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Número pode ser modificado até 26/10, quando encerra o prazo para julgamento 
das candidaturas. Dos 231 candidatos, 68% são homens, 89% são brancos, 28% tem 
Ensino Superior Completo e 35% têm idade entre 50 e 59 anos 
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Shows, eventos 
culturais e feiras
serão liberados no RS

Geral | 12

Ocorrências no 
Tancredo Neves 
levam à intensificação 
de ações pela BM
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Segurança

Até o momento, 12 pessoas foram 
presas e seis adolescentes apreendidos

COVID-19

Mortes e internações 
têm redução de 50%
Mortes e internações 
têm redução de 50%

Páginas 2 e 3

Coordenador médico da secretaria municipal de saúde, 
Marco Antônio Ebert, ressalta a necessidade de manter 
cuidados para evitar segunda onda

Mesmo com melhora dos dados e retorno às atividades 
presenciais da maioria dos setores, muitas famílias de Bento 
ainda optam por seguir as medidas de isolamento

.

Número de candidatos a vereador é 
31% maior que as eleições de 2016
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Acusado de tentar 
matar ex-mulher 
é condenado a 11 
anos de prisão
Crime aconteceu em março do ano 
passado no bairro Cidade Alta

Flexibilização

Município solicita 
retomada de festas
infantis ao Estado

Regras devem ser divulgadas em breve

Pedido atende solicitação do setor

Rua São Paulo, 801, sala 2,
bairro Borgo, BG | 54 99166 9221

EMBALAGENS E UTILIDADES

EM NOVO ENDEREÇO
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Prevenção 

Vida de quem segue em quarentena
Mesmo com a 
flexibilização, 
muitas famílias 
ainda optam por 
seguir as medidas 
de isolamento para 
evitar contaminação 
pelo Coronavírus

Raquel Konrad

Se para muita gente a pan-
demia parece que acabou, para 
outros as medidas de controle de 
prevenção ao Coronavírus seguem 
rígidas. Em março, quando a ci-
dade inteira era orientada a per-
manecer em casa, especialmente 
para que o Poder Público pudesse 
estruturar o sistema de saúde  com 
equipamentos e insumos para o 
controle e tratamento do vírus, 
muitos seguiram à risca as deter-
minações das autoridades. Agora, 
seis meses depois, quando o “ficar 
em casa” se tornou opcional, há 
quem não abra mão de cuidar de 
sua segurança e saúde mesmo que 
para muita gente a vida tenha vol-
tado praticamente ao normal.

É o caso da professora Isadora 
Finoketti Malicheski, 33 anos, que 
se mantém firme de quarentena. 
Para ela, que só sai de casa para 
fazer as compras de supermerca-
do e farmácia, é como se tivessem 

proposto um acordo: ficar em casa 
para cuidar de quem não pode 
ficar. “Como meu trabalho e con-
dições de vida permitem que eu 
fique em casa, me sinto na obriga-
ção de cumprir o ‘acordo social’”, 
explica a professora, que trabalha 
diariamente dando aulas remotas 
e mantém contato com amigos e fa-
miliares através das redes sociais.

Para ela, alguns afrouxamen-
tos realmente são necessários e 
há serviços que devem ser con-
tinuados, mas o que a frustra é o 
fato de muitas pessoas estarem fa-
zendo aglomerações e saídas des-
necessárias de casa. “Alguns saem 
porque simplesmente cansaram, 
mas também estou bem exausta 
de ficar em casa! Penso que se eu 
pegar a doença provavelmente 
superarei por ser jovem e sem do-
enças prévias, mas muitos não te-
riam a mesma chance e eu poderia 
ser um vetor, mesmo sem conviver 
com tantas pessoas do grupo de 
risco. Penso que meu pai e mãe 
poderiam ser um desses infecta-
dos pela falta de preocupação das 
pessoas com o isolamento social, e 
é o compromisso que mais pesa na 
minha balança”, reitera.

Isadora, que atua no IFRS, ain-
da não tem perspectivas de retor-
no presencial ao trabalho, mas já 
existe uma preocupação em rela-
ção  às medidas de segurança para 
a volta às aulas. “Estamos prepa-
rando as medidas, analisando as 
adequações que serão necessárias 
aos espaços, adequações pedagó-

gicas (pois provavelmente serão 
turmas reduzidas e escalonadas 
por horários), de refeitório, en-
tre outros. Estamos pensando em 
tudo para evitar que os alunos (e 
seus familiares , por tabela) sejam 
expostos, além de servidores e 
professores (muitos do grupo de 
risco), mas acredito que quando 
voltar certamente vá haver um es-
forço muito grande para que não 
ocorram surtos nas escolas e um 
retrocesso ao isolamento dos es-
tudantes”, comenta. “Nem alunos 
nem professores estão satisfeitos 
tendo que dar aulas remotas, sem 
contato físico, mas está sendo um-
mal necessário”, completa.

Isolamento em família
A psicóloga Giovana Coghetto 

Sganzerla, de 24 anos, que atuava 
em uma clínica em Porto Alegre e 
como modelo, viu sua rotina mu-
dar desde março. Com a paralisa-
ção das atividades, voltou para a 
casa dos pais, em Pinto Bandeira, 
onde permanece em quarentena 
desde então. Ela e a mãe são con-
sideradas do grupo de risco, por 
terem problemas cardíacos e, por 
este motivo, optaram em seguir as 
medidas de isolamento recomen-
dadas pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS). No entanto, segu-
rar o patriarca da família em casa e 
fazê-lo usar máscara foi uma tarefa 
difícil. Não demorou muito para o 
pai de Giovana se contaminar com 
o vírus. “Essa foi a única vez que eu 
saí de casa, de fato. Eu e meu na-
morado alugamos uma casa no in-

terior e ficamos em isolamento. Só 
retornamos após a recuperação do 
meu pai, que ficou praticamente 
trancado no quarto de casa”, conta.

Para ela, jovem e com muitos 
amigos, estar em casa é um grande 
desafio. “Como todos, eu também 
gostaria de voltar ao normal e 
que tudo isso já tivesse passado, 
porém, zelando pela minha saúde 
e de um familiar que convive co-
migo, optamos por continuar em 
quarentena, tendo em vista que 
o cenário ainda não é favorável 
a uma retomada (não do modo 
como está sendo feito). É muito 
frustrante, claro, não poder en-
contrar meus amigos, não poder 
jantar fora, viajar e até trabalhar, 
no meu caso. Sinto muita falta de 
tudo isso, mas ao mesmo tempo 

reconheço o privilégio que tenho 
de poder ficar em casa por todo 
esse período, sem maiores preju-
ízos”, comenta.

Para compensar essas “fal-
tas”, Giovana tem seguido uma 
rotina que inclui terapia on-line, 
exercícios físicos em casa e outras 
atividades que, segundo ela, “dão 
prazer sem oferecer risco”. 

Para a professora Isadora, que trabalha de maneira 
remota, ficar em casa é uma forma de proteger quem não 
tem a possibilidade e condição de fazer o mesmo

Giovana e Eder mantêm o 
isolamento social desde o 
início da pandemia
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Para se 
proteger

- Usar máscara
- Higienizar as mãos com 
frequência
- Utilizar lenço descartável 
para higiene nasal
- Cobrir nariz e boca quando 
espirrar ou tossir
- Higienizar as mãos após 
tossir ou espirrar
- Evitar tocar mucosas de 
olhos, nariz e boca
- Não partilhar alimentos, 
copos, toalhas e objetos de 
uso pessoal
- Evitar aperto de mãos, 
abraços e beijo social
- Reduzir contatos sociais 
desnecessários e evitar, 
dentro do possível, ambientes 
com aglomeração
- Evitar visitas a hospitais
- Ventilar os ambientes

Fonte: Secretaria 
Estadual de Saúde
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COVID-19

Número de óbitos e internações em UTI 
teve redução de cerca de 50% em setembro

Eduarda Eitelven Bucco

Após mais de três meses, o 
Rio Grande do Sul ficou, pela pri-
meira vez, sem nenhuma região 
em bandeira vermelha no mode-
lo do Distanciamento Controlado 
desta semana. Todo o Estado está 
classificado em bandeira laranja, 
o que significa risco médio para 
o Coronavírus. De acordo com o 
governador Eduardo Leite, a mu-
dança na classificação está ligada 
à redução nos índices de propaga-
ção da COVID-19 e de hospitaliza-
ções pela doença. A diminuição 
do número de óbitos também foi 
um dos indicativos de que a pan-
demia no território gaúcho pode 
estar se estabilizando: houve 
redução de 19% nas últimas se-
manas, de acordo com dados do 
Estado. 

Em Bento Gonçalves, os nú-
meros também tiveram reduções 
se comparados os meses de agos-
to e setembro. Houve diminuição 
de, aproximadamente, 3% no nú-
mero de casos confirmados. Mas 
os dados mais positivos dizem 
respeito a óbitos e internações 
decorrentes da doença. Em com-
paração com agosto, o mês de se-
tembro teve redução de 48% no 
total de mortes – foram 25 óbitos 
no primeiro mês e 13 no segundo. 

As últimas três mortes de 
pacientes com a COVID-19 no 
município foram confirmadas na 

terça-feira, 29/09, e na quarta-
-feira, 30/09. A primeira vítima, 
um homem na faixa etária dos 60 
anos, estava internada na UTI do 
Hospital Geral, em Caxias do Sul. 
De acordo com o Comitê munici-
pal de Atenção ao Coronavírus, 
ele teve o teste PCR positivo para 
o Coronavírus no dia 02/09. O ho-
mem tinha comorbidades e mor-
reu na segunda-feira, 28/09. Já o 
segundo paciente foi um homem 
na faixa etária dos 70 anos. Ele 
estava internado em um hospital 
em São Sebastião do Caí. O resul-
tado positivo para a doença foi 
dado no dia 19/08 e ele morreu 
na terça-feira, 29/09. O último 
óbito confirmado trata-se de um 
paciente na faixa etária dos 60 
anos, que também estava inter-
nado no Hospital Geral, em Caxias 
do Sul. Ele tinha comorbidades e 
morreu na terça-feira, 29/09.

Outro dado que teve redução 
em Bento Gonçalves foi o número 
de internações em leitos de UTI 
do Hospital Tacchini. Em agosto, 
a média ficou em 18 pacientes 
internados. Já em setembro, o nú-
mero caiu para 9 – uma redução 
de 50%. 

“O VÍRUS CONTINUA 
ENTRE NÓS”
Apesar da redução e conse-

quente estabilização nos números 
relativos à pandemia do Corona-
vírus no município, o coordena-

dor médico da secretaria muni-
cipal de saúde, Marco Antônio 
Ebert, ressalta que os cuidados 
precisam ser mantidos. “Percebe-
mos que a observância do distan-
ciamento social, o uso de máscara 
e a higienização das mãos contri-
buíram para um decréscimo da 
disseminação viral, com redução 
do número de casos graves. Mas 
o vírus continua entre nós e os 
cuidados precisam permanecer, 
principalmente quanto ao uso de 
máscaras e no evitar aglomera-
ções. Caso contrário, podemos ter 
uma segunda onda”, alerta. 

Ainda conforme o profissio-
nal, a secretaria de saúde segue 
garantindo capacidade para aten-
dimento aos casos graves e testa-
gem ampliada da população. “Os 
casos identificados são avaliados 
precocemente, isolados e telemo-
nitorados”, afirma.

Questionado sobre a maior 
circulação de pessoas nas ruas do 
município – que se evidenciou de 
forma mais marcante nas últimas 
semanas –  Erbert analisa que não 
é apenas a população de Bento 
Gonçalves que está adotando esse 
comportamento. “Todos ficamos 
com muitas incertezas. Entretan-
to, a aceitação das medidas de 
proteção sanitária individual e 
coletiva e a participação solidária 
das forças ativas do município, 
contribuíram sobremaneira para 
nos posicionar na situação de alí-

Comparação

Casos confirmados 
Agosto: 806
Setembro: 783 
Redução de cerca de 3%

Óbitos 
Agosto: 25 
Setembro: 13 
Redução de 48%

Média de internações 
em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI)
Agosto: 18
Setembro: 9 
Redução de 50%

Fonte: Dados extraídos de boletins 
Epidemiológicos divulgados 
pelo Comitê de Atenção ao 
Coronavírus em Bento Gonçalves.

vio que estamos agora”, analisa. 
Para os próximos meses, en-

quanto ainda não houver uma va-
cina disponível para a população 
em geral, o profissional afirma 
que o município seguirá vigilante 
quanto à velocidade da dissemi-
nação viral. “Solicitamos que a 
sociedade canalize suas energias 
para o enfrentamento da pan-
demia e se afaste de discussões 
polarizadas que nada contribuem 
para o êxito coletivo”, recomenda. 

Morre o radialista 
Roque Alberto Troian

O radialista e apresentador 
Roque Alberto Troian, de Bento 
Gonçalves, morreu na tarde de 
segunda-feira, 28/09, no Hospi-
tal Geral, em Caxias do Sul, aos 
56 anos. Ele estava internado 
há cerca de um mês, com CO-
VID-19. Segundo informações 
de familiares, ele teve uma pa-
rada cardíaca e os sintomas 
acabaram sendo agravados pela 
infecção por Coronavírus. 

Roque trabalhou por 23 
anos no grupo RSCOM, em rá-
dios como Revista AM 1070, 
Viva AM 890, Serrana FM 92,5, 
Viva FM 94,5, na Rádio Difusora 

AM 890 e, atualmente, trabalha-
va em seu próprio veículo de 
comunicação, a RA Webrádio. 
Também foi operador/técnico 
de externas, produtor, locutor 
apresentador, entrevistador, 
repórter e comentarista. Atuou 
por 3 anos na TV Cidade, canal 
14, como produtor e apresen-
tador. Ainda, trabalhou em um 
programa semanal de entrevis-
tas no canal 20 da net. 

O profissional também era 
conhecido por animar a comu-
nidade e os turistas durante o 
período de Vindima e pelo ta-
lento na cozinha. 
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Thiago Galvan - Atualidades

Estamos nos aproximando de um período importantíssimo em nossas 
vidas, como cidadãos. Em menos 45 dias, teremos eleições municipais.

O que para alguns é tido como o período de menor importância dentre 
os pleitos eleitorais, para outros, como eu, é de suma importância a escolha 
certa dos administradores locais, sejam eles os integrantes do Executivo, 
sejam eles os escolhidos entre os aspirantes ao Legislativo. Até porque um 
não faz nada sem o outro. E nenhum deles, estando em descompasso, age 
em favor dos interesses dos seus principais patrões, seus eleitores.

Reflitamos: quem é que mais conhece a realidade ou as necessidades 
de uma localidade? Dentro de uma casa, quem sabe o que é que precisa ser 
feito, com prioridade? Por que é que se justifica manter contatos nas bases 
eleitorais, municípios, regiões, ou estados, sendo deputados, estaduais ou 
federais? Quem sabe onde estão os buracos das ruas, aqueles que passam 
lá todos os dias ou aqueles que ouvem falar deles? Quem é que vê o esgoto 
a céu aberto? Aquele que sente o cheiro insuportável ou aquele que sabe 
que há problemas de infraestrutura na maioria dos municípios e comuni-
dades afastadas ao redor do país?

Eu já tive a oportunidade de, como professor de instituição de ensi-
no profissionalizante, ministrando a disciplina de cidadania, falar sobre 
o assunto. Nessa disciplina, ao tratar dos direitos e deveres dos cidadãos 
enquanto dirigidos pela Constituição Federal, integrantes da nossa socie-
dade, eu entendi por explicar como sendo o principal direito, mas também 
principal dever do cidadão, no papel de cidadão, o voto. 

Ora, se entendermos que civilidade é comportamento dos cidadãos, 
de maneira adequada, para a convivência saudável em sociedade, não po-
demos afastar desse comportamento o civismo, que é o amor, a dedica-
ção ao interesse público, visando o bem comum. Ainda mais se tivermos a 
consciência de que esse, o bem comum, se consolida pela administração 
vinda não só dos governantes gerais, das esferas maiores, quais sejam, Es-
tado e União, mas também que dependem, diretamente, do governante 
local, através de quem são planejadas as ações que melhor se adequam ao 
bem comum local. Todos eles escolhidos e eleitos pelo nosso voto.

Voto, então, não é moeda! Voto é a principal arma por meio da qual 
podemos lutar pela nossa cidadania. Saibamos usá-lo com sabedoria!

Até a próxima!

Civilidade, Civismo e Cidadania

Advogado (OAB/RS 64.762) | Especialista em Direito Público e 
Especializando em Direito Penal e Criminologia. Professor de 
Legislação. Diretor Jurídico da ASCORI. Diretor da AGADIE para o Biênio 
2020/2022. Membro da Comissão Estadual de Direito Imobiliário. 
Contato: thiago.galvan@terra.com.br.

Greice Scotton Locatelli

Eu particularmente tenho minhas restrições em 
relação ao final do ano, em especial ao mês de de-
zembro. Como sou uma pessoa bastante organizada 
e gosto de me planejar, dezembro é um mês que me 
deixa bastante irritada porque acaba trazendo à tona 
toda desorganização das pessoas durante o ano. 
Todo mundo que passou meses protelando um mon-
te de coisas, encontrando desculpas e justificativas, 
quando chega dezembro quer resolver às pressas – e 
na maioria das vezes às custas da paciência dos ou-
tros. Parece que o mundo vai acabar se não ficar tudo 
ajeitado antes do Natal.

Só que neste ano parece que as coisas vão ser um 
pouquinho diferentes – só não sei se para melhor ou 
pior. Obviamente que a pandemia 
mudou tudo e não seria diferente 
com a loucura de final de ano. Fal-
tando poucas semanas para o Natal, 
tudo pode acontecer e é inevitável 
tentar (em vão) fazer previsões. Será 
que teremos aquela correria típica de 
final de ano? Será que haverá a tradi-
cional corrida às lojas, tumulto, trân-
sito caótico, movimento insano, todo 
mundo querendo comprar tudo ao 
mesmo tempo, gastar o 13º salário, 
aproveitar as férias? Será que a data 
será mais lembrada pela maioria pelo caráter comer-
cial do que propriamente pelo motivo da celebração 
como sempre acontece?

Você já se perguntou como vai ser o Natal neste 
ano? Muitas empresas deram férias ao longo do ano, 
obrigadas pelo contexto da pandemia. Muitos cola-
boradores que normalmente parariam em dezembro, 
entre o Natal e o Ano-novo, já não têm mais direito 
porque tiraram antes. Muitas pessoas perderam em-
prego, então nem se quisessem conseguiriam fazer 
as compras de final de ano e comemorar como tradi-
cionalmente fariam. Há um cenário ainda pior: muita 
gente perdeu entes queridos, amigos ou conhecidos 
para o Coronavírus – e imagino o quão difícil será ce-

O Natal das incertezas
lebrar essa data para quem ficou. 

Até que ponto essa pandemia vai nos mudar per-
manentemente? Até que ponto aquelas duas sema-
nas de restrições mais rígidas (que agora já passam 
de seis meses) vão nos afetar para sempre? Haverá 
mais um Natal como o do ano passado novamente? 
Será que essa pandemia, assim como surgiu do nada, 
vai embora simplesmente e a vida volta ao normal? 
São perguntas que eu tenho me feito como um mero 
exercício de imaginação, já que não há a menor ex-
pectativa de respostas, quiçá certezas. 

A gente costuma(va) ter o Natal como um baliza-
dor de datas. Aposto que você pensa (ou pensava) que 
quando chega o Natal o ano acaba e o ano seguinte 

só começa depois do Carnaval. E 
quem garante que teremos Carnaval 
ano que vem? Nem isso é certeza. As 
grandes cidades já anunciaram que 
sem vacina não tem evento. Ok, há 
dezenas de vacinas em teste em todo 
o mundo e uma grande expectativa 
acerca da eficácia delas. Mas quanto 
tempo vai levar para que haja uma 
vacinação em massa e a erradicação 
do vírus efetivamente? E quem ga-
rante que não haverá uma mutação 
ou surja outra doença nesse meio-

-tempo? Sim, porque por mais tecnologia e boa vonta-
de envolvidas, temos que admitir que a humanidade 
ainda vai levar bastante tempo para ter respostas efe-
tivas. Incerteza segue sendo a palavra do momento.

Confesso que eu parei de fazer planos depois da 
pandemia. Virou sinônimo de frustração e ainda mais 
ansiedade para mim. Como é que você programa 
uma festa, uma viagem, uma compra maior, algo em 
longo prazo? Sim, eu sei: a gente nunca teve certeza 
sobre o dia de amanhã, isso não é novidade. Mas pelo 
menos tínhamos um norte de normalidade para bali-
zar as nossas escolhas.

Como vai ser o Natal? Diferente, com certeza. 
Para melhor ou pior, só o tempo dirá.

Até que ponto 
essa pandemia 
vai nos mudar 

permanentemente?

Jornalista (MTB 11.542). Editora-chefe do jornal SERRANOSSA. 
Contato: greice@serranossa.com.br OAB/RS 077.842

54 98105 0001
daniellebava@hotmail.com

Rua Marechal Floriano, 200, sala 201,
Edifício Plaza Center, Bento Gonçalves

54 3452 0650 | 54 99145 0365        /academia.lamerica
phantomlamerica     www.phantomlamerica.com.br
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No último sábado, 26/09, 
encerrou o prazo para o registro 
de candidaturas para as Eleições 
Municipais 2020. Até o momen-
to, Bento Gonçalves conta com 
231 candidatos a vereador (no 
início da semana, um candidato 
a vereador pelo PT renunciou) e 
9 a prefeito, de acordo com o site 
Divulgacand, do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). O número de 
concorrentes ao Legislativo é 31% 
maior do que o registrado nas elei-
ções de 2016, quando 176 candi-
datos disputaram o pleito. Entre-

231 candidatos disputam vagas 
de vereador em Bento Gonçalves

tanto, o dado pode ser modificado 
até o dia 26/10, quando encerra o 
prazo para julgamento das candi-
daturas pela Justiça Eleitoral. 

Dos 231 candidatos, 156 são 
homens (cerca de 68%) e 75 mu-
lheres (32%); 205 declaram-se 
brancos (89%), 14 pardos (6%) 
e 12 negros (5%). Em relação 
ao grau de escolaridade, 66 dos 
candidatos têm Ensino Superior 
Completo (28%); 16 têm Ensino 
Superior Incompleto (7%);  62 
têm o Ensino Médio Completo 
(27%);  sete o Ensino Médio In-
completo (3%); 27 têm o Funda-
mental Completo (12%) e 17 têm 
o Ensino Fundamental Incomple-
to (7%).  Há, ainda, 36 candidatos 
(15%) os quais o grau de escola-
ridade é indicado como “Lê e Es-
creve”.  Conforme o próprio TSE, 
esses candidatos não podem ser 
considerados analfabetos, pois 
têm habilidades de compreensão 
de texto e escrita. 

Em relação à faixa etária, a 
maioria tem entre 50 e 59 anos 
(cerca de 35%). O candidato mais 
novo tem 18 anos e, o mais velho, 

No site do SERRANOSSA 
você confere a relação 

completa dos candidatos 
a prefeito, vice-prefeito 

e vereador e também os 
dados informados pelos 

postulantes no momento do 
registro das candidaturas. 

Para acessar, aponte a 
câmera do seu celular para 

o QR Code ao lado.

Número ainda 
pode mudar, visto 
que o prazo para 
julgamento das 
candidaturas pela 
Justiça Eleitoral vai 
até o dia 26/10

tem 79 anos. As principais ocupa-
ções são empresário, aposentado, 
vereador, advogado, comerciante 
e dona de casa. 

Oito dos candidatos a vere-
ador de Bento Gonçalves estão 
concorrendo à reeleição, de acor-
do com o TSE: Eduardo Virissimo 
(PP), Gilmar Pessutto (PSDB), Jo-
celito Leonardo Tonietto (PSDB), 
Valdemir Antonio Marini (PP), 
Rafael Pasqualotto (PP), Sidinei 
da Silva (PSDB), Volnei Christo-
foli (PP) e Anderson Zanella (PP). 

No domingo, 27/09, teve 
início o período de propaganda 
eleitoral, inclusive pela internet. 
Entretanto, é vedada a contrata-
ção de empresas de propaganda 
para tal, sendo permitida apenas 
a veiculação gratuita nas redes 
sociais e sites dos partidos, da co-
ligação, do próprio candidato ou 
de outras pessoas físicas.

O primeiro turno das eleições 
está marcado para o dia 15/11 e 
o segundo para o dia 29/11 (nas 
cidades com mais de 200 mil elei-
tores, o que não é o caso de Bento 
Gonçalves).

Pela primeira vez em Bento 
Gonçalves, os candidatos à prefei-
tura estão sendo provocados para 
pensarem ações voltadas à etnia 
negra no município. Por meio dos 
coordenadores do Movimento Ne-
gro Raízes, Solana Corrêa e Marcus 
Flávio Dutra Ribeiro, os nove can-
didatos estão sendo questionados 
sobre quesitos educacionais e 
culturais, a fim de combater o ra-
cismo, o preconceito e a intolerân-
cia religiosa e promover ações, se 
eleitos, que estimulem e acolham 
a cultura negra.  “Já conversamos 
com quatro candidatos e, nos pró-
ximos dias, vamos para o quinto. 
A pauta racial é uma pauta domi-
nante, que se intensificou neste 
ano a nível mundial. Então, quem 
pretende ser nosso representante 
precisa trabalhar em cima dessas 
questões”, analisa Ribeiro. 

No quesito educacional, os co-
ordenadores estão direcionando 
a seguinte questão aos candida-
tos: “Envolvendo a Lei  10.639/13, 
que torna obrigatório o ensino da 
cultura afro-brasileira e indígena 
nas escolas das redes públicas e 
particulares, que ações podem ser 
aprimoradas quanto à formação 
e manutenção efetiva de todos os 
profissionais da educação para as 
relações étnico-raciais e combate 
efetivo do racismo, preconceito e 
intolerância religiosa?”. Já no aspec-
to cultural, a pergunta é a seguinte: 
“O que pensa o candidato em rela-
ção à criação de mecanismos para 
inserção das manifestações cultu-
rais negras, como a religiosidade 
(envolvendo as religiões de matriz 

Pautas de etnia negra são levadas 
a candidatos a prefeito de Bento

africana), musicalidade (samba, 
capoeira e outras identidades cul-
turais negras) no sentido de apoiar 
e aproximar cada vez mais da co-
munidade essas manifestações, 
seja através de eventos culturais ou 
outros formatos que estimulem e 
acolham a cultura negra como um 
todo em nosso município?”. 

POUCA 
REPRESENTATIVIDADE
“Você quer discutir as ques-

tões negras, então lhe aconselho 
a viver um dia de negro”, provoca 
Ribeiro. Apesar de pauta ser dis-
cutida e abraçada por pessoas de 
outras etnias, o coordenador do 
Movimento Negro Raízes ressalta 
a importância da representativi-
dade negra dentro da política. “Me 

aponta um secretário negro, uma 
coordenadoria ou um vereador. 
Recebemos duas vezes o prêmio 
Zumbi dos Palmares na Assembleia 
Legislativa do RS. Mas eu recebo o 
maior prêmio de referência do es-
tado, por mãos de pessoas brancas. 
Então muito mais que discutir, a 
gente precisa inserir”, analisa. 

Atualmente, o Movimento Ne-
gro Raízes estima que entre 15% a 
20% da população de Bento Gon-
çalves seja de etnia negra – número 
que tem aumentado devido à imi-
gração de haitianos e senegaleses. 

No país, a porcentagem chega a 
metade da população. “Até quando 
vamos visitar a vila apenas quando 
interessa? Quando vamos começar 
a levar cultura para a periferia? Os 
políticos até podem ter pautas po-
sitivas, mas vai passando o tempo 
e isso vira apenas discurso”, lamen-
ta. “E é muita hipocrisia dizer que 
somos todos iguais. ‘Aí porque a 
meritocracia’. A meritocracia talvez 
funcione para a ‘branquitude’, mas 
não para a ‘negritude’. Quem fala 
isso não tem conhecimento dos 
aspectos sociais que envolvem a 
nossa etnia”, complementa Ribeiro. 

Ainda conforme o coordena-
dor do Movimento, na eleição de 
2016 foi possível notar um leve 
aumento no número de candidatos 
negros, mas esses estariam ligados 
à ala evangélica – que ganhou mais 
força na política nos últimos anos. 
“Talvez até possam ter sido eleitas 
mais pessoas negras, mas a área 
evangélica tem pauta religiosa, e 
não racial. Não fala das questões de 
preconceito”, analisa. 

O assunto é debatido em di-
versas frontes do Brasil e do mun-
do. Entretanto, a pauta continua 
gerando desconforto e contra-
riedade para muitos que negam 
a existência do racismo. “Não há 
como discutir com números. Os 
partidos políticos sabem quem 
eles querem eleger e sabem em 
quem vão investir. Fora da política, 
por quantos médicos você já foi 
atendido? Quantos professores? 
Quantos engenheiros? Você não 
ter preconceito não significa você 
negar que ele não existe”, conclui. 

Mais que discutir, 
a gente precisa 

inserir

São 156 homens 
e 75 mulheres 

disputando as 17 
vagas no Poder 
Legislativo de 

Bento Gonçalves 
neste ano.
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A partir da próxima segunda-
-feira, 05/10, será realizada a Cam-
panha Nacional de Vacinação con-
tra a Poliomelite e Multivacinação 
para atualização da caderneta de 
Vacinação da criança e do adoles-
cente em Bento Gonçalves. As imu-
nizações seguem até 30 de outubro. 

A ação é realizada pela prefei-
tura de Bento Gonçalves, por meio 
da Coordenação de Imunizações 
da Secretaria Municipal da Saúde, 
com o objetivo de vacinar 95% das 
crianças de 1 até 4 anos 11 meses 
e 29 dias, além de atualizar a si-

Campanha de Multivacinação 
inicia na próxima semana 
em Bento Gonçalves

tuação vacinal de crianças e ado-
lescentes menores de 15 anos (14 
anos 11 meses e 29 dias).

Os pais devem levar, obrigato-
riamente, a Carteira de Vacinação 
das crianças, documento, cartão do 
SUS e comprovante de endereço. Os 
adolescentes também devem com-
parecer nas unidades juntamente 
com a carteira.  A vacinação será 
realizada somente nas Unidades de 
Saúde dos bairros. Serão adotadas 
as medidas de prevenção contra a 
disseminação do Coronavírus. É 
obrigatória a utilização de máscara.  

SERVIÇO 

O quê: Campanha Nacional de Vacinação Contra a 
Poliomielite e Multivacinação para Atualização da Caderneta 
de Vacinação da Criança e do Adolescente 
 Quando e onde: entre 5 e 30 de outubro de 2020. As 
Unidades de Saúde estarão abertas no horário comercial 
(das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h).  No dia 17 de outubro 
(sábado - dia “D”), todas as Unidades de Saúde (com exceção 
das Unidades: São Valentim, Tuiuty, 15 da Graciema, Faria 
Lemos, São João, Maria Goretti e Cohab 2) estarão abertas das 
8 às 17h sem fechar ao meio-dia. Não haverá vacinação nas 
unidades volantes (mercados, pastorais e unidade móvel).  

Quem: crianças na idade de 1 ano a 4 anos 11 meses e 29 dias 
(menores de 5 anos) e adolescentes menores de 15 anos. 

Importante: é obrigatória a apresentação da Carteira de 
Vacinação. 

Observação: A UPA 24h não administrará vacinas durante 
a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Contra o 
Sarampo.

Rápidas
Decreto publica-

do no Diário Oficial 
de terça-feira (29/09) 
define as datas de pa-
gamento do Imposto 
sobre Propriedade de 
Veículos Automotores 
(IPVA) para 2021, que 
seguirá as mesmas di-
retrizes deste ano, com 
opção de parcelamento 
e com vencimento em 
abril. O vencimento do 
IPVA de todos os veícu-
los permanece no mês 
de abril de acordo com 
o final da placa, sendo 
a última data prevista a 
de 26 de abril de 2021. 
Os proprietários de veí-
culos que optarem pela 
modalidade de parce-
lamento poderão fazer 
em três vezes. A primei-
ra parcela deverá ser 
paga até o dia 29 de ja-
neiro, a segunda, até 26 
de fevereiro e a terceira 
parcela até 31 de março. 
Também há possibilida-
de de pagamento ante-
cipado do imposto até o 
dia 30 de dezembro de 
2020. A base de cálculo 
do IPVA para o exercício 
de 2021 será publicada 
até 30 de novembro. 
Em dezembro, devem 
anunciados todos os de-
talhes do IPVA 2021 aos 
contribuintes.
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EMA
ESPERANÇA

CASARUL
RODASBCG

VEOBRA
LACARARA

DEPREDAR
HEREUDI

SLANBOA
ACEPAN
PADRASTO

GASODUTO
TOMSAGA

TOSARRAVE

Fé em
conseguir
o que se
deseja

(?) quente:
impulsiona

o balão
Que se 
adoçou

Algarismo
(abrev.)

Relativo ao
primeiro

signo

Destruir;
devastar

Muito
estudioso

(gíria)

O segun-
do marido

da mãe

Veste
usada

por juízes

(?)-maria,
oração
católica

História
lendária
sobre
heróis

Festa de
música

eletrônica

Item da
caixa do

engraxate 
Sofrer

Contrair 
matrimônio
As do carro
são quatro

Avista;
enxerga 
Verniz de
móveis

Cor; matiz
Aparar o
pelo da
ovelha 

Interjeição
de susto
Amansa;

domestica

Tubulação
para trans-
portar gás

Aqui, em
inglês

Sucede
ao "R"

Caridosa;
generosa
Pedaços 

de madeira

501, em
romanos

Ser
suficiente

Trabalho
artístico

Recorre ju-
dicialmente

Escassa;
incomum
Letra do 

Robin (HQ)

Sílaba
de "ultra"
(?) Pitt,

ator (Cin.)

Móvel de
refeitórios

Oposto 
de "fundo"

Trevas (fig.)

Vacina
contra a 

tuberculose

Rede local
(Inform.)
Aconte-

cimentos

3/lan. 4/brad — breu — here — nerd — rave. 8/depredar.

ExpedienteGoverno irá liberar atividades 
culturais, feiras e shows no Estado

Bento envia ofício ao governo 
do RS solicitando a retomada 
de eventos infantis

O governo do Estado confir-
mou na terça-feira (29/09) que 
dará mais um passo na liberação 
de atividades no Rio Grande do 
Sul. Na próxima semana serão 
divulgadas as regras para a libe-
ração de eventos de maior por-
te – como atividades culturais, 
feiras e shows – em municípios 
que se localizam em regiões com 
bandeira laranja (risco epidemio-
lógico médio) ou amarela (risco 
epidemiológico baixo) há pelo 
menos duas semanas consecu-
tivas. De acordo com o Estado, a 
medida será possível em virtude 
da redução de hospitalizações 
e de óbitos causados pela CO-
VID-19 em todas as regiões.

“O Rio Grande do Sul come-
çou a observar, em agosto, esta-
bilidade na demanda de leitos de 
UTI para pacientes confirmados 
de Coronavírus. Em setembro, 
vimos uma redução da demanda 
por internações em leitos de UTI 
e clínicos e no número de óbitos. 
Há, portanto, uma clara redução 
na incidência da doença no Esta-
do. Por isso, temos dado, passo a 

passo, algumas condições para o 
retorno de algo próximo à norma-
lidade como conhecíamos”, desta-
cou o governador Eduardo Leite.

No entanto, o governo do Es-
tado exigirá que o município que 
planeja permitir a realização de 
um evento cultural já tenha orga-
nizado os protocolos sanitários 
essenciais ao retorno às aulas. 

“Temos uma prioridade na 
questão das liberações. Faremos 
a liberação para eventos somen-
te em municípios nos quais as 
aulas presenciais já estiverem 
retornando. Não faz sentido ha-
ver liberação de eventos sem 
ter havido o retorno das aulas. É 
importante priorizar o ensino, a 
aprendizagem de nossas crianças 
e jovens, em relação a outros ti-
pos de atividades”, ponderou.

No começo desta semana, o 
Gabinete de Crise deu aval para 
a realização de quatro eventos 
de grande porte: Festival Inter-

nacional de Turismo (Festuris), 
a Feira de Calçados e Acessórios 
Zero Grau e o Natal Luz, todos em 
Gramado, e a Feira de Inovação 
Industrial (Mercopar), em Caxias 
do Sul. Com exceção do Natal Luz, 
os demais eventos ocorrem no 
mês de novembro.

A autorização para a realiza-
ção dos eventos foi publicada na 
segunda edição do Diário Oficial 
do Estado (DOE) de segunda-feira 
(28/09) e ocorrerá mediante en-
vio de protocolos próprios. Além 
disso, todos os organizadores 
deverão seguir, integralmente, to-
dos os protocolos e regras já esta-
belecidos na Portaria 617/2020, 
da Secretaria da Saúde. Como 
exemplo, está o respeito ao teto 
de ocupação da área útil (área de 
circulação e permanência) já es-
tabelecido (8 metros quadrados 
por pessoas em ambientes em pé 
e 4 metros quadrados por pesso-
as em ambientes sentados).

O prefeito de Bento Gonçal-
ves, Guilherme Pasin, enviou um 
ofício ao governador do Estado, 
Eduardo Leite, solicitando a reto-
mada do setor de eventos infan-
tis. A medida é uma demanda de 
empreendedores do ramo, que 
estão há mais de 150 dias para-
dos em função da pandemia do 
Coronavírus. Representantes de 
eventos estiveram em reunião 
com o prefeito na última sexta-
-feira, 25/09, expondo um pro-
tocolo formulado para retomada, 
com medidas de prevenção indi-
cadas pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

Após a conversa, Pasin elabo-
rou um ofício para encaminhar ao 
governador, argumentando que 
“o cancelamento ou adiamento 
de eventos interrompeu uma 
cadeia de ao menos 30 segmen-
tos”. Também utilizou o exemplo 
das escolas infantis, que estão há 
mais de 20 dias funcionando no 
município e, até o momento, não 

Somente cidades 
que já tenham 
organizado 
protocolos sanitários 
essenciais ao retorno 
às aulas poderão 
flexibilizar regra

Entre as medidas 
que devem ser 
adotadas caso 
haja a liberação 
está a restrição na 
capacidade dos 
locais em 50% do 
permitido no PPCI

Fr
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k houve aumento no número de 

contaminações. 
“Além disso, é de vosso co-

nhecimento que aumentamos 
os leitos de UTI (de 20 para 50 
– hoje 45), construímos com o 
apoio da comunidade 8 mini-
leitos de UTI, um andar inteiro 
com 40 leitos permanentes de 
internação e isolamento para o 
tratamento de casos Covid-19, 
compramos e alugamos respira-
dores, EPIs e muitos testes, o que 
comprova que estamos atingin-
do muita efetividade em nossas 
ações”, complementou.

Dessa forma, Pasin solici-
ta que o governo considere a 
retomada do setor, a partir da 
apresentação de um Plano In-
dividualizado de Contingência 
para Prevenção, Monitoramento 
e Controle do Coronavírus – CO-
VID-19 e da regulação e controle 
pelo mesmo COE – Municipal. 
Entre as medidas que serão ado-
tadas caso o setor seja liberado, 
está a restrição na capacidade 
dos locais em 50% do permitido 
no Plano de Prevenção Contra 
Incêndios (PPCI) e a permissão 
da realização de eventos infantis 
apenas em regiões que estejam 
há, pelo menos, 14 dias em ban-
deira laranja ou amarela.

O documento foi assinado 
pela representante dos empre-
endedores do setor de eventos, 
Andressa Paz, pela secretária mu-
nicipal de Desenvolvimento Eco-
nômico, Milena Bassani, e pelo 
prefeito, Guilherme Pasin. 

Bento recebeu R$ 23,8 milhões 
para combate à pandemia

 A secretaria municipal de 
Saúde apresentou na terça-feira, 
29/09, em audiência pública na 
Câmara de Vereadores, o relató-
rio de gestão fiscal referente ao 
2º quadrimestre de 2020. Con-
forme o documento, o total de 
recursos recebidos para investi-
mentos em saúde no município, 
no 2º quadrimestre do ano, foi 
de R$ 56.745.185,80, incluindo 
recursos da União (65%) e do 
Estado (9%). As despesas pagas 
totalizaram R$ 50.678.069.

Também foi apresentado o 
detalhamento dos recursos re-
cebidos para enfrentamento à 
COVID-19. No total, foram R$ 
23.850.299,65 de recursos fede-
rais, estaduais, emendas parla-
mentares, entre outros. Do valor 
recebido, R$ 8.679.120,64 foi 
repassado ao Hospital Tacchini, 
sendo R$ 935 mil de emendas 
parlamentares federais e R$ 190 
mil de emenda estadual (ou seja, 
recursos enviados por meio de 
senadores e deputados). 

De acordo com a secretaria, o 
restante foi aplicado na aquisição 
de equipamentos de proteção, 
materiais de limpeza, higieniza-
ção hospitalar, compra de insu-
mos, medicamentos, locação da 
tenda do ambulatório fast track, 
terceirização de serviços e outros 
materiais diversos. 

No valor também estão in-
cluídas doações feitas pelo Po-
der Judiciário, TRF4-Justiça Fe-

deral, convênio dos municípios 
de Santa Tereza, Monte Belo do 
Sul e Pinto Bandeira (Hospital 
Tacchini) e Associação Médica 
de Bento Gonçalves, utilizadas 
para compra de testes, compra 
de equipamentos de proteção 
individual e para aumento da 
capacidade instalada. Paralelo a 
isso, com recursos captados pela 
iniciativa privada, foram cons-
truídos os 40 leitos de isolamen-

Prestação de contas

to com apoio dos empresários, 
voluntários e comunidade. 

MEDICAMENTOS
Quanto à entrega de medica-

mentos, de acordo com a secreta-
ria foram cerca de 8 milhões de 
unidades distribuídas para, apro-
ximadamente, 31 mil pacientes – 
o que totaliza R$ 953.616,49 in-
vestidos em medicamentos para 
população.

Fonte: Prefeitura de Bento Gonçalves



Desde março com este espaço em off, a 
coluna Quel Konrad voltou e com novidades! 
A partir desta edição você vai conferir, 
além de destaques do mundo empresarial, 
eventos, gastronomia, moda e variedades, 
também dicas de profissionais de diferentes 
áreas. Hoje estreamos com a quiropraxista 
Bruna Rossetti, que acumula mais de 10 anos 
de atuação em Bento Gonçalves, além de 
diversas especializações internacionais. Nas 
próximas semanas, você ainda terá conteúdos 
assinados por arquiteta, dentista, biomédica 
e massoterapeuta. Legal, né? Se você quiser 
contribuir por aqui, escreva para raquel@
serranossa.com.br

Voltamos!

Sexta-feira, 2 de outubro de 2020Quel Konrad
Quel Konrad

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br
serranossa.com.br/colunas/raquel
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A mudança repentina do local de trabalho e de 
estudos causou uma epidemia de dores no corpo, 
principalmente nas costas! Afinal, precisamos 
improvisar os espaços para seguir nossas atividades. 
A expressão “dor nas costas” foi uma das mais 
buscadas no Google brasileiro em abril de 2020. 
O uso de mesas e cadeiras inadequadas, sentar-
se incorretamente, passar muito tempo à frente 
do computador e o sedentarismo na quarentena 
estão por trás de todos esses desconfortos, 
principalmente naquelas pessoas que já estão pré-
dispostas a terem problema de coluna. 

A fotógrafa bento-gonçalvense Natana Fontes teve duas fotos 
selecionados para integrar o banco de imagens da renomada revista 
Vogue Itália. As fotos podem ser utilizadas livremente para publicações 
da revista e outros materiais de divulgação. Para incentivar os novos 
talentos, a Vogue Itália possui uma plataforma na qual fotógrafos do 
mundo todo podem encaminhar suas fotos. Porém, elas passam por 
uma rigorosa avaliação antes de serem selecionadas para compor 
o acervo da revista. A plataforma serve como uma vitrine que pode 
render também a participação em exposições internacionais.

A MCom Comunicação completou uma década no 
segmento de assessoria de imprensa na Serra Gaúcha 
em abril deste ano e tem mais um motivo para celebrar: 
a empresa passou a contar com uma nova sócia em seu 
quadro. A jornalista Camila Ruzzarin se junta aos atuais 
diretores, os também jornalistas Martha Caus e Cassiano 
Farina. Camila, que já atuava na empresa desde 2016, 
assume a coordenação digital e de relacionamento. 
Camila é graduada em Comunicação Social - Habilitação 
em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul 
(UCS), com experiência acadêmica internacional em 
Comunicação Audiovisual pela Universidade Politécnica 
de Valência, na Espanha. Atuou como repórter nas 
redações dos jornais Pioneiro e Folha de Caxias, antes de 
ingressar na área de assessoria de comunicação, em 2012.       

Reforço da casa!

Fotógrafa 
de Bento 
na Vogue 
Itália

Dicas da 
Quiropraxista
Dor nas costas 
nesta quarentena? 
Você não está só!

Algumas atitudes podem contribuir para a melhora 
dos sintomas:
  - Opte pelo mobiliário correto: uma cadeira estofada 
que se adapte à altura da mesa! Esqueça o sofá, a 
cama ou o banquinho.
  -  Mantenha sempre os pés apoiados: sua coluna 
agradece manter esse alinhamento. Caso não 
consiga encostar os pés no chão, coloque alguma 
caixa ou estrutura fixa embaixo. Evite também 
cruzar as pernas. 
   - Mantenha os braços apoiados: ao deixarmos 
os braços soltos, geramos tensão nos punhos, 
deixando-os vulneráveis à tendinite (e dores).
  -  Pare! Mexa-se e alongue! Repita isso a cada 30 ou 
40 minutos. 
   - Pratique exercícios: o corpo foi feito para 
se manter em movimento! Os músculos que 
sustentam seu corpo precisam se fortalecer. E 
consuma bastante água!
   - Faça quiropraxia regularmente! A quase todo 
instante o corpo sofre sobrecargas. Mesmo com 
alguns cuidados de postura, é fundamental buscar 
ajuda para manter o corpo sempre alinhado e 
funcionando 100%. Assim é possível ter uma vida 
mais ativa e saudável. Os benefícios da quiropraxia 
promovem melhora da qualidade de vida, 
mantendo a coluna alinhada, com menos dores e 
em total funcionamento.

Quiropraxista 
Bruna Romagna Rossetti
Especialista em quiropraxia 
esportiva e quiropraxia Clínica 
Avançada
(54) 98141.4603
@quiropraxiabruna

www.quiropraxiabrunarossetti.com.br

A Vinícola Aurora 
foi a empresa 
do setor mais 
lembrada na 
pesquisa Top 
Of Mind Rio 
Grande do Sul 
2020, divulgada 
nesta quinta-
feira, 01/09. A 
vinícola de Bento 
Gonçalves também 
levou para casa a 
segunda colocação 
entre as marcas 
de vinhos mais 
mencionadas. 

Fotos: Tatiana Cavagnolli

Eduardo Benini
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54 3451 7773 | 3055 7774
www.casttini.com.br

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves
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Matriz: (54) 3453 6516
Rua Caxias do Sul, 527, Glória

Filial 1: (54) 3453 1713
Rua Marcos Valduga, 232 ,

Santa Helena
Filial 2: (54) 3453 6161

Rua Carlos Cembranel, 28,Rua Carlos Cembranel, 28,
Santa Marta

Rua São Paulo, 467, bairro Borgo, BG
54 99166 9221

UTILIDADES E EMBALAGENS

LOJA DE EMBALAGENS

54 3449 4444 | contato@pinusplac.com.br

VENDO apartamento novo no Residencial Vista do 
Sol, bairro Humaitá, com 2 dormitórios, sala/cozinha, 
área de serviço, banheiro, churrasqueira e box de 
garagem. Ótima localização. Contato: (54) 984404 
5302 ou 99981 3000. Valor R$ 260.000.

VENDOVENDO casas em alvenaria, novas, no loteamento 
Encosta do Sol, financiável pela Caixa em 360 
meses ou pelo Sicredi em 100 meses. Valor a partir 
de R$ 163.000. 

ALUGO pavilhão, localizado no bairro Licorsul,  com 
toda infraestrutura.  Contato:  (54) 99974 4444 ou 
98404 5302.

VENDOVENDO terrenos no Condomínio Villaggio Toscana, 
bairro Barracão, em ótima localização, lotes 
individuais, condomínio fechado. Financiamento 
direto. Contato (54) 99981 3000 ou 98404 5302. 

VENDOVENDO terrenos no loteamento Encosta do Sol, 
prontos para construir. Financiamento direto ou pelo 
Sicredi em 100 meses. Contato (54) 99981 3000 ou 
98404 5302.

Rua Assis Brasil, 35   sala 303/304   Ed. Piazza 
Duomo, Bairro Centro   Bento Gonçalves  Cep 95700-028
54 3055 2482  advocacia@contetedesco.com.br

Maila Conte
OAB/RS 104.227

Aline Gabriel Tedesco
OAB/RS 105.696

Marciano Leão
OAB/RS 100.556

AnAndreia Machado dos Reis
OAB/RS 84.766B

Vendo oooo ooooooooo ooooooo 
oo oooo oooooooooooo oo ooo 
ooooo oooooo oooooo ooooo 
oooooo oooo ooooooooooo ooo 
oooooooo o o oooooooooo
oooo oooooooooo oooo oooo
ooooooooooo oooo oooooooo
oooooo R$ oooooooo 
ooooooo (5o) 999o1 7o23o

www.fraportiimoveis.com.br
Rua Naracy J. Torresan, 09,
sala 05, bairro Maria Goretti

NA PLANTA | BAIRRO BORGO
R$ 145.000 | 2 DORMITÓRIOS

COM ENTRADA 100% PARCELADA | FIL1729

EM CONSTRUÇÃO | BAIRRO UNIVERSITÁRIO
R$ 155.000 | 2 DORMITÓRIOS | COM ENTRADA 

100% PARCELADA | FIL1665

CONHEÇA NA FRAPORTI O
APARTAMENTO DECORADO DO NOVO 
RESIDENCIAL DO BAIRRO HUMAITÁ

Imóveis

ALUGO sala comercial, na 
avenida Castelo Branco, 
com 180m². Contato (54) 
99652 9600. 
 
ALUGO apartamento com 
três dormitórios, com 
uma suíte e demais de-
pendências. Contato (54) 
99652 9600.

ALUGO casa de fundos, 
no bairro São Roque, 
semimobiliada, com 1 
dormitório, sala e cozi-
nha juntos, com churras-
queira, fogão campeiro e 
garagem. Pátio fechado e 
portão eletrônico.  Conta-
to (54) 99642 3594.

ALUGO porão no bairro 
Borgo, com 2 quartos sala 
cozinha juntos e banheiro, 

www.oliparimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 570, 
Centro, Bento Gonçalves

LOCAÇÕES parte inferior à rua. Para 
mais informações entre 
em contato pelo (54) 
99985 2207.

ALUGO casa de 2 pisos, 
no bairro Santo Antão, 
cercada e com escada de 
acesso interno. Piso su-
perior com 3 quartos, co-
zinha, sala, banheiro, área 
de serviço e área de lazer 
com churrasqueira. Piso 
inferior: garagem para 3 
carros, banheiro e chur-
rasqueira. Valor: R$ 1.250, 
incluso IPTU e seguro. 
Contato (54) 99616 3979.

ALUGO casa (piso in-
ferior), com dois quar-
tos, cozinha, banheiro 
e corredor. Preferência 
para uma ou no má-
ximo duas pessoas. 
Endereço: rua General 
Osório, 786, em Bento 
Gonçalves. Contato (54) 
99956 7454

ALUGO salas para es-
critórios, consultórios, 
massoterapia ou repre-
sentações, entre outros. 
Localizadas na rua Olavo 
Bilac, 615, bairro Cidade 
Alta. Interessados entrar 
em contato pelo telefone 
(54) 98125 4215.

ALUGO quarto mobiliado 
para pessoas solteiras em 
minha residência. Valor 
R$ 400 reais. Fica no bair-
ro Maria Goretti, próximo 
à Estação Rodoviária de 
Bento Gonçalves. Contato 
pelo (54) 99914 9242.
 
ALUGO casa mista de 2 
andares, com 4 quartos, 
sala, cozinha, banheiro 
e garagem, com portão 
eletrônico. Localizada em 
São Pedro (Caminhos de 
Pedra). Interessados en-
trar em contato através 
do telefone (54) 99601 
1280.
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MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

AVISO DE ERRATA DE EDITAL

ERRATA AO EDITAL PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 020/2020 – Contratação de 
empresa para realizar detonação em ro-
cha, com uso de explosivos, na pedreira 
localizada junto ao Britador Municipal. 
A pregoeira do Município de Santa Te-
reza torna público, para conhecimento 
dos interessados, ERRATA ao edital de 
licitação Pregão Presencial nº 020/2020, 
alterando onde se lê: no primeiro pará-
grafo “dia 08 de setembro de 2020”, 
leia-se “dia 08 de outubro de 2020”, 
Fica mantida a data do certame para o dia 
08/10/2020, às 9h. Informações pelo te-
lefone (54) 3456 1033 ou pelo site www.
santatereza.rs.gov.br. Santa Tereza / RS, 
29 de setembro de 2020. Débora Schultz 
Marcolla – Pregoeira

ASTRA 2.0 ADVANTAGE
COMPASS 2.0 TRAILHAWK
CRUZE LT 1.4 AUTOMÁTICO
DUSTER 1.6
ECOSPORT XLS 1.6
ETIOS X 1.3 
FIT 1.5 LX FIT 1.5 LX AUTOMÁTICO
FUSION 2.0 TITANIUM AWD
GRAND SIENA 1.4
GRAND SIENA 1.4
HILUX CD 4x4 SRV
HB20 SEDAN 1.6 PREMIUM
IDEA ADVENTURE
JEJETTA 1.4 TSI 
OUTLANDER  2.2 DIESEL
PALIO WEEKEND 1.6
PALIO 1.0 FIRE 4 PORTAS
POLO 1.0 200TSI HIGHLINE
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4x4

2008
2018
2018
2017
2005
2016
20162016
2016
2014
2013
2012
2018
2015
20162016
2019
2014
2013
2020
2018

PRETO
PRETO
BRANCO
BRANCA
VERMELHA
CINZA
BBRANCO
PRATA
PRETO
BRANCO
BRANCA
CINZA
VERMELHA
BBRANCO
BRANCA
BRANCA
PRETO
BRANCO
BRANCA

SANTAFÉ 2.7 AUTOMÁTICA
SANTANA EVIDENCE
SIENA FIRE
SCENIC 1.6
TORO 2.0 VOLCANO DIESEL
TRACKER 1.8 LTZ AUT.
UP 1.0 MUP 1.0 MOVE TSICOMPLETO
XSARA PICASSO 1.6 GLX
REBOQUE BASCULANTE
TROLLER T4
TRATOR AGRALE 5075.4 4x4
TRATOR YANMAR 1055
TRATOR YANMAR 1050
TTRATOR LS R 50 154 HORAS
HONDA/CG 160 FAN ESDI
GAIOLA MOTOR V6 PAJERO 

 

2010
1996
2010
2010
2019
2015
20182018
2006
2017
2013
2014
2005
1994
20182018
2017



PRETA
PRATA
PRATA
BRANCA
CINZA
BRANCA
PREPRETO
BRANCA
PRETO
PRATA
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
AAZUL
VERMELHA
VERDE

54 2621 5439
playmusic.cem@gmail.com

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

CARBONERA
Mercado

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

Rua Antônio Dalla Coleta, 415 
 Ouro Verde | Bento Gonçalves 

Avenida Nelson Carraro,
111, Santo Antão

54  3453 2802

VENDO partes de mó-
veis, de várias medidas 
e cores, em MDF e MDP. 
Preço a combinar. Con-

ALUGO apartamento de 
um dormitório, semimo-
biliado, no bairro Vero-
na, em Bento Gonçalves. 
Valor R$ 600. Interessa-
dos entrar em contato 
pelo telefone (54) 98407 
7256.

ALUGO casa nova, parte 
inferior, com 2 quartos, 
banheiro grande, sala/co-
zinha conjugada e área de 
serviço, semimobiliada 
(criado-mudo e cabecei-
ra de cama, hack na sala, 
cozinha com aéreo (sem 

eletrodomésticos). Não 
tem garagem. Valor: R$ 
650 (um mês de aluguel 
antecipado). Interessa-
dos entrar em contato 
pelo (54)  99106 5357

Diversos

tato (54) 99705 2706, 
com Michele.

PROCURO pessoa para 
cortar grama e limpar 
terreno e jardim, no Vale 
dos Vinhedos. Contato 
(54) 99927 0740. 

VENDO par de botas 
para moto, número 45, 
novas. Valor R$ 400. 
Contato (54) 99696 
2323.

PROCURO trabalho 

como diarista, na parte 
da tarde, tenho experi-
ência e referências. Con-
tato (54) 99632 8292.

AULAS particulares 
de matemática, física 
e química para Ensino 
Fundamental e Mé-
dio. Contato (54) 9706 
7250.

VENDO bicicleta ergo-
métrica marca EX 550 
Dreams, pouco uso. 
Valor R$ 200. Interes-

sados entrar em con-
tato pelo telefone (54) 
99927 0740.

VENDO materiais di-
versos de construção, 
usados, como portas e 
janelas de madeira e fer-
ro, portões de ferro com 
motores funcionando 
perfeitamente, telhas 
de Brasilit 6mm, tesou-
ras para telhado em 
madeira, entre outros. 
Em bom estado. Aceito 
compra de tudo ou em 
partes. Valores diversos, 
a combinar. Somente 
retirada com pagamen-
to à vista e em dinhei-
ro. Contato (54) 99976 
2955, com Valtair. 

VENDO diversas peças 
torneadas em madeira 
nobre. Valor a combinar, 
desconto para venda em 
conjunto. Contato (54) 
99222 1771 (WhatsApp)

VENDO casaco de pele 
tamanho 42, estampa 
cinza (tigrada). Valor 
R$ 130. Contato através 
do telefone (54) 99969 
2820.

VENDO um tablet semi-
novo, com pouco uso, 
marca Samsung. Valor 
R$ 400,00.  Contato 
(54) 99927 0740.

VENDO novíssimo 
conjunto de sofá colo-
nial Movezen, de 3, 1 e 
1 lugares. Impecável. 
Valor R$ 400. Contato 
(54) 99184 8888, com 
Andrei. 
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(54) 3055 2200 | 3055 4400
Rua Dom José Barea, 41|Cidade Alta|BG 

negocios@imoveispontual.com.br
facebook.com/imoveispontual
www.imoveispontual.com.br

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

SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

3451 7072 

Humaitá:
Rua Pernambuco, 501

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

(54) 3454 6422
Rua Mario Morassutti, 230 
Borgo - Bento Gonçalves
www.persolle.com.br

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

Bento Gonçalves

Rua Pres. João Goulart, 740
Bairro Universitário | BG

(54) 3454 2467

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

54 3453 2230 
Rua Antônio Michelon,
900, bairro Santa Rita

CONTRATA:

Interessados devem comparecer à empresa ou enviar currículo 
para o e-mail pessoal@gdom.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA MOVELEIRO
ANALISTA DE ENGENHARIA MOVELEIRO
ASSISTENTE COMERCIAL PROMOB
ASSISTENTE DE DP
ASSISTENTE FINANCEIRO
ASSISTENTE TÉCNICO DE LABORATÓRIO
ATENDENTE DE VAREJO
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
  DIA OU NOITE  20 VAGAS
AUXILIAR DE PRODUÇÃO MÓVEIS
AUXILIAR FRESADOR
CONTADOR A
COSTUREIROA
ELETROMECÂNICO
ESTOFADOR A DE MÓVEIS
FRENTISTA

JARDINEIRO
MARCENEIRO
MECÂNICO/ELETRICISTA DE
  MANUTENÇÃO
MONTADOR DE ESTRUTURAS
MONTADOR DE MÓVEIS
MOMOTORISTA DE TRUCK/BETONEIRA
OP. DE SECCIONADORA
OPERADOR DE MÁQUINAS
  METALÚRGICA E OU MOVELEIRAS
OPERADOR E PROGRAMADOR DE
  CENTRO DE USINAGEM
PROJETISTA DE  ESQUADRIAS
PROPROTOTIPISTA
SOLDADOR MIG/TIG
SOLDADOR MONTADOR DE MÁQUINAS
VENDEDORA EXTERNO

• ALMOXARIFE (4 VAGAS)
• ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
• ANALISTA DE LOGÍSTICA
• ANALISTA DE PCP 
• ANALISTA DE PROCESSOS (USINAGEM)
• ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (4 VAGAS)
•• ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL (3 VAGAS)
• ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO
• ASSISTENTE DE MARKETING (RELACIONAMENTO COM CLIENTE)
• ASSISTENTE DE TURISMO (4 VAGAS)
• CAIXA
• ELETROMECÂNICO (3 VAGAS)
• ELETROTÉCNICO
•• ESTAGIÁRIOS ENG. ELÉTRICA, QUÍMICA, MEIO AMBIENTE,  
    ENG. DE PRODUÇÃO
• FATURAMENTO (2 VAGAS)
• GERENTE DE PRODUÇÃO (4 VAGAS)
• INSPETOR DE QUALIDADE (2 VAGAS)
• LÍDER DE PRODUÇÃO (SOLDA)
• LÍDER DE USINAGEM
•• MONTADOR DE COMPONENTES
• MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS
• MONTADOR DE MÁQUINAS
• OPERADOR DE EMPILHADEIRA (2 VAGAS)
• OPERADOR FURADEIRA RADIAL
• OPERADOR/PROG. DE CENTRO DE USINAGEM (5 VAGAS)
• SERRALHEIRO
•• SOLDADOR MIG E TIG (6 VAGAS)
• TORNEIRO MECÂNICO (5 VAGAS)

VAGAS URGENTES:
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de embalagem/expedição (4 vagas)
- Comprador (a)

54 3451 7750 | 99909 1803
rhtalentos@rhtalentos.com.br

Palazzo Del Lavoro, rua Cândido Costa, 65, sala 1110
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“Estamos tranquilos que 
a Justiça será feita e nós 
poderemos concorrer”, 
afirma Camerini

Corpo de Bombeiros 
alerta sobre e-mails 
falsos direcionados a 
empresários da região

O Ministério Público Eleitoral 
protocolou no domingo, 27/09, o 
pedido de impugnação do registro 
de candidatura de Moacir Camerini 
(PSB) à prefeitura de Bento Gonçal-
ves. A ação foi tomada após o vere-
ador Anderson Zanella (PP) pro-
tocolar o pedido de impugnação 
na semana passada, no Cartório 
Eleitoral de Bento Gonçalves. No 
documento, ele alega que Camerini 
está inelegível por oito anos, após 
ter sido cassado como vereador, 
por quebra de decoro parlamentar.

Conforme o promotor eleito-
ral Elcio Resmini Meneses, a causa 
de inelegibilidade “no momento, é 
cogente, considerando a expres-
sa orientação legal”. O promotor 
utiliza a Lei Complementar 64/90 
como base legal, a qual afirma 
que são inelegíveis, para qualquer 
cargo, “os membros do Congresso 
Nacional, das Assembleias Legisla-
tivas, da Câmara Legislativa e das 
Câmaras Municipais, que hajam 
perdido os respectivos mandatos 
por infringência do disposto nos 
incisos I e II do art. 55 da Constitui-
ção Federal, dos dispositivos equi-
valentes sobre perda de mandato 
das Constituições Estaduais e Leis 
Orgânicas dos Municípios e do Dis-
trito Federal, para as eleições que 
se realizarem durante o período 
remanescente do mandato para o 
qual foram eleitos e nos oito anos 
subsequentes ao término da legis-

Nas últimas semanas, empre-
sários da Serra Gaúcha têm re-
cebido e-mails com informações 
sobre taxas e licenças do Corpo de 
Bombeiros, que estariam vencidas 
e precisariam ser regularizadas. 
O Corpo de Bombeiros Militar 
do Rio Grande do Sul (CBMRS) 
alerta que essas mensagens são 
falsas. “Informamos que nossa 
comunicação com os responsá-
veis pelas edificações que buscam 
licenciamento junto ao CBMRS é 
feita através do SISBOM (Sistema 
Integrado de Serviços de Bombei-
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latura”. Ainda de acordo com o do-
cumento, o candidato tem prazo de 
sete dias para recorrer da decisão. 

Mesmo afirmando que ainda 
não foi intimado pela Justiça Elei-
toral, Camerini alega que sua defe-
sa já foi protocolada. “As ilegalida-
des que aconteceram na Câmara 
sequer foram julgadas. Há muitas 
discussões jurídicas pela frente, 
mas temos convicção que vamos 
conseguir reverter essa denúncia 
do MP e participar do pleito. Ob-
viamente que existe a perseguição 
por eu estar em primeiro em to-
das as enquetes. Eu sou alvo. Mas 
estamos muito tranquilos que a 
justiça será feita e nós poderemos 
concorrer sim. A equipe jurídica já 
está bem instruída, trabalhando 
bastante”, revela.

Rápidas
As lojas de aplicativo de celular (APP) colocaram à disposição na 

quarta-feira (30/09) uma nova versão do e-Título com mais funciona-
lidades. O recurso eletrônico possibilitará a justificativa de ausência 
nas votações de 15 de novembro (1º turno) e 29 de novembro (2º 
turno), até 60 dias após cada pleito, por meio dos celulares e tablets. 
Até as eleições, o e-Título estará atualizado para que as justificativas 
possam ser apresentadas a partir do dia da votação por quem não 
compareceu – por estar fora do domicílio eleitoral ou impedido de 
ir à zona eleitoral. O e-Título também permite ao cidadão gerar cer-
tidões de quitação eleitoral e de nada consta de crimes eleitorais, 
além de fazer a autenticação de documentos da Justiça Eleitoral. O 
acesso é gratuito e funciona em sistemas operacionais Android e iOs. 
Conforme nota da Justiça Eleitoral, para baixar o aplicativo, basta 
procurá-lo na loja de aplicativos do seu dispositivo móvel ou acessar 
o hotsite do título de eleitor no Portal do TSE.

ro), onde constam todas as atua-
lizações dos processos ou, ainda, 
através de nossos bombeiros mi-
litares devidamente fardados, que 
se dirigem às edificações para re-
alizarem vistorias”, explica a cor-
poração.  Conforme os Bombeiros, 
os responsáveis pelas edificações 
que receberem o e-mail falso de-
vem encaminhar a mensagem 
para o e-mail: 5bbm-cebmssci@
cbm.rs.gov.br. “Pedimos cuidado 
a população para que fique atenta 
e nos procure sempre que houver 
dúvidas”, ressalta. 
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PRF prende um homem 
transportando cocaína Homem é preso com mais de 

cem buchas de cocaína em 
operação da Polícia Civil

BM prende homem com 
arma, drogas e notas falsas

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) prendeu um traficante 
transportando 303 gramas de co-
caína em um veículo na tarde de 
sexta-feira (25/09), na BR-470 em 
Bento Gonçalves. 

Os policiais rodoviários fe-
derais abordaram um Corsa, com 
placas de Caxias do Sul, que se-
guia para Veranópolis. Durante a 

Na tarde de sexta-feira, 25/09, 
um homem de 30 anos foi preso em 
flagrante por tráfico de drogas no 
bairro Pomarosa. O fato aconteceu 
por volta das 15h30, durante man-
dado de busca e apreensão em uma 
residência na Estrada da Vindima. 
A operação foi organizada pela 
1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) de 
Bento Gonçalves, com o apoio da 2ª 
DP e da delegacia de Garibaldi. 

De acordo com a Polícia Civil, 
o investigado foi abordado em 
via pública, enquanto realizava 

Na noite de sexta (25/09), a 
Brigada Militar, através do 4º BP-
Choq de Caxias do Sul, realizou a 
prisão de um homem de 21 anos 
durante operação no bairro Ouro 
Verde, em Bento. Com o suspeito, 
foi localizado um revólver calibre 
.32, 6 munições do mesmo calibre, 
6,8 gramas de cocaína, 4,2 gramas 
de maconha, R$ 336 em dinheiro e 
R$ 440 em notas falsas. O homem 
foi conduzido até a Delegacia de 
Pronto Atendimento de Bento Gon-
çalves (DPPA) e encaminhado à Pe-
nitenciária Estadual de Bento.

Bairro Pomarosa

fiscalização, a droga foi localizada 
dentro de uma sacola, debaixo do 
banco do passageiro. 

O homem de 30 anos, que 
cumpre pena no regime semiaber-
to pelo crime de roubo, informou 
que comprou a droga em Caxias 
e levaria para vender em Veranó-
polis. Ele foi preso e encaminhado 
para a área judiciária.
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entrega de drogas. Com ele, fo-
ram localizadas cerca de 30 por-
ções de cocaína. 

Já na casa do investigado fo-
ram localizadas mais porções da 
mesma droga, totalizando cem 
buchas, além de porções de cra-
ck, maconha, dinheiro, celulares, 
material para embalo da droga 
e um caderno de anotações com 
nomes e valores. 

O homem foi conduzido à dele-
gacia e, posteriormente, à Peniten-
ciária Estadual de Bento Gonçalves. 

Ao longo do mês de setembro, 
a Brigada Militar, por meio do 3º 
Batalhão de Policiamento em Áre-
as Turísticas (3ºBPAT), intensifi-
cou as operações em Bento Gon-
çalves, especialmente na região 
do loteamento Tancredo Neves, no 
bairro Conceição. De acordo com o 
comandante do 3º BPAT, tenente-
-coronel Paulo Cesar de Carvalho, 
as ações foram articuladas após a 
circulação de vídeos na imprensa 
local e estadual de homens por-
tando armas e fazendo ameaças a 
facções rivais, que atuam no muni-
cípio. “Essas reportagens geraram 
grande repercussão na comunida-
de, motivo pelo qual a Brigada Mili-
tar intensificou ações de repressão 
à criminalidade”, explica o coman-
dante. 

Nas últimas semanas, ocorrên-
cias de tiroteios, disparos contra 
residências e incêndios no lotea-
mento levaram a Brigada Militar à 
realização de ações pontuais. Uma 

Operações resultam em 12 
prisões e diversas apreensões
Nas últimas 
semanas, foram 
registradas 
ocorrências de 
disparos de arma 
de fogo, tiroteio, 
incêndios e 
homicídio no local

Tancredo Neves
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Na quarta-feira, 30/09, Pau-
lo Cesar Côrrea, de 47 anos, foi 
condenado a 11 anos e 4 meses 
de prisão, em regime fechado, por 
ter tentado matar sua ex-compa-
nheira no ano passado, em Bento 
Gonçalves.  O crime aconteceu no 
dia 4 de março, quando, de acor-
do com a denúncia, o réu desferiu 
quatro golpes de faca contra a 
vítima na rua 10 de Novembro, 
bairro Cidade Alta. 

Na ocasião, a vítima, após sair 
do seu local de trabalho, encontrou 
o réu aguardando-a com o intuito 
de retomar o relacionamento, mas 
após breve conversa com ele, nega-
tiva de retomada e saída do local, 
foi atingida pelos golpes.

Ainda segundo a denúncia, o 
homicídio não se consumou por-
que a vítima conseguiu se des-
vencilhar e evitar que as facadas 

Acusado de tentar matar 
ex-companheira em Bento é 
condenado a 11 anos de prisão

Júri Popular

Paulo Cesar Côrrea 
está preso desde 
o dia do crime, 
que aconteceu 
em março do ano 
passado na rua 
10 de Novembro, 
bairro Cidade Alta

D
iv

ul
ga

çã
o/

D
ef

en
so

ri
a 

Pú
bl

ic
a

fossem fatais. Na época, ela foi 
socorrida e encaminhada ao Hos-
pital Tacchini. O acusado foi preso 
em flagrante, teve sua prisão pre-
ventiva decretada e aguardava o 
julgamento preso. 

Agora, ele iniciará o cumpri-
mento da pena na Penitenciária 
Estadual de Bento Gonçalves, onde 
já estava preso. A pena foi estipula-
da em 11 anos e 4 meses devido a 
duas qualificadoras: motivo torpe 
e feminicídio. A Defensoria Pública 
analisa a possibilidade de recurso. 

SOBRE O JÚRI
Participaram do Conselho de 

Sentença dois homens e cinco mu-

lheres. O julgamento foi conduzi-
do pela Juíza de Direito Fernanda 
Ghiringhelli de Azevedo. Foram 
cinco horas de julgamento, entre 
13h e 18h. Em função da pande-
mia, não foi permitido o acesso 
do público e todos os presentes 
utilizaram máscaras e seguiram o 
distanciamento. O sorteio dos ju-
rados aconteceu na parte externa 
do Fórum, sendo somente permi-
tida a entrada dos sete sorteados.  

Esse foi o primeiro Júri Popu-
lar realizado na Comarca de Bento 
Gonçalves desde o início das medi-
das impostas devido à pandemia 
do Coronavírus. O último havia 
sido realizado em março

das principais ocorrências foi o 
assassinato de uma mulher de 49 
anos, identificada como Maria de 
Lourdes Crestani Zagui – com ante-
cedentes policiais por lesão corpo-
ral e maus-tratos. O fato aconteceu 
por volta das 3h de segunda-feira, 
28/09, quando o Centro Integrado 
de Operações da Brigada Militar de 
Bento Gonçalves (CIOP) recebeu 
informações sobre uma mulher fe-
rida por disparos de arma de fogo 
em sua própria residência, na rua 
Osvaldo Henrique Veríssimo. A 
vítima chegou a ser socorrida por 
familiares até o Hospital Tacchini, 
mas não resistiu aos ferimentos. 

Segundo informações de tes-
temunhas, o fato aconteceu na 
residência da vítima, quando indi-
víduos invadiram o local e efetua-
ram os disparos contra a mulher. 
O local foi isolado pela Brigada 
Militar para o trabalho da perícia 
e a investigação sobre a autoria e 
a motivação está a cargo da Polícia 

Judiciária.
Como resultado da intensifica-

ção das ações na região, 12 pesso-
as foram presas e seis adolescentes 
apreendidos nas últimas semanas, 
conforme informações da Brigada 
Militar. Três dessas prisões acon-
teceram no loteamento Tancredo 
Neves e, as restantes, em outros 
bairros – mas ligadas aos aconteci-
mentos naquela localidade. 

A maioria dos envolvidos nes-
sas prisões tem entre 15 e 30 anos 
e possuem antecedentes por tráfi-
co de drogas. Também foram apre-
endidas 11 armas de fogo, 190 mu-
nições de diversos calibres, 115g 
de crack, 178g de cocaína e mais de 
5kg de maconha. Ainda conforme a 
Brigada Militar, a investigação está 
sob responsabilidade da Polícia 
Civil e não se tem conhecimento se 
os presos pertencem a algum gru-
po criminoso. A Polícia Civil afirma 
que ainda não pode divulgar deta-
lhes sobre a investigação.

GCM flagra veículos 
disputando “racha”

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Bento Gonçalves fla-
grou, por volta das 23h de quar-
ta-feira (30/09), três veículos 
disputando uma corrida – popu-
larmente conhecida como “racha” 
– no bairro Fátima. O flagrante 
ocorreu durante patrulhamento 
preventivo da GCM em locais de 
aglomerações de pessoas e onde 
costuma ocorrer maior número 
de crimes no município. A ação é 
realizada, ainda, para coibir fes-
tas clandestinas e perturbações 
do sossego alheio (contravenção 
penal prevista no artigo 42 do De-
creto Lei 3688/41).

Conforme o boletim de ocor-
rência, os guardas avistaram três 
automóveis e perceberam que 
eles estavam alinhados, com a in-

tenção de disputar uma corrida. 
Poucos segundos após, os veícu-
los arrancaram em alta velocidade 
e percorreram vários metros. Des-
sa forma, a guarnição da GCM fez 
o acompanhamento e conseguiu 
abordá-los em seguida. 

Dois condutores, de 21 anos 
cada, e o terceiro, de 24 anos, fo-
ram conduzidos para a Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA), onde foi lavrado o bole-
tim de ocorrência pelo crime de 
Direção Perigosa (racha), em con-
sonância com o artigo 308, do Có-
digo de Trânsito Brasileiro (CTB). 
Já os veículos conduzidos por eles 
- um Hyundai I30, um Honda/City 
e um GM Omega – foram recolhi-
dos administrativamente para o 
depósito do Detran/RS.
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Corsan implanta novo 
padrão de ligação de água

Serviços de corte e cobrança 
de clientes com tarifa social 
são retomados pela Corsan

Desde segunda-feira, 28/09, 
todas as novas ligações de água 
solicitadas na Corsan deverão 
atender a um novo padrão que 
tem como principais vantagens 
prevenção de fraudes, facilidade 
de acesso ao hidrômetro, maior 
proteção e redução de vazamen-
tos no quadro.

A unidade de medição garan-
te acesso total à equipe da com-
panhia sem necessidade de ela 
entrar no terreno ou interferir na 
rotina do cliente, além de contar 
com lacres que permitem o acesso 
apenas de pessoas autorizadas.

Para fazer o pedido de nova 
ligação de água, o usuário deve 
efetuar a solicitação na Unidade 
de Saneamento (US) mais próxi-
ma ou pelo call center (telefone 
0800 646 6444), para abertura 
de protocolo e início da contagem 
de prazo. A Corsan, então, realiza 
a vistoria que notifica se a ligação 
tem ou não viabilidade técnica. 
Se for viável, o cliente deve apre-
sentar a documentação solicitada. 
Quando a ligação for aprovada, o 
usuário precisará adquirir e ins-
talar uma caixa de proteção (mais 
detalhes ao lado), para que a com-
panhia realize a conexão da nova 
ligação à rede de distribuição de 
água conforme a norma vigente.
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O QUE MUDA

O usuário que tiver aprovada uma nova ligação de água deverá ad-
quirir a caixa de proteção do hidrômetro em lojas de materiais de 
construção ou similares e depois instalá-la no imóvel, dentro do pa-
drão estabelecido. A caixa deve ter selos que atestam a qualidade do 
produto e deve ser instalada em um muro de alvenaria ou concreto 
situado na divisa frontal do imóvel, com a grade voltada para a rua.
A padronização é exigida apenas para ligações novas ou para alte-
ração no local do ramal de água. As instalações já existentes não 
precisam se adequar ao novo padrão. A Corsan não realizará novas 
ligações de água em imóveis que não estiverem tecnicamente ade-
quados aos novos padrões. Nas USs, será distribuído um fôlder infor-
mativo aos clientes.

O sistema garante conferência sem necessidade de entrar no 
terreno ou interferir na rotina do cliente, além de contar com 
lacres que permitem o acesso apenas de pessoas autorizadas

Após seis meses de suspen-
são, a Corsan retomou desde a 
quinta-feira, 01/10, o corte do 
abastecimento e a cobrança aos 
clientes com tarifa social. As 
duas medidas estavam suspen-
sas desde o início da pandemia 
do Coronavírus, ficando vigentes 
por 180 dias a fim de auxiliar 
as famílias em vulnerabilidade 
social que estivessem passando 
por dificuldades. 

Com a retomada da cobrança, 
a empresa implantou algumas me-
didas para facilitar o pagamento:

NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS
Para facilitar a quitação de dí-

vidas antigas de mais de um ano, 
a Corsan implantou um Programa 
de Renegociação, que vai vigorar 
até o fim do mês de novembro. 
Nesse programa, para as fatu-
ras vencidas entre 1º de agosto 
de 2015 e 31 de julho de 2019, 
a empresa está concedendo um 
desconto de 99% sobre os valores 
referentes a multa e juros, para 
pagamento à vista. O desconto é 
de 50% sobre os valores de multa 

e juros no caso de parcelamento e 
isenção total de juros futuros.

FACILIDADE NO PAGAMENTO 
Para os clientes que têm o ce-

lular cadastrado na Companhia, 
é enviado um SMS 15 dias após o 
vencimento da fatura e a partir da 
pandemia, foi incluído o código de 
barras para facilitar o pagamento.

SEGUNDA VIA PELO APP
A segunda via da fatura tam-

bém pode ser acessada no APP 
Corsan e na Central de Serviços no 
site www.corsan.com.br.

PARCELAMENTO VIA 
SITE/APP
Parcelamento administrativo, 

35% de entrada e restante em até 

Duas medidas 
estavam suspensas 
desde o início da 
pandemia e valeram 
por 180 dias

12 vezes; parcelamento usando o 
cartão de crédito, sem entrada e 
em até 12 vezes, dependendo do 
limite do usuário. O valor mínimo 
da parcela é de R$ 30 por econo-
mia para a categoria residencial 
subsidiada; e de R$ 50 por eco-
nomia para as demais categorias. 
Esta opção estará disponível a 
partir de outubro.

Para obter essas vantagens, em 
especial no Programa de Renego-
ciação de Dívidas, o titular da con-
ta deverá entrar em contato com 
a Corsan pelo telefone 0800 646 
6444 ou por meio dos canais digi-
tais. Para o atendimento presencial 
é necessário agendar horário via 
0800, pelo site www.corsan.com.br 
ou pelo aplicativo de smartphone.
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Áries – 21/03 a 20/04 
Hoje você vai lutar com unhas e dentes para 
conquistar o que deseja. Porém, a Lua avisa que 
nem tudo sairá como você planejou e isso vai 
testar a sua paciência. Procure controlar as suas 
reações e evite bater de frente com autorida-
des. Esfrie a cabeça e aposte na persistência 
para contornar os obstáculos.
 
Touro – 21/04 a 20/05
Sextou, mas hoje a Lua inferniza o seu astral e 
ficar no seu canto é tudo que você vai querer. 
Procure se isolar de tudo e todos hoje e apro-
veite os momentos a sós para organizar melhor 
suas ideias e emoções. Além disso, sua concen-
tração pode estar comprometida, sobretudo 
nos estudos. Mas não desista: seja persistente 
e confie mais no seu taco. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06 
Aproveite o momento para curtir a liberdade e 
fazer planos para o seu futuro. Júpiter e Plutão 
na Casa do Desapego também vão ajudar você 
a peneirar as amizades e riscar da sua vida todas 
as relações superficiais e interesseiras. À tarde, 
Vênus promete fortalecer o seu vínculo com a 
família. É uma ótima fase para cultivar o conví-
vio com os mais próximos. 

Câncer – 21/06 a 21/07 
O dia pode ser tenso para quem trabalha em 
equipe ou em sociedade. A Lua em Áries pode 
deixar você impaciente, impulsivo e um auto-
ritário. Será preciso cuidado para não impor 
demais as suas vontades e opiniões. Uma boa 
parceria requer respeito dos dois lados e uma 
boa dose de flexibilidade: saiba ceder. No fim 
da tarde, Vênus enviará estímulos extras para o 
diálogo e você poderá resolver qualquer coisa 
com uma boa conversa. 

Leão – 22/07 a 22/08 
Seu desejo de aprender e evoluir continua 
acentuado e, por isso, você deve priorizar o 
período da manhã para cursos, leituras e estu-
dos. À tarde, podem surgir alguns imprevistos e 
desafios, especialmente no trabalho. Pode ser 
mais difícil se concentrar ou mesmo dar conta 
de todos os seus compromissos, por isso, an-
tecipe tudo que puder. É bom também olhar 
com mais carinho para a sua saúde: respeite 
seus limites e cuide-se bem.
 
Virgem – 23/08 a 22/09 
Agora é a hora de promover as mudanças que 
deseja. Você terá coragem e determinação de 
sobra para isso. Então, pense nas coisas que 
você quer transformar à sua volta e dê o pri-
meiro passo. Mais tarde, quadraturas no céu 
recomendam mais cuidado com o dinheiro. É 
melhor não confiar demais na sorte e fugir de 
jogos, negócios ou investimentos arriscados.

Libra – 23/09 a 22/10 
Unir-se aos colegas será produtivo, por isso, 
colabore com os outros e busque apoio para 
cumprir as metas em comum. Mas se você tra-
balha com parentes ou tem um negócio e fa-
mília, é bom controlar a impaciência e ter muito 
jogo de cintura. A Lua indica que pode enfren-
tar divergências e será preciso saber negociar 
para achar resolver as coisas sem estresse.
 
Escorpião – 23/10 a 21/11 
Sua sexta será de muito trabalho, mas você terá 
a energia necessária para encarar qualquer de-
safio. A Lua em quadratura com Júpiter só pede 
para você ter muito cuidado com a comunica-
ção. Pode falar o que não deve e se envolver 
em fofocas ou pode não compreender direito 
uma tarefa e se envolver em um grande mal-
-entendido. A dica é ter mais cuidado com o 
que vai dizer e confirmar as informações que 
receber para reduzir os riscos de confusão.

Sagitário – 22/11 a 21/12
A Lua segue no seu paraíso astral e você vai 
contagiar todo mundo com seu entusiasmo, 
esbanjar criatividade e encontrar ótimas solu-
ções para os desafios. Mas é melhor não contar 
demais com a sorte quando o assunto for di-
nheiro. A Lua em quadratura com Júpiter pode 
fazer você gastar mais do que pode ou com-
prar coisas supérfluas e acabar se envolvendo 
em dívidas. Controle seus impulsos.
 
Capricórnio – 22/12 a 20/01
Assuntos de casa e família terão prioridade 
hoje. Quem pode trabalhar em casa pode ter 
vantagens e contar com um dia muito produti-
vo. Mas é bom controlar a impaciência na hora 
do almoço, pois a Lua formará uma quadratu-
ra com Júpiter e pode causar alguns conflitos 
com os parentes. Cuidado com o drama. 

Aquário – 21/01 a 19/02
A Lua deixa você mais extrovertido e comuni-
cativo. Vai ser mais fácil defender suas ideias e 
opiniões, o que pode ajudar a se destacar no 
trabalho. Para evitar mal-entendidos, meça suas 
palavras, especialmente se quiser fugir de fofo-
cas e discussões desnecessárias. Se perceber 
que não foi bem compreendido, repita o que 
disse e tente esclarecer as coisas.
 
Peixes – 20/02 a 20/03 
Você pode ter boas ideias e iniciativas para au-
mentar seus ganhos. O céu só não aconselha 
a misturar dinheiro com amizade. Evite fazer 
negócios ou emprestar grana a alguém da tur-
ma, pois há grande chance de sair no prejuízo 
e fazer papel de trouxa. Fora isso, pode ser um 
bom momento para fazer o seu pé-de-meia e 
guardar uma grana para realizar um sonho de 
consumo no futuro.
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ESPERANÇA

CASARUL
RODASBCG

VEOBRA
LACARARA

DEPREDAR
HEREUDI

SLANBOA
ACEPAN
PADRASTO

GASODUTO
TOMSAGA

TOSARRAVE

Fé em
conseguir
o que se
deseja

(?) quente:
impulsiona

o balão
Que se 
adoçou
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(abrev.)

Relativo ao
primeiro

signo

Destruir;
devastar

Muito
estudioso

(gíria)

O segun-
do marido

da mãe

Veste
usada

por juízes

(?)-maria,
oração
católica

História
lendária
sobre
heróis

Festa de
música

eletrônica

Item da
caixa do

engraxate 
Sofrer

Contrair 
matrimônio
As do carro
são quatro

Avista;
enxerga 
Verniz de
móveis

Cor; matiz
Aparar o
pelo da
ovelha 

Interjeição
de susto
Amansa;

domestica

Tubulação
para trans-
portar gás

Aqui, em
inglês

Sucede
ao "R"

Caridosa;
generosa
Pedaços 

de madeira

501, em
romanos

Ser
suficiente

Trabalho
artístico

Recorre ju-
dicialmente

Escassa;
incomum
Letra do 

Robin (HQ)

Sílaba
de "ultra"
(?) Pitt,

ator (Cin.)

Móvel de
refeitórios

Oposto 
de "fundo"

Trevas (fig.)

Vacina
contra a 

tuberculose

Rede local
(Inform.)
Aconte-

cimentos

3/lan. 4/brad — breu — here — nerd — rave. 8/depredar.

Pavê de banana

INGREDIENTES
300g de biscoito de maizena
Calda: 
½ xícara de água
3 colheres (sopa) de açúcar
1 rama de canela em pau
1 e ½ colher de sopa de rum
Creme de confeiteiro
8 gemas
1 litro de leite
1 xícara de açúcar
1/3 xícara (chá) de amido de milho
Doce de banana
8 unidades de banana nanica
350g de doce de Leite 
Merengue
4 claras
1 xícara (chá) de açúcar

MODO DE PREPARO
Calda: misture todos os ingredientes, 
leve ao fogo e espere ferver. Após a 
fervura, desligue o fogo e deixar esfriar. 
Creme de confeiteiro: leve o leite 
e metade do açúcar (½ xícara) ao 
fogo médio. Enquanto isso, em um 
recipiente, misture as gemas e a outra 
metade do açúcar com o auxílio de um 
batedor. Adicione o amido de milho, 
junte as gemas e mexa bem. Adicione 
uma concha do leite quente com 
açúcar, junte as gemas e misture bem. 
Repita o processo. Adicione a mistura 
com a gema em uma panela. Adicione o 
leite quente mexendo constantemente 
com o batedor de arame, até que 
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a mistura engrosse, formando um 
creme. Tire da panela e passe para um 
recipiente grande.
Doce de banana: descasque e corte 
as bananas pela metade no sentido 
do comprimento e, após, corte-as 
novamente em pedaços de 1 dedo de 
espessura. Leve as bananas ao fogo 
médio por 5 minutos, mexendo de vez 
em quando e amassando algumas. 
Adicione o doce de leite às bananas 
cozidas, misture e retire da panela.
Merengue: em um recipiente em 
banho-maria, usando um batedor, 
misture as claras do merengue com o 
açúcar, batendo-os até que o açúcar se 
dissolva completamente (tome cuidado 
com o vapor quente). Leve as claras 
para bater na batedeira, por cerca de 
10 minutos em velocidade moderada 
e, assim que firmarem, aumente a 
velocidade.
Montagem: em um refratário, faça uma 
camada com aproximadamente 1/3 
do creme de confeiteiro. Coloque uma 
camada de biscoito sobre a camada de 
creme e regue o com metade da calda 
disponível. Faça uma camada com o 
doce de banana e, em seguida, uma 
de creme. Adicione mais uma camada 
de biscoito e molhe-a com o restante 
da calda. Faça outra camada de doce 
de banana seguida de uma de creme. 
Por último, coloque o merengue. 
Cubra com um plástico filme e leve à 
geladeira. Sirva gelado.
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Feira Virtual das Profissões: 
edição UCS Bento será em 19/10

Mês do Idoso: participe do Circuito 
de Educação e Longevidade

Mestrados e 
doutorados: 
inscreva-se 
como aluno 
não regular 

Mobilize-se: Hospital Geral lança campanha 
para conclusão de complexo hospitalar

Graduação: 
modalidades 
variadas para você 
estudar na UCS

Financie 50% 
da mensalidade

Tecnologia: desconto para 
graduações de curta duração

Já é graduado? 
Conquiste o segundo 
diploma com desconto

A Feira Virtual das Profissões da UCS terá edição 
especial no Campus Universitário de Bento Gonçalves. 
O evento, com participação gratuita e transmissão pelo 
YouTube, ocorre com o objetivo de ampliar conhecimen-
tos sobre cursos de graduação e o mercado de trabalho 
aos alunos do Ensino Médio e à comunidade em geral.

A live, no dia 19 de outubro, às 18h, terá como tema 
“Como acertar na escolha profissional: desafios e possi-
bilidades do mercado de trabalho”, com os professores 
Odacir Deonisio Graciolli, vice-reitor da UCS e sub-reitor 
da UCS Bento, Nívia Tumelero e Cícero Zanoni, diretores 
acadêmicos do Campus, Ilciane Sganzerla Breitenbach, 
coordenadora do curso de bacharelado em Psicologia, e 
Valneide Azpiroz, coordenadora da Comissão Permanen-
te de Seleção da UCS.

Acesse o site ucs.br e as redes sociais do Programa 
UCS Minha Escolha para saber mais.

Em celebração ao Mês do Ido-
so, o Programa UCS Sênior, da Uni-
versidade de Caxias do Sul, realiza 
uma programação especial. Em 
sua quinta edição, o Circuito de 
Educação e Longevidade ocorre 
de forma on-line, com transmissão 
pelo canal EaD UCS no YouTube. 

No dia 7 de outubro, às 14h, 
a palestra A Busca da Longevida-
de será ministrada pelo médico 
geriatra Dener Lizot Rech, mestre 
em ciências da Saúde e professor 
do curso de Medicina da UCS.

O evento terá programação 

Graduados em cursos Superio-
res podem ingressar como alunos 
não regulares dos cursos de mes-
trado da UCS. O período de matrí-
culas para as disciplinas isoladas 
também contempla as pessoas 

O Hospital Geral de Caxias do 
Sul lançou a campanha #TodosPe-
loGeral com o objetivo de mobili-
zar comunidade, iniciativa privada 
e poder público para a arrecada-
ção de R$ 37 milhões, necessários 
para a conclusão das obras e aqui-
sição de equipamentos para a am-
pliação do complexo hospitalar.

A conclusão permitirá a ex-
pansão de 70% da área física e de 
60% da capacidade assistencial 
do Complexo Hospitalar do HG, 
passando dos atuais 237 para 
355 leitos (sendo 275 de interna-
ção e 80 de UTIs adulto, pediátri-
ca e neonatal). 

Para você trilhar seu projeto profissional, a UCS 
oferece cursos de bacharelado, licenciaturas e tec-
nologias, presenciais, semipresenciais e na modali-
dade a distância. 

No Campus Universitário da Região dos Vi-
nhedos, em Bento Gonçalves, é possível cursar as 
graduações em Administração, Arquitetura e Ur-
banismo, Ciência da Computação, Ciências Bioló-
gicas, Ciências Contábeis, Comércio Internacional, 
Design, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, 
Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, En-
genharia Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Gestão 
Comercial, Nutrição, Pedagogia, Processos Geren-
ciais e Psicologia.

O ingresso é possível em qualquer momento 
do semestre por meio do processo seletivo contí-

Na UCS, você estuda em uma das melhores uni-
versidades do Brasil preocupando-se menos com as 
mensalidades para focar mais nos estudos. Financie 
50% da sua mensalidade e pague apenas após a con-
clusão do curso. Consulte condições de pagamento, 
crédito e financiamento em ucs.br.

O Programa UCSTec oferece graduações 
em tecnologia de curta duração com diferen-
ciais como o aproveitamento de experiência 
ou formação técnica na área para reduzir a 
duração do curso e flexibilização do tempo de 
pagamento. Com enfoque no desenvolvimen-
to de habilidades e competências específicas 
para a rápida inserção no mercado, os cursos 
do Programa possibilitam atuação imediata na 
profissão a partir das certificações intermedi-
árias, concedidas ao longo da graduação, que 
permitem construir a formação em etapas.

Os ingressantes ganham 100% de descon-
to na primeira mensalidade – saiba mais sobre 
o benefício, vigência, e inscreva-se para o pro-
cesso seletivo no site ucstec.com.br. Mais infor-
mações pelo e-mail ucstec@ucs.br.

Quem é diplomado no Ensino Superior da 
Universidade de Caxias do Sul tem desconto 
exclusivo de 25% para cursar a segunda gra-
duação. Já os formados em outras instituições 
podem contar com 15% de desconto para o 
ingresso. Para agilizar a conquista do segundo 
diploma, as disciplinas cursadas podem ser 
aproveitadas na segunda formação.

Acesse o site ucs.br, na aba “Estude na 
UCS”  e confira.

nuo. A próxima prova de redação será aplicada no 
dia 8 de outubro, de forma síncrona, com início às 
19h30 e duração máxima de duas horas. Ainda, 
há seleção semanal, por aproveitamento da nota 
da redação no Enem ou em Vestibulares anterio-
res da instituição.

Mais informações e inscrições através do 
site ucs.br/estudenaucs.

até o final do mês, abordando te-
mas como envelhecer no mundo 
contemporâneo; saúde mental; 
clube de cinema com exibição e 
debate virtual; bordado; e sexua-
lidade no envelhecimento. Partici-

pam dos diálogos assistente social, 
psicóloga, jornalista e psicanalista, 
fisioterapeuta e professora de bor-
dado. Saiba mais nas redes sociais 
do Programa UCS Sênior - Educa-
ção e Longevidade. 

com título de mestrado que dese-
jam ser alunas não regulares em 
opções de doutorado.

Atualmente, nove Programas 
de Pós-Graduação estão com ins-
crições abertas para disciplinas 

que iniciam em outubro, no forma-
to de aulas síncronas. O processo 
de matrícula ocorre por fluxo con-
tínuo regulamentado em editais 
disponíveis no site ucs.br, na aba 
de “Mestrados e Doutorados”.

Para outras informações sobre 
Graduação na UCS, contate a área 
de Relações com o Mercado, através 
do WhatsApp (54) 99626 2771.O Hospital Geral de Caxias do 

Sul é referência em atendimento 
universal e gratuito, 100% pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), 

para 1,2 milhão de habitantes 
de 49 municípios. Acesse www.
todospelogeral.com.br e saiba 
como contribuir.
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Mesal: 40 anos desafiando limites
Em outubro deste ano, a 

Mesal Máquinas, de Bento Gon-
çalves, completa 40 anos de vida 
com incontáveis desafios ven-
cidos. As barreiras transpostas 
– algumas inimagináveis quando 
a empresa abriu as portas – con-
tam uma parte da história de 
sucesso por trás do empreendi-
mento, que hoje é referência no 
mercado, oferecendo soluções 
completas em máquinas e equi-
pamentos para linhas de envase 
e paletização, com produtos que 
aliam qualidade, confiança, me-
nor índice de manutenção e res-
peito ao meio ambiente.

“Chegamos aos 40 anos de 
alma renovada, repletos de novas 
ideias e planos. Estamos prontos 
para encarar o futuro, trazendo 
conosco a maturidade de quatro 
décadas na criação de máquinas 
e equipamentos. Nosso maior or-
gulho é olhar para trás e ver que, 
ao longo desse período, constru-
ímos uma empresa sólida e com 
um ambiente que permite aos 

nossos colaboradores sentirem-
-se seguros e orgulhosos do que 
fizemos até aqui. Fica aqui o nos-
so agradecimento a todos que 
nos ajudaram a construir essa 
trajetória. As pessoas são a parte 
mais importante e que tornaram 
a construção dessa história pos-
sível de ser comemorada, ainda 
mais em um ano cheio de desa-
fios, como está sendo esse 2020”, 
comentam os diretores, Ivanor 
Fabbris e João Paulo Kronhardt.

HÁ 40 ANOS 
SUPERANDO LIMITES
O início da empresa foi mar-

cado pelo desenvolvimento de 
equipamento simbólico para o 
mercado vinícola da época: a de-
sengaçadeira (moedora de uvas) 
e, em 1984, a máquina rolhadora. 
Uma máquina totalmente nacio-
nal, com tecnologia europeia. A 
solução desses produtos, produ-
zidos totalmente no Brasil, per-
mitiu que muitas das empresas 
vinícolas evoluíssem seus pro-

cessos e multiplicassem sua pro-
dutividade. A desengaçadeira e a 
rolhadora da Mesal eram objetos 
de desejo para muitos cantineiros 
da década de 1980.

Em 1998, se consolidou o de-
senvolvimento da “Tribloco”, uma 
máquina que cumpria os proces-
sos de lavar, encher e tampar as 
garrafas. O novo equipamento 
foi um marco importante na tra-
jetória da Mesal, consolidando a 
empresa, que já iniciava o atendi-
mento de projetos para empresas 
líderes de mercado no Brasil. O 
sucesso do lançamento expandiu 
fronteiras: em 1999, a solução da 
empresa bento-gonçalvense foi 
destaque na Revista Envase Ita-
liano, publicação cuja repercus-
são no mercado permitiu o início 
das operações de exportações. 

O Peru foi destino da pri-
meira operação da Mesal fora do 
Brasil, realizada em 2001. O risco 
e as incertezas de fazer uma ex-
portação naquele momento eram 
gigantes, por se tratar de um pro-
jeto completamente customizado 
e desenvolvido de forma exclusi-
va. Os diretores Ivanor Fabbris e 
João Paulo Kronhardt lembram 
desse momento como se ele re-
presentasse uma grande aposta 
na competência da equipe, uma 
vez que, se qualquer aspecto do 
projeto apresentasse falha, as 
perdas seriam imensas e compro-
meteriam o futuro da empresa.

O projeto foi um sucesso e a 
partir daí a Mesal iniciou um pro-
cesso de expansão internacional 
que nunca mais teve fim. Com 
cada vez mais projetos encomen-

dados dentro e fora do Brasil, a 
expansão da empresa passou a 
ser uma consequência previsível. 
Em 2004, o que começou como 
uma pequena metalúrgica alcan-
çou o crescimento significativo 
de mão de obra.

O mercado internacional 
se consolidou cada vez mais e a 
empresa passou a ser um player 
respeitado em praticamente to-
dos os continentes. É possível 
afirmar que as principais empre-
sas de bebidas do continente, em 
algum momento desses 40 anos, 
passaram pelo desenvolvimento 
das tecnologias produzidas pela 
Mesal, que hoje está presente em 
mais de 30 países.

Em 2008, mais um momento 
simbólico. A franca expansão dos 
negócios da empresa fez com que 
ela buscasse soluções para que a 
organização da empresa acompa-
nhasse a evolução do maquinário 
produzido por ela. Foi então que 
a Mesal adquiriu seu primeiro 
ERP (sigla em inglês para Sistema 
de Gestão Integrada), trazendo 
ainda mais profissionalismo a to-
das as suas ações. 

No mesmo ano, a empresa 
consolidou a atuação no merca-
do de envase e passou a atuar 
fortemente na criação de equi-
pamentos para o setor. Em 2010 
iniciava a produção de paletiza-
ção e movimentação de forma 

Rua Giovani Grando Filho, 80
Bento Gonçalves
Contato: (54) 2102 6444
mesal@mesal.com.br
www.mesal.com.br

Venda de máquinas:
Contato: (54) 2102 6444
mesal@mesal.com.br

Venda de peças:
(54) 2102 6436
pecas@mesal.com.br

Assistência Técnica/
Instalação/Garantia
(54) 2102 6441
assistencia@mesal.com.br

Mesal Máquinas

exclusiva e customizada, com 
projetos desenvolvidos pela en-
genharia da empresa, incluindo 
as mais avançadas tecnologias 
disponíveis no mundo. 

A essa altura, a Mesal já era 
reconhecida internacionalmen-
te como uma das referências em 
função do compromisso com a 
inovação, desenvolvendo solu-
ções sob medida para as indús-
trias de bebidas e alimentos, que 
passam a ser marca registrada da 
empresa. A cada projeto, um novo 
desafio começava e um novo pas-
so rumo à excelência era dado. 

A valorização das pessoas 
que fizeram e fazem a história da 
Mesal reforça o entendimento de 
que o ser humano é o verdadeiro 
diferencial de qualquer organiza-
ção e mantém a empresa em sua 
trajetória de sucesso. A qualifica-
ção dos colaboradores se funde 
com a vocação inovadora e tec-
nológica da Mesal, permitindo a 
aplicação integral dos conceitos 
de indústria 4.0 e da robotização 
de processos. 
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54 3449 1300 | calltectelecom@calltectelecom.com.br

CABEAMENTO ESTRUTURADO | CFTV | VENDA E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA | TELEFONIA IP

E INTERNET FIBRA ÓPTICA

PARABÉNS À EQUIPE DA MESAL MÁQUINAS! 
40 anos oferecendo soluções

eficientes ao mercado!
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Solidariedade que garante desconto Vinícola Aurora conquista 
mais seis medalhas 
em concurso inglês

Até o final de outubro, a Ótica Debianchi promove a segunda edição da ação solidária 
Hora do Bem, projeto que no ano passado arrecadou mais de uma tonelada de doações

A Debianchi Ótica deu início 
na segunda-feira, 28/09, à se-
gunda edição da ação solidária 
Hora do Bem. Até o dia 31 de 
outubro, clientes que realizarem 
a doação de 1kg de alimento não 
perecível, material de higiene 
pessoal ou produto de limpe-
za ganham 20% de desconto à 
vista ou 10% a prazo na com-

pra de óculos de sol e relógios. 
Quem quiser participar mesmo 
sem adquirir produtos também 
pode, já que as lojas serão pon-
tos de coleta dos donativos. No 
ano passado, o projeto recolheu 
e distribuiu mais de uma tonela-
da de doações entre lares e insti-
tuições de caridade das cidades 
em que a Debianchi atua.

A vinícola mais premiada do 
Brasil acaba de ganhar mais seis 
medalhas num dos principais 
concursos do mundo, o Decanter 
World Wine Awards, da Inglaterra. 
Numa edição histórica para o vinho 
nacional, com o número recorde 
de 62 condecorações para o país, 
a Vinícola Aurora recebeu medalha 
de prata com o Aurora Espumante 
Moscatel Branco, único espuman-
te moscatel brasileiro a receber a 
distinção do júri formado por 116 

Bento Gonçalves
Rua Mal. Floriano, 290, loja 5 | (54) 3055 4426
Rua Marechal Deodoro, 109 | (54) 3055 4427
Rua Saldanha Marinho, 472 | (54) 3055 4425

Garibaldi: av. Rio Branco, 68 | (54) 3462 2794
Carlos Barbosa: rua Rio Branco, 31, sala 1 | (54) 3461 1461
Farroupilha: rua Júlio de Castilhos, 877 | (54) 3035 4421
Lajeado: rua Júlio de Castilhos, 742 | (51) 3729 7092

Fique por dentro das novidades! 
Facebook: Ótica Debianchi | Instagram: debianchiotica
www.debianchi.com.br

Encontre a Debianchi mais perto de você!

No ano 
passado, 
doações 
totalizaram 
mais de 1 
tonelada

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o/
D

eb
ia

nc
hi

Ed
ua

rd
o 

Be
ni

ni

Prof. Anderson Rech

O que mais o exercício físico 
pode fazer em tempos de pandemia?

Docente do curso de Educação Física da UCS 
Doutor em Ciências do Movimento Humano

Em tempos em que nos deparamos 
com um desafio de ordem internacional 
em relação a questões que afetam a saúde, 
podemos nos perguntar: o exercício pode 
de alguma forma nos ajudar a combater a 
COVID-19?

Já se sabe que o exercício traz benefícios 
para o coração; ajuda a manter saudáveis os 
nossos músculos; auxilia no combate a uma 
série de doenças crônicas, como Diabetes, 
Parkinson, Alzheimer e outras; promove 
qualidade de vida e melhora 
a capacidade de realizar as 
atividades diárias, como 
caminhar, sentar e levantar, 
subir escadas, etc.

Alguma dessas frases é 
novidade para você? Muito 
provavelmente não. Os 
benefícios do exercício físico 
quando realizado de forma 
crônica e bem orientada por 
profissionais de Educação Física 
é capaz de trazer uma série 
de consequências positivas 
para a saúde corporal e mental 
do indivíduo. Porém, qual a 
resposta para a pergunta que inicia este 
texto? Sabe-se que o exercício físico promove 
uma melhora do sistema imunológico, 
que é composto pelas células de defesa do 
corpo. Toda doença infecciosa, quando afeta 
o organismo, sofre imediatamente uma 
resposta de “contra-ataque” do sistema 
de defesa e a maneira como  isso é feito 
pode determinar o quanto impactante essa 
doença vai ser para a saúde. O exercício 
físico é capaz de aumentar a atividade e 
a capacidade de células defensoras (os 

famosos glóbulos brancos), gerando assim 
uma maior resistência à contaminação e 
desenvolvimento de sintomas de gripes e 
resfriados em geral.

 Não se sabe se há algum tipo de 
particularidade a ser referida em relação à 
COVID-19, porém há alguns indícios de que 
pessoas fisicamente ativas possam ter uma 
tendência a resistir de forma mais tranquila 
à doença. Há, no entanto, de ser lembrado o 
seguinte: não é qualquer tipo de exercício que 

ajuda no controle e na melhora 
do sistema imunológico. 
Qualquer exercício, quando 
realizado de forma extenuante, 
pode ter um efeito contrário e 
reduzir a nossa capacidade de 
ativar o sistema imunológico. 
Da mesma forma, quando um 
exercício é realizado em uma 
intensidade muito baixa, ou 
seja, que não gera (ou gera 
pouca) sensação de cansaço, 
provavelmente os efeitos são 
inexistentes. Sendo assim, o 
foco de quem quer melhorar 
a sua imunidade deve ser o 

exercício de intensidade moderada, aquele 
que você sente que trabalhou, se exercitou, 
mas não de forma exagerada. A frequência 
mínima semanal para desenvolver esse 
efeito benéfico é de duas vezes na semana. 
Mas atenção: todas essas características 
sobre o tipo de exercício bem como o 
controle de sua intensidade devem ser 
supervisionadas por um profissional de 
Educação Física. Somente ele saberá como 
atingir o nível de demanda otimizada para o 
sucesso das defesas do seu corpo!

Exercícios 
moderados 
duas vezes 
por semana 

podem ajudar 
a aumentar a 
imunidade. 

especialistas internacionais. 
A vinícola também levou me-

dalha de bronze com outros três 
rótulos: Aurora Espumante I.P. 
Pinto Bandeira Extra Brut, Aurora 
Reserva Chardonnay 2018 e Auro-
ra Varietal Chardonnay 2018. Para 
completar o brinde e comprovar 
a qualidade cada vez maior do 
espumante brasileiro, a empresa 
recebeu, ainda, menção honrosa 
pelo Aurora Espumante Brut e 
pelo Aurora Espumante Proce-
dências Brut Chardonnay. 

A Aurora já conquistou 20 
medalhas no concurso capitanea-
do pela publicação de vinhos mais 
relevante da Europa. Neste ano, 
foram 16.518 amostras inscritas, 
degustadas em 28 dias. Entre os 
experts, 37 Masters of Wine e 
nove Masters Sommeliers. O cer-
tame seguiu todas as diretrizes de 
segurança da Covid-19. 

Decanter World Wine 
Awards é um dos 
principais certames 
do mundo e neste 
ano recebeu mais de 
16,5 mil amostras

Em setembro de 2018, o em-
presário Paulo Cesar Bresolin, 
natural de Erechim, veio de mala 
e cuia para Bento Gonçalves. O 
objetivo de inovar no município 
da Serra Gaúcha foi alcançado 
com sucesso. A Mundo Animal, 
localizada na Alameda Fenavi-
nho, 318, está completando dois 
anos em Bento neste mês de ou-
tubro – uma trajetória curta, mas 
que já deixou marcas positivas na 
Capital Brasileira do Vinho. 

“Eu tinha familiares em Ben-
to e, ao visitar a cidade, percebi 
que o município precisava de um 
empreendimento de fácil acesso, 
com um atendimento diferencia-
do e ambiente familiar”, comen-
ta Paulo. Com isso em mente, o 
empresário entendeu que uma 
loja da franquia, com matriz em 
Capão da Canoa, poderia propor-
cionar uma experiência diferente 
à comunidade. 

O restaurante temático re-
mete ao ambiente selvagem, com 
decoração divertida para agradar 
crianças, jovens e adultos. Todo 
o cardápio recebe nomes de ani-
mais da selva, como o xis e o bata-
tão girafa, elefante, onça pintada 
e crocodilo. Uma das principais 
atrações da casa são os famosos 
“batatões”, torres de batata com 
tudo que há de mais delicioso, 
além dos xis de diversos sabores. 
Também há tábuas de carne, pra-
to premium, opções vegetarianas, 
sobremesas, drinks e chopes. 

A Mundo Animal de Bento 
Gonçalves conta com uma equipe 
de cerca de 15 pessoas, as quais 

Mundo Animal completa dois 
anos em Bento Gonçalves

se dedicam em selecionar os 
melhores ingredientes e garan-
tir o melhor sabor em cada pra-
to. Além disso, o clima familiar 
também se reflete na estrutura 
do restaurante. Com a ajuda das 
filhas e da esposa, Bresolin está 
sempre buscando inovar para ga-
rantir cada vez mais conforto aos 
clientes. Para este Dia das Crian-
ças, a equipe está trabalhando na 
ampliação de mais de 100% do 
espaço kids, que contará com no-
vos brinquedos e, consequente-
mente, mais diversão à garotada. 

Após um período de incerte-
zas devido à pandemia do Corona-
vírus, a equipe da Mundo Animal 
está confiante que os próximos 
meses serão de retomada lenta 
e gradual. Até o famoso persona-
gem Leonel, o leão da Mundo Ani-
mal, já está voltando a animar a 
noite dos clientes no restaurante. 
“Estamos trabalhando com luvas e 
máscaras, disponibilizando álcool 
em gel para todos e distanciamen-

to, a fim de garantir a segurança 
do nosso pessoal e dos nossos 
clientes. Vai demorar um pouco 
para retornar ao que era antes, 
mas esperamos em breve poder 
ver a casa cheia de novo”, prospec-
ta o empresário. “Temos que agra-
decer muito ao pessoal de Bento 
pela receptividade. Temos clientes 
fiéis que chegam a vir três vezes 
por semana. Também já fizemos 
trabalhos bacanas com a comu-
nidade, como com o Instituto do 
Câncer Infantil de Bento, por meio 
do nosso mascote Leonel. Então a 
gente fica muito feliz por ser lem-
brado e por fazer a diferença no 
município”, finaliza. 

A Mundo Animal de Bento 
Gonçalves está aberta de segunda 
a segunda, das 18h30 às 22h, de-
vido ao decreto municipal. Entre-
tanto, após as 22h, o atendimento 
é mantido para quem já está den-
tro do restaurante, até as 23h45. 
Mais informações pelo telefone 
(54) 3698 1178. 

Restaurante temático 
conquistou a 
comunidade com 
ambiente 
acolhedor, clima 
familiar e cardápio 
saboroso e diversificado
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Previsão do tempo

Chuvoso durante 
o dia e à noite.

03/10
9º
17º

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

02/10
16º
28º

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

04/10
10º
22º

Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)Greice 
Scotton 
Locatelli
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Estamos nos aproximando de um 
período importantíssimo em nossas 
vidas, como cidadãos. Em menos 45 
dias, teremos eleições municipais.

Thiago 
Galvan
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Como vai ser o Natal neste ano? 
Diferente, com certeza. Para melhor ou 

pior? Só o tempo poderá 
dizer ao certo.

Bento em Dança irá oferecer 
atividades on-line neste ano

Há 28 anos ininterruptos, 
no mês de outubro, Bento Gon-
çalves mescla o título de Capital 
Brasileira do Vinho com o de 
Capital da Dança, recebendo mi-
lhares de bailarinos que partici-
pam do festival Bento em Dança. 
Neste ano, devido à propagação 
do Coronavírus, as luzes no pal-
co do tradicional Festival não se 
acenderão. Entretanto, pelas te-
las de celulares e computadores, 
alunos de dança poderão partici-
par de aulas totalmente on-line, 
oferecidas gratuitamente de 7 a 
12 de outubro. 

Ao todo, 26 oficinas serão mi-
nistradas virtualmente por pro-
fessores do Brasil e do exterior, 
nas modalidades Videodança, 
Sapateado, Danças Urbanas, Jazz, 
Dança de Salão, Dança Contem-
porânea, Alongamento e Ballet 
Clássico. A programação contem-
plará quase 40 horas de ativida-
des oferecidas de forma remota, 
totalmente interativas, quando 
diferentes técnicas e linguagens 
serão ofertadas a bailarinos ama-
dores e profissionais e também ao 

público apreciador da dança. 
O Bento em Dança é um even-

to com protagonismo no cenário 
nacional, pois além de oferecer 
um espaço de estímulo à dança, 
vem revelando o talento de bai-
larinos que hoje se destacam no 
Brasil e no exterior.

A diretora-geral do Festival 
do Bento em Dança, Erci Grapi-
glia, explica que a inciativa de ofe-
recer essas atividades on-line foi 
uma maneira de fomentar o seg-
mento da dança e retribuir a par-
ticipação de todos aqueles que 
passaram pelos palcos do Festival 
nessas quase três décadas. 

De acordo com a diretora 
artística Bárbara Rey, os bailari-
nos interessados em participar 
do evento virtual deverão rea-
lizar inscrição prévia no site do 
Festival para receberem o link 
de acesso às aulas. Na grade das 
oficinas, constará o nível técnico e 
o nome do professor ministrante 
das classes. Bárbara também des-
taca a Live com as produtoras No-
emia Matsumoto e Eveline Orth, 
que vai integrar a programação e 

Monumento Cruzinha será 
realocado para ponto original no centro

Bento Gonçalves completa 
130 anos no dia 11 de outubro, 
mas a história teve início bem 
antes da data oficial de emanci-
pação política. Você sabia que a 
primeira denominação do que 
hoje conhecemos como o mu-
nicípio de Bento Gonçalves foi 
“Cruzinha”?

Existe um monumento alu-
sivo, hoje instalado em frente 
à Igreja Matriz Santo Antônio, 
que será reinstalado em seu lo-
cal original, ao lado do santuário 
(em frente à Caixa Econômica 
Federal), com objetivo de resga-
tar a cultura e marcar o ponto de 
início do Walking tour, passeio 
turístico pelos principais pontos 
da Via Del Vino.

A remoção e recolocação 
da Cruzinha está sendo feita 
pelas equipes das secretarias 
de Turismo e de Viação e Obras 
Públicas. “A cruzinha representa 
o ponto zero de Bento Gonçal-
ves, onde a cidade começou... É 
uma forma simbólica de resgate 
à cultura e início de um projeto 
que mostrará essa história”, des-
taca o Secretário de Turismo, 
Rodrigo Ferri Parisotto.
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Monumento hoje situado 
em frente à Igreja Matriz 

Santo Antônio (foto de 
cima) será realocado para 

o ponto original, ao lado 
do santuário, em frente à 

agência da Caixa

abordar o impacto da pandemia 
na área de eventos. “A mensagem 
que queremos deixar é para que 
os bailarinos continuem dançan-
do, continuem se aperfeiçoando, 
continuem firmes e fortes para 
estarem prontos quando este iso-
lamento acabar”, finaliza.

NOVO APP DE
DELIVERY

www.imeal.com.br


