa”, relata. A
jovem se identifica como uma pessoa não binária e diz que até chegar
no novo registro, levou um tempo
e muita reflexão. “Eu não queria
mudar para algum nome que estivesse atrelado a alguma categoria
de gênero binária. Tipo, não queria
um ‘nome de menina’, ou ‘nome de
menino’. A sensação era que nada
disso ia ser suficiente”, pontua.
Na questão de documentação e
de como esse indivíduo é visto perante os órgãos governamentais, a
opção pelo uso do nome social não
deve encontrar barreiras. “Não re-

quer uma formalidade. Claro que,
para que ele seja, digamos assim,
registrado, existem documentos
específicos, por exemplo, a carteira
de nome social, mas o nome social
deve ser respeitado sem a necessidade de apresentação de qualquer
documento, principalmente, na
questão de órgãos públicos”, afirma Daniel Chies Baldasso, advogado que trabalha com direito da
diversidade e também atua na ONG
Construindo Igualdade de Caxias
do Sul, mantenedora da Casa de
Acolhimento LGBTQIA+ de Caxias.
Sobre as etapas de mudança de
sua documentação, a jovem explica
que não foi um processo tranquilo.
“Conseguir agendar horário pra
fazer identidade foi difícil e, cada
vez que ia até o lugar, tinha um empecilho novo. Fiquei meses tentando. Tanto que quando consegui foi
muito emocionante mesmo. No dia
que assinei os documentos pra autorizar a identidade e assinei com
o nome social, comecei a chorar na

hora. Um tempo depois quando o
documento ficou pronto chorei de
novo. Atestada por lei, com o nome
social vinculado ao RG. Foi surreal
a sensação”, conta.
Mesmo sendo um direito de
todos os cidadãos, o uso do nome
social ainda enfrenta adversidades.
O advogado explica que a falta de
respeito e o não uso do nome social, a fim de constranger a pessoa
e lhe privar de direitos básicos, é
preconceito. “Não se admite que tu
venha a tratar uma pessoa que se
autodeclara com o nome social, diverso daquele registral, e tu venha
mesmo assim desconsiderar essa
autodeclaração”, salienta. De acordo com o profissional, em casos de
discriminação, cabe ação judicial.
“A importância desse respeito, ela é
a mesma importância dada a qualquer outro direito de relevância
para o meio social. O desrespeito,
inclusive, pode ocasionar ações
criminais e podem ocasionar ações
cíveis e indenizatórias”, explica.

Com o objetivo de ampliar as
ações de pavimentação e qualificação de vias urbanas nos bairros,
na última segunda-feira (1º/08), o
prefeito de Bento Gonçalves, Diogo
Siqueira, protocolou, na Câmara de
Vereadores, projeto de lei ordinária
97/2022 que autoriza abertura de
crédito para o financiamento de R$
35 milhões para pavimentação das
vias urbanas. A prefeitura reforçou
que diversos pontos da cidade têm
recebido obras de pavimentação,
serviços de drenagem, sinalização
viária, construção de passeio público com mais acessibilidade, recapeamento e demais obras necessárias
para funcionalidade das vias.
A entrega foi realizada ao presidente da Câmara, e demais vereadores. O vice-prefeito, Amarildo
Lucatelli, secretário de Governo,
Henrique Nuncio, de Finanças, Elisiane Schenatto, de Viação e Obras
Públicas, Carlos Quadros e diretora
do IPURB, Melissa Bertoletti também estiveram presentes.
Os recursos contemplam um
amplo campo de investimentos
no setor da infraestrutura urbana.
“São obras necessárias para a in-

Lucas Marques

fraestrutura do Município, abrangendo a pavimentação de diversas
ruas, exclusivamente na cidade. É
a ampliação dos investimentos já
realizados para podermos melhorar a trafegabilidade nos bairros
e dar mais qualidade e segurança
para pedestres e motoristas. Entregamos, hoje, o início deste projeto
para a apreciação dos vereadores”,
destaca o prefeito.
O projeto prevê a contratação
junto a Caixa Econômica. Será seguida a tramitação na Câmara de
Vereadores e posteriormente será
encaminhado para votação.
Segundo assessoria de comunicação da prefeitura, algumas
das ruas que devem receber a pavimentação a partir da aprovação
do projeto são Bramante Mion;
Olinto de Freitas ligando com a rua
Matheus Valduga; circuito das ruas
Borges do Canto, Parnaíba e Garibaldi iniciando na rua Assis Brasil;
circuito das ruas Alagoas, Pernambuco, Avaí, Goiás, Travessa Moron,
rua Pará, Travessa Maranhão e
Minas Gerais, Avenida Presidente
Costa e Silva, rua Goiânia até ligar
com a BR-470, entre outras.
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Eleições 2022

Disputa pelo Governo do Rio Grande do
Sul sofre mudanças e une adversários
Gabriel Souza (MDB)
resolveu as discussões
internas do partido e
será vice de Eduardo
Leite (PSDB); no campo
da esquerda, Pedro
Ruas (PSOL) vai ser o
candidato a vice de
Edegar Pretto (PT); e
Beto Albuquerque (PSB)
desiste de concorrer
Lucas Marques
Com o início das convenções
partidárias, a eleição para governador e vice no Rio Grande do
Sul vai tomando novas formas.
No último final de semana, Gabriel Souza (MDB) e Pedro Ruas
(PSOL) desistiram de concorrer
ao Palácio Piratini para compor a
chapa de outros candidatos. Souza será vice do ex-governador
Eduardo Leite (PSDB) e Ruas
será o vice de Edegar Pretto (PT).
Além disso, Beto Albuquerque
(PSB) deixou a disputa após não
conseguir apoio do PDT ou acordo com PT.
LEITE E SOUZA
A ida de Souza para o lado
tucano acontece após uma grande confusão dentro do MDB. É
que parte apoiava a união com o
ex-governador, visto que é mais
conhecido e teria mais chances
de vitória, de acordo com pesquisas eleitorais. Porém, uma

parte mais conservadora do
partido, com integrantes como
o ex-governador José Ivo Sartori
e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, desejava uma candidatura própria.
A confirmação veio na convenção do partido realizada no
domingo, 31/07. Nela, o presidente estadual do MDB, Fábio
Branco, confirmou que a vaga
de vice na chapa de Leite seria
ocupada por Souza, que hoje é
deputado estadual. A aprovação
do nome será feita em reunião
da executiva, a ser realizada
ainda nesta semana. Na votação
interna do MDB, 239 escolheram
a aliança, enquanto 212 optaram
pela candidatura própria. Ainda
tiveram 18 votos nulos e quatro
cédulas entregues em branco.
PRETTO E RUAS
No lado da esquerda, para
evitar a divisão de votos e unir
forças, o vereador de Porto Alegre Pedro Ruas deixou de lado
a candidatura como governador
para apoiar o candidato petista
Edegar Pretto. O acordo foi firmado na sexta-feira, dia 29/07, e
oficializado no domingo, 31/07,
quando o Partido dos Trabalhadores realizou sua convenção estadual lançando a chapa.
Sem acordo prévio, o PSOL
já havia confirmado Ruas como
candidato oficial, porém, a ideia
mudou quando o ex-governador
Olívio Dutra foi anunciado como
pré-candidato a senador. Para
compor a chapa de Pretto, o

PSOL exigiu que o também vereador Roberto Robaina seja o 1º
suplente de Olívio, visto que, em
caso de vitória, o mandato será
coletivo, com rotatividade de
três senadores a cada seis meses
durante os oito anos de mandato.
BETO E NINGUÉM
A falta de apoio e parceria
com o PDT e PT fizeram com que
a candidatura do ex-deputado
federal Beto Albuquerque dissolvesse. Na última segunda-feira, 1º/08, o PSB, partido de
Beto, anunciou que ele não iria
mais disputar a corrida para o
Governo do Rio Grande do Sul.
Ele havia sido confirmado durante convenção do partido no
dia 23 de julho.
Em nota, o PSB afirmou que
“as dificuldades de construção
de alianças com o PT e com o
PDT levaram o pré-candidato
Beto, em decisão de fórum íntimo e pessoalíssimo a declinar
de sua pré-candidatura o que
lamentamos, mas respeitamos e
agradecemos por todo o seu trabalho feito neste período”. Em
publicação nas redes sociais,
Beto Albuquerque afirma que
deixa a vida pública e eleitoral e
agradece aos apoiadores.
O partido anunciou que
o ex-vice-governador Vicente
Bogo será o novo candidato,
com Josiane Paz de vice e o vereador de Porto Alegre Airto
Ferronato ao Senado. A legenda oficializou a nova chapa na
quarta-feira 03/08.

54 99145 0365
/academia.lamerica
phantomlamerica
www.phantomlamerica.com.br
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Mãe foi trabalhar

No Juventude

No último sábado, 30/07, a
Brigada Militar (BM) de Farroupilha atendeu uma denúncia de abandono de incapaz. Segundo a BM, os
policiais foram até uma residência
na rua Onze de Dezembro, no Centro, após denúncia de que duas
crianças haviam sido deixadas sozinhas em casa.
Ao entrar na residência, os
policiais encontraram as duas
crianças. O menino com três anos
e um mês estava no quarto e reclamava de frio. O outro, de um ano
e quatro meses, caminhava pela
casa sem calças e descalço, além
de chorar muito.
No momento, a vizinha alertou
que já havia avisado a mãe sobre o
choro dos pequenos e que ela deveria retornar. A mãe, uma mulher
de 30 anos, saiu de casa para trabalhar como vendedora de bilhetes
da sorte no Centro de Farroupilha.
Ao chegar ao local, ela explicou aos
policiais que precisava sair e não tinha ninguém para cuidar dos filhos,
por isso teria os deixado sozinhos.
Segundo a guarnição da BM, a
casa estava em situação insalubre,

com lixo jogado pelo chão, roupas
espalhadas pela residência, fios
de luz desencapados ao alcance
das crianças e com vidro da porta principal quebrado. Durante a
ocorrência, os policiais fizeram
contato com o Conselho Tutelar de
Farroupilha, porém, o representante da instituição afirmou que não
seria possível comparecer ao local.
Entretanto, a mãe foi advertida pela
conselheira tutelar de plantão e
teve que comparecer na instituição
na segunda-feira, 01/08.
A BM não informou se esse é
um caso de uma mãe solo. Na página do SERRANOSSA no Facebook,
o caso dividiu opiniões e entre
algumas críticas ao abandono das
crianças sozinhas, outras pessoas
também lamentaram a atitude,
mas expressaram solidariedade à
mãe. “Coitada! Imagina, precisar
trabalhar e não ter com quem deixar as crianças”, dizia um dos comentários. “Fácil julgar sem estar
no lugar da pessoa. Triste, todos
perdem com tal fato”, escreveu outra leitora.
Na publicação nas redes so-

ciais, muitas pessoas reclamaram
da atitude do Conselho Tutelar
em não comparecer à residência.
Em entrevista a uma rádio local
na segunda-feira, 01/08, três conselheiros explicaram as ações do
órgão em relação ao caso.
A conselheira Magela Dewis
explicou que estava de plantão
no dia 30 e, como a BM já estava atendendo o caso, não julgou
necessário comparecer. Medidas
mais drásticas aconteceriam apenas se a mãe não tivesse voltado
para casa, o que não aconteceu.
Segundo ela, houve um acordo de
que a mãe comparecesse na instituição na segunda-feira.
Carmen Fagundes, também
conselheira, afirmou que a mãe e
as crianças foram atendidas. Segundo ela, a mulher já era acompanhada pelo Conselho. A mãe foi
advertida e o caso foi encaminhado ao Ministério Público (MP),
onde ela poderá responder criminalmente por abandono de incapaz. Agora, a assistência social,
o CRAS e o Creas irão prosseguir
com o caso.

No dia 02/08, policiais militares da Força Tática de Veranópolis
localizaram uma rinha de galos no
interior do município de Vila Flores. Mais de 40 animais foram encontrados, muitos com ferimentos.
Um homem foi autuado pelo caso.

Na segunda, 1º/08, a Brigada
Militar de Bento prendeu três foragidos em menos de uma hora. Uma
mulher, de 38 anos, na BR-470, e
dois homens, de 26 e 45 anos, no
bairro Conceição. Eles foram conduzidos ao sistema prisional.

Após cometer ameaças e tentativa de estupro e ser denunciado,
um homem de Garibaldi se internou, por vontade própria, em uma
clínica de reabilitação. Ele tem residência na cidade e já tinha antecedentes por importunação.

VILA FLORES: rinha de
galo é encontrada

Em menos de uma hora,
três foragidos presos

Importunador se interna
após denúncias

Na manhã da última terça-feira, 02/08, por volta das
06h30, a Polícia Civil, por meio
da 1ª Delegacia de Polícia de
Bento Gonçalves, com apoio da
2ª Delegacia de Bento Gonçalves, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher
(DEAM), da Delegacia de Polícia
de Pronto Atendimento (DDPA)
e da Delegacia de Carlos Barbosa, cumpriu mandado de busca
e apreensão em um ponto de
tráfico de cocaína na rua Luis
Giardini, no bairro Juventude.
Os policiais tinham conhecimento de que no local os traficantes se organizavam em turnos, comercializando cocaína

Polícia Civil

Caso de abandono de incapaz Polícia Civil de Bento promove
é registrado em Farroupilha
ação contra o tráfico de drogas

Ao ar livre

ininterruptamente por meio de
uma portinhola de ferro, sendo
subordinados a indivíduo atualmente recolhido ao Presídio
Regional de Caxias do Sul.
Anteriormente, a venda
ocorria em uma casa em frente, cujas ações da 1ª Delegacia,
em algumas oportunidades em
conjunto com a Brigada Militar,
já haviam resultado em outras
quatro prisões em flagrante por
tráfico de drogas, nos anos de
2020 e 2021. Durante buscas no
imóvel, foram apreendidas 113
buchas de cocaína, e presos em
flagrante dois indivíduos, de 19
e 21 anos, que estavam traficando no local.

Casal é preso por tráfico na
Praça Centenário, em Bento
A filha da mulher, uma
menina de 2 anos,
estava presente no local
Agentes da Guarda Civil
Municipal (GCM) de Bento Gonçalves prenderam no último
dia 29/07, um casal que estava
praticando tráfico de drogas na
Praça Centenário.

A prisão ocorreu após denúncia que os suspeitos estariam
vendendo entorpecentes no local. Além disso, uma criança de
dois anos, filha da mulher, estava junto e presenciava a cena.
Durante revista pessoal, foram
encontradas 11 porções de substâncias análogas à maconha e R$
150,00 em dinheiro.
Os indivíduos foram condu-

zidos à Delegacia de Polícia de
Pronto Atendimento (DPPA) de
Bento Gonçalves para os procedimentos de polícia judiciária. O
Conselho Tutelar foi acionado e
ficou responsável pela guarda
da criança até a restituição a
seus parentes.
Posterior aos trâmites legais,
o casal foi conduzido ao presídio
estadual de Bento Gonçalves.

escolas
Secreção
que escorre do nariz
no resfriado
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Centro Revivi explana dados de 2021 e 2022 dos
atendimentos a mulheres vítimas de violência em Bento
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diferente de 2021, quando foram
três casos. “Nenhuma das vítimas
havia procurado a ajuda do centro”,
destaca Patrícia.
Nos casos de visitas domiciliares, em 2021 foram 128 contra
70 apenas no primeiro semestre
de 2022. Conforme explica a coordenadora, essas visitas acontecem quando uma mulher que
já é atendida pelo grupo deixa
de frequentar o espaço. “Ela vem
para atendimento com psicóloga
semanalmente e para de vir, para
de atender ao telefone, para de responder o WhatsApp. Nós conversamos com a Patrulha Maria da Penha
e a Patrulha também não localizou
mais ela, então nós visitamos pessoalmente [...] e vamos até a casa
dela”, detalha. O mesmo acontece
nos casos de busca ativa, quando a
equipe perde totalmente o contato
com a mulher atendida e precisa
buscar informações sobre ela em
outras fontes de dados, como os
registros nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS), por exemplo.
O perfil das mulheres atendidas também foi detalhado durante
a apresentação. Segundo relatório
do Revivi, a faixa etária predominante das usuárias é entre 20 e 40
anos, ultrapassando os 50%. “Este
ano, nós já tivemos um aumento de
denúncias de idosas [agredidas]”,
pontuou. Com relação à escolaridade das vítimas, a maioria tem
Ensino Fundamental Completo
(30,4%), seguido de Ensino Fundamental Incompleto (23,1%). Outro

dado destacado pela coordenadora
é que 49% das mulheres atendidas
não são naturais de Bento, mas sim
de outras cidades do Rio Grande
do Sul. As bento-gonçalvenses são
39,3% dos atendimentos.
“Todos esses dados nós conseguimos através de um cadastro que
a gente faz no primeiro atendimento da vítima. A gente solicita diversas informações para que a gente
possa, no fim do ano, fazer esse relatório, traçar o perfil delas, até que
para no ano seguinte a gente trace
as nossas ações também, em cima
do perfil mais demandado”, afirma.
Um dado que chama atenção
é que mais de 66% das usuárias
do Revivi trabalham, têm a sua
independência financeira, o que
contraria o estigma de que apenas
mulheres que cuidam da casa e/ou
desempregadas sofrem violência
doméstica. Outro número relevante
é de que 87,4% das vítimas possuem filhos. Em alguns casos, após
ter o companheiro afastado, muitas
delas se veem com filhos e sem renda. Nessa situação, o Revivi encaminha as vítimas para o ACESSUAS
Trabalho, da Sedes, para que consigam emprego e possam se sustentar. Segundo Patrícia, muitas vezes
o Revivi auxilia mulheres que vieram de outras regiões do país em
busca de uma vida melhor e acabaram conhecendo alguém de quem
são vítimas de violência. Nesses
casos, a equipe busca contato com
a família para viabilizar o apoio e
retorno às cidades de origem.

Thais Strapazzon

Os bairros Aparecida, Ouro
Verde, Vila Nova e Conceição são
as localidades de Bento que mais
se destacam pelo grande número
de denúncias. No interior, de acordo com a coordenadora, de 2020
para 2021, houve um aumento de
50% no número de atendimentos.
Ela destaca que no interior pode
ocorrer que as mulheres sejam
mais submissas ao marido e prefiram não procurar atendimento,
mas uma mudança está sendo observada.
Sobre o tipo de violência sofrido pelas mulheres atendidas, o
relatório revela que a psicológica
é a mais comum, principalmente
por ser a primeira a ser utilizada
dentro dos lares. “Ela está dentro
das outras violências. Nenhuma

mulher relata que sofreu uma
agressão física sem ter sofrido uma
psicológica. Nenhuma mulher leva
um soco, por exemplo, sem antes
ser xingada, ofendida, ameaçada”,
pontuou. Na visão da profissional,
a Lei 14.188/2021, que alterou o
Código Penal, incluindo a violência
psicológica contra a mulher como
crime tem ajudado bastante nesses
casos. Anteriormente, o agressor
seria afastado apenas se houvesse
violência física.
O encaminhamento para o
Centro Revivi é feito via Delegacia
da Mulher (Deam) ou diretamente
na sede, que fica na rua 10 de Novembro, 190, bairro Cidade Alta. O
contato também pode ser feito pelos telefones (54) 3055.7418, (54)
3055.7420 ou (54) 99132.8148.
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No interior

Tropeço

Divulgação/BGF

Atuando fora de
casa, o time de Bento
Gonçalves fez boa
partida, mas foi
superado pelo União
Independente por 2 a 1
O Bento Gonçalves Futsal
(BGF) sofreu a sua segunda derrota
na Série Ouro de 2022. Apesar da
boa atuação dentro das quatro linhas, o time comandado por Vaner
Flores foi superado pelo União Independente pelo placar de 2 a 1, no
sábado, 30/07, em São Sepé. Apesar do resultado, a equipe segue na
cola do líder e na parte de cima da
tabela de classificação.
O confronto foi marcado pelo
equilíbrio dentro de quadra. Ambas as equipes construíram boas
oportunidades para balançar as redes. O placar foi inaugurado aos 7

minutos, quando Jajá finalizou cruzado e, João Vitor, na cara do gol, só
teve o trabalho de empurrar para
o fundo das redes para colocar os
donos da casa na frente do placar.
Na etapa derradeira, aos 8 minutos,
Rogerinho fez jogada individual,
finalizou e contou com o desvio
na defesa para parar na trave. No
rebote, Geovane completou para
ampliar a vantagem para o União
Independente, 2 a 0.
O BGF reagiu na partida e passou a pressionar a equipe da casa
em busca do empate. Com goleiro-linha em quadra, o time visitante

No último sábado, 30/07, a
seleção brasileira de futebol feminino se consagrou como vitoriosa
da Copa América 2022 da modalidade. A equipe venceu a Colômbia,
país onde os jogos estavam sendo
realizados, por 1 a 0 e terminou a
competição com 100% de aproveitamento. Essa foi a oitava vez que
as gurias do Brasil conquistaram a
competição, que neste ano realizou
sua nona edição. O gol decisivo saiu

pelos pés da meia-atacante Debinha, de penâlti, aos 38 minutos do
primeiro tempo.
Debinha, que é atacante North
Carolina Courage, é a artilheira da
seleção no comando da sueca Pia
Sundhage, que é técnica do grupo
desde 2019. A vitória cravou a presença das brasileiras na Copa do
Mundo de 2023 – a ser disputada
na Austrália e na Nova Zelândia – e
nas Olímpiadas de 2024, em Paris.

conseguiu diminuir aos 14 minutos. Bruno Reis tocou para o meio,
a bola passou pelo goleiro Dani e
sobrou para Pedro Razia, que não
desperdiçou a oportunidade, 2 a 1.
Apesar da pressão, o BGF não conseguiu igualar o marcador.
Com o resultado, o BGF permanece com 10 pontos conquistados, ocupando a 4ª colocação,
com três pontos a menos que o
líder UFSM. Na próxima rodada, o
time de Vaner Flores folga e retorna somente no dia 27 de agosto,
quando enfrenta o Riograndense,
em Rio Grande.

Thais Magalhães/CBF

Gurias do Brasil vencem Copa América 2022

Os jogos aconteceram
na sexta, 29/07, e
definiram quem segue
para a próxima fase,
que promete atrair
ainda mais público
Lucas Marques
Na última sexta-feira, 29/07,
as esquipes do Colonial de Futsal
entraram mais uma vez em quadra, agora, para disputar os jogos
de volta das quartas de final. As
partidas foram realizadas no bairro Caminhos da Eulália, em Bento
Gonçalves, e reuniram oito equipes
dispostas e dedicadas a conquistar
o título, mas só quatro passaram
para a próxima fase: Paulina, Verissimo, São Pedro e Eulália.
Na primeira partida da noite,
a Paulina perdeu no tempo normal
para o Faria Lemos por 2 a 1 e, com
isso, a decisão foi para a prorrogação. Nessa etapa, a Paulina levou a
melhor vencendo por 4 a 2. Depois
foi a vez de o Verissimo garantir a
vaga vencendo novamente o Rosário, desta vez por 4 a 2.
A terceira partida da noite foi
entre São Pedro e São Valentim A,
que reverteu a vantagem do São Pedro vencendo no tempo normal por
2 a 1. Assim, a decisão foi para as
penalidades máximas, porém, não
deu para o São Valetim A, que perdeu de 5 a 4. Encerrando a noite de
jogos, os donos da casa, a Eulália,
ficaram no empate em 2 a 2 com o

Tuiuty e, como haviam vencido no
jogo de ida, conquistaram a vaga.
A partir de agora, os jogos
acontecerão no distrito de Faria
Lemos. São partidas de ida e volta
tanto as semifinais como as finais,
além de contar com o retorno da
categoria dos veteranos. As partidas da semifinal acontecerão nesta
sexta-feira, 05/08, às 19h.
Uma das principais apoiadoras
do Colonial de Futsal é a secretaria
de Esportes e Desenvolvimento
Social (Sedes) de Bento Gonçalves.
O apoio é por meio de Edital de
Chamamento Público para as entidades esportivas que desejam realizar projetos na cidade. Segundo o
titular da pasta, Eduardo Virissimo,
a organização da competição, que é
da Liga Colonial, tem feito um belo
trabalho com uma competição que
cada vez atrai mais público.
Ainda de acordo com Virissimo, a secretaria tem se empenhado
em fazer a sua parte. “Quando cheguei [como secretário] não medi

esforços para dar o apoio para que
isso fosse realizado e cada vez mais
agregando participantes. E a questão de atletas do interior uma das
peculiaridades da competição que
o atleta precisa ter um vínculo com
cada localidade para poder participar dos jogos”, afirma.
Para o secretário, qualquer
modalidade do futsal no município é vista como uma potencialidade e que enche de orgulho. “O
BGF ano passado conquistou os
dois títulos que disputou, sendo o
número um do Estado, o Colonial
a cada ano que a gente vai, vê o
tamanho da dedicação de todos
os envolvidos e percebe o crescimento a cada ano. A questão
do investimento segue o mesmo
crescimento, desde a nossa chegada subimos muito o investimento
e, com certeza, juntamente com
toda nossa equipe e o apoio do
prefeito Diogo Siqueira, seguiremos o crescimento e fazendo esporte para todos”, diz.

Divulção/Liga Colonial

As quartas de final do Colonial Futsal
BGF perde pela segunda vez na
Série Ouro, mas segue na cola do líder e o crescimento da competição
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autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis, 155
Botafogo | Bento Gonçalves

FABIANE BELE CRO/RS: 19156.

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Mais de 50 itens
a preço único.
Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves

Precisa alugar
o seu imóvel?
Anuncie seu imóvel conosco
e garanta um bom negócio!
Anuncie seu imóvel

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

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

EM CONSTRUÇÃO

NO BAIRRO
MARIA GORETTI
2 dormitórios com
52m² a 57m²
Rebaixe em gesso
Esperas para água
quente e split
Churrasqueira
Box de garagem
Piso em todos os
ambientes
Opção de sacada
aberta e suíte

Consulte valores

e condições

especiais

99665 2112

54
Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

Resumo de Contratos:
Contrato nº 076/2022 – Dispensa de Licitação nº
024/2022 Contratação de empresa autorizada para
revisão da Fiat Ducato placas JBC-0I64 que está na
garantia. GAMBATTO SUL VEÍCULOS LTDA.
Valor total: R$ 749,62.
Contrato nº 077/2022 – Tomada de preço nº
021/2022 – contratação de empresa para prestação de
serviços na área de Arquitetura e Urbanismo para o
Município de Santa Tereza/RS. Aline Canossa
Arquitetura LTDA. Valor Total: R$ 3.900,00.
Contrato nº 078/2022 – Dispensa de Licitação nº
025/2022– Contratação de empresa especializada
para realização de serviço de retifica com
fornecimento de peças necessárias, no motor do
caminhão
Cargo,
placa
IVO7031.
DISTRIBUIDORA MOTORS PARTS LTDA.
Valor mensal: R$ 8.589,09.
Contrato nº 079/2022 – Dispensa de Licitação
nº026/2022 – contratação de empresa especializada
em prestar serviços de divulgação, através de
emissora de rádio, com abrangência em todo o
Município de Santa Tereza/RS. RÁDIO DIFUSORA
BENTO GONÇALVES LTDA.-EPP. Valor total
estimado R$ 1.000,00.
Contrato nº 080/2022 – Dispensa de Licitação
nº027/2022- contratação de empresa especializada
para realização de serviços técnicos de assessoria e
encaminhamento de documentos e projetos para
atendimento ao Plano de Fechamento de Mina.
SEIVA MONITORAMENTO LTDA. Valor total
estimado R$ 3.450,00.
Contrato nº 081/2022 – Dispensa de Licitação
nº028/2022 – aquisição de poltronas e mesas de
centro para o gabinete da prefeita e mesa de centro
para a recepção da Prefeitura do Município de Santa
Tereza/RS.
CNT
MÓVEIS
E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA. Valor total
estimado R$ 5.834,50.
Contrato nº 082/2022 – Pregão Presencial
nº037/2022. Contratação de empresa especializada
em Prestação de Serviços Técnicos especializados
em Psicologia, 20 (vinte) horas semanais, na
Unidade Básica de Saúde do Município de Santa
Tereza-RS. MAURICIO BAGGIO LTDA. Valor
total: R$ 3.000,00.
Contrato nº 083/2022 – Pregão Presencial
nº039/2022-Contratação de empresa para a prestação
de Serviços Médicos, dispondo de Clínico Geral, 40
(quarenta) horas semanais, na Unidade Básica de
Saúde do Município de Santa Tereza-RS.
PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES
LTDA. Valor total: R$ 19.300,00.
Resumo de Termos Aditivos:
Termo Aditivo nº 002/2022 – Referente ao contrato
de locação nº163/2020 – JURANDIR ALBERTO
TRISTACCI. Fica acrescido o valor mensal de R$
560,00 e o prazo de 12 meses a contar de 01 de
agosto de 2022.
Termo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao contrato
nº001/2022 – Renato de Toni - ME. Fica acrescido o
valor de R$ 54.596, fica suprido do item 1.1 - 69,40
m² de cercamento e fica acrescido no item 1.3 – um
portão com dimensão de 4,00x1,60 metros, no valor
de R$ 1.985,00.
Termo Aditivo nº 002/2022 – Referente ao contrato
nº 119/2021 – MLT CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTDA. Fica acrescido o prazo de 30 (trinta) dias a
contar de 10 de julho de 2022.
Termo Aditivo nº 003/2022 – Referente ao contrato
nº 119/2021 – MLT CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTDA. Fica acrescido o valor de R$ 11.224,85,
passando o valor total do contrato a ser R$
299.241,70.
Termo Aditivo nº 008/2022 – Referente à Ata de
Registro de preço nº 003/2022 – COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEL COLOSSO DO VALE LTDA.
Gasolina comum R$ 5,79 e Gasolina Aditivada R$
5,99 a contar de 01/08/2022.
Santa Tereza, 5 de agosto de 2022.
GISELE CAUMO
Prefeita Municipal
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CURSO
GRÁTIS
DE COSTURA
INDUSTRIAL
VAGAS LIMITADAS

Torna pública a abertura de processo
seletivo para contratação de

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
(vaga EXCLUSIVA PARA PCD – código 1263/2022)
para atuar em Bento Gonçalves/RS.
Comunicado de Abertura de Processo Seletivo
Nº 1263/2022.
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação
documental, avaliação de conhecimentos específicos e entrevista
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico:
https://www.sestsenat.org.br/trabalhe-conosco, durante o período
de inscrições, que será de 07/08/2022 até 21/08/2022

- AJUDANTE GERAL
- 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
EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA/LEILÃO E INTIMAÇÃO
PRESENCIAL ON-LINE
DATA: 1ª Praça/Leilão: Dia 6 de setembro de 2022, às 10h.
2ª Praça/Leilão: Dia 6 de setembro de 2022, às 10h10.
LOCAL: Plataforma digital www.zaccariasleiloes.com.br.
VOLNEI ZACCARIAS, LEILOEIRO OFICIAL matrícula 151/99, devidamente autorizado
pelo Exmo. (a) Sr. (a) Dr. (a) Juiz (a) da 1ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves – RS, FAZ
SABER a todos quantos do presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que foi
autorizado a realizar o Leilão do (s) bem (ns) penhorado (s) Processo nº
0021733-44.2019.5.04.0511 RECLAMANTE: IVANIR DE ALMEIDA FARIAS
RECLAMADO: FOPPA AGROINDÚSTRIA E SERVICOS LTDA-ME, referente a: Bem:
um tacho de cozimento, em bom estado. Avaliado em R$ 12.000 (doze mil reais). Valor
mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 6.000; uma desengaçadeira de grãos, em bom
estado. Avaliada em R$ 15.000 (quinze mil reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão
é de R$ 7.500; uma envasadora, em bom estado. Avaliada em R$ 15.000 (quinze mil reais).
Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 7.500; uma mesa de inox, de
aproximadamente 2,20m x 1,20m. Avaliada em R$ 1.000 (mil reais). Valor mínimo para venda
em segundo leilão é de R$ 500; duas mesas de inox, de aproximadamente 1,0m x 0,5m, cada
uma custando R$ 500. Totalizando um valor de R$ 1.000 (mil reais). Valor mínimo para venda
em segundo leilão é de R$ 500 e uma mesa de inox, de aproximadamente 1,5m x 0,8m.
Avaliada R$ 500 (quinhentos reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 250.
Processo nº 0021202-23.2017.5.04.0512 RECLAMANTE: LUANA MILANI PEDROTTI.
RECLAMADO: SLIM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA – EEP, referente a: Bem:
churrasqueira rotativa a gás Tomasini, 16 queimadores, 35 espetos. Com os espetos. Avaliado
em 18.000 (dezoito mil reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 9.000;
Linha de distribuição Buffet Inox. 3 peças, sendo 1 módulo porta pratos e bandeja, 1 Buffet
refrigerado de 5 espaços com pista fria e 1 Buffet aquecido de 6 cubas. Avaliada em R$ 15.000
(quinze mil reais). Valor mínimo para segundo leilão é de R$ 7.500. I - MODALIDADE: a
hasta pública será exclusivamente on-line. O usuário é responsável por todas as ofertas
registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em
nenhuma hipótese. Dos Lances: Sobrevindo lance nos 3 (três) minutos antecedentes ao termo
final da alienação judicial exclusivamente eletrônica, o horário de fechamento do pregão será
prorrogado em 3 (três) minutos para que todos os usuários interessados tenham oportunidade
de ofertar novos lances, conforme Resolução 236/2016 do CNJ. Os licitantes que desejarem
participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site (www.zaccariasleiloes.com.br),
efetuando o cadastramento prévio. CADASTRO: Os interessados em ofertar lances deverão se
cadastrar previamente no site do Leiloeiro, aceitar os termos e condições informados e
encaminhar cópias dos seguintes documentos: I – Pessoa Física: RG, CPF e comprovante de
endereço (certidão de casamento se casado for); II – Pessoa Jurídica: Contrato Social,
comprovante de endereço, documentos pessoais do sócio (RG e CPF) ou procuração com
firma reconhecida da assinatura, ficando o cadastro sujeito à conferência de identidade em
banco de dados oficiais. Todas as regras estão disponíveis no edital completo na plataforma
digital www.zaccariasleiloes.com.br.
A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos
patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. Informações com o Leiloeiro Oficial
Volnei Zaccarias, Matrícula 151/99, através do site: www.zaccariasleiloes.com.br, telefone:
(54) 3441 1902 | (54) 99612 1051.

INÍCIO DAS AULAS: IMEDIATO
HORÁRIO: de segunda a sexta-feira,
das 7h às 12h e das 13h às 17h
REQUISITOS: vontade de aprender
a costurar e de ter uma profissão
Interessados devem enviar currículo para o e-mail
pessoal@gdom.com.br ou comparecer na Malhas G'Dom
(Rua Tietê, 568 B.Imigrante), de 2ª a 6ª feira em horário comercial.

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 – Registro de Preços
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO
ELETRÔNICO”, tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição De Materiais
Hidráulicos, destinados à manutenção do sistema de distribuição de água do
Município de Monte Belo do Sul/RS. As datas relativas a sessão de disputa são
as seguintes: - Recebimento das Propostas: - Recebimento das Propostas: a partir
das 8h do dia 08/08/2022, até as 8h do dia 18/08/2022 - Abertura das Propostas:
a partir das 8h01min do dia 18/08/2022 - Início da sessão de disputa de Preços:
às 10h do dia 18/08/2022. 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/ – Pregão Eletrônico.
Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051.
TOMADA DE PREÇOS 007/2022
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “TOMADA DE
PREÇO”, melhor técnica e preço. Objeto: Contratação de serviços de
engenharia, do trabalho e saúde ocupacional de modo a elaborar e emitir o
Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR; confecção do Laudo Técnico das
Condições de Ambiente do Trabalho – LTCAT; Laudo Técnico de Insalubridade
e Periculosidade – LTIP; confecção do Perfil Profissiográfico Previdenciário –
PPP (e retroativos nos casos de aposentadorias); envio dos eventos do e-social
(apresentação comprovação da remessa à Secretaria Municipal da
Administração), realização de treinamentos e treinamentos de reciclagem
referente a NR10 segurança em instalações e serviços em eletricidade, NR35 –
trabalho em altura, NR32 – perfurocortantes, NR12 máquinas pesadas. Ministrar
palestras para servidores sobre uso e manutenção dos EPIs; assessoria in loco
nas repartições públicas municipais, devendo ocorrer uma visita por semana,
totalizando 14 (catorze) horas mensais; assessoria in loco na Câmara Municipal
de Vereadores, totalizando 02 (duas) horas mensais. A data da realização do
certame será dia 22 de agosto de 2022, às 9h (horário de Brasília). Edital e
Anexos estão disponíveis no site https://www.montebelodosul.rs.gov.br/.
Informações adicionais, pelo telefone (54) 3457 2051.
PREGÃO PRESENCIAL 009/2022
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO
PRESENCIAL”, menor preço por GLOBAL tendo com Objeto: Contratação de
empresa para locação, instalação e retirada de decoração natalina no Município
de Monte Belo do Sul/RS, conforme Termo de Referência (ANEXO I). O início
da sessão de disputa de preços será dia 19 de agosto de 2022, às 9h (horário de
Brasília). Edital e Anexos encontra-se disponíveis no site:
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ em “Transparência”. Informações
adicionais, pelo telefone (54) 3457 2051.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 023/2022
– Contratação de empresa especializada para
revitalização das pontes do Município de Santa
Tereza/RS. Data de abertura: 24/08/2022 às 9h.
Santa Tereza/RS, 5 de agosto de 2022.
Gisele Caumo
Prefeita Municipal

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.
VENDO 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.
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.
VENDO 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.

Monte Belo do Sul, 5 de agosto de 2022.
Adenir José Dallé
Gabinete do Prefeito

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br

EDITAL Nº 020/2022
Convoca concursados para assumir cargos públicos no Município de Monte Belo do Sul
ADENIR JOSÉ DALLÉ, Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna público que convoca os
concursados abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público n° 01/2022, homologado pelo Edital nº 17/2022, de 07.07.2022, para que
tomem posse nos referidos cargos, de acordo com o que determina os artigos 12, 13, 14 e 15 da Lei Municipal nº 366/2001, que estabeleceu
o Regime Jurídico Único.
NOME
MONICA DE DORDI COSTI
JULIA FONTELA TRINDADE

CARGO
Professor de Educação Infantil 40 h
Professor de Língua Portuguesa

CLASSIFICAÇÃO
1º lugar
1º lugar

Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul. Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois.
ADENIR JOSÉ DALLÉ. Prefeito Municipal.
EDITAL Nº 021/2022
Convoca concursados para assumir cargos públicos no Município de Monte Belo do Sul
ADENIR JOSÉ DALLÉ, Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna público que convoca os
concursados abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público n° 01/2022, homologado pelo Edital nº 16/2022, de 03.06.2022, para que
tomem posse nos referidos cargos, de acordo com o que determina os artigos 12, 13, 14 e 15 da Lei Municipal nº 366/2001, que estabeleceu
o Regime Jurídico Único.
NOME
CARGO
CLASSIFICAÇÃO
JÚLIA FANTIN
Agente Comunitário de Saúde – Micro área 02 1º lugar
LUCIANA REGINATTO
Monitor de Educação Básica
3º lugar
IARLEI MASCHKE
Auxiliar de Serviços de Obras
5º lugar
JOEL LOPES GONÇALVES ¹
Auxiliar de Serviços de Obras
1º lugar
ANDRÉ DA SILVA ²
Auxiliar de Serviços de Obras
3º lugar
Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul. Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois.
ADENIR JOSÉ DALLÉ. Prefeito Municipal.

¹ Candidato convocado em segunda chamada por pedido de reclassificação.
² Candidato convocado em segunda chamada por pedido de reclassificação.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2022
O Município de Monte Belo do Sul torna público que nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 de agosto de 2022, das 8h às 11h, e das 13h30 às 16h, na
sede da Prefeitura Municipal, a Comissão irá receber os currículos para contratação dos seguintes cargos temporários: Atendente de Creche
(30 h); Enfermeiro (40 h); Merendeira / Servente (40 h) e Monitor de Educação Básica (30 h). Edital e anexos disponíveis no mural da
Prefeitura e no portal: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/concurso/cat/13.
Monte Belo do Sul, 4 de agosto de 2022.
ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal
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Mudanças para desafogar o trânsito na
avenida Osvaldo Aranha já estão em vigor

Fotos: Rodrigo De Marco/Divulgação

Segundo a prefeitura
de Bento Gonçalves, a
medida visa melhorar
o tráfego de veículos
na localidade,
principalmente, durante
horários de pico
Na última segunda-feira,
1º/08, entraram em vigor em
Bento Gonçalves as modificações do trânsito na avenida Osvaldo Aranha e proximidades.
Segundo a secretaria de Mobilidade Urbana, as alterações têm
o objetivo de dar maior fluidez
ao trânsito da região e garantir
mais segurança aos motoristas.
As ações foram elencadas pelo
setor técnico da pasta.
No projeto consta a ampliação para duas pistas no trecho
da avenida Osvaldo Aranha, com
alterações a partir da esquina
da rua Candelária até a travessa
Tuiuty. A justificativa para a modificação é permitir maior fluxo
de veículos no sentido norte/sul
e para os veículos que ingressam na avenida Osvaldo Aranha
a partir da rua Candelária. Para
alteração foi necessária a supressão de vagas de estacionamento entre os trechos.
Já na rua Augusto Geisel foi
retirado o estacionamento oblíquo, deixando o paralelo, dando
espaço para duas vias de rodagem de veículos, além de um
corredor destinado para embarque e desembarque. Conforme a

prefeitura, a medida dará maior
segurança para alunos, professores e pais, já que se trata de
uma área escolar.
Ao longo desta semana, os
agentes e trânsito estarão no
local conversando com pais e
alunos sobre a alteração, explicando sobre a importância
das modificações, enfatizando
sobre a maior segurança para
todos. O secretário de Mobili-

dade Urbana, Henrique Nuncio,
destacou que a pasta deve analisar o resultado das ações. “São
alterações
importantíssimas,
que além de dar mais fluidez
no trânsito, trará também essa
segurança maior à população.
Esse trecho ampliado certamente fará toda a diferença, e nós,
continuaremos analisando os
resultados, para, se necessário,
realizar mais melhorias”.

Pós em Enoturismo na UCS Bento inicia
neste mês de agosto
Interessados ainda
podem efetivar sua
inscrição
Principal destino enoturístico do país, Bento Gonçalves concentra reconhecidas
vinícolas, um terroir propício
para a elaboração de grandes
vinhos e um consolidado roteiro para desfrutar do turismo
de experiências. Além disso,
é grande centro formador de
mão de obra especializada para
o segmento. A UCS Bento, por
exemplo, começa neste mês
uma robusta formação para
desenvolver profissionais do
setor enoturístico com a Especialização em Enoturismo. As
inscrições estão abertas e podem ser feitas até o próximo dia
22 através do endereço https://
bit.ly/3cPKWEc.
O foco da formação é produzir resultados sustentáveis,
de modo a garantir aos negócios sua perpetuação e gerar
diferenciais humanos e sociais.
A promoção da pós-graduação
chega num momento especial
da vitivinicultura brasileira. O
segmento vive um crescente
interesse do brasileiro pelo vinho nacional, o que influenciou
no surgimento de novas áreas
vitícolas e no aumento do consumo da bebida.
Sendo assim, é um mercado não só em expansão, mas
com enorme potencial para ser
explorado, o que demanda por
novos profissionais e por renovados conhecimentos e saberes

de quem já está no mercado. “O
curso é um aliado no processo
de fortalecimento da qualidade
do vinho e das regiões como polos turísticos, contribuindo com
o já excelente serviço da Serra
ao mundo do vinho e também
atendendo a uma demanda nacional”, observa a coordenadora
da especialização, professora
Bruna Dachery.
A especialização é destinada a pessoas que desejam trabalhar o vinho como negócio, com
ênfase no enoturismo. Sendo
assim, é voltada a profissionais
formados nas áreas de Hotelaria, Enologia, Turismo e Gastronomia. Mas também atende
a diplomados de áreas afins,
como Administração e Nutrição,
e graduados em curso superior
que atuem em empreendimentos turísticos, seja restaurantes,
hotéis, parques, vinícolas ou outros setores.
O curso terá duração de 18
meses, a partir do dia 15 de
agosto, quando se iniciam as
aulas. Durante o período, os alunos passarão por três módulos
de aprendizagem.
Em Enoturismo e Serviços
Turísticos, o primeiro deles, a
área de interesse será na hospitalidade e no conhecimento do
vinho. No módulo seguinte, Gestão de Enoturismo, serão abordados aspectos de gestão financeira, de marketing e de pessoas.
Por fim, o último módulo
é destinado às Tendências de
Enoturismo, com assuntos relacionados a experiências, modas e inclinações no mundo do

Divulgação/UCS

Sem estacionamentos

Professora Bruna Dachery faz
parte da coordenação da pós-graduação em Enoturismo

enoturismo.
As aulas serão online, via
plataforma Google Meet, sempre às segundas e terças, das
19h30min às 22h30min – a exceção serão os encontros presencias para visitação a vinícolas. A previsão de encerramento
do curso é para fevereiro de
2024.
As inscrições devem ser feitas pelo site www.ucs.br/site/
especializacao/detalhes/enoturismo. Mais informações no
perfil @ucsbento no Facebook e
no Instagram.
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Sagitário – 22/11 a 21/12
Cuidado com exageros no trabalho. A saúde pede mais atenção.
Falta empolgação no romance.

Câncer – 21/06 a 21/07
Controle o ciúme. Na paquera,
cuidado para não disputar com
amigos. A dois, surpresas à vista.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Abra o coração e procure esclarecer o que estiver incomodando.
Romance segue em harmonia.

Leão – 22/07 a 22/08
Será necessário ceder para evitar
brigas. Controle o ciúme na relação. Paixão antiga voltar.

Aquário – 21/01 a 19/02
Evite o excesso de sinceridade.
Relembrar problemas antigos
pode trazer tensão ao romance.

Virgem – 23/08 a 22/09
Cuidado com fofoca. A paquera
tem novidades. Programa animado ajuda a sair da rotina a dois.

Peixes – 20/02 a 20/03
Controle o otimismo e não se
precipite. Paquera animada. Passeio a dois pode ser divertido.

Cinema

Dias 6 e 9, 18h, dub.
Thor: Amor e Trovão
Aventura, 12 anos, 119 min.
Dia 10, 21h, dub.
Elvis
Drama, 12 anos, 160 min.
Dias 8 e 10, 18h, dub.
Dias 5 e 7, 18h, leg.
Dias 5, 7 e 9, 21h, dub.
Dia 8, 21h, leg.
Top Gun – Maverick
Ação, 12 anos, 131 min.
Dia 6, 20h30, dub.

É comemorado em
25 de
dezembro
(?) os pés
no chão:
ser
realista

Perceber
por meio
dos
sentidos

Sete Erros | Respostas na página 8

Meteorologia
(abrev.)
(?) coisa:
isto
Ângelo Antônio, ator
Parte do
traje de
executivos (pl.)

Doutor
(bras.)
A família
(fig.)

Prato à
base de
arroz

Homem
do mar
A cada
30 dias
Abrigo
para
idosos
Cortar,
em inglês
"Monstros
(?)", filme
Flor comum em
buquês
(pl.)

Sílaba de
"janta"

Apelido de
"Tatiana"
Sinalizadores de obras

Nojo;
aversão
Artigo de
contrato

Local de
avisos em
escolas
Secreção
que escorre do nariz
no resfriado

Movimento realizado pelo
pião

Divulgação

"Unir o (?)
ao agradável"
(dito)
Ordenado
por lei
O 3o signo
do Zodíaco

Não tem
conhecimento de
Está (red.)

Artigo
masculino
plural

(?)
Angeles,
cidade da
Califórnia

BANCO

ADVOGADA | OAB/RS 98.202

ADVOGADA | OAB/RS 110.426

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

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

Expediente
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
Repórter: Lucas Marques
Criação: Júlia Milani
Revisão: Jose Maia Alves
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Solução

A
S
I
L
O

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 1
DC Liga dos Superpets
Animação, livre, 106 min.
13h30 e 15h30, dub.

Sensação
frequente
no dorminhoco

Cada
linha da
poesia
(Lit.)

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Minions 2 – A origem de Gru
13h40 e 16h, dub.
Dias 6 e 10, 18h30, dub.
Thor: Amor e Trovão
Aventura, 12 anos, 119 min.
Dias 5 e 8, 18h30, dub.
Dia 9, 21h, leg.
O Telefone preto
Terror, 16 anos, 103 min.
Dias 7 e 9, 18h30, dub.
Dia 7, 21h, dub.
Dias 6 e 9, 21h, leg.
Top Gun – Maverick
Ação, 12 anos, 131 min.
Dia 5, 20h30, leg.
Dia 10, 20h30, dub.

Espécie de casaco
curto
Formas de venda
de produtos

O
S

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3
DC Liga dos Superpets
Animação, livre, 106 min.
13h40 e 16h, dub.
Dias 6, 9 e 10, 18h30, dub.
Thor: Amor e Trovão
21h, dub.
Dias 5, 7 e 8, 18h30, dub.

Apanhar um a um
Profissional contratado para entreter
crianças em festas

3/cut. 5/catar. 6/gêmeos — sineta. 9/decretado.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 1
Minions 2 – A origem de Gru
Animação, 10 anos, 88 min.
13h40 e 16h, dub.
Dias 5, 9 e 10, 18h30, dub.
O Telefone preto
Terror, 16 anos, 103 min.
Dias 6, 7 e 8, 18h30, dub.
Dias 5, 7 e 9, 20h30, dub.
Elvis
Drama, 12 anos, 160 min.
Dias 6, 8 e 10, 20h30, dub.
MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 2
Trem-bala
Ação, 16 anos, 126 min.
13h30 e 16h, dub.
Dias 6, 8 e 10, 18h30, dub.
Dias 5, 7, 9, 18h30, leg.
Dias 5, 7, 9 e 10, 21h, dub.
Dias 6 e 8, 21h, leg.

© Revistas COQUETEL

Pequeno
badalo
Sucede
à oitava

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
A

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Confira várias vezes informações
no trabalho. Não desconte sua
frustração com a rotina no par.

Tratamento dispenAquele que sado a
revida a reis e
ofensa rainhas

C

Escorpião – 23/10 a 21/11
Estará mais confiante no trabalho.
Surgem algumas farpas na relação ou com pessoas próximas.

www.coquetel.com.br

B
O
L
E
R
O

Touro – 21/04 a 20/05
Evite discussões de cabeça quente. O ciúme aumenta e há sinal de
confusão no relacionamento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Libra – 23/09 a 22/10
Atenção às finanças. Sua possessividade pode trazer brigas na relação. Paquera surpreende.
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Áries – 21/03 a 20/04
Precisará de dose extra de paciência. Sensualidade movimenta a
paquera e anima a relação.

Programação de 05/08 a 10/08

Cruzadas | Respostas na página 8

Charge

Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)
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Horóscopo
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Saúde de todos

Vigilância Sanitária comemora 23 anos
de atuação na saúde pública
Anvisa/Divulgação

A instituição criada em
1999 tem o objetivo
de garantir que todos
brasileiros tenham
alimentos, medicações
e estabelecimentos
seguros
Lucas Marques
Nesta sexta-feira, 05/08, celebra-se o Dia da Vigilância Sanitária. A Agência de Vigilância
Sanitária, ou Anvisa, foi criada
em 1999 e desde lá tem um objetivo simples: promover saúde
à população.
De acordo com o governo federal, são funções de vigilância
sanitária controlar todas as etapas e processos das atividades
direta ou indiretamente relacionadas à saúde, como a produção
de alimentos, bebidas, medicamentos, saneantes, cosméticos,
aparelhos e instrumentos de
uso médico, odontológicos etc,
inclusive nos ambientes, nos
processos, nos insumos e nas
tecnologias a eles relacionados
e, ainda, no controle de portos,
aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados.
De acordo com o coordenador da Vigilância em Bento, Luciano Callegari Ribeiro, a equipe
tem feito um trabalho minucioso. Ele conta que nas vistorias
rotineiras a estabelecimentos,
sempre são levados em conta
três fatores.

“A atividade praticada no
estabelecimento, as condições
para a prática da mesma e a legislação a ser aplicada em cada
caso”, explica.
Ribeiro também destaca
que todo trabalho é baseado na
legislação. “Quando ocorre a autuação de um estabelecimento,
necessariamente é porque as
condições sanitárias do local
estão muito aquém do ideal. As
interdições ocorrem sempre e
somente em casos excepcionais,
ou seja, quando o risco sanitário
é extremamente alto ou a divergência entre a prática e a legislação é gritante”, pontua.
Segundo ele, a equipe da
Vigilância de Bento é preparada, dedicada e qualificada, colocando em prática, diariamente,
todos os cuidados que visem à

saúde da comunidade. “A população pode e deve, sim, confiar
no trabalho da VISA, pois, o estabelecimento que possui alvará
sanitário válido, ou seja, em dia,
é porque está de acordo com as
normas sanitárias vigentes”.
O profissional também conta com a ajuda dos cidadãos.
“Sempre que procurar qualquer
tipo de serviço, que exija os alvarás daquele estabelecimento.
Isso ajuda, e muito, a nos certificarmos de que o estabelecimento em questão passou por
vistoria e está apto a exercer
suas atividades, caso possua
os alvarás. Em caso contrário,
então, que proceda com a denúncia através dos canais da
ouvidoria do município para
que possamos tomar as devidas
providências”, conclui.

Curso de Micropigmentação
A especialização na área da Beleza
que pode ampliar a sua renda
A especialização é fundamental para quem deseja
crescer na profissão. Novas
tecnologias e processos surgem e o profissional deve se
manter atualizado. Na área da
Beleza não é diferente. O Brasil
é o quarto maior mercado de
beleza e cuidados pessoais do
mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos, China e
Japão, conforme a Euromonitor
International, empresa que pesquisa mercados globais. Atuar
nesse segmento pode ser uma
boa escolha profissional e especializar-se amplia ainda mais as
possibilidades de trabalho e de
aumentar a clientela e, consequentemente, a renda.
Uma das especializações na
área da Beleza é o curso de Micropigmentação. A técnica ganhou popularidade com a aplicação em sobrancelhas. Trata-se
do implante de um pigmento
específico para a pele para delinear e corrigir falhas. No Senac Bento Gonçalves, o curso
tem carga horária de 60 horas
ensina as técnicas de aplicação
do procedimento em sobrancelhas, respeitando todos os tipos
de pele e conforme o perfil do
cliente, além das técnicas de
preenchimento dos lábios e contorno dos olhos por meio da implementação de pigmentos.
Ampliar conhecimentos e

garantir o sucesso
A docente do curso no Senac
Bento Gonçalves Joana Putrick
destaca que é cada vez mais importante que o profissional se
especialize, pois aprender novas técnicas faz com que amplie
conhecimentos e práticas. “A
especialização ajuda a desmistificar a ideia de que micropigmentação é algo marcado e que
parece uma tatuagem. Um trabalho bem feito, com as técnicas
aplicadas corretamente e por
um profissional especializado,
terá efeito natural e bonito. Cer-

tamente a destreza e competências adquiridas na capacitação
de qualidade garantirá sucesso
ao profissional que, com a especialização na área, pode ter uma
renda em torno de 5 a 8 mil reais por mês”, disse.

Mais informações sobre o
curso no site www.senacrs.com.
br/bento ou pelo WhatsApp
(54) 99269-3594. A próxima
turma inicia as aulas no dia 19
de setembro e as aulas serão realizadas às segundas-feiras, das
8h às 17h.

Previsão do tempo

Na quadra

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

BGF tropeça na Série Ouro e Colonial de
Futsal conclui quartas de final com sucesso
EDIÇÃO 873
Sexta-feira,
05 de agosto de 2022
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05/08

Lucas Marques
Paixão e respeito pelo tradicionalismo e pela dança fizeram
com que a invernada mirim do
CTG Laço Velho, de Bento Gonçalves, realizasse um feito histórico. Nos dias 23 e 24 de julho,
o grupo marcou presença na 26ª
edição do FESTMIRIM, em Santa
Maria, diretamente do CTG Piá
do Sul. O festival é considerado
o maior evento de danças tradicionais voltado para crianças e
pré-adolescentes.
Na competição, a garotada
de Bento representou a cidade e
a 11ª Região Tradicionalista, que
é formada por 24 municípios. Ou
seja, havia muita responsabilidade em jogo, mas a turma mostrou
que tem talento e saiu do festival
com o 4º Lugar no Estado nas

Arquivo CTG Laço Velho

Danças Tradicionais, um feito
histórico pra cidade. Além da
dança, os declamadores da turma
também receberam honrarias, ficando em 4º e 7º lugares no masculino e em 16º no feminino.
De acordo com Josliane Freitas, atual coordenadora artística
do Laço Velho, todo o trabalho
com o grupo é desenvolvido com
carinho, muitos ensaios e dedicação. “Mesmo em dias difíceis,
como na pandemia, as crianças, a
coordenação artística juntamente com pais, instrutor e Patrão,
nunca desistiram do sonho de
cultivar nossa tradição e levar a
o nome de Bento Gonçalves por
este Rio Grande afora”, afirma.
Para mostrar o talento da garotada da Serra, o grupo investiu
em um tema que tem a ver com o
dia a dia de todos e que traz muitas reflexões: os contrastes entre
a infância atual e a infância dos
tempos dos pais, avôs e bisavós.
Segundo Josliane, a ideia foi mostrar como que o brincar do passado não é o brincar do século XXI.
“Contrastando os brinquedos tecnológicos com as brincadeiras saudáveis onde as crianças imaginavam e construíam

seus brinquedos divertindo-se
ao ar livre”, diz. Segundo ela,
também foi levado ao tablado do
FESTMIRIM os valores que sustentam a família e o respeito aos
mais velhos, com a valorização
das gerações antigas.
De acordo com a coordenadora artística, além da dedicação
aos ensaios e de se fazer um bom
trabalho na dança e na declamação, o grupo também foca em ou-

Sol com muitas nuvens.
Pancadas de chuva à tarde e
à noite.

12º
18º
Sol com muitas nuvens durante
o dia. Períodos de nublado, com
chuva a qualquer hora.

Campanha do Agasalho
Bento Gonçalves e Garibaldi
arrecadam milhares de peças

Paixão pelo tradicionalismo leva grupo de CTG de
Bento a conquistar reconhecimento no FESTMIRIM
O grupo, que
representou a 11ª
Região Tradicionalista,
conquistou o 4º lugar
na dança, além de
boas colocações
na declamação
masculina e feminina

7º
19º

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

Cultura gaúcha

07/08

06/08

9º
17º

tros aspectos. “Lembrando que
a Mirim são crianças de 10 a 13
anos aprendendo a crescer com
adversidades. Preparamos tudo
com muito amor para que não
se perca o sentido principal que
é a diversão de acampar, viajar
em grupo, fazer novos amigos e
experiências novas que serão levadas para as próximas gerações,
assim como é nosso tema [da
apresentação]”, destaca.

No último fim de semana,
29 e 30/07, Bento Gonçalves e
Garibaldi encerraram as suas
Campanhas do Agasalho 2022
com números impressionantes.
Em Bento, foram cerca de 40 mil
roupas arrecadadas, já em Garibaldi o total de peças doadas
chegou a 17 mil.
Na Capital do Vinho, a campanha, que tinha o lema “Deixe
suas roupas viverem novas histórias”, foi coordenada pelo Gabinete da Primeira-dama. Durante
a campanha, foram realizadas
entregas de agasalhos nos bairros Zatt, Conceição, Tancredo
Neves, Municipal, Eucaliptos,
Ouro Verde, Nossa Senhora da
Saúde e Aparecida.
A nova etapa da campanha
será de forma contínua na “Central do Agasalho — compartilhe
calor”, que fica localizada no andar embaixo da secretaria de Finanças, na avenida Osvaldo Aranha, 1075, bairro Cidade Alta. Ali,
será um ponto fixo para as pessoas do Cadastro Único da assistência social retirarem as peças.
“Não consideramos um ponto
final na Campanha do Agasalho,
mas o encerramento desta eta-

pa junto aos pontos de doação.
A nossa Central continuará sendo o espaço para que as pessoas
possam doar roupas, ou para
poderem buscar a peça que mais
necessitam. Estamos muito felizes com o engajamento da população”, destaca a primeira-dama,
Cláudia Remus.
Na Capital do Espumante, a
meta inicial era arrecadar 15 mil
peças, mas o número foi facilmente ultrapassado. De acordo com o
prefeito Sérgio Chesini, a comunidade garibaldense é reconhecida
pela sua solidariedade. “Nossa
meta era ousada. Esperávamos
recolher 15 mil peças para ajudar
as comunidades em situação de
vulnerabilidade. E, com o engajamento de todos, superamos esse
número”, comemorou o prefeito.
“Quando o povo se une, fica mais
forte. E Garibaldi é terra de gente acolhedora, sempre disposta a
estender a mão ao próximo”, complementou. A entrega dos donativos teve início ainda durante a
campanha. Até o momento, 4.417
itens foram repassados, beneficiando 702 garibaldenses. Na cidade, a organização da Campanha
do Agasalho é da CDL Jovem.

