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Raquel Konrad
Depois de ter sido adiado 

por conta do Coronavírus, o Fes-
tival de Balonismo de Bento inicia 
nesta sexta-feira, 30/10, e espera 
reunir pelo menos 15 mil pessoas 
em quatro dias. O evento foi au-
torizado pelo governo do Estado, 
depois que a cidade apresentou 
o projeto de protocolo de segu-
rança, que prevê medição de tem-
peratura em todos os visitantes, 
marcação no chão para organizar 
o distanciamento entre as pesso-
as, uso obrigatório de máscara e, 
ainda, disponibilização de álcool 
em gel.

O festival, que foi lançado na 
segunda-feira, 26/10, em evento 
para patrocinadores e impren-
sa no Hotel VinoCap, terá várias 
atrações, como shows, praça de 

Festival de Balonismo de Bento movimenta 
Parque de Eventos a partir desta sexta-feira
Evento, autorizado 
pelo governo do 
Estado, terá uma 
série de medidas 
de distanciamento 
e acesso limitado 
de pessoas. Nove 
balões estão 
confirmados

Com protocolos de segurança Programação

Sexta, 30/10
(apenas para convidados)
15h – Saída para o local de 
decolagem.
16h – Voo imprensa.
20h30 – Coquetel de abertu-
ra do evento para imprensa 
e convidados.

Sábado, 31/10
7h – Primeiro voo competitivo.
12h – Abertura dos portões.
13h – Show Ale Acústico.
14h45 – Grupo 1A+.
16h – Segundo voo competi-
tivo. Decolagem coletiva.
18h30 – Show Sunset Riders.
19h30 – Carreata de fogos 
saindo do centro até o local 
do Night Glow.
20h30 – Night Glow.

Domingo, 1°/11
10h – Abertura dos portões.
12h – Aladdin Pocket Show.
14h – The Madalena Rock 
Band.
16h – Terceiro voo competitivo.
18h30 – Rainha de Espadas.
19h30 – Carreata de fogos 
saindo do centro até o local 
do Night Glow.
20h30 – Night Glow.

Segunda, 2/11
7h – Quarto voo competitivo.
10h – Abertura dos portões.
12h – Aladdin Pocket Show.
12h45 – 2 por litro.
14h45 – Banda Old School.
16h– Último voo competitivo.

* A programação poderá so-
frer alterações.

alimentação, carreata pelo centro 
da cidade, entre outros. A novi-
dade deste ano é a presença de 
9 balões durante todo o final de 
semana na Fundaparque e, ainda, 
há uma surpresa: o balão do Bidu, 
personagem da Turma da Mônica, 
que teve autorização do criador 
Mauricio de Sousa para sua par-
ticipação no evento. “Este festival 
é resultado de muito trabalho, de 
muita dedicação. Cada momento 
foi planejado para que se torne 
inesquecível e seja mais um atra-
tivo para nossa cidade. Todo o 
evento será realizado rigidamen-
te com todos os protocolos de 
prevenção”, afirma o secretário de 
Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto.

Além de colorir os céus, o 
balonismo é um esporte e, nesta 
edição, também contará com voss 
competitivos que contarão com 
a participação de pilotos de vá-
rios lugares do país. “Bento será 
a única cidade do país a ter um 
Festival de Balonismo em 2020, 
uma marca que ficará para vocês. 
E um evento realizado com mui-
ta responsabilidade e todas as 
regras de segurança. Essa cidade 
está se consolidando como um 
polo turístico voltado para o ba-
lão”, destaca o representante da 
Federação Gaúcha de Balonismo, 
e diretor Técnico do evento Ricar-
do Lima.  

O Festival de Balonismo ini-

cia na sexta-feira, com voo espe-
cial para imprensa e convidados. 
No sábado, 31/10, ao meio-dia, 
abrem os portões e a progra-
mação segue com shows, voos e 
atrações. No domingo, 01/11, e 
na segunda-feira, 02/11, as ativi-
dades começam às 10h. 

O prefeito Guilherme Pasin 
ressaltou que “todas as forças 
davam para que esse evento não 
fosse realizado, e lutamos para 
demonstrar que podíamos fazer 
um evento seguro e com todas as 
regras. Esse evento é fundamen-
tal para a retomada do turismo, 

movimento da economia. Espero 
que seja incrível para todos, o su-
cesso já foi demonstrado no ano 
passado. O Balonismo é um even-
to para todos, pois as pessoas 
podem estar nas praças, nas suas 
casas e acompanhar o colorido 
dos balões, a magia deste evento”.

No ano passado, o evento 
reuniu mais de 25 mil pessoas 
e, neste ano, a expectativa é não 
superar os 15 mil, tendo em vis-
ta as medidas de segurança. Mais 
do que promover os protocolos 
necessários para a realização do 
evento, a organização pede a co-

laboração dos visitantes. “Será 
necessário que as pessoas man-
tenham o distanciamento, evi-
tem a aglomeração e respeitem 
as regras do evento”, ressalta o 
secretário de Turismo de Bento, 
Rodrigo Parisotto. 

Os ingressos custam R$ 15  – 
menores de 12 anos não pagam – 
e o estacionamento no local será 
de R$ 10. Quem quiser realizar 
voos deve entrar em contato di-
retamente com os pilotos. Os pre-
ços partem de R$ 500. A lista está 
disponível o no site: bento.tur.br/
balonismo.

Além de uso de máscara e medição de temperatura, círculos 
no chão pretendem orientar distanciamento entre o público

Balões poderão ser vistos em 
diferentes pontos da cidade
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Raquel Konrad
De acordo com a juíza da 8ª 

Zona Eleitoral, Romani Terezinha 
Bortolas Dalcin, 210 notificações 
já foram emitidas a candidatos e 
coligações por irregularidade na 
campanha nas eleições municipais 
2020 em Bento Gonçalves. Além 
disso, também foram notificados 
eleitores que estavam divulgando 
nas redes sociais pesquisas sem 
registro no TRE-RS e notícias que 
a Justiça Eleitoral classifica como 
sendo “sabidamente inverídicas e 
com conteúdo difamatório”.

Até a última quarta-feira, 
28/10, ninguém havia sido 
multado, pois, segundo a juíza, 
“todos após notificação cumpri-
ram a ordem. Serão multados 
se reincidentes na propaganda 
irregular”. As principais irregu-
laridades encontradas são pro-
paganda eleitoral irregular em 
bens particulares, carros de som 
(que estão proibidos pela legis-

Justiça Eleitoral já emitiu 210 notificações
Coligações, 
candidatos a prefeito 
e a vereador e até 
eleitores tiveram que  
adaptar propaganda 
eleitoral ou retirar 
conteúdos caluniosos 
ou  fake news das 
redes sociais

Irregularidades na campanha

lação eleitoral), divulgação de 
pesquisas sem registro e divul-
gação de conteúdo difamatório. 
A juíza Romani esclarece que a 
Resolução do TSE n.º 23610/19, 
que trata da propaganda eleito-
ral, está disponível em todos os 
canais da Justiça Eleitoral (sites, 
redes sociais, aplicativo pardal) e, 
além disso, o Cartório da 8ª Zona 
Eleitoral está à disposição para sa-
nar as dúvidas sobre a resolução 
que trata da propaganda eleitoral. 
 Com relação ao artigo 20, que 
proíbe a veiculação de material de 
propaganda eleitoral em bens pú-
blicos ou particulares, a juíza des-
taca que a regra é claríssima: em 
residências só é permitido fixar a 
propaganda em janelas. Já as ban-
deiras ao longo de vias públicas 
são permitidas desde que sejam 
móveis e que não dificultem o bom 
andamento do trânsito de pessoas 

e veículos. Os adesivos plásticos 
em automóveis, caminhões, bi-
cicletas, motocicletas e janelas 
residenciais não podem exceder 
0,5m² (meio metro quadrado). 
Para fazer denúncias, o eleitor 
pode utilizar o aplicativo de ce-
lular Pardal, criado pela Justiça 
Eleitoral para receber informa-
ções da sociedade sobre irregula-
ridades em campanhas eleitorais. 
“O objetivo principal é facilitar o 
trabalho de apuração por parte 
da Justiça Eleitoral e do Ministé-
rio Público Eleitoral, que podem 
contar com os cidadãos para atuar 
como fiscais da eleição no comba-
te à corrupção eleitoral. O eleitor 
não precisa se identificar”, escla-
rece, Romani. “A Justiça Eleitoral 
atuará fortemente no combate à 
desinformação , especialmente no 
que se trata na divulgação de fake 
news”, conclui.

Quem já foi 
notificado

A pedido do SERRANOSSA, 
a juíza Romani elencou as 
coligações e candidatos 
que foram notificados até a 
quarta-feira (28/10). 

COLIGAÇÕES:
Bento Unido e Forte e Gente 
que faz Bento

CANDIDATOS A PREFEITO
Alcindo Gabrielli, Diogo Si-
queira, Moacir Camerini e 
Volnei Tesser

CANDIDATOS A VEREA-
DOR:
Adriano Souza Nunes, An-
derson Zanella, Carlos André 
Lando, Claudir Benini, De-
larci Martins de Lima, Edson 
Biasi, Eduardo Virissimo, Gil-
mar Pessutto, Henrique Nun-
cio, Idasir dos Santos, Ildo 
Sobirai, João Lima, Jocelito 
Tonietto, Jumir Carvalho, Lu-
célia Scalcon, Luiz Gromows-
ki, Marceli Leal, Neri Mazzo-
chin, Régis Genehr, Rogênio 
Ramos, Sandro Huve, Sidinei 
da Silva, Simone Ramos, Val-
demir Marini, Vitor Marsango 
e Vollei Lopes. 

COMO DENUNCIAR?
Através do aplicativo oficial 
da Justiça Eleitoral, o Pardal, 
que permite o envio de de-
núncias de forma anônima.

Pardal, aplicativo oficial da Justiça Eleitoral, permite envio de 
denúncias de irregularidades, inclusive de forma anônima

NOVO ENDEREÇO

www.impretecinfo.com.br 
54 3454 2244 | 99923 2677   
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Dia de Finados terá missas presenciais 
com protocolos de higiene e segurança

O Dia de Finados, lembra-
do na próxima segunda-feira, 
02/11, terá celebrações pre-
senciais nos quatro principais 
cemitérios de Bento Gonçalves, 
seguindo protocolos de higiene 
e segurança impostos pela pan-
demia do Coronavírus. 

Na segunda-feira, serão 
cinco celebrações no Cemitério 
Público Municipal Central (7h, 
8h30, 10h, 14h e 16h), além de 
celebrações nos cemitérios de 
Santo Antão (10h e 16h30), de 
São Roque (9h e 16h) e no Ce-
mitério Parque Jardim do Vale 

Programação de missas - Finados

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

7h, 8h30, 10h, 14h e 16h – Cemitério Público Municipal Central
10h – Comunidade Imaculada Conceição | Barracão e Comunidade 
São Pedro | Salgado
14h30 – Santíssima Trindade | Zemith e Santo Antoninho
16h – Divino Espírito Santo | Buratti e São Miguel
18h – Santuário Santo Antônio (transmissão pelo Facebook e YouTube)

Em caso de chuva, as celebrações serão no Santuário Santo Antônio

PARÓQUIAS SÃO ROQUE E 
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO (FARIA LEMOS)

8h30 – Igreja matriz de Faria Lemos
9h e 16h – Cemitério São Roque
19h – Igreja matriz São Roque

PARÓQUIA CRISTO REI

01/11
8h e 18h – Matriz Cristo Rei
9h30 – Almas do Purgatório

02/11
8h – Nossa Senhora das Neves
8h – São José/Sertorina
8h – Nossa Senhora de Pompeia (Busa)
9h30 – Nossa Senhora de Caravaggio (Tamandaré)
10h – Cemitério Parque Jardim do Vale
10h e 16h30 – Cemitério Santo Antão
15h – São José - Garibaldina
15h – Nossa Senhora da Glória (40 da Leopoldina)
16h30 – Nossa Senhora das Graças (8 da Graciema)
16h30 – São Pedro (15 da Graciema)
18h – Matriz Cristo Rei

As missas serão preferencialmente ao ar livre ou, 
em caso de chuva, nos salões das comunidades.
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(10h). As paróquias também 
terão missas nas comunidades 
(confira no quadro). 

Os fiéis são orientados a 
manter o distanciamento social 
e será obrigatório o uso de más-
cara, além de serem observados 
os protocolos de higienização e 
segurança.

Outras informações podem 
ser obtidas junto às paróquias, 
através das redes sociais ou dos 
telefones: (54) 3452 1634 (San-
to Antônio), (54) 3452 1093 
(Cristo Rei) e (54) 3452 1574 
(São Roque)

No sábado, 31/10, a Secre-
taria de Desenvolvimento da 
Agricultura de Bento Gonçalves 
promove a tradicional Feira das 
Flores, antecedendo o  Dia de 
Finados, das 6h às 12h (ou até 
acabarem os estoques), na Via 
Del Vino, no centro. A ação será 
realizada com todas as regras 
do distanciamento controlado 
do Governo do Estado. Com uti-
lização de máscaras e disponi-
bilização de álcool gel. 

Nesta edição, serão comer-
cializadas dez variedades de 
flores, dentre elas: sempre-viva, 
copo-de-leite, mosquitinho, pal-

Feira Flores acontece 
neste sábado, no centro

Preços

Boca de Leão (maço): R$ 8
Sempre vivas (maço): R$ 8
Cravos (maço): R$ 8
Copo-de-leite (maço): R$ 6
Mosquitinho (maço): R$ 6
verdes (maço): R$ 6
Helicônias (unidade): R$ 5
Bromélias (unidade): R$ 5
Palmas (unidade): R$ 3
Cachepôs: de R$ 15 a R$ 20
 

mas, rosas, helicônia e boca-de-
-leão. Os preços variam de R$ 3 
a R$ 8 o maço ou unidade.

O objetivo da comercializa-
ção é incentivar a produção de 
flores de corte pelo pequeno 
agricultor local e oportunizar 
aos munícipes a compra das 
espécies por um preço mais 
acessível.

Serão 
comercializadas 10 
variedades, com 
preços que variam 
entre R$ 3 e R$ 8 
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Eduarda Eitelven Bucco

Um cão acabou morren-
do na tarde do último domin-
go, 25/10, após denúncias de 
maus-tratos no loteamento Tan-
credo Neves, em Bento Gonçal-
ves. A informação foi repassada 
pela Associação Riograndense 
de Proteção ao Meio Ambiente 
e aos Animais (ARPA), que rece-
beu imagens do animal amarra-
do em uma laje, sob o sol. 

Ao chegar ao endereço in-
formado, em uma residência 
na rua Osvaldo Henrique Ve-
ríssimo, o fiscal da ARPA, Jorge 
Acco, afirma que já encontrou o 
animal sem vida. Não havia nin-
guém no local. 

Divulgação/Arpa

ARPA recebe ao menos três denúncias de maus-tratos por semana 
No final de semana, 
o caso de um cão 
que morreu após 
ficar preso sob 
sol forte e sem 
água revoltou a 
comunidade

Causa animal 

Foi feito contato com fami-
liares do morador e tutor do 
animal, o qual foi localizado cer-
ca de uma hora depois. De acor-
do com Acco, o homem afirmou 
que o cão estava bem até a noite 
passada e que percebeu que es-
tava um pouco “tonto” na manhã 
de domingo. 

O corpo do animal foi levado 
para o freezer da ARPA, a fim de 
ser realizada uma perícia com 
veterinário. O homem foi enca-
minhado à Delegacia de Polícia 
de Pronto Atendimento (DPPA), 
onde foi realizado o registro 
da ocorrência. “Agora vamos 
aguardar o laudo veterinário, 
mas 99% de chances de ele ter 
morrido por conta do calor e da 
falta de água”, acredita Acco. 

Situações como essa são re-
correntes em Bento Gonçalves e 
região. Apenas no município, de 
acordo com a ARPA, são aten-
didas cerca de três denúncias 
de maus-tratos por semana. Na 
região, as denúncias chegam 
diariamente.  Os animais envol-
vidos vão desde gatos e cachor-
ros até porcos, vacas, galinhas e 
pássaros. 

A punição é uma das prin-
cipais cobranças de ONGs, en-
tidades e protetores da causa. 
Em setembro, o presidente Jair 
Bolsonaro sancionou a Lei San-
ção, que aumenta a punição 
para quem pratica maus-tratos 
contra animais. Com a nova lei, 
o criminoso passa a ser inves-
tigado por meio de um inqué-
rito policial e não mais liberado 
após a assinatura de um termo 
circunstanciado, como ocorria 
antes. Além disso, quem mal-
tratar cães e gatos passará a ter, 
também, registro de anteceden-

te criminal e, se houver flagran-
te, o agressor é levado para a 
prisão – podendo pegar de dois 
a cinco anos de reclusão, multa e 
proibição da guarda. 

A Lei Sansão é resultado do 
projeto do deputado Fred Costa 
(Patriota-MG) e o nome faz re-
ferência ao pitbull de dois anos 
que teve as patas traseiras dece-
padas por agressores com o uso 
de um facão em Minas Gerais. 

Entretanto, cerca de um mês 
após a sanção da lei, ninguém 
foi preso em Bento Gonçalves. A 
informação é da Polícia Civil. 

Um dos poucos casos no 
estado foi de um homem de 38 
anos em Vacaria, preso em fla-
grante neste mês de outubro 
por manter três cachorros em 
um local insalubre, acorrenta-
dos, sem água e sem comida. 
O autor dos maus-tratos foi 
conduzido pela Brigada Militar 
até a delegacia e, na sequência, 
encaminhado ao Presídio Esta-
dual de Vacaria. De acordo com 
as autoridades policiais, os ani-
mais foram recolhidos e estão 
sendo cuidados por voluntários 
da ONG Amigo dos Bichos. 

COMO DENUNCIAR?

Fala Cidadão
Prefeitura de Bento

0800 979 6866

falacidadao@
bentogoncalves.rs.gov.

br

Secretaria
de Meio Ambiente

(54) 3055-7190

ARPA

999784715

arpa_rs@hotmail.com

PATRAM

(54) 3215-5531

Pautas relacionadas à causa 
animal estão na proposta de go-
verno da maioria dos nove can-
didatos a prefeito de Bento Gon-
çalves. Nos últimos anos, a área 
passou a ganhar mais atenção do 
Poder Público devido às deman-
das de protetores individuais, 
ONGs e entidades ligadas à causa. 
Entretanto, muitas das propostas 
apresentadas não consideram a 
realidade de quem trabalha dia-
riamente com o resgate de cães e 
gatos no município. “A pergunta 
que fica a todos é: ‘O Poder Públi-

ONGs destacam dificuldades e soluções para a causa animal em Bento
Voluntárias das ONGs Patas e Focinhos, 
Amigos Pet e Todos por um Focinho listam 
tópicos mais importantes da causa como 
alerta a candidatos a prefeito e vereador 

co quer realmente resolver o pro-
blema dos diversos animais aban-
donados e vítimas de maus-tratos 
da causa animal na região?’. Pois, 
no momento que for respondida 
essa questão, já haverá a solução 
para os problemas que as ONGs e 
protetores enfrentam diariamen-
te”, analisam os membros da ONG 
Patas e Focinhos, que hoje conta 
com 32 cães e 54 gatos aguardan-
do um lar. 

Na visão da organização, os 
principais problemas da causa 
envolvem a falta de recursos fi-

nanceiros para custear os trata-
mentos veterinários; a falta de 
mão de obra efetiva de voluntá-
rios para as atividades da ONG 
(feiras de adoção, eventos, lares 
temporários); falta de lugar para 
abrigar os animais resgatados e 
os altos valores nas clínicas ve-
terinárias. A voluntária da ONG 
Amigos Pet, Morgana Formalioni, 
complementa que o abandono 
e a falta de castração em bairros 
de maior vulnerabilidade social 
também são fatores que tornam o 
trabalho mais difícil. 

“Se existisse solução fácil, 
simples e única, já teria sido feito. 
Portanto, acreditamos que a solu-
ção deve ser ampla, começando 
desde o governo/prefeitura, com 
uma verba destinada para a causa 
animal da cidade/região”, comen-

ta a equipe da Patas e Focinhos. 
Na visão da ONG, as ações volta-
das à causa deveriam prever uma 
parceria com as clínicas veteriná-
rias; um programa de conscien-
tização junto à comunidade e es-
colas sobre vacinação, castração 
e demais cuidados necessários 
com os pets e fiscalização e cum-
primento da lei de maus-tratos. 
“Nossa ONG acredita que a insta-
lação de um canil não é a solução. 
Acreditamos que os interessados 
(políticos) em ajudar essa causa 
devam olhar para o animal com 
atenção, com o desejo de querer 
ajudá-lo de fato. Porque se hou-
ver a importância de cuidar dos 
seres vivos no geral, existirão sim 
recursos para buscar soluções, e 
deve-se querer do fundo do cora-
ção tratar da causa animal, e não 

simplesmente querer se sobres-
sair perante a situação dos pets”, 
declaram. 

A voluntária Morgana, da 
Amigos Pet, também acredita que 
um canil não seja adequado para 
o recebimento de animais resga-
tados, mas sugere a criação de um 
“lar de passagem” para abrigar 
temporariamente animais que 
não possuem donos ou que foram 
abandonados. Ela ainda comple-
menta a importância do trabalho 
de conscientização das crianças, 
dentro do ambiente escolar. “O 
gestor público tem que entender 
que animais que se reproduzem 
demasiadamente e acabam se 
tornando um problema de saúde 
pública, pois não tem lares para 
todas estas ninhadas, ocorrendo 
abandono e aumento de popula-

ção de animais de rua. É necessá-
rio um programa de castração em 
massa, com realização de cadas-
tros dos animais nestes bairros”, 
complementa a voluntária. 

Já na opinião da voluntária 
Glauce Mazzochin, da ONG Todos 
por um Focinho, a castração em 
massa, principalmente nos locais 
mais carentes, e o cumprimento da 
lei contra maus-tratos seriam algu-
mas das soluções para o município. 
“Também é preciso que tenha uma 
viatura disponível para as ONGs, 
para transportar animais abando-
nados e atropelados. Além de um 
centro de reabilitação para levar 
os animais recolhidos, que tenha 
veterinário e responsáveis pagos 
pela prefeitura. Nesse local, o ani-
mal seria tratado, castrado e, pre-
ferencialmente, doado”, finaliza.

Caramelo, 4 anos, castrado

Pretto, 4 anos, castrado

Odin, 2 anos, 
castrado

Facebook
@voluntariosamigospet

Polo, cerca de 2 anos, 
vacinado, castrado

Maria, 1 ano e 10 
meses, vacinada e 

castrada.
Isa, cerca de 3 anos, 
vacinada e castrada.

Bethoven, 1 ano e 
8 meses, vacinado, 

castrado.

Facebook
SOSPatasefocinhos

Emma (cinza), 3 anos, 
vacinada, castrada.    
Pimentinha (frajola), 

1 ano e 6 meses, 
vacinada, castrada.

Molly, +\- 2 anos e meio, vaci-
nada, castrada. Tem FELV.

Kinder, 4 anos, vacinada, 
castrada.

Nick, 4 anos, vacinada
e castrada.

Facebook
@todosporumfocinho

Gilda, fêmea, jovem, 
porte grande, castrada
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Hospital Tacchini implanta 
dispensários eletrônicos 
de medicamentos na UTI

Nas últimas semanas, o 
Hospital Tacchini colocou em 
funcionamento na sua Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) mais 
uma inovação tecnológica liga-
da à melhora na qualidade do 
atendimento aos pacientes. Os 
dois dispensários eletrônicos de 
medicamentos são os primeiros 
equipamentos neste modelo ins-
talados em hospitais do interior 
em toda Região Sul do país.

A nova tecnologia armazena 
os medicamentos e os materiais 
médicos, que são acessados ex-
clusivamente por colaboradores 
autorizados e previamente ca-
dastrados com o uso de leitor de 
impressões digitais. Dessa forma, 
os dispensários eletrônicos ofe-
recem total segurança e agilizam 
a manipulação e a administração 
dos medicamentos.

“O investimento em tecno-
logia de segurança e disponibili-
dade de medicamentos nas áreas 
de cuidado nos ajuda a cumprir 
uma das principais premissas da 
instituição, que é garantir que o 
foco da assistência seja o cuidado 
centrado no paciente”, descreve a 

Foi inaugurado na quarta-fei-
ra, 28/10,  no Complexo Hospita-
lar de Saúde, no bairro Botafogo, 
o obelisco que homenageia todos 
que trabalharam no combate à 
pandemia de coronavírus em 
Bento Gonçalves. O monumento 
representa a união da sociedade 
civil, voluntários, comunidade e 
Poder Público na construção de 
40 leitos de isolamento COVID-19 
e 8 salas de estabilização (mini 
UTIs) no complexo hospitalar 
para enfrentar a pandemia.

O obelisco tem quatro metros 
de altura e na sua base estão to-
dos os setores que auxiliaram nas 
obras, seja com recursos, pintura, 
rede elétrica, equipamentos, con-
fecção de máscaras, fabricação de 
sabão, fiscalização, doação de re-
feições e as campanhas de divul-
gação pela imprensa.

As autoridades que discursa-
ram no local destacaram que as 
ações realizadas em cooperação 
com a comunidade foram funda-
mentais para combate à pande-
mia no município e estão repre-
sentadas pelo monumento.  “Os 
profissionais da área da saúde, 
sociedade civil, Poder Público e 
voluntários estão homenageados 
neste obelisco, algo comemora-
tivo por sua essência, algo que 
impacta. Ele tem vários lados, 
que se unem por um objetivo. Ele 
aponta para o alto. Mostra o que 
é importante, e se tem algo que 
se mostrou importante foi nosso 

É a primeira 
insituição do interior 
na Região Sul a 
utilizar o sistema A
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Dra. Suhélen Caon, coordenadora 
corporativa de farmácia interna 
do Tacchini.

Os equipamentos possuem 
um sistema que permite a aber-
tura somente do compartimen-
to onde se encontra o remédio 
prescrito pelo médico e ainda 
são equipados com um leitor de 
código de barras, que garante 
que o medicamento retirado seja 
o mesmo prescrito para cada pa-
ciente em cada um dos horários, 
criando mais uma barreira de se-
gurança para possíveis erros.

Os dois equipamentos são 
abastecidos pela Central de abas-
tecimento farmacêutico do hospi-
tal diariamente, facilitando o con-

trole de estoque. Dessa forma, os 
profissionais que trabalham na 
UTI não têm necessidade de bus-
car o medicamento prescrito pelo 
médico em outro setor, agilizan-
do os processos e aumentando o 
tempo disponível para o atendi-
mento dos pacientes.

Os dispensários ainda per-
mitem a emissão de relatórios 
de consumo, de usuários e de 
profissionais habilitados nos di-
ferentes níveis de acesso. Ou seja, 
seu uso propicia a otimização do 
tempo de administração dos me-
dicamentos, por facilitar o aces-
so pela equipe de profissionais, 
além de reduzir custos e erros 
relacionados à dispensação.

Monumento representando o 
trabalho da comunidade contra 
a COVID-19 é entregue

povo. E conseguimos, apesar de 
pesarosos por todos aqueles que 
perderam sua vida no combate 
ao coronavírus. Sem este trabalho 
irmanado, teriamos passado por 
momentos ainda mais difíceis. O 
que todos vocês fizeram fica como 
legado”, destacou o prefeito Gui-

lherme Pasin. 
Na ocasião, também foi apre-

sentada a obra do artista Dalcir 
Marcon, um coração em homena-
gem aos profissionais da saúde, 
à solidariedade dos bento-gon-
çalvenses e em respeito às vidas 
perdidas para a doença.

Monumento está localizado no Complexo Hospitalar 
de Saúde, no bairro Botafogo. Além dele, artista Dalcir 
Marcon doou uma de suas obras para a ala de isolamento
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Thiago Galvan - Atualidades

Tempos atrás, me peguei conversando com a Dra. Viviane Weirich, advogada 
e graduada em Comércio Internacional, sobre as redes sociais e os idiotas. Por 
conta de uma postagem em uma rede social, acabamos falando sobre Umberto 
Eco e os idiotas, fizemos comparativos com outras épocas e fatos e chegamos a 
uma análise da Revolução Francesa. A conversa evoluiu tanto que a convidei para 
escrever esta coluna comigo. Confira:

Sempre que uma pessoa fizer referência ao direito de liberdade de expres-
são, quando se manifesta nas redes sociais, penso naquela liberdade que forjou 
a Revolução Francesa e que, somada à igualdade e fraternidade, deram voz aos 
modelos de democracia que permeiam a formação da maioria dos países. 

É preciso lembrar que a Revolução Francesa iniciou muito antes do pleito ao 
direito de liberdade. Desencadeou-se pela fome e desespero das mulheres, mães 
francesas que invadiram o Palácio de Versailles buscando, das mãos dos cozinhei-
ros do Rei, que dessem pão aos seus filhos, já que não venciam alimentá-los, em 
face do exorbitante preço praticado à época. Os conhecidos e saborosos bague-
tes franceses, assim, o marco da vitória da vida sobre a liberdade, a igualdade e a 
fraternidade. 

Essas mães formaram opinião, não pelas redes sociais, mas pela miséria que 
aplacava a criação dos filhos. Uniram-se pelos sinos das igrejas e adentraram ao 
palácio do Rei. Queriam apenas alimentar a prole. O que veio depois são os des-
dobramentos da crise vivida na época e na inauguração de um novo modelo de 
estruturação do Estado.

A lembrança desse passado traduz na compreensão de se analisar como se 
forma a opinião da sociedade nos dias atuais, com jovens que se lançam forma-
dores de opinião, travando discursos de ódio, preconceito e racismo, dentre tan-
tos outros contrassensos lançados à sociedade com um movimento do mouse do 
computador.

Aquelas mães francesas não olharam para a cor, a crença religiosa, a ideologia 
política das famílias. Elas queriam alimentar a todos e o fizeram de forma tão inten-
sa, que mudaram a concepção do próprio Estado. Portanto, antes de valorar a liber-
dade de expressão como um escudo às bizarrices de internet, é preciso pensar se o 
que será publicado é necessário e suficiente para alimentar a prole, não com pão, 
mas com retidão, ética e temas construtivos que possam, ao final, tanto quanto a 
marcha das mulheres, inaugurar talvez, um novo modelo de Estado, cujos cidadãos 
possam exercer a democracia também através das mídias sociais, de forma cons-
trutiva, organizada e voltada ao bem estar do povo. 

Pois é, Dra. Viviane, como falamos, não basta termos a liberdade de nos ex-
pressarmos, se não soubermos usá-la. Até a próxima!

Dueto pelas liberdades 

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

Greice Scotton Locatelli
Jornalista (MTB 11.542). Editora-chefe do jornal SERRANOSSA. 
Contato: greice@serranossa.com.br

O plano era ter uma vida de conto de fadas, 
uma casinha cor de rosa com cerca branca e um 
riacho na frente. O plano era se casar em grande 
estilo, ter dois ou três filhos e cumprir à risca o tal 
“felizes para sempre” ao lado de um grande amor.

O plano era ser médico, poder usar a pro-
fissão para ajudar quem mais precisa no mo-
mento da dor, porque quem tem dor não pode 
esperar. 

O plano era viajar o mundo, conhecer ou-
tras culturas, provar os diferentes 
sabores que a vida tem do lado 
de lá. Era fazer da solidão sinôni-
mo de liberdade.

O plano era trabalhar duro 
até os 50, para ter condições de 
sossegar e se mudar para a praia 
depois de anos de dedicação.

O plano era que a vida se-
guisse seu curso tal qual nos 
ensinaram que seria, uma etapa 
por vez, cada qual no seu tempo 
exato, como se percalços não 
fossem parte do caminho.

O plano era fazer planos que 
saíssem do papel do jeitinho 
que queríamos, mas algo aconteceu: algo ma-
ravilhoso chamado vida. Algo que transcende 
os nossos desejos e expectativas e nos prova 
que não ter controle sobre absolutamente 
nada talvez não seja tão ruim assim.

A casinha cor de rosa virou um apartamen-
to de onde também se ouve o canto dos pás-
saros. Na casa onde moram o casal e seus dois 
filhos dá para sentir o mesmo amor da grande 
família que encheria a mesa aos domingos. A 

O plano era

formatura em Medicina não veio, mas seguir 
carreira na área da Fisioterapia também permi-
tiu mudar vidas. Não deu para viajar o mundo, 
mas realizar o sonho de conhecer Nova York em 
pleno Natal foi suficiente para resgatar o brilho 
no olhar há tanto ofuscado pela rotina. Traba-
lhar duro se concretizou, mas foi muito além 
dos 50 anos e isso não impediu de curtir a vida 
da mesma forma. A vida não transcorreu na or-
dem tradicional – formatura, casamento, filhos, 

netos – e a gente consegue ser 
feliz da mesma maneira.

Imprevistos e mudanças de 
rota são naturais, mesmo quan-
do a vida nos derruba de jeito ou 
quando tudo parece estar à bei-
ra de desmoronar. “Vai ver que é 
assim mesmo e vai ser assim pra 
sempre, vai ficando complicado 
e ao mesmo tempo diferente... 
Não é a vida como está, e sim 
as coisas como são... São tudo 
pequenas coisas e tudo deve 
passar”, diz uma das minhas can-
ções favoritas, eternizada pelo 
talento de Renato Russo e sua 

Legião Urbana.
O fato é que os planos nos mantêm deter-

minados a seguir em frente, mas no caminho 
é comum que a vida mude as perguntas jus-
tamente quando pensamos ter encontrado as 
respostas que buscávamos. Então, agarre-se de 
corpo, alma e coração aos planos e aos sonhos, 
sejam eles do tamanho que forem, mas tenha 
em mente que às vezes não terem se realizado 
pode ter sido igualmente bom – ou até melhor.

Quando você 
acha que 
encontrou 

respostas, vem 
a vida e muda 
as perguntas.

OAB/RS 077.842

54 98105 0001
daniellebava@hotmail.com

Rua Marechal Floriano, 200, sala 201,
Edifício Plaza Center, Bento Gonçalves
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Divirta-se com as Palavras Cruzadas e 
com o Jogo dos 7 erros na página 22.
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Solução

BANCO 14

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

AAMB
BALNEARIO

PORESTACA
BALCEOB

CORTARAD
RERANGER
ATMVNOME

CERIMONIAL
CALOSAME
ETLHTRAI
NOMADEDT

DOSARATEU
URBRIR
RACHADURA

LASANHAAS

A cidade
como

Cabo Frio

Borracha 
que simula

o seio
materno

Ordem dos
Advogados
do Brasil
(sigla)

"(?) Você",
sucesso
do Barão
Vermelho

Arma pa-
ra matar
vampiros
(Folcl.)

Primeira
consoante
do nosso
alfabeto

Causar
aflição

Nova visão
sobre um
mesmo as-
sunto (pl.)

Atmosfera
física

(símbolo)

Formali-
dades se-
guidas em
ato solene

São cau-
sados pelo

sapato
apertado
O povo
errante
como o
cigano

Forma de
decote
suave

Conso-
antes de
"hino"

Macarrão
em cama-
das com 

molho (Cul.)
A carta
mais

valiosa do
pôquer

Erva do
chimarrão
"(?) de Jó",

cantiga

Aparar 
(o cabelo) 
Marcha de
manobras

Função do 
conta-gotas

Lasca;
fenda

Cervídeo 
do Canadá
Fotogra-

fias (bras.)

Sucede 
ao "U"
Jogar

água em

Nome da
letra "T"
Grife de
roupa

Descrente
em Deus

Interjeição
gaúcha

Gargalhar
Daniel
Alves, 

futebolista

Sílaba de
"trufa"

"Pula" a 
cerca (gír.)
500, em
romanos

Goste
muito

Chá, em
inglês

Item do
cadastro

"Nacional",
em Inpe

Orestes
Barbosa,
letrista
da MPB

Um milhar

Roçar os 
dentes uns
nos outros

O dedo no 
qual se põe
a aliança
Atmosfera

Dois ali-
mentos

ricos em 
vitamina A

3/atm — tea. 6/ranger. 9/balneário. 10/releituras.

Com a redução nos índices 
relacionados à pandemia do Co-
ronavírus em Bento Gonçalves, 
a Instituição Pequeno Grande 
Campeão e o Brique da Praça 
irão retornar as atividades em 
novembro. Respeitando as nor-
mativas do Distanciamento Con-
trolado do Estado e os decretos 
municipais, as edições do brique 
estavam suspensas há sete me-
ses. A suspensão dos eventos 
afetou 14 expositores, ultrapas-
sando a marca de mais de R$ 40 
mil de prejuízos. 

Agora, com a liberação por 
parte dos poderes públicos mu-
nicipal e estadual, as feiras do 
Brique da Praça irão retornar 
no dia 7 de novembro, próximo 
sábado, na Praça Centenário, no 
Centro. Serão seguidas todas as 
medidas do protocolo de segu-
rança criado para esse tipo de 
evento, com distanciamento, uti-
lização de máscara e disponibili-

Brique da Praça 
retorna em novembro

zação de álcool em gel. 
Realizada desde 2002, a ação 

reúne expositores de diversas 
áreas como vestuário, artesa-
nato, alimentação, entre outros, 
sendo promovida pela Institui-
ção Pequeno Grande Campeão. 
O objetivo é integrar as institui-
ções assistenciais do município 
e pessoas físicas (artesões, MEIs 
e outros), a fim de comercializar 
produtos de qualquer natureza, 
produzidos ou doados, propor-
cionando a captação de recursos 
necessários à manutenção dos 
projetos sociais.

Atualmente em forma-
to de Home Office, a Pequeno 
Grande Campeão atende pelo 
e-mail: pequenograndecampe-
ao@hotmail.com, pelo telefone 
(54) 3453 7193 e pelo celular/ 
WhatsApp (54) 99928 3380. 
Para mais informações sobre o 
Brique da Praça os contatos são 
os mesmos. 

Com o início da pandemia 
do Coronavírus, muitas pes-
soas precisaram deixar planos 
importantes de lado, inclusive 
momentos como casamentos, 
aniversários e formaturas. O 
casal Jessica da Rosa e Carlos 
Henrique Schramm vinham pla-
nejando seu casamento desde 
outubro do ano passado, com 
a programação de, aproxima-
damente, 200 convidados. “No 
ano passado já tínhamos todos 
os fornecedores contratados e 
o local alugado, ia ser em uma 
cidade próxima. Mandamos con-
vite para todos no começo de 
março, então veio a pandemia e 
não sabíamos mais o que fazer 
e quanto tempo isso iria durar”, 
recorda Jessica. 

A festa seria na pequena ci-
dade de Colinas e a preparação 
(cabelo e maquiagem) em Laje-
ado. Com todos os preparativos 
já alinhados, ficou difícil tomar 
uma decisão sobre o cancela-
mento. “Ficamos esperando até 
junho/julho, que foi quando pre-
cisamos dar um ultimato, se mu-
dávamos a data ou mantínhamos 

Governo libera eventos sociais 
e de entretenimento em regiões 
com bandeira laranja

Na segunda-feira, 26/10, o 
governo do Rio Grande do Sul al-
terou protocolos ligados ao setor 
de eventos, a partir de um novo 
decreto. A motivação do Estado 
foi a redução dos indicadores 
de propagação do Coronavírus. 
A partir de agora, também estão 
liberados eventos sociais e de en-
tretenimento em locais abertos e 
fechados, inclusive com público 
em pé, desde que a região esteja 
há pelo menos 28 dias seguidos 
sem bandeira vermelha. 

Assim como os demais even-
tos já liberados pelo Estado (fes-
tas infantis e eventos de maior 
porte), a realização somente po-
derá ocorrer em cidades que au-

torizaram e que estão no proces-
so de volta das aulas presenciais. 

Também foram alterados 
os protocolos para o setor da 
indústria. Com isso, todos os se-
tores poderão operar na capaci-
dade máxima quando estiverem 
na bandeira laranja, desde que 
respeitados os protocolos obri-
gatórios e a portaria da Secreta-
ria da Saúde que regulamenta a 
atividade desse setor durante a 
pandemia.

Após a mudança dos proto-
colos pelo Estado, a prefeitura 
de Bento Gonçalves publicou na 
terça-feira, 27/10, o 34º Decreto 
com orientações de prevenção ao 
Coronavírus. Confira o que fica 
determinado de acordo com o 
documento:

-Fica permitido o funciona-
mento de atividades em clubes 
sociais, salões comunitários e si-
milares. 

-Fica permitida a realização 
de eventos, tais como, eventos 
sociais e de entretenimento em 
buffets, casas de festas, casas de 
shows, casas noturnas ou simi-
lares em ambiente fechado, com 
público em pé. A realização desse 
tipo de evento fica permitida des-
de que a região esteja há 28 dias 
seguidos sem bandeira vermelha 
ou preta. Na bandeira laranja, o 
público máximo permitido será 
de 70 pessoas (entre público e 
trabalhadores). Em ambos os 
casos (bandeiras amarela e laran-

ja), os eventos devem ter, no má-
ximo, quatro horas de duração.

- Fica permitida a realização 
de eventos, tais como, eventos 
sociais e de entretenimento em 
ambiente aberto, com público em 
pé. Esses tipos de eventos podem 
ocorrer em regiões Covid que es-
tiverem há 14 dias seguidos sem 
bandeira vermelha ou preta.  Em 
locais com consumo de alimen-
tos ou bebidas, será permitido 
40% de lotação prevista no Plano 
de Prevenção Contra Incêndio 
(PPCI), respeitando o teto de ocu-
pação de oito metros quadrados 
por pessoa e distanciamento es-
tabelecido no modo de operação.  
Em locais que não ofertam bebi-
das ou comida, a lotação máxima 
poderá ser de 50% prevista pelo 
PPCI, respeitando o teto e o dis-
tanciamento. A duração dos even-
tos também será de, no máximo, 
quatro horas.

APONTE A CÂMERA DO SEU 
CELULAR E CONFIRA O DECRE-
TO MUNICIPAL NA ÍNTEGRA

Ficam liberados, 
inclusive, eventos 
em buffets, casas 
de festas, casas 
de shows e casas 
noturnas em 
ambientes fechados 
e com público em 
pé, desde que a 
região esteja há 28 
dias seguidos sem 
bandeira vermelha

O casamento dos sonhos 
em meio à pandemia 

outro formato”, conta. 
Como marcar uma nova data 

não seria possível diante das in-
certezas da pandemia, o casal 
decidiu manter todos os forne-
cedores contratados (fotógrafo, 
doces, decoração...) e mudar to-
talmente a ideia da festa. “Opta-
mos por um formato no qual so-
mente pais e padrinhos, além de 
dois casais que tinham funções – 
cantor e celebrante –  ficaram na 
lista. Não tivemos avós, primos, 
tios, amigos de infância... no total 
deu 30 pessoas”, comenta. 

Mesmo assim, Jessica conta 
que o momento não deixou de 
ser especial e afirma ter tido o 
“casamento dos sonhos”. “Casa-
mos no sítio da minha sogra, ao 
ar livre. Também tivemos ceri-
mônia na igreja, que até então 
não estava permitido e foi libera-
do alguns dias antes do nosso ca-
samento. Eles agilizaram o pro-
cesso para a gente e foi tudo um 
sonho, um conto de fadas. Hoje, 
pensando bem, apenas gostaria 
de ter tido mais pessoas para co-
memorar”, declara Jessica. 
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Apenas uma escola da 
rede estadual de Bento 
já retornou às aulas

A previsão da 16ª Coordenado-
ria Regional de Educação (16ª CRE) 
era de que as aulas presenciais no 
Ensino Médio da Rede Estadual 
de Bento Gonçalves retornassem 
gradativamente ao longo desta 
semana. Entretanto, até o momen-
to, apenas o Colégio Bom Retiro 
retomou o ensino presencial. No 
local, cerca de 30 alunos voltaram 
pela manhã e sete à noite, ainda na 
terça-feira, 27/10. Na mesma data, 
a Secretaria Municipal de Saúde re-
alizou a testagem dos professores 
e funcionários do Bom Retiro, do 
Mestre Santa Bárbara, do Landell 
de Moura, do Dona Isabel, do Cecí-
lia Meireles e do Colégio Imaculada 
Conceição. Conforme a prefeitura, 
quatro profissionais tiveram exame 
positivo para Coronavírus.  

No Colégio Landell de Moura, 
esse foi um dos impeditivos para 
o retorno presencial. De acordo 
com a diretora, Rosalice Rossetti 
Morbini, três professores testaram 
positivo para coronavírus e dois 
professores estão afastados por 

pertencerem ao grupo de risco, o 
que prejudica o quadro de funcio-
nários da escola. Além disso, a di-
retora afirma que não há EPIs su-
ficientes para o retorno presencial. 
No Mestre Santa Bárbara, no Dona 
Isabel e no colégio Cecília Meire-
les as aulas presenciais devem ser 
retomadas na próxima terça-feira, 
03/11. Isso porque eles aguardam 
o cronograma de transporte dos 
estudantes, que é disponibilizado 
pelo município e que deverá ser li-
berado apenas na semana que vem 
para os alunos da rede estadual. 
Outras justificativas para o adia-
mento do retorno estão ligadas ao 
quadro de funcionários, que aca-
bou sendo modificado ao longo da 
pandemia, e à falta de EPIs. 

No Mestre, deverão retornar 
97 estudantes no turno da manhã 
e 15 à noite. No Dona Isabel, até o 
momento 30 alunos indicaram que 
irão voltar às aulas pela manhã e 
8 à noite. Já no Cecília, cerca de 30 
alunos retornam no turno da ma-
nhã e quatro à noite. 
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Bento Gonçalves registrou 
dois assassinatos entre a ma-
drugada da última sexta-feira, 
23/10, e à madrugada de sába-
do, 24/10, chegando a marca de 
24 mortes violentas desde o iní-
cio do ano. O primeiro homicídio 
aconteceu no bairro Maria Go-
retti, nas imediações da chama-
da Vila do Sapo. Tayrine Alff foi 
ferida com cerca de cinco dispa-

O Corpo de Bombeiros de Ben-
to Gonçalves atendeu na tarde de 
segunda-feira (26/10) a uma ocor-
rência de localização de artefato 
explosivo em uma tenda de produ-
tos coloniais localizada às margens 
da BR-470, no distrito de Tuiuty.

Um cano de pvc preto com um 
cordão queimado na ponta havia 
sido colocado na entrada de um 
prédio de três pavimentos conheci-
do como “Tenda das gurias”.

Os bombeiros evacuaram o 
prédio e isolaram a área. Agen-
tes da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), da Brigada Militar e do Ba-
talhão de Operações Especiais da 
Brigada Militar (BOPE) de Porto 
Alegre foram acionados. O artefato 
foi retirado e levado para uma área 
desabitada, onde foi feita a detona-
ção controlada do explosivo, que 
tinha grande poder destrutivo.

Dois homicídios são registrados em 24h 

Explosivo é encontrado em tenda 
de produtos coloniais na BR-470

Tayrine Alff, de 25 
anos, foi baleada 
no Maria Goretti. Já 
Marcos Menegotto, 
de 32 anos, foi 
morto dentro de 
casa no bairro 
Salgado

ros de arma de fogo, que atingi-
ram a região do tórax e do abdô-
men. Ela foi atendida pelo Corpo 
de Bombeiros e chegou a ser en-
caminhada com vida ao Hospital 
Tacchini, mas não resistiu. 

De acordo com os Bombei-
ros, ela foi encontrada escorada 
em uma parede atrás de uma 
residência, já inconsciente. As 
autoridades policiais não re-

passaram detalhes sobre como 
aconteceu o crime. Questionado 
sobre o assassinato ter sido co-
metido pelo companheiro da ví-
tima, conforme versão apresen-
tada por populares, o delegado 
da DPPA, Arthur Reguse, afirma 
que a investigação foi encami-
nhada à 1ª Delegacia de Polícia 
(1ªDP) “por não ter qualquer 
dado concreto na madrugada 

que pudesse classificar como 
passional o crime”. 

Aproximadamente 24h de-
pois, Marcos Menegotto, de 32 
anos, foi morto dentro de casa no 
bairro Salgado. De acordo com a 
Brigada Militar, dois homens te-
riam chegado em um Fiat Uno 
verde, entrado pela porta da 
cozinha e, em seguida, invadi-
do a sala onde a vítima estava. 
Foram aproximadamente nove 
tiros que culminaram na morte 
de Menegotto. A esposa e os dois 
filhos estavam no quarto e não 
foram feridos.

O Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) foi 
chamado e atestou o óbito. A 
Brigada Militar efetuou o regis-
tro e o Instituto Geral de Perícias 
(IGP) realizou os trâmites legais. 
A autoria e motivação do crime 
também são desconhecidas até o 
momento. 

No início da manhã do último 
sábado, 24/10, Policiais Rodovi-
ários Federais recuperaram um 
veículo Fiat Uno que havia sido fur-
tado na tarde de sexta-feira, 23/10, 
em Bento Gonçalves.

Após receber informações so-
bre possível localização, a equipe 
de policiais realizou buscas e lo-
grou êxito em recuperar o veículo 
que havia sido abandonado. O vei-
culo estava sem as rodas e o estepe.

O automóvel foi apresentado 
na área judiciária e será restituído 
ao proprietário.

Também no sábado, após re-
ceber informações do serviço de 
inteligência da PRF, policiais ro-
doviários federais abordaram um 
Prisma na BR-470 Km 204, em 

Na tarde desta sexta-feira, 
23/10, por volta das 16h, poli-
ciais civis da 1ª Delegacia de Po-
lícia (1ªDP), com apoio da 2ªDP, 
prenderam um homem de 30 
anos e uma mulher de 29 anos 
por tráfico de drogas. 

De acordo com a Polícia Ci-
vil, segundo informações, o casal 
costumava realizar tele-entrega 
de cocaína pela cidade, com um 

Na manhã de quarta-feira, 
28/10, a Polícia Civil e a Brigada 
Militar realizaram operação con-
junta no bairro Nossa Senhora do 
Carmo (antigo Nossa Senhora da 
Saúde) em Bento Gonçalves.

A ação resultou na prisão de 

PRF recupera carro 
clonado e furtado

Homem é ferido por 
disparos de arma de 
fogo no Maria Goretti

Bento Gonçalves.
Ao consultarem a documen-

tação e verificarem os sinais iden-
tificadores do veículo, os agentes 
constataram que o documento 
do carro era falso e que as placas 
eram clonadas. A condutora de 34 
anos, de Nova Prata, declarou que 
o proprietário era seu ex-esposo. O 
homem, de 48 anos, de Nova Bas-
sano,  que tem antecedentes por 
receptação, se apresentou durante 
a fiscalização.

O casal foi preso e encami-
nhado juntamente com o veículo à 
área judiciária e responderá pelos 
crimes de receptação, uso de docu-
mento falso e adulteração de sinal 
identificador. O automóvel foi resti-
tuído ao proprietário.

Na noite de terça-feira, 27/10, 
um homem de 31 anos foi ferido 
com disparos de arma de fogo no 
bairro Maria Goretti, na localidade 
conhecida como Vila do Sapo, em 
Bento Gonçalves. De acordo com a 
Brigada Militar, o Centro Integrado 
de Operações (CIOp) foi informado 
pelo telefone 190 sobre os dispa-
ros, deslocando guarnições até a 
travessa Aldo Bernardini. 

No local a vítima foi encontra-
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Casal que realizava 
tele-entrega de drogas 
é preso no Centro

Três pessoas são presas no 
Nossa Senhora do Carmo

Ford/Ka, de cor branca. 
Eles foram localizados na 

rua Doutor Montaury, bairro 
Centro. Com eles foram apreen-
didas 43 buchas de cocaína, além 
de celulares, máquinas de cartão 
e certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, o casal foi 
preso em flagrante por tráfico e 
recolhido à Penitenciária Esta-
dual de Bento Gonçalves.
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Rápidas
Um homem, uma mulher, grávida de 6 meses, e uma 

criança foram encontrados mortos por disparo de arma de 
fogo dentro da residência onde moravam, no bairro Jardim 
Iracema, em Caxias do Sul, na manhã de terça-feira, 27/10. 
Eles foram identificados como Édson Toffolo, 37 anos, Vanes-
sa Martins dos Santos, 29, e Enzo dos Santos de Oliveira, de 
4 anos. Segundo o Comando Regional de Polícia Ostensiva 
da Serra (CRPO-Serra), o casal não tinha antecedentes crimi-
nais, apenas registros como vítimas de ameaça em 2019. A 
família foi morta enquanto dormia. O caso será investigado 
pela Polícia Civil. 

da em via pública, com ferimento 
nas duas pernas. Imediatamente 
foi acionado o SAMU e o Corpo de 
Bombeiros, para prestar os primei-
ros socorros e conduzir a vítima 
para atendimento hospitalar.

Policiais da BM realizaram 
buscas pelo(s) suspeito(s) do cri-
me, mas até o momento  ninguém 
foi localizado. As investigações 
para apurar a autoria estão a car-
go da Polícia Civil.

dois homens, de 27 e 35 anos, e 
de uma mulher, de 21 anos, por 
tráfico de drogas. Com o trio fo-
ram apreendidos 27 buchas de 
cocaína, 4 porções de maconha, 
2 celulares, 1 caderno de anota-
ção e R$ 4.017.
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Por volta das 18h30 de quarta-
-feira, 28/10, a Brigada Militar de 
Farroupilha foi informada sobre 
uma mala jogada às margens da 
RSC-453, na linha Rio Buratti, en-
tre Bento Gonçalves e Farroupilha,. 
Um morador das proximidades 
disse que, ao passar pelo local, sen-
tiu um cheiro forte vindo da mala. 

A guarnição, então, se des-

Corpo esquartejado é 
localizado dentro de mala 
na RSC-453, entre Bento 
e Farroupilha

locou até o endereço e localizou 
o objeto. Dentro da mala foram 
encontrados vários sacos de lixo 
fechados. Ao abri-los, os policiais 
constataram que se tratava de par-
tes de um ser humano.

Diante do fato, o local foi isola-
do para chegada da Polícia Civil de 
Farroupilha e do Instituto Geral de 
Perícias.
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O sorriso é o nosso principal cartão de visitas. Ele tem o 
poder de encantar as outras pessoas logo nos primeiros 
minutos de uma conversa. Por isso, a busca pela 
perfeição dele é um dos principais objetivos de muitas 
pessoas. Para auxiliar a conquistar esse sonho, um dos 
procedimentos estéticos existentes na odontologia atual 
são as lentes de contato dental, forte aliada na conquista 
do sorriso perfeito.
Além de ser especializada em implantes, nós, da Oral 
Unic Bento Gonçalves, trabalhamos com o que há 
de mais moderno no ramo odontológico, como, por 
exemplo, as lentes de contato. Elas são fragmentos 
de porcelana extrafinos, podendo ter apenas 0,2mm 
de espessura exigindo o mínimo desgaste dentário 
para o tratamento. Após a minuciosa avaliação do 
profissional, as lentes são indicadas em diversas 
situações: para pequenos reparos ou manchas de dentes 
que já foram tratados canal, reparos que devolvam a 

estética do paciente, dentes 
desgastados ou com pequenas 
fraturas, dentes ligeiramente 
desalinhados ou com forma 
irregular e dentes pequenos 
com muito espaço entre eles.
As lentes auxiliam na melhora 
da qualidade de vida, 
especialmente no que se refere 
à autoestima e não existe 
nenhum tipo de malefício para 
a saúde do paciente. Em casos 
isolados, o desgaste do preparo 
é o mínimo possível, visando 

apenas à correção de pequenas falhas.

Mitos e tratamento
Muitos mitos sobre a colocação das lentes são discutidos, 
como a cor e o formato, ou dentes muito brancos e 
artificiais. Porém, tudo isso pode ser resolvido através 
de planejamento e conversa com o paciente. Mudanças 
radicais na face podem ser traumáticas, portanto, deve 
ter o planejamento e estudo de cada caso em específico 
e tudo deve ser feito com muita naturalidade.
Muitas são as etapas que devem ser seguidas para o 
bom andamento do tratamento. Entretanto, uma das 
mais importantes é a colocação do mockup na boca do 
paciente, uma espécie de ‘test drive’ das futuras lentes. É 
nesse momento que o paciente vai optar pela mudança 
de formato e tamanho, levando em consideração tudo 
que foi planejado. É um trabalho a ser desenvolvido com 
muita cautela que devolve a autoestima e o principal: a 
vontade de sorrir novamente.

Dicas da dentista
Lentes de contato, 
sorriso perfeito e 
autoestima garantida

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

Com a presença de lideranças, convidados 
especiais e imprensa e seguindo os protocolos 
de segurança, inaugurou no último dia 
22/10, o Memorial Bento XVI. O novo 
empreendimento tem como compromisso 
proporcionar mais que um serviço funerário 
completo, mas um atendimento humanizado, 
amparando todas as famílias no momento 
doloroso da despedida de um ente querido, 
proporcionando ainda conforto, modernidade 
e profissionalismo.
O espaço conta com laboratório de 
tanatopraxia, técnica avançada na 
conservação do corpo para uma cerimônia 
segura, além de um espaço amplo e moderno 
com duas salas velatórias e uma sala 
reservada exclusivamente para descanso das 
famílias. O Memorial Bento XVI é comandado 
por Claudete Giacomelli Zaffonato, Lindomar 
Firmiano Figueira, Louise Zaffonato Figueira 
e Lucas Vargas. 
O evento contou 
com a assessoria 
de Vera Quadros.

Memorial
Bento
XVI

Fotos: Jeferson Soldi

Casa nova
A Maxxi 4 Imóveis, de 
Bento Gonçalves, está 
em novo endereço! 
Em um espaço mais 
amplo e moderno, 
a imobiliária agora 
atende seus clientes 
no Centro Comercial 
do Shopping Bento 
(Rua Marechal 
Deodoro, 230, sala 
1103). No registro, 
a qualificada equipe: 
Ricardo Turcato, Dico 
Ferreira, Carlos Rizzi  
e Eliseu Dalpian. Você 
pode acompanhar as 
novidades em imóveis 
pelas redes sociais: 
@maxxi4imóveis

Ana Paula Ribeiro Chies
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Para comandar este espaço especial semanal destinado à boa alimentação, o 
Armazém Fit Store convidou a nutricionista Daniela Heberle (CRN2 10075P) 
para falar sobre sobre saúde da mulher e, mais especificamente, sobre uma 
condição que afeta a rotina diária de muitas mulheres. Confira: 
 
“A Síndrome Pré-Menstrual, também conhecida como Tensão Pré-
Menstrual (TPM), representa um conjunto de sintomas físicos, emocionais e 
comportamentais, que iniciam uma ou duas semanas anteriores à menstruação 
e aliviam com o início do fluxo menstrual. 
 
A vitamina B6, o cálcio, o magnésio e ômega 3 têm como função melhorar os 
sintomas da TPM, aliviando as cólicas, a ansiedade, irritabilidade e a retenção 
de líquidos. Esses nutrientes podem ser encontrados em oleaginosas, cereais 
integrais, legumes, kombuchas e  chocolate 70% cacau. Recomendações não 
substituem o acompanhamento de um profissional nutricionista”

No Armazém Fit Store é possível encontrar diversas sementes, castanhas, 
cereais, opções de kombuchas e chocolates com diferentes percentuais de 
cacau para te auxiliar na dieta e na tua saúde!

recomenda!

Rua Sen. Joaquim Pedro Salgado Filho, 139, Cidade Alta. 3702-0767 - 9 9119-0184 
- @armazemfitstore.bentogonçalves

O já consagrado Troféu Vinha Velha foi revelado na segunda-feira, 26/10, e 
consagrou empresas e profissionais de Bento. Nesta 7ª edição, os vencedores 
foram Vinícola Salton, que ganhou o troféu ‘Produtor Nacional do Ano’; Evino, de 
São Paulo, foi eleito ‘Importador do Ano’; e Vinícola Thera, de Bom Retiro (SC) 
conquistou ‘Revelação Mundus Vini’, e Adriano Miolo (foto), presidente e enólogo 
da vinícola Miolo, foi eleito ‘Personalidade do Ano’. A escolha dos vencedores do 
Troféu Vinha Velha 2020 aconteceu por meio de consulta com especialistas do 
universo do vinho (produtores, enólogos, jornalistas, sommeliers, importadores 
e profissionais de destaque em geral), que selecionaram nomes que fizeram a 
diferença no mercado ao longo do último ano. No total, foram 300 votos.

Trofeu
Vinha
Velha

Fotos: Divulgação

´

Nutricionista 
Daniela 

Heberle, 
CRN2 

10075P
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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

VENDE-SE
cadeira infantil para
carro, marca Burigotto, 
seminova. Valor R$ 250.
Contato (54) 99179 7498
ou 3453 2544, com Sérgio.

VENDO
Apartamento, no Ed. Zanoni, 
Centro, com 3 dormitórios,
dependência, cozinha, sala de 
estar, lavabo, banheiro social,
split e ótima split e ótima garagem. Andar alto, 
único à venda de frente para a 
Marechal Deodoro, 115m² de 
área privativa mais a área da
garagem. Valor R$ 390.000,00. 
Aceito imóvel de menor valor e 
parcelo. Contato (54) 99981 7423

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. Valor R$ 260.000. 
Contato: (54) 984404 5302 ou 99981 3000.
VENDOVENDO terrenos e 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. 
VENDOVENDO casas personalizadas, em alvenaria, Steel 
Framing ou Wood Framing. Contate nossos 
especialistas para ter a melhor tecnologia ao seu 
alcance (54) 3449 4444. 
VENDOVENDO terrenos no Condomínio Villaggio Toscana, 
bairro Barracão, em ótima localização, lotes 
individuais, condomínio fechado. Preço especial à 
vista ou financiamento direto. Avalio seu automóvel 
como parte da entrada. 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, mediante avaliação. Contato 
(54) 99981 3000 ou 98404 5302.
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70 54 98114 9732
eecagna@terra.com.br

evandro.ecagna
VENDA DE IMÓVEIS NOVOS,
USADOS E ÁREAS DE TERRAS

EF90

R$ 700.000

R$ 360.000

BAIRRO LICORSUL

BAIRRO SÃO ROQUEEF116

- 2 pavimentos
- 3 dormitórios, sendo um deles com closet
- 2 banheiros sociais
- Lavanderia com churrasqueira
- Cozinha para parte superior e inferior
- - Sala de estar, sala de jantar com home e bar, 
na parte superior
- Garagem para dois carros 

- Apartamento de 2 dormitórios, com suíte
- Excelente posição solar
- Churrasqueira
- Piso porcelanato na área social
- Piso laminado na área íntima
- Uma vaga de garagem
- Rebai- Rebaixo de gesso em todo apartamento
- Espera para ar-condicionado 

- Área privativa de 194,26m², área total de 325,00m²

- Área privativa de 75,08m²,  área total de 101,00m²

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

PRONTO PARA MORAR NO DON INÁCIO
R$ 112.000 | FINANCIÁVEL | 2 DORMITÓRIOS

COM SACADA ABERTA FIL1368

PRONTO PARA MORAR | BAIRRO HUMAITÁ
R$ 135.000 | 2 DORMITÓRIOS | COM SACADA 

ABERTA FIL1803

PRONTO PARA MORAR NO HUMAITÁ
R$ 160.000 | FINANCIÁVEL | 2 DORMITÓRIOS 

EM ANDAR ALTO FIL1810

     PRONTO PARA MORAR | BAIRRO SÃO JOÃO 
R$ 138.000 | 2 DORMITÓRIOS

COM MÓVEIS PLANEJADOS FIL1817

www.oliparimoveis.com.br

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

LOCAÇÕES
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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

Imóveis

ALUGO apartamento 
de um dormitório, no 
bairro Verona. Valor 
R$ 550. Envio fotos 
pelo WhatsApp. Con-

tato (54) 98407 7256.

VENDO apartamento, 
no bairro Bertolini, com 
2 dormitórios, sacada 
aberta, cozinha, sala, 
área de serviços, banhei-
ro social e vaga de gara-
gem.  Financiável, pode 
ser usado o FGTS e en-
trada parcelada. Possui 
ótima posição solar. Va-
lor R$ 135.000. Contato 
(54) 99683 6257, com 
Luiz Creci 42.589. 

VENDO apartamento no 
Humaitá, pronto para mo-
rar, com 2 dormitórios, 

ASTRA 2.0 ADVANTAGE
CORROLA 2.0 XEI
CRONOS AUTOMÁTICO
CRUZE LT 1.4 AUTOMÁTICO
DUSTER 1.6
DUSTER 2.0 AUTOMÁTICA
EECOSPORT XLS 1.6
ETIOS X 1.3 
FIT 1.5 LX AUTOMÁTICO
FUSION 2.0 TITANIUM AWD
GRAND SIENA 1.4
IDEA ADVENTURE 
JETTA 1.4 TSI 
OUTOUTLANDER  2.2  DIESEL
PALIO WEEKEND 1.6
PALIO 1.0 FIRE 4 PORTAS
SANDERO 1.6  GT LINE
STRADA 1.4 CD FREEDOM

2008
2019
2019
2018
2017
2013
20052005
2016
2016
2016
2013
2015
2016
20192019
2014
2013
2011
2020

PRETO
PRETO
PRETO
BRANCO
BRANCA
PRETA
VERMELHAVERMELHA
CINZA
BRANCO
PRATA
BRANCO
VERMELHA
BRANCO
BBRANCA
BRANCA
PRETO
BRANCO
CINZA

STRADA 1.4 CD FREEDOM
SANTAFÉ 2.7 AUTOMÁTICA
SANTANA EVIDENCE
SIENA FIRE
SCENIC 1.6
TORO 2.0 VOLCANO DIESEL
REBOQUE BASCUREBOQUE BASCULANTE
TROLLER T4
TRATOR AGRALE 4233 30 CV
TRATOR AGRALE 5075.4 4x4
TRATOR YANMAR 1030
TRATOR YANMAR 1055
TRATOR YANMAR 1050 TURBO
TTRATOR LS R 50 154 HORAS
VECTRA SEDAN 2.0
HONDA/CG 160 FAN ESDI

 

2020
2010
1996
2010
2010
2019
20172017
2013
2018
2014
2007
2005
1994
20182018
2010
2017

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

sacada aberta, banheiro 
social e vaga de garagem.  
Pode ser financiado. Pré-
dio fica a 3 minutos do 
Centro e em lugar calmo 
com ótima vista e posi-
ção solar. Valor a partir 
R$ 135.000. Contato (54) 
99683 6257, com Luiz. 
Creci 42.589.

VENDO terreno escritu-
rado, medindo 10x20m, 
na rua João Busnello, 
bairro Ouro Verde. Valor 
R$ 99.999. Não aceito tro-
ca.  Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 
42.589.
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Pontos de Distribuição SERRANOSSA

(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

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

CONTRATA:

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

• ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (2 VAGAS)
• ANALISTA DE PCP 
• ANALISTA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
• ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (3 VAGAS)
• ASSISTENTE COMERCIAL (3 VAGAS)
• ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO
•• ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
• AUXILIAR EXPEDIÇÃO (8 VAGAS)
• AUXILIAR DE MARCENARIA (2 VAGAS)
• CONTROLADOR DE MATERIAIS
• ELETROTÉCNICO (2 VAGAS)
• ELETROMECÂNICO (3 VAGAS)
• ESTAGIÁRIOS DE ENG. MECÂNICA OU PRODUÇÃO
•• EXPEDIDOR
• GERENTE DE VENDAS
• GERENTE DE PRODUÇÃO (3 VAGAS)
• INSPETOR DE QUALIDADE (2 VAGAS)
• LÍDER DE EMBALAGEM
• LÍDER DE USINAGEM
• MOTORISTA CATEGORIA C (3 VAGAS) 
•• MONTADOR DE MÁQUINAS (2 VAGAS)
• OPERADOR DE PROCESSOS DE PINTURA (4 VAGAS)
• PINTOR (A) À PISTOLA (4 VAGAS)
• SOLDADOR MIG E TIG (7 VAGAS)
• TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (2 VAGAS)
• TORNEIRO MECÂNICO (6 VAGAS)
• VENDEDOR TÉCNICO (3 VAGAS)
•• VENDEDOR EXTERNO DE TRANSPORTES

VAGAS URGENTES:
- OPERADOR DE MÁQUINAS MOVELEIRAS,
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO E COMPRADOR (A)

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

Palazzo Del Lavoro, rua Cândido Costa, 65, sala 1110

* ALMOXARIFE
* ASSISTENTE DE LOGÍSTICA
* ASSISTENTE DE PCP
* ASSISTENTE DE TI
* AUXILIAR DE COZINHA NOTURNO
* AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE
    SISTEMAS DE SEGURAN    SISTEMAS DE SEGURANÇA
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO MARMORARIA
* COSTUREIRA
* COZINHEIRO A
* ELETRICISTA AUTOMOTIVO
* ELETROMECÂNICO
* ESTÁGIO  ENGENHARIA CIVIL 
* ES* ESTOFADOR
* LAVADOR DE CAMINHÕES
* LÍDER DE CROMAGEM VESPERTINO
* MECÂNICO / ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO

* MECÂNICO DIESEL
* MONTADOR DE ESQUADRIAS
* MONTADOR/ PINTOR LID/
    METROLOGIA
* MOTORISTA DE TRUCK
* OPERADOR DE CNC 
* OPERADOR DE FURADEIRA* OPERADOR DE FURADEIRA
    MÚLTIPLA
* OPERADOR DE MÁQUINAS
    METALÚRGICAS/ MOVELEIRA
* OPERADORA DE CAIXA
    FARROUPILHA
* PINTOR PINTURA A PÓ
* PIN* PINTOR / CHAPEADOR DE
    CAMINHÕES
* PROTOTIPISTA
* SOLDADOR MIG/ TIG
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“A gente sente que está abandonado”, 
desabafam moradores da linha Buratti
Há pelo menos 
30 anos, mais de 
200 famílias da 
localidade precisam 
lidar com a estrada 
em péssimas 
condições, com o 
descarte de lixo 
nos barrancos, com 
a falta de coleta 
seletiva e com a 
poluição do rio

Eduarda Eitelven Bucco

Na semana passada, o agri-
cultor Valdecir Bellé decidiu dar 
um recado aos candidatos a pre-
feito e vereador de Bento Gon-
çalves. Por meio de um vídeo, 
destacou os principais proble-
mas de quem nasceu, cresceu e 
trabalha na linha Buratti, no in-
terior do município. Apesar de 
apenas seis quilômetros de dis-
tância separarem a área urba-
na da localidade, Bellé e outras 
mais de 200 famílias afirmam 
sentirem-se abandonadas pelo 
Poder Público. “Desde a época 
do meu pai, Geraldo Bellé, a es-
trada está sempre nas mesmas 
condições. Vivemos mendigan-
do para que sejam realizados 
consertos. Aí às vezes eles dão 
uma melhorada, uma “tapeada”, 
mas é tudo superficial. Passa 
uns dias e está tudo igual de 
novo”, lamenta. 

De acordo com o agricultor, 
somente na última safra, foram 
destinados cerca de 4 milhões 
de quilos de uva para vinícolas 
da cidade, e a precariedade da 
estrada dificulta o escoamento 
da produção. Além disso, mui-
tas pessoas que residem no 
local trabalham e/ou estudam 
na área urbana precisam lidar 
diariamente com buracos e des-
níveis, com a pouca visibilidade 

por conta das plantas e com tre-
chos estreitos.  “Eles falam que 
apenas vão fazer alguma coisa 
quando tiver turismo. Quando 
vier alguma agroindústria, algu-
ma pousada ou outro empreen-
dimento. Mas para que alguém 
queira investir aqui, é preciso, 
no mínimo, ter a certeza de uma 
boa estrada para chegar até o lo-
cal”, comenta o estudante Mar-
cos Eduardo Tonello, que aos 19 
anos já pensa em deixar a linha 
Buratti. “Muitos não ficam aqui 
principalmente por causa da 
estrada. É difícil para os jovens. 
Estou estudando outra coisa 
[Engenharia Mecânica] porque 
isso nos desmotiva”, desabafa. 

A estudante de matemática 
Raiana Jaqueline Conci, de 21 
anos, que nasceu e reside no lo-
cal, conta que os próprios mora-
dores estão fazendo alguns ser-
viços para garantir um pouco de 
segurança às famílias. “Foram 
feitas roçadas pelos próprios 
moradores porque não estáva-
mos conseguindo enxergar o 
outro lado [da estrada], para sa-
ber se vem carro. Então a comu-
nidade está tendo que fazer o 
trabalho da prefeitura”, lamenta. 

MEIO AMBIENTE 
PEDE SOCORRO
Outra demanda antiga da 

comunidade está ligada à polui-
ção do rio Buratti, que recebe 
esgoto de residências e pro-
dutos químicos de empresas 
ao longo de seu curso. “Eu não 
lembro quanto tinha peixe aqui, 
mas meu pai me conta essa his-
tória. Agora só vemos a água 
preta e bastante espuma, além 
de sentir o cheiro forte”, comen-
ta o agricultor Valdecir Bellé. 
De acordo com os moradores, 
já foram feitas diversas fiscali-
zações, coletas e análises dos 
resíduos despejados no rio, mas 
a situação continua a mesma há 
décadas. 

Ainda envolvendo o meio 
ambiente, os moradores recla-
mam do descarte incorreto de 
lixo no local, feito por pessoas 
de outras localidades e até por 
empresas. “Eles vêm à noite 

ou em horários de pouco mo-
vimento e descartam móveis, 
produtos químicos e outros re-
síduos”, relatam. A solução, para 
eles, seriam a instalação de câ-
meras e a aplicação de multas 
severas, mas diversas denúncias 
já foram feitas e ninguém foi pu-
nido. 

Por fim, os moradores soli-
citam uma solução para a coleta 
de lixo, que não passa pelo local. 
“Temos que nos organizar para 
levar o lixo até a cidade, em uma 
recicladora”, conta Raiana. De 
acordo com eles, foi sugerido 
no ano passado que a prefeitu-
ra instalasse um contêiner até 
onde o caminhão do lixo chega, 
para que as famílias despejas-
sem os resíduos no local. “Não 
queremos que passe de casa em 
casa, porque a gente entende a 
dificuldade. Então na verdade 
nós não queremos luxo, apenas 
o básico”, desabafa Bellé. 

De acordo com a prefeitura, 
já está licitada a obra para as-
faltamento do trecho inicial da 
linha Buratti, que compreende-
rá 1,4km. Além disso, a Corsan 
afirma que está em processo de 
documentação a construção da 
Estação de Tratamento de Esgo-
to (ETE) do Buratti, a qual deve-
rá ser iniciada em breve. 

“A gente vê muitos municí-
pios vizinhos com asfalto por 
tudo. Mas parece que a gente 
só dá despesa e que tudo que 
fazem é um favor para nós”, de-
sabafa o estudante Marcos Edu-
ardo. “Um asfalto seria o me-
lhor, mas ao menos se fizessem 
um calendário de manutenção 
nas comunidades do interior, 
já resolveria em partes”, suge-
re Raiane. “Estamos chegando 
a um limite. Tem muita gente 
aqui que vive estressada por 
conta dessas questões. Não te-
mos qualidade de vida. Então 
queremos um compromisso dos 
candidatos, não apenas com a 
nossa comunidade, mas com 
todo o interior de Bento Gonçal-
ves. O medo é que a gente caia 
no esquecimento e nada mude 
de novo nos próximos quatro 
anos”, finaliza Bellé.
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Candidatos à prefeitura de Bento 
Eleições 2020

SERRANOSSA 
entrevistou os nove 
candidatos à prefeitura 
de Bento para conhecer 
suas principais propostas 
para a cidade

Faltam 15 dias paras as eleições mu-
nicipais 2020 e os candidatos à prefeitura 
de Bento Gonçalves estão finalmente de-
finidos. Após ações judiciais solicitando 
a impugnação da candidatura de três dos 
concorrentes, ficou mantido o número 
inicial de candidaturas: serão nove nomes 
disputando o cargo. São eles Alcindo Ga-
brielli do MDB (15), Camerini do PSB (40), 
Delegado Álvaro Becker do DEM (25), Dio-
go Siqueira do PSDB (45), Marcio Possan 
do PT (13), Paulo Caleffi do PSD (55), Po-
zza do PSC (20), Tesser do Cidadania (23) 
e Volmar Giordani do PRTB (28). Nesta edi-
ção do jornal SERRANOSSA, apresentamos 
três questões centrais aos nove candidatos, 
a fim de conhecer suas personalidades e 
suas propostas para Bento Gonçalves.

Os candidatos que tiveram ações ju-
diciais contra suas candidaturas foram 
Camerini, Delegado Álvaro Becker e Pozza. 
No caso do candidato Álvaro Becker, o Mi-
nistério Público Eleitoral do RS havia ajui-
zado ação de impugnação, tendo como ar-
gumento o fato de que o delegado não teria 
preenchido o “requisito temporal de desin-
compatibilização”. Na ocasião, o candidato 
havia saído de seu cargo como titular da 2ª 
Delegacia de Polícia (2ª DP) do município 
no tempo solicitado, mas retornou após a 
mudança da data do pleito em função da 
pandemia – que passou para o dia 15 de 
novembro. 

Após a ação, a defesa do delegado 
apresentou contestação, afirmando que o 
candidato havia cumprido os prazos legais. 
Dessa forma, a Justiça Eleitoral, por meio 
da juíza de Bento Gonçalves Romani Dal-
cin, deferiu a candidatura do delegado. 

Já as candidaturas de Camerini e Pozza 
seguem em julgamento, mas sua participa-
ção nas eleições foi permitida pela Justiça. 
Dessa forma, seus nomes aparecerão na 
urna eletrônica, mas o julgamento seguirá.

Em relação a Camerini, o pedido de 
indeferimento da candidatura havia sido 
feito pelo Ministério Público, tendo como 
argumento a cassação do mandato de Ca-
merini à Câmara de Vereadores no ano pas-
sado, por quebra de decoro parlamentar. 
Isso, de acordo com a Lei Eleitoral, tornaria 
Camerini inelegível por 8 anos.  Entretanto, 
no dia 08/10, uma liminar da Justiça possi-
bilitou a suspensão da cassação do manda-
to de Camerini, que retornou ao cargo de 
vereador na Câmara e o que tornaria pos-
sível sua candidatura à prefeitura de Bento.

Já no dia 15/10, a juíza eleitoral Ro-
mani Dalcin indeferiu a candidatura de 
Camerini, alegando que “a ação visando a 
anular o ato de cassação do mandato, por 
falta de decoro parlamentar, não afasta a 
inelegibilidade”.  

Por fim, de acordo com a decisão do 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Cameri-
ni pode concorrer porque a lei prevê que 
“o candidato cujo registro esteja sub judi-
ce poderá efetuar todos os atos relativos à 
campanha”. 

O indeferimento da candidatura de 
Pozza está ligada à falta de documentos 
apresentados para comprovar sua filiação 
ao Partido Social Cristão (PSC). 

A defesa de Pozza recorreu no TRE, 
que também julgou como improceden-
te sua candidatura. Agora, eles esperam 
reverter a situação no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). “Estamos firmes no propó-
sito de concorrer e vamos estar na urna”, 
comenta o vice de Pozza, Wilson Guerra 
Estivalete.

Em relação aos candidatos a vereador, 
dos 235 iniciais, houve três renúncias e um 
indeferimento, baixando o número para 
231 concorrentes. Dois candidatos seguem 
com pendência em julgamento e uma das 
candidaturas foi indeferida com recurso. 
Em ambos os casos, os candidatos podem 
concorrer. 

Quais as suas qualidades, ex-
periências e formações que deve-
rão fazer de você um prefeito com-
petente para Bento Gonçalves?

Sou um homem comprometido 
com a população, sério, honesto, tra-
balhador, respeitoso e de bons costu-
mes. Família em primeiro lugar. Creio 
em Deus e sou adepto da disciplina e 
da hierarquia.

Em sua opinião, qual é o prin-
cipal problema do município atu-
almente e qual sua sugestão para 
melhorar esse problema?

O maior problema em Bento 
Gonçalves é na segurança. Hoje a 
cidade está entre as vinte cidades 
mais violentas e isso tem que mudar. 
Temos que investir forte nesse setor 
e devolver para a cidade a paz social 
que merecemos, usando a Inovação, 
a Tecnologia e a Integração dos Ór-
gãos de Segurança.

Quais são suas principais pro-
postas para Bento Gonçalves?

- Investir na segurança, criando 
o cercamento eletrônico com câme-
ras de última geração para contro-
lar o fluxo de veículos e pessoas nas 
estradas, praças, prédios públicos e 
ruas da cidade; 

- criar as vagas que faltam nas 
creches, construir creches onde se 
faz necessário, como é o caso do 
Bairro Zatt; 

- criar creches noturnas e de fi-
nais de semana; 

- colégios municipais com turno 
integral; 

- trazer uma escola cívico-mili-
tar; 

- capacitar, ampliar e valorizar 
os serviços nas UPAS, Postos de Saú-
de e Unidade Básicas, incentivando a 
Estratégia da Saúde Familiar; 

- criar a Farmácia Pública 24 
horas, médicos pediatras e de outras 
áreas nos postos de saúde; 

- tarifa única para o transporte 
público; mais transporte nos horá-
rios de pico; 

- melhorar a mobilidade urbana 
com novas rotas, aberturas de ruas 
e utilizar sinaleiras inteligentes para 
controlar o trânsito.

Delegado Álvaro Becker, 
DEM

Quais as suas qualidades, ex-
periências e formações que deve-
rão fazer de você um prefeito com-
petente para Bento Gonçalves?

Quero retornar à vida pública 
para administrar o nosso querido 
município porque acredito que uma 
das formas de cuidar das pessoas é 
através da política séria e decente. 
Respeitando o dinheiro público, ou-
vindo nossa comunidade e criando 
mecanismos de fiscalização comuni-
tária de nossas ações. Fui vereador 
por dois mandatos, vice-Prefeito e 
Prefeito de Bento Gonçalves de 2005 
a 2008.  Em 2019 exerci a função de 
Diretor de Economia Solidária junto 
ao Governo do Presidente Bolsonaro. 
Sei que o presente exige um olhar 
diferente para enfrentar este desa-
fio. Gestão, planejamento, projetos, 
obras e serviços com uma equipe de 
trabalho preparada e competente. 
Vamos focar nas áreas mais prioritá-
rias do nosso município para contri-
buir para a geração de empregos e a 
melhoria da qualidade de vida. Cer-
tamente, a prioridade número um 
será a educação. 

Em sua opinião, qual é o prin-
cipal problema do município atu-
almente e qual sua sugestão para 
melhorar esse problema? 

O principal desafio de Bento 
Gonçalves é o da definição de um Pla-
no Municipal de Mobilidade Urbana. 
Precisamos de um  conjunto orga-
nizado e coordenado dos modos de 
transporte, de serviços e de infraes-
truturas que garanta os deslocamen-
tos de pessoas e cargas no Município. 
Uma cidade que resolve os proble-
mas da mobilidade urbana beneficia 
toda a sua população. Nossa ação 
será implementar o Plano de Mobili-
dade Urbana com a participação das 
entidades, instituições e conselhos 
ligados até o final de 2022.

Quais são suas principais pro-
postas para Bento Gonçalves?

- Priorizar o asfaltamento no in-
terior e melhorias na infraestrutura 
dos distritos.

- Conclusão do hospital Munici-
pal. Atendimento médico 24h e dis-
ponibilização de remédios nas UBS’s 
da cidade e do interior.

- Ampliar o número de vagas nas 
escolas de educação infantil e am-
pliar as escolas de turno integral.

- Viabilizar a rede trifásica, te-
lefonia e internet para as localida-
des do interior.

- Ampliar o número de câmeras 
de videomonitoramento.

- Promover ações e progra-
mas de acolhimento de animais 
abandonados.

- Construir um centro de acolhi-
mento para idosos.

- Dar mais suporte para pessoas 
com necessidades especiais.

- Apoiar o esporte e o lazer em 
suas diferentes modalidades na cida-
de e no interior.

Alcindo Gabrielli, MDB Camerini, PSB

Quais as suas qualidades, expe-
riências e formações que deverão 
fazer de você um prefeito compe-
tente para Bento Gonçalves?

Sou candidato a prefeito, nasci 
em Bento Gonçalves, sou casado com 
a Fisioterapeuta Rachel Casagrande 
e pai de Luiza. Tenho graduação em 
Gestão Pública, acadêmico de direito 
e fui Presidente do Diretório Acadê-
mico UCS/CARVI. Tive uma grande 
experiência em órgãos e entidades 
da comunidade, atuando em diversos 
conselhos municipais e entidades do 
município. Fui eleito vereador por 2 
mandatos e institui a Frente Parla-
mentar em Defesa da Saúde. Apresen-
tei mais de 5.000 proposições, sendo 
o vereador que mais apresentou pro-
jetos e pedidos na Câmara de Verea-
dores, o que aproxima ainda mais da 
população. Uma de minhas virtudes é 
a grande vontade de trabalhar, lutar 
pelos direitos da população e ser um 
prefeito presente nos bairros e comu-
nidades do interior. O meu grande so-
nho é de tornar realidade a conclusão 
do hospital público do trabalhador, 
sendo que acompanhei desde a colo-
cação da pedra fundamental e este é 
um dos meus compromissos.

Em sua opinião, qual é o prin-
cipal problema do município atu-
almente e qual sua sugestão para 
melhorar esse problema? 

Acredito que no momento princi-
pal é na área da saúde que tem atin-
gido muitas famílias do município. É 
necessário melhorar a gestão dos re-
cursos públicos na saúde, com a redu-
ção das filas de espera das cirurgias, 
agilidade nos tratamentos especiali-
zados e conclusão do Hospital Público 
como forma de minimizar os atuais 
problemas de saúde. 

Quais são suas principais pro-
postas para Bento Gonçalves?

 Concluir o Hospital Público do 
Trabalhador e incentivar o retorno de 
um Hemocentro em Bento para cole-
ta e doação de sangue; proporcionar 
maior número de cirurgias eletivas 
e emergenciais principalmente por 
meio de mutirões de atendimento, a 
fim de reduzir as filas de espera; au-
mentar o investimento na educação 
infantil com a ampliação de vagas 
pautadas no contínuo crescimento 
da qualidade, garantindo a universa-
lização das crianças de quatro a cinco 
anos e ampliação no atendimento na 
faixa de zero a três anos; buscar mais 
apoio para a Brigada Militar e Polícia 
Civil do município, propiciando o re-
torno do antigo policiamento comu-
nitário; incentivar o esporte amador; 
implantar o sistema de tarifa única no 
transporte público coletivo; implan-
tar políticas públicas na causa animal, 
como: banco de ração e mais atendi-
mentos na castração de animais de 
rua; apoiar o desenvolvimento do 
turismo e melhorar a mobilidade ur-
bana e revitalização das estradas do 
interior.

Diogo Siqueira, PSDB

Quais as suas qualidades, ex-
periências e formações que de-
verão fazer de você um prefeito 
competente para Bento Gonçal-
ves?

Me preparei muito para isso. 
Minha formação é cirurgião-dentis-
ta pela UFRGS, o que me deu a opor-
tunidade desde cedo de conviver de 
perto com a comunidade e enten-
der seus anseios. Assim como 51% 
dos moradores, vim para cidade 
buscando oportunidades de traba-
lho, e aqui fui acolhido. Fui Prefei-
to reeleito de Santa Tereza. Desde 
2017, aceitei o desafio de conduzir 
a Secretaria da Saúde. Na pasta qua-
lificamos o setor, modernizamos 
estruturas, descentralizamos aten-
dimento. E neste ano, enfrentamos 
um dos maiores desafios da atua-
lidade com a pandemia do Corona-
vírus tornando a cidade referência 
no combate à doença pela gestão 
inovadora, responsável, ágil e eficaz. 
Essa experiência precisa ser leva-
da para Bento Gonçalves seguir no 
rumo do desenvolvimento. Por isso, 
vote 45. 

Em sua opinião, qual é o prin-
cipal problema do município atu-
almente e qual sua sugestão para 
melhorar esse problema?  

A logística é um dos principais 
desafios. A melhoria disso parte de 
um planejamento, já foi realizado o 
asfaltamento de diversas vias, mas 
ainda precisa ser feito muito mais. 
Vamos ampliar a pavimentação de 
ruas na cidade e interior, oferecer 
subsídios para o transporte público, 
tornando a passagem mais barata, e 
aumentando o número de pessoas 
que utilizam o meio de transporte. 

Quais são suas principais 
propostas para Bento Gonçalves?

O caminho que Bento escolheu 
seguir nos últimos anos é o que eu 
acredito ser o melhor para o futuro 
de nossa gente. Por isso quero ser 
prefeito para fazer ainda mais. Na 
saúde vamos ampliar o Complexo 
Hospitalar. Para educação vamos 
utilizar toda experiência adquirida 
na pandemia, com as aulas online, e 
criar o programa Saber digital para 
reforço escolar dos alunos com di-
ficuldade de aprendizado. Na segu-
rança implantaremos o programa 
Sentinela, que visa fortificar as nos-
sas forças de segurança, ampliar o 
videomonitoramento com câmeras 
inteligentes, ampliar o efetivo da 
Guarda Civil. Também vamos tra-
balhar para fortalecer o empreen-
dedorismo, tornar nossa cidade 
capital do Turismo, fortificar o tra-
balho do homem do interior e criar 
um amplo programa de qualificação 
de vias. Temos propostas concretas, 
compromissos verdadeiros. Preci-
samos continuar este ciclo de pros-
peridade e ainda fazer mais por esta 
terra que acolhe a tantos e é motivo 
de orgulho pra todos nós.

Fotos Divulgação/DivulgaCand
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falam sobre suas visões e propostas

Quais as suas qualidades, ex-
periências e formações que deve-
rão fazer de você um prefeito com-
petente para Bento Gonçalves?

Tenho uma visão global e estra-
tégias para administrar o município, 
foco em planejamento, verificação, 
fiscalização e execução de tarefas, 
facilidade em negociações e firmar 
parcerias, priorizo o aprendizado 
contínuo e a inovação.

Sou servidor concursado, atuo 
na Secretaria de Finanças e me pre-
ocupo com o destino dos nossos re-
cursos, pois a prioridade é entregar 
qualidade de vida a nossa população.

Sou Empresário e Gestor Públi-
co, com Pós Graduação em Direito, 
Vereador por dois mandatos. Fui 
Secretário Municipal da Administra-
ção e do Meio Ambiente. Suplente de 
Deputado Federal. Atuei na Secreta-
ria da Micro e Pequena Empresa do 
nosso Estado. Implantei o Projeto 
Programa Gaúcho Microcrédito, aju-
dando milhares de micro e pequenas 
empresas da região. Fui responsável 
direto da Criação do FAPSBENTO.

Em sua opinião, qual é o prin-
cipal problema do município atu-
almente e qual sua sugestão para 
melhorar esse problema?

A Saúde, pois há deficiência em 
filas de exames, consultas, cirurgias 
eletivas, postos de saúde fechados, 
falta de profissionais e de médicos 
especialistas, falta de medicamentos 
e farmácia que não atende 24 horas.

Sugestão: a conclusão e certifi-
cação do Hospital Comunitário, far-
mácia e exames 24 horas, promover 
concurso público aos profissionais 
para suprir as demandas, informati-
zar o sistema de saúde, aquisição de 
suprimentos e equipamentos, padro-
nizar o atendimento, reduzir às filas 
e devolver a dignidade à população 
de Bento Gonçalves.

Quais são suas principais pro-
postas para Bento Gonçalves?

-Prefeitura de portas abertas, 
para ouvir a população.

-Conclusão e certificação do 
Hospital Comunitário.

-Mais creches e atendimento 24 
horas, escolas com contra turno.

-Enxugar a máquina pública, re-
dução dos cargos de confiança e go-
vernar para o povo.

-Fomentar e apoiar o esporte em 
todas as modalidades.

-Apoiar e dar condições de infra-
estrutura ao nosso interior.

-Participar efetivamente e trazer 
recursos para o Turismo.

-Implementar um plano estraté-
gico para a mobilidade urbana e criar 
as ciclovias.

-Estimular o empreendedoris-
mo.

-Criar o Núcleo de Justiça Comu-
nitária, ampliando a rede de prote-
ção e acolhimento das mulheres.

Tesser, CIDADANIAPaulo Caleffi, PSDMarcio Possan, PT Pozza, PSC Volmar Giordani, PRTB

Quais as suas qualidades, ex-
periências e formações que deve-
rão fazer de você um prefeito com-
petente para Bento Gonçalves?

Sou professor, economista e ad-
vogado, e, como especialista em logís-
tica, me profissionalizei como gestor 
na área de transportes, com dedica-
ção às políticas setoriais através das 
entidades setoriais. Sou candidato 
a prefeito porque a cidade precisa 
de uma gestão renovada e eficiente. 
Acredito que ser gestor é dar dignida-
de às pessoas, e que uma gestão eficaz 
se faz ouvindo as pessoas permanen-
temente. Conheço e aceito as respon-
sabilidades do homem público, so-
bretudo nesse momento de desacerto 
e ansiedade. Acredito no diálogo e 
tenho fé no futuro. Ser escolhido para 
liderar a construção desse novo tem-
po, mais justo e digno, é uma honra e 
também um enorme desafio.

Em sua opinião, qual é o prin-
cipal problema do município atu-
almente e qual sua sugestão para 
melhorar esse problema?

Um dos principais desafios da ci-
dade nos próximos quatro anos será 
a geração de empregos. Confio que a 
prefeitura pode atuar como incenti-
vadora. Esta cidade precisa de pleno 
emprego, e por isso precisa de uma 
boa gestão, para criar mecanismos 
que incentivem a permanência das 
empresas e facilitar a abertura de no-
vas empresas, com ênfase nas micro e 
pequenas empresas, eliminando a bu-
rocracia, isentando taxas e celerizan-
do processos, capacitar mão-de-obra 
através de parcerias para atender a 
demanda do mercado.

Quais são suas principais pro-
postas para Bento Gonçalves?

Nosso Plano de Governo é divi-
dido em dois eixos estratégicos. O 
primeiro trata do desenvolvimento 
social, voltado aos serviços públicos 
e direitos sociais. Engloba questões 
como ensino infantil e fundamental, 
atendimento médico, habitação e ur-
banização, assistência social, prote-
ção aos idosos, deficientes, mulheres 
e crianças, prevenção à violência e 
às drogas e outras ações. O segundo 
eixo trata do crescimento econômico 
e contempla ações voltadas à fluidez 
urbana, infraestrutura e sustentabili-
dade, além de estímulos ao ambiente 
econômico. São temas a requalifica-
ção de espaços públicos, zeladoria 
urbana, transporte e mobilidade, 
atração de investimentos, geração de 
empregos, empreendedorismo, cultu-
ra e turismo, recursos hídricos, sane-
amento e coleta seletiva, entre outros. 
Tudo regido sob a orientação de uma 
nova forma de governar, baseada na 
eficiência e na transparência, focando 
temas como planejamento e contas 
públicas, controle, corregedoria e 
transparência, descentralização, no-
vas tecnologias e gestão de processos, 
atendimento ao cidadão e avaliação 
de serviços, por exemplo.

Quais as suas qualidades, ex-
periências e formações que deve-
rão fazer de você um prefeito com-
petente para Bento Gonçalves? 
Tenho uma longa experiência de 
vida política junto ao povo e uma 
formação acadêmica na área de ar-
quitetura e urbanismo, que acredito 
que podem contribuir para o desen-
volvimento de Bento, tendo a forma-
ção apropriada para projetar de uma 
simples residência a organizar uma 
cidade em suas diversas áreas e par-
ticularidades, como lazer, estrutura, 
saneamento básico, trânsito, zonas 
industriais e impactos ambientais. 
     Em sua opinião, qual é o prin-
cipal problema do município 
atualmente e qual sua sugestão 
para melhorar esse problema? 
Um dos maiores problemas de Ben-
to é a trafegabilidade. Sua qualidade 
deve ser tratada como fator de com-
petitividade para o desenvolvimen-
to econômico da cidade, que inclui, 
também, o interior e as demandas 
dos produtores rurais. Nesta mesma 
linha, intensificarei a “descentraliza-
ção”, desenvolvendo economicamen-
te as regiões periféricas tornando 
dispensável o deslocamento do cida-
dão ao centro da cidade.

Quais são suas principais pro-
postas para Bento Gonçalves?

Entre meus primeiros atos, está 
a adesão imediata do município 
ao Programa Nacional das Escolas 
Cívico-Militares. Na Saúde, aplicar 
projetos de saúde pública preventi-
va, ampliar atendimentos médicos 
e de exames, incluso a domicílio, e 
telemedicina. Na Segurança, buscar 
a integração das tecnologias e inte-
ligências policiais. Na Educação e 
Cultura, prezar pela moralização da 
sociedade, educação familiar e valo-
rização do professor como autorida-
de em sala de aula. Revisar o Plano 
Diretor. Promover a desburocratiza-
ção e digitalização de todos os servi-
ços públicos municipais prestados 
ao cidadão. Aplicar todas as medidas 
necessárias e possíveis para a gera-
ção de empregos e inovação a Bento, 
para garantir, com a força do nosso 
povo, o caminho do desenvolvimen-
tismo da cidade em tudo o que ela 
possa oferecer de exemplo ao Estado 
e ao Brasil.

Quais as suas qualidades, ex-
periências e formações que deve-
rão fazer de você um prefeito com-
petente para Bento Gonçalves?

Estou preparado para assumir 
essa importante responsabilidade 
de administrar Bento Gonçalves. Sou 
formado em Psicologia e pós-gradu-
ado em Saúde Pública e em Trânsito 
- Gestão da Mobilidade Urbana. Tra-
balhei muito tempo na assessoria no 
sistema de transporte rodoviário e 
transporte coletivo urbano. Atuei em 
Curitiba por 13 anos dentro dos pro-
cessos de Gestão Urbana na Câmara 
Legislativa Municipal, Sindicato dos 
Motoristas e Cobradores de Trans-
porte Coletivo de Curitiba e Região 
Metropolitana e em Clinicas de Ava-
liação Psicológica para obtenção da 
Carteira de Habilitação. Sou um cida-
dão de Bento Gonçalves, que entende 
o que a população precisa e que para 
uma boa governabilidade não pode 
haver distinção no atendimento. 
        Em sua opinião, qual é o prin-
cipal problema do município atu-
almente e qual sua sugestão para 
melhorar esse problema? 

O principal problema é que a 
população não tem mais voz ativa. 
Não participa, não é recebida, não é 
ouvida. Vamos retomar o Orçamento 
Participativo, com reuniões em todos 
os bairros e localidades do interior. O 
OP foi implantado em nossa gestão e 
muitas obras e melhorias foram deci-
didas com a participação dos mora-
dores. Nossa população merece estar 
junto a frente das decisões que somam 
melhorias, infraestrutura, segurança, 
qualidade de vida, enfim, o que Bento 
precisa para ser mais humana e feliz. 
    Quais são suas principais pro-
postas para Bento Gonçalves? 
      Bento Gonçalves precisa retomar 
seu crescimento e desenvolvimento. 
Nos últimos oito anos, o município, 
e consequentemente sua população, 
perdeu muitos recursos conquista-
dos para obras importantes como a 
Cozinha Comunitária, o centro de Cul-
tura e Biblioteca Pública, o Centro de 
Alto Rendimento, sem falar no total 
descaso com o Hospital do Trabalha-
dor. Não podemos nos dar o luxo de 
devolver recursos conquistados por 
questões partidárias. Isso é pensar 
pequeno e não ter a visão que um ad-
ministrador público deve ter, que é o 
olhar pelo coletivo. Por isso, uma das 
primeiras ações, dentre muitas que 
são necessárias, está a retomada da 
central de projetos, criada na gestão 
de Lunelli, para retomarmos o que foi 
deixado na gaveta e reconquistarmos 
o que foi perdido.

Quais as suas qualidades, ex-
periências e formações que deve-
rão fazer de você um prefeito com-
petente para Bento Gonçalves?

Meu compromisso com o traba-
lho me qualificam para ser um exce-
lente gestor público. Sou técnico em 
contabilidade, técnico em TI, com 30 
anos de profissão. Como comercian-
te aprendi a valorizar as pessoas, dar 
atenção, atender suas necessidades, 
entregar um serviço ou produto com 
excelência, trabalhar em grupo, ter 
metas e fazer mais com menos e com 
qualidade.

Em sua opinião, qual é o prin-
cipal problema do município atu-
almente e qual sua sugestão para 
melhorar esse problema?

O problema começa na gestão, 
a quantidade de pessoas sem rumo, 
o desperdício, a falta ou descumpri-
mento de metas e projetos que não 
saem do papel.

Quais são suas principais pro-
postas para Bento Gonçalves?

1. Gestão enxuta, eficaz e eficien-
te com tecnologia de ponta.

2. Instalação de um hospital 
universitário com parceria público- 
privada.

3. Cercamento eletrônico junta-
mente com os órgãos de segurança 
pública.   

4. Escola cívico-militar.
5. Reabertura de creches e es-

colas.
6. Duplicação da BR  

470 com apoio do governo federal.
7. Asfaltamento das principais 

vias do interior.
8. Mercado público como centro 

turístico.
9. Revitalização do centro, pai-

sagismo, rua coberta e área de lazer 
nos bairros.

10. Apoio às entidades e clubes 
de serviço.
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Lançada em agosto pela De-
fensoria Pública do Rio Grande 
do Sul, a campanha “Nome Lim-
po” deverá ser implantada em 
Bento Gonçalves em novembro. 
O objetivo é incentivar a prática 
conciliatória e formalizar acor-
dos entre credores e devedores, 
evitando ações judiciais. 

A campanha é resultado de 
um esforço conjunto da Câmara 
de Conciliação/NUDEC e do NU-
DECONTU e foi estimulada pelo 
aumento do endividamento da 
população, em decorrência da 
pandemia da COVID-19. “A De-
fensoria Pública atende famílias 
que recebem até três salários 
mínimos. Com a redução de ren-
da durante a pandemia, aqueles 
que antes não se enquadravam 
na Defensoria agora se enqua-
dram. Então o trabalho aumen-
tou muito. Atualmente estamos 
atendendo em torno de 18% a 

Bento passará a contar com sessões de 
conciliação entre empresas e devedores
Campanha “Nome 
Limpo” foi lançada 
em agosto pela 
Defensoria Pública 
do RS, tendo em 
vista o aumento 
no número de 
inadimplentes 
devido à pandemia 
do Coronavírus

mais do que antes da pandemia”, 
afirma o defensor público, Edu-
ardo Marengo Rodrigues. “Em 
Porto Alegre as sessões já vêm 
sendo realizadas desde o final 
de agosto e o índice de resolução 
extrajudicial vem sendo muito 
satisfatório”, complementa o de-
fensor. 

Diante dessa realidade, pas-
sarão a ser realizadas sessões 
virtuais de conciliações entre 
os credores e os devedores. De 
acordo com Marengo, no mo-
mento em que as pessoas pro-
curarem a Defensoria Pública 
relatando problemas de endi-
vidamento, será realizada uma 
triagem para verificar se o caso 
pode ser encaminhado para a 
Campanha Nome Limpo.

 A conciliação pode ser feita 
para todo tipo de problema de 
endividamento cível (exceto dí-
vidas oriundas de Direito de Fa-
mília); não pode existir processo 
ajuizado; deve haver reconhe-
cimento, por parte do devedor, 
da existência da obrigação do 
pagamento (os que negam ter 
contraído a dívida, por exemplo, 
não se encaixam no perfil con-
ciliatório); também deve existir 
a vontade de conciliar, ou seja, 
de efetivamente resolver o pro-
blema, e, por fim, ter alguma 
disponibilidade financeira para 
negociar.

Após manifestar o desejo de 
conciliação, o devedor deverá 
fornecer dados pessoais e deta-
lhes do endividamento, além de 

responder questões como o que 
levou a pessoa a atrasar a conta. 
Com essas informações, a Defen-
soria Pública de Bento Gonçal-
ves remeterá o caso à Câmara 
de Conciliação da Defensoria de 
Porto Alegre. 

“As respostas do credor aos 
e-mails da Câmara de Conciliação 
serão encaminhados à Defenso-
ria local e também ao assistido 
ou assistida, caso tenha e-mail, 
para que todos os envolvidos 
acompanhem os trâmites. Muitas 
vezes, sequer realizamos a ses-
são de conciliação, pois o acordo 
já é feito através de mera troca de 
e-mails”, comenta Marengo. 

As sessões de conciliação 
são realizadas por um defensor 
público de Porto Alegre, que irá 
intermediar a conversa entre a 
empresa e o devedor. Caso o as-
sistido ou assistida não disponha 
de meios para participar da ses-
são virtual (celular ou compu-
tador), a Defensoria afirma que 
serão encontradas alternativas 
viáveis – não sendo considerado 
um impeditivo para a realização 
da sessão. 

Interessados em aderir à 
conciliação devem entrar em 
contato com a Defensoria Públi-
ca de Bento Gonçalves pelo tele-
fone (54) 3453 6989.

Interessados em aderir à conciliação devem entrar em 
contato com a Defensoria Pública pelo telefone (54) 3453 6989
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Na quarta-feira, 28/10, en-
tidades, Poder Executivo e ve-
readores debateram o PLO nº 
99/2020, que dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias do 
Município de Bento Gonçalves 
para o exercício de 2021 (LDO), 
em audiência pública realizada 
na Câmara Municipal de Verea-
dores. Entre as entidades repre-
sentadas na audiência pública 
estiveram o Conselho Municipal 
de Esportes, Conselho Municipal 
do Idoso, Conselho Municipal 
do Direitos das Mulheres, Fun-
daparque e Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e Ado-
lescente.

A proposta para o exercício 
financeiro de 2021 totaliza R$ 
533.000.000,00 (quinhentos e 
trinta e três milhões de reais). 
Conforme Anexo de Metas e 

Orçamento municipal 
para 2021 deverá ser 
de R$ 533 milhões

Prioridades da Administração 
Municipal, o valor representa 
uma diminuição de 4,06% em 
relação ao projeto do ano pas-
sado.

De acoro com o projeto, para 
se chegar a esse valor levou-se 
em consideração, além das esti-
mativas de cálculo da receita, a 
elaboração de novos projetos de 
parceria com o governo federal.

A LDO faz parte do sistema 
de finanças públicas, que abran-
ge a criação de três leis e é o elo 
entre o Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPA) — criado 
para prever a arrecadação e os 
gastos do Executivo durante os 
quatro anos de gestão — e a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) — 
que detalha quanto e como se-
rão gastas as verbas no período 
de um ano.

A LDO estabelece metas e 
prioridades e orienta na elabo-
ração do orçamento. Além das 
exigências constitucionais, a 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) ampliou as atribuições da 
LDO concedendo-a o papel de 
apresentar os resultados fiscais 
de médio prazo para a adminis-
tração pública. 

O projeto irá à votação, 
com emendas, nesta sexta-feira 
30/10 às 8h30min, na sessão 
ordinária que foi antecipada em 
virtude do feriado do dia 2 de 
novembro.

Diretrizes 
Orçamentárias do 
Município de Bento 
Gonçalves para o 
exercício de 2021 
foi discutido em 
audiência pública 
realizada na 
quarta-feira, 28/10 

 54 99711 5422  |  99153 0149
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Vestibular de Verão UCS: 
inscrições até 15 de novembro

Buscando novas 
oportunidades? 
Ingresse em uma 
segunda graduação

Graduação EaD: 
matrícula antecipada 
gera desconto

A hora é agora para estudar na universidade com 
a força da comunidade, uma das melhores do mundo, 
conforme o ranking Times Higher Education. As ins-
crições para o Vestibular de Verão UCS 2021 se esten-
dem até o dia 15 de novembro, pelo site ucs.br, para 
interessados em Medicina e em Bacharelados, Licen-
ciaturas e Cursos Superiores de Tecnologia (UCSTec). 

O processo seletivo será realizado de forma 
presencial, no dia 22 de novembro, atendendo aos 
protocolos e critérios determinados pelas normas 
de distanciamento controlado em face da pande-
mia da Covid-19.

A prova para o curso de Medicina será realiza-
da no Campus-Sede, em Caxias do Sul. No Campus 
Universitário da Região dos Vinhedos, em Bento 
Gonçalves, a oferta contempla os seguintes cursos 
de graduação: os Bacharelados em Administração, 
Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computa-
ção, Ciências Contábeis, Comércio Internacional, 
Design, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de 
Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecâ-
nica, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia; 
as Licenciaturas em Ciências Biológicas, Educação 
Física e Pedagogia; e os cursos de Tecnologia em 
Gestão Comercial e Processos Gerenciais.

Estude pagando muito menos com as ofertas a 
distância da UCS. Dependendo da forma de ingresso, 
antecipando sua matrícula na modalidade você recebe 
50% de desconto na primeira mensalidade e bolsa de 
até 100% para o restante do semestre.

A promoção é válida até 15 de novembro, acesse 
o site ead.ucs.br para conferir as condições e o regula-
mento para o benefício.

Quem é graduado pela Universidade de Caxias do Sul 
tem um desconto exclusivo de 25% para cursar a segun-
da graduação. Já os diplomados em outras instituições de 
ensino têm o incentivo de 15% de desconto para ingres-
sar em um novo curso de Ensino Superior na UCS. Quer 
saber mais? Acesse ucs.br > ‘Estude na UCS’.

Saiba mais sobre o Vestibular de Verão, 
as medidas de biossegurança para a 
preservação da saúde dos participantes 
na data da prova e faça sua inscrição em 
www.ucs.br/site/vestibular.

UCS amplia a oferta de cursos 
de pós-graduação a distância

A Universidade de Caxias do Sul amplia sua 
oferta de pós-graduação Lato Sensu na modali-
dade a distância e disponibiliza 34 novos cursos 
em diferentes áreas do conhecimento. Entre as 
possibilidades estão Gestão Estratégica de Negó-
cios, Administração Pública, Docência em Ensino 
Superior, Design Thinking e Criatividade nas Orga-
nizações e Gestão da Tecnologia da Informação – a 
relação completa das novidades está disponível no 
site ead.ucs.br/cursos-pos-graduacao.

Entre os benefícios das propostas de formação 
continuada estão a flexibilidade para o desenvolvi-
mento dos estudos de acordo com a rotina de cada 
aluno e o valor das mensalidades.

Para realizar a matrícula, é necessário apenas 
que o estudante já tenha concluído algum curso de 
Ensino Superior.

UCSTec - Ensino Superior de curta duração
Qualifique suas habilidades para ingressar rapidamente 

no mercado de trabalho com os cursos superiores de Tecnolo-
gia do Programa UCSTec, de curta duração. Para impulsionar 
sua colocação profissional, também são concedidas certifica-
ções intermediárias ao longo da formação. 

Entre os benefícios, você conta com diploma Superior 
com qualificação da UCS, flexibilização do tempo de pagamen-
to do curso e professores com ampla experiência de mercado.

Ingresse com 100% de desconto na primeira mensalida-
de. Saiba mais em ucstec.com.br.

Para mais informações sobre a graduação, entre em contato 
com as assistentes de Relações com o Mercado da UCS, através 
dos números de WhatsApp (54) 99626 2771 e (54) 99919 3141.

Pós em Terapia Cognitivo-Comportamental
A especialização em Tera-

pia Cognitivo-Comportamental: 
da Primeira à Terceira Geração 
é uma das ofertas da UCS Ben-
to. A formação tem por objetivo 
contribuir com a realização de 
avaliação, planejamento e imple-
mentação de plano preventivo e 
terapêutico no contexto de clínica 
ampliada e saúde, no qual podem 
atuar profissionais da Psicologia 
e da Medicina. As abordagens 
contemplam intervenções basea-
das em evidências no tratamento 
de transtornos clínicos.

As aulas se iniciam no mês de dezembro. Acesse ucs.br, 
na aba “Especializações e MBAs”, para se inscrever

Cursos de Curta Duração: aprimore seu currículo
As inscrições estão abertas 

para diversos cursos de curta 
duração promovidos pela uni-
versidade na modalidade de 
extensão. Mais informações 
estão disponíveis no site ucs.br, 
na guia de cursos de extensão 
e serviços.

- Power BI: capacita profis-
sionais de setores estratégicos 
que atuam com indicadores de 
desempenho e negócios para o 
uso de recursos de análise de 
grandes volumes de dados no 
Power BI (Business Intelligen-
ce), apresentando seus con-
ceitos e de Data Warehouse, 
processo de ETL, sistemas ana-

líticos (OLAP) e análises de cubo. 
Aulas de 3 a 19 de novembro.

- Drawback: atualiza sobre 
a nova legislação e capacita para 
a atuação no Comércio Interna-
cional a partir de conhecimentos 
sobre o regime aduaneiro especial 
de Drawback, com conceitos, le-
gislação, incentivos fiscais e ope-
racionalização. Aula on-line sín-
crona no dia 7 de novembro.

- Contabilidade Digital In-
tensivo: SPED Fiscal e as Exigên-
cias do Bloco K para 2020: orien-
ta sobre os procedimentos para 
gerar as informações necessárias 
à escrituração dos registros do 

Bloco K, livro de registro de con-
trole da produção e do estoque e 
como validá-los através do Pro-
grama Validador e Assinador, 
proporcionando segurança e 
eficiência no atendimento à exi-
gência legal do SPED Fiscal. Aula 
on-line no dia 26 de novembro.

Mestrado e Doutorado com desconto para egressos
Egressos da UCS têm direito a 30% de 

desconto na inscrição para os processos seleti-
vos de Mestrado e Doutorado, condição válida 
para todos os editais em aberto. Acesse ucs.br 
> Ensino > Mestrados e Doutorados para con-
ferir as possibilidades de formação continuada 
no âmbito da Pós-Graduação Stricto Sensu.

Para mais informações sobre cursos de 
extensão e pós-graduação, entre em 
contato pelo WhatsApp (54) 99935 6719.

Novo financiamento 
para estudar na UCS

Para ajudar os alunos a realizarem o sonho 
de estudar, a UCS, em parceria com o PRAVALER, 
maior financiamento estudantil privado do Bra-
sil, oferece a oportunidade de financiar os estu-
dos sem juros. 

A contratação é semestral, sendo que cada 
semestre é pago, no mínimo, em um ano. As par-
celas nunca se acumulam, pois, o estudante só 
começa a pagar a segunda contratação quando 
terminar a primeira. Assim, se financiar todos os 
semestres de um curso de quatro anos, terá, no 
mínimo, oito anos para pagar.

Saiba mais e faça uma simulação em ucs.br, 
na aba “Ensino” > “Financiamentos”.
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Sete Erros | Respostas na página 10

Charge

Receita | SERRANOSSA Gourmet Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries (21/3 a 20/4)
Você dever ter bastante cuidado para não se 
indispor com ninguém no trabalho. Controle as 
suas reações e esforce-se para não bater de frente 
com ninguém especialmente com chefes ou pes-
soas que tenham alguma autoridade. No amor, 
pegue leve com as cobranças e com o ciúme.

Touro (21/4 a 20/5) 
O cansaço da semana deve pesar mais nesta 
sexta-feira e você ainda pode sentir certa dificul-
dade para se concentrar nas tarefas. Tente não se 
abater e enfrente os desafios com serenidade. 
Cuide melhor da sua saúde. Evite assumir mais 
compromissos do que pode aguentar.

Gêmeos (21/5 a 20/6) 
Os astros alertam que você pode ter alguma 
decepção com colegas ou amigos. Seu traba-
lho vai render mais se puder agir com auto-
nomia. Pode receber dicas ou conselhos inte-
ressantes, mas só siga aquilo que considerar 
realmente produtivo para você. 

Câncer (21/6 a 21/7) 
Quem trabalha em equipe ou em sociedade vai 
precisar de muito jogo de cintura. O clima pode 
ficar tenso nas parcerias, ainda mais se você ten-
tar impor o seu ritmo ou as suas vontades. Ca-
berá a você ceder um pouco para encontrar um 
meio-termo e manter as relações em paz.

Leão (22/7 a 22/8) 
Você pode ter alguma dificuldade para fazer 
contato com alguém que está longe, mas 
persista para eliminar as preocupações. Você 
se preocupará mais com a aparência. Mais ain-
da se estiver de olho em alguém. Na relação a 
dois,  melhore o diálogo. 

Virgem (23/8 a 22/9) 
Poderá ter alguns gastos inesperados nesta 
sexta-feira ou pode perder dinheiro em apos-
tas e investimentos arriscados. O convívio com 
colegas também pode ficar tenso e será preciso 
controlar as suas reações. Na conquista, deixe 
claro o que quer para não se frustrar mais tarde. 

Libra (23/9 a 22/10) 
Você pode se unir aos colegas e trabalhar em 
equipe para alcançar os objetivos em comum. 
Aposte no jogo de cintura para contornar os de-
safios. E se você tem negócios com alguém da fa-
mília, o cuidado deve ser redobrado, pois Saturno 
e Plutão podem deixar o clima ainda mais pesado. 

Escorpião (23/10 a 21/11) 
O trabalho vai exigir que você mostre muita res-
ponsabilidade e disciplina. Prepare-se para enfren-
tar imprevistos, inclusive fofocas. Ouça o que ou-
tros têm a dizer, mas sem acreditar em tudo para 
não fazer papel de trouxa. Na vida a dois, a noite 
promete doses extras de união e companheirismo. 

Sagitário (22/11 a 21/12) 
Controlar os gastos pode ser o seu maior de-
safio nesta sexta-feira. No trabalho, explore a 
sua criatividade, inclusive para fazer uma grana 
extra. Na vida a dois, evite discutir por proble-
mas financeiros ou por ciúme. Em vez disso, 
demonstre mais o seu amor.

Capricórnio (22/12 a 20/01)
Terá que se esforçar um pouco para abrir seu 
coração e demonstrar um pouco mais o seu 
amor pelos parentes. Comente seus planos, 
poderá até se surpreender com o apoio de al-
guém. Nos assuntos do coração, você vai sentir 
segurança do que quer e vai deixar isso claro. 

Aquário (21/1 a 19/2) 
Pode ter muita dificuldade para explicar suas 
ideias e opiniões. Por isso, procure manter a 
discrição no trabalho e ficar mais de boas hoje. 
Não tenha pressa para falar, escolha bem as pa-
lavras.  Na vida a dois, não abra mão do diálogo. 

Peixes (20/2 a 20/3) 
Preocupações com grana, mas  não misture 
amizade com dinheiro. Sua criatividade estará 
acentuada, o que pode trazer boas ideias para 
ganhar dinheiro. Na área afetiva, usará as pala-
vras certas para envolver quem deseja, mas terá 
que controlar a sua possessividade. 

Cruzadas | Respostas na página 10

Bolinho de arroz com queijo

INGREDIENTES

- 2 xícaras (chá) de arroz pronto
- 1 ovo
- ½ xícara de leite integral
- 1 colher (café) de sal
- Pimenta-do-reino preta moída a gosto
- Salsinha picada a gosto
- 12 colheres (sopa) de farinha
- 1 xícara (chá) de 
queijo mussarela ralado
- 500ml de óleo vegetal
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MODO DE PREPARO

Em um recipiente, coloque o arroz, o 
ovo, o leite, o sal, a pimenta, a salsinha, 
a farinha e o queijo e misture tudo 
até obter uma “massa” com textura 
mole. Em uma panela, aqueça o 
óleo. Quando estiver quente, com a 
ajuda de 2 colheres, vá adicionando 
colheradas da massa na panela. Frite 
até que os bolinhos fiquem firmes e 
dourados. Sirva quente.

Solução

BANCO 14

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

AAMB
BALNEARIO

PORESTACA
BALCEOB

CORTARAD
RERANGER
ATMVNOME

CERIMONIAL
CALOSAME
ETLHTRAI
NOMADEDT

DOSARATEU
URBRIR
RACHADURA

LASANHAAS

A cidade
como

Cabo Frio

Borracha 
que simula

o seio
materno

Ordem dos
Advogados
do Brasil
(sigla)

"(?) Você",
sucesso
do Barão
Vermelho

Arma pa-
ra matar
vampiros
(Folcl.)

Primeira
consoante
do nosso
alfabeto

Causar
aflição

Nova visão
sobre um
mesmo as-
sunto (pl.)

Atmosfera
física

(símbolo)

Formali-
dades se-
guidas em
ato solene

São cau-
sados pelo

sapato
apertado
O povo
errante
como o
cigano

Forma de
decote
suave

Conso-
antes de
"hino"

Macarrão
em cama-
das com 

molho (Cul.)
A carta
mais

valiosa do
pôquer

Erva do
chimarrão
"(?) de Jó",

cantiga

Aparar 
(o cabelo) 
Marcha de
manobras

Função do 
conta-gotas

Lasca;
fenda

Cervídeo 
do Canadá
Fotogra-

fias (bras.)

Sucede 
ao "U"
Jogar

água em

Nome da
letra "T"
Grife de
roupa

Descrente
em Deus

Interjeição
gaúcha

Gargalhar
Daniel
Alves, 

futebolista

Sílaba de
"trufa"

"Pula" a 
cerca (gír.)
500, em
romanos

Goste
muito

Chá, em
inglês

Item do
cadastro

"Nacional",
em Inpe

Orestes
Barbosa,
letrista
da MPB

Um milhar

Roçar os 
dentes uns
nos outros

O dedo no 
qual se põe
a aliança
Atmosfera

Dois ali-
mentos

ricos em 
vitamina A

3/atm — tea. 6/ranger. 9/balneário. 10/releituras.

Cinema 
Programação de 29/10 a 04/11

GNC Cinemas - Caxias do Sul
Shopping Villagio Caxias (antigo Iguatemi)

GNC 2
Os Novos Mutantes
Ação, 14 anos, 94 minutos.
Diariamente, 13h45, 16h e 18h45, dublado.

Tenet
Ação, 14 anos, 150 minutos.
Diariamente, 21h, dublado.

GNC 3
A Ilha da Fantasia
Terror, 14 anos, 110 minutos.
Diariamente, 19h45, dublado.

Como Cães & Gatos 3 – Peludos Unidos
Infantil, livre, 90 minutos.
Diariamente, 13h20, dublado.

Divertida Mente
Animação, livre, 101 minutos.
Diariamente, 17h30, dublado. 

Os Novos Mutantes
Diariamente, 22h, dublado.

Scooby! O Filme
Animação, livre, 95 minutos.
Diariamente, 15h20, dublado.

GNC 4  (3D)
Tenet
Diariamente, 14h30, 17h45 e 21h30, 
legendado.

GNC 5 (3D)
Tenet
Diariamente, 13h30, 16h45 e 20h30, dublado.

GNC 6 
Os Novos Mutantes
Diariamente, 14h45, 17h, 19h20 e 21h50, 
legendado.

MOVIE ARTE 
SHOPPING BENTO GONÇALVES 1

Tenet
Diariamente (exceto  dias 29 e 02), 15h30, 
dublado.
Diariamente (exceto dias 29, 01, 02, 03), 
19h30, dublado. 
Dias 01 e 03, 19h30, legendado. 

 
MOVIE ARTE 
SHOPPING BENTO GONÇALVES 3

Os Novos Mutantes 
Diariamente (exceto dias 29, 01 e 02), 16h30, 
dublado.
Dia 01, 16h30, legendado.

Scooby! O Filme 
Diariamente (exceto dias 29 e 02), 14h, 
dublado.

Como Cães & Gatos 3 – Peludos Unidos
Diariamente (exceto dias 29 e 02), 19h, 
dublado. 
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Prof. Jeferson dos Santos Nobre

Disciplina, pandemia e 
Segurança do Trabalho

Engenheiro de Segurança do Trabalho, docente da UCS

O momento único que estamos passando em 
função da atual pandemia, sob os olhos da Segurança 
do Trabalho, nos traz algumas evidências do dia a dia 
dos profissionais que atuam na área da segurança 
ocupacional. O que antes era um certo empecilho em 
função de não conhecimento e não cumprimento de 
procedimentos agora é questão de vigilância em nível 
mundial.

No universo da Segurança do Trabalho, a 
DISCIPLINA é um dos pilares que mais influenciam o 
resultado de acidentes ao final de uma jornada de serviço 
na vida de qualquer cidadão. Procedimentos norteiam 
como toda e qualquer atividade deve ser realizada de 
forma que não leve nenhum risco ao trabalhador, além 
das adequações estruturais e de layout para o mesmo 
fim. A submissão a um regulamento é garantia de 
cumprimento de etapas para um processo, de forma que 
reduz ou até elimina risco de não conformidades.

O revés da DISCIPLINA é a autoconfiança ou a 
ausência da compreensão de riscos que estão presentes 
em todos os lugares. Isso faz com que o ser humano 
esteja em constante convivência com perigos e com os 
respectivos riscos, quando houver. O senso crítico e o 
livre-arbítrio serão mais eficientes quando embasados 
em orientações que norteiam avaliações de cenários do 
trabalho e do cotidiano.

Profissionais da Segurança do Trabalho têm 
como principal missão a identificação de perigos e 
respectivos riscos para poder orientar trabalhadores 
de forma que consigam perceber quando estarão à 
mercê de ambientes e situações que comprometam 
a sua segurança, assim como das pessoas que estão 
ao seu redor. É um trabalho árduo e muitas vezes não 
compreendido justamente pelos motivos mencionados 
no início do parágrafo anterior.

A pandemia trouxe à população mundial uma 
necessidade vital de seguir procedimentos e ter 
disciplina, só que de maneira mais abrangente, pois 
diz respeito ao comprometimento de atendimento de 
saúde, além do risco de perda de muitas vidas. O que 
no mundo da Segurança do Trabalho é rotina, agora é 
elemento mandatório na vida de todas as pessoas no 
mundo – ter disciplina e seguir regulamentações para a 
preservação da vida.

Muitos procedimentos irão permanecer em 
virtude do cenário atual, pois são coisas simples, 
mas com um impacto preventivo enorme. De certa 

forma, vai fortalecer a atuação de profissionais da 
Segurança do Trabalho, porque evidencia que disciplina 
para cumprimento de procedimentos, quando bem 
elaborados, trazem inúmeros benefícios.

Não diferente do cenário mundial atual que lançou 
uma população inteira ao conhecimento de regras de 
preservação da saúde, a atenção para os desvios de 
segurança que caminham lado a lado na vida de todos 
também é merecedora dos mesmos cuidados. Ou seja, 
vigilância em ações simples que, dependendo das 
combinações de eventos, podem levar a um acidente: 
acesso em escadas sem usar o corrimão, não utilizar 
faixas de segurança ao atravessar uma rua, deixar de 
utilizar protetor solar em dias de sol forte e muito 
mais coisas simples que têm potencial de causar danos 
à saúde. Ora, mas seria confortável justificar que as 
informações sobre qualquer processo ou atividade não 
são conhecidas, por isso seu uso ou aplicação ocorre de 
forma arriscada e todos correm riscos desnecessários já 
com justificativas, além da famosa frase “Faça o que eu 
digo, mas não faça o que eu faço. ”

Que a pandemia deixe um legado de boas práticas. 
Que o bom senso seja mais predominante em todas as 
áreas. Que os profissionais da Segurança do Trabalho 
sejam cada vez mais valorizados, por serem os agentes 
prevencionistas e que trabalham na preservação da vida.

Você se interessou pela área? As 
matrículas para o curso Técnico em 
Segurança no Trabalho estão abertas! 
Para se inscrever, aponte a câmera do 
seu celular para o QRCOde acima ou, se 
preferir, acesse: 
www.ucs.br/site/cetec/cursos-tecnicos/
tecnico-em-seguranca-do-trabalho/ 

Aurora aumenta em 87% 
exportações de suco de uva

No atípico ano de 2020, em 
que os assuntos ligados à saúde 
estão na pauta diária, um pro-
duto que é sinônimo de sauda-
bilidade é o grande destaque nas 
vendas da Vinícola Aurora para 
o mercado externo. A empresa 
registra um aumento de 87% nas 
exportações de suco de uva, com 
o embarque de 495,3 mil garrafas 
entre os meses de janeiro e no-
vembro deste ano. Os envios para 
o penúltimo mês do ano já estão 
confirmados e no processo de en-
vase. Em valor, o crescimento foi 
de 62% nas comercializações de 
suco de uva. Contabilizando to-
dos os produtos, o resultado é um 
incremento de 16% nas vendas, 
com a comercialização de 880,7 
mil garrafas. 

A Aurora, que é líder no mer-
cado interno nas categorias de 
suco de uva integral e vinho fino, 
projeta, ainda, dobrar o volume 
de embarques das bebidas não 
alcoólicas para o Exterior no ano 
que vem.

“O suco de uva foi o grande 
destaque de 2020 e acreditamos 
que isso vai se manter nos próxi-
mos anos. Em vários mercados, 
ele tem sido o carro-chefe nas 
exportações. Isso se deve em fun-
ção de não existir no mundo um 
produto igual ao suco de uva do 
Brasil. No caso da Aurora, a partir 
do momento em que ampliamos 
nossa capacidade produtiva, com 
a nova unidade do Vale dos Vi-
nhedos, passamos a ser mais pro-
ativos nas vendas de suco para o 
mercado externo e o resultado é 
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esse aumento expressivo, com 
potencial de crescer ainda mais 
nos próximos anos”, planeja a 
gerente de Exportação e Impor-
tação da Aurora, Rosana Pasini.

Para a executiva, após o início 
da retomada dos embarques, nos 
meses de abril e maio, negócios 
que haviam sido encaminhados 
nos meses anteriores acabaram 
fechando e contribuíram para o 
resultado deste ano.

“Especialmente os países asi-
áticos voltaram a comprar neste 
período, o que somado à abertu-
ra de outros novos mercados em 
países como a Rússia, Líbia, Co-
lômbia, Bolívia e Haiti, colabora-
ram para este salto. É importante 
dizer que grande parte destes 
contatos foram feitos em anos an-
teriores e a pandemia atrasou al-
guns meses essas operações, mas 
elas acabaram se concretizando”, 
comemora.               

NOVOS MERCADOS         
Além da expansão nas ex-

portações de suco de uva, a Vi-
nícola Aurora também ampliou 
os mercados para os vinhos e 
espumantes em 2020, com novos 
clientes em países que são gran-
des consumidores como, Reino 
Unido, China, Rússia, e entrada 
no continente africano, com os 
embarques para a Líbia

Rosana também compara 
com o Exterior o que tem ocorri-
do no Brasil durante a pandemia 
da Covid-19,  com o aumento de 
consumo de vinhos em casa e a 
procura por rótulos diferentes 
como fatores que ajudaram no in-
cremento nas exportações.

“Os mercados estão consu-
mindo mais vinho, estão mais 
afoitos por novidades. Isso, so-
mado à abertura de novos canais 
de venda, tanto para o suco de 
uva como os vinhos e espuman-
tes, fez com que recuperássemos 
as perdas que tivemos no início 
da pandemia com os embarques 
que se intensificaram a partir do 
segundo semestre”, explica.
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Previsão do tempo

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

31/10
11º
20º

Sol com muitas nuvens 
durante o dia e períodos 

de céu nublado. Noite com 
muitas nuvens.

30/10
11º
20º

Sol com muitas nuvens 
durante o dia e períodos 

de céu nublado. Noite com 
muitas nuvens.

01/11
10º
20º

Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)Greice 
Scotton 
Locatelli
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Não basta termos a liberdade de nos 
expressarmos sem saber usá-la.

Thiago 
Galvan
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A vida nos prova que não ter controle 
sobre absolutamente nada talvez não 

seja tão ruim assim.

A votação da Consulta Po-
pular 2020-2021 ocorre na mo-
dalidade virtual, a partir desta 
segunda-feira, 26/10, até o dia 
03/11, no site www.consulta-
popular.rs.gov.br. O pleito, em 
todo o território estadual, defi-
ne projetos de desenvolvimento 
regional para destinação de re-
cursos pelo governo do Estado.

Os eleitores dos 32 municí-
pios da região de abrangência do 
Conselho Regional de Desenvol-
vimento da Serra (Corede Serra) 
poderão escolher dois entre três 
projetos, que priorizam os se-
tores agropecuário, industrial e 

Divulgação

Aberta votação on-line da Consulta Popular 2020-2021
Edição prevê o apoio 
aos setores produtivos 
da região. Eleitores 
dos municípios de 
abrangência do 
Corede Serra poderão 
escolher entre três 
projetos para o 
direcionamento de 
recursos do Estado

turístico (saiba mais sobre cada 
proposta no quadro).

Do valor destinado pelo 
governo estadual para ser exe-
cutado em 2021, R$ 314.285,71 
cabem à região para benefício 
de dois projetos. Havendo in-
cremento de arrecadação em 
2022, haverá a destinação do 
mesmo montante para a Ser-
ra (totalizando, nos dois anos, 
mais de R$ 628 mil).

Na cédula de votação, ha-
verá três projetos, sendo dois 
deles elegíveis e com recursos 
repartidos meio a meio (ou 
seja, cada projeto receberá R$ 

157.142,86 em 2021, e o valor 
equivalente em 2022).

Para o acesso ao ambiente 
de votação, o cidadão precisará 
informar o número do seu título 
de eleitor. O voto é pessoal e in-
transferível.

Representando a diretoria-
-executiva do Corede Serra, a pre-
sidente do Conselho, professora 
da UCS Mônica Mattia, convida 
instituições da sociedade civil or-
ganizada e prefeituras ao envol-
vimento para a mobilização dos 
eleitores para a votação, lembran-
do que para ser eleito cada pro-
jeto deverá ter no mínimo 7 mil 

PROJETOS DO COREDE SERRA

1 – Apoio à agricultura familiar – Visa à construção, aquisição de equipamentos e de insumos para 
aumentar a produtividade do setor rural.

2 – Apoio ao setor industrial para o desenvolvimento de produtos com uso de grafeno – Estímulo 
ao desenvolvimento de novos produtos pela indústria regional contendo grafeno, e/ou agregação de 
valor em produtos já produzidos na região para potenciais aplicações, como: tintas e revestimentos, 
materiais inteligentes, materiais avançados, compósitos, polímeros, metais e cerâmicas.

3 – Implantação do Observatório de Turismo da Serra Gaúcha e de infraestrutura e 
equipamentos turísticos para o bem-receber – Geração de informações estratégicas para a cadeia 
produtiva do turismo (fluxos, perfil e comportamento do visitante; oferta turística: perfil e capacidade 
instalada/necessária) e qualidade de serviços turísticos visando potencializar os negócios e qualificar 
as políticas públicas voltadas ao setor, além de aquisição de infraestrutura e equipamentos para a 
recepção turística nos municípios.

votos. “Cada projeto é de alta rele-
vância ao desenvolvimento regio-
nal, especialmente neste momen-
to econômico e de saúde pública, 
que demonstra que a inteligência 
artificial e o modo de produzir e 
de desenvolver atividades-meio 
ganham novas dimensões, formas 
e locus”, considera.

SOBRE A CONSULTA
A Consulta Popular, no 

formato em que a população 
define diretamente parte dos 

investimentos e serviços que 
constarão no orçamento do Es-
tado, existe desde 1998 no Rio 
Grande do Sul. Atualmente, o 
governo estadual fixa o valor 
submetido à deliberação da po-
pulação, que é distribuído entre 
as 28 regiões do Rio Grande do 
Sul, conforme critérios como 
população e Índice de Desen-
volvimento Socioeconômico. 
Definido o valor regional, go-
verno e Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento organizam o 

processo de discussão em en-
contros nos quais é construída 
uma cédula de votação regional, 
submetida aos eleitores para a 
Consulta Popular.

Esta edição pretende orien-
tar a destinação de R$ 20 mi-
lhões para projetos de todo o 
Estado do Rio Grande do Sul 
(sendo R$ 10 milhões em 2021 
e outros R$ 10 milhões previs-
tos para 2022, estes avaliados 
e condicionados ao incremento 
de receita no período).

NOVO APP DE
DELIVERY

www.imeal.com.br


