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Eleições 2020

CONFIRA OS LOCAIS DE VOTAÇÃO
AGOSTINO BRUM - seções 212 238
ALFREDO AVELINE - seções 8, 24, 87, 118, 147, 188, 205 e 279
AMARO BITENCOURT - seções 199, 230, 261 e 283
ANGELO CHIAMOLERA - seções 27 e 140
APAE - seções 20, 110, 163 e 244
COLÉGIO APARECIDA - seções 25, 72, 84, 96, 114, 128, 151, 171 e 269
AUDITÓRIO DA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO - seções 15, 76, 90, 111, 131, 154 e 179
ESCOLA BENTO GONCALVES DA SILVA - seções 28, 100, 149, 160, 181 e 196
CLUBE BOTAFOGO - seções 1, 73, 88, 104 e 203
CEACRE CONCEIÇÃO - seções 5, 78, 107 e 292
ESCOLA CECILIA MEIRELES - seções 22, 75, 89, 108, 126, 148, 169, 234 e 266
CIEP - 194, 220, 240 e 264
CLUBE ESPORTIVO - seção 38
COLÉGIO MEDIANEIRA - seção 6, 21, 77, 92, 124 e 137
COLÉGIO DONA ISABEL - seções 40, 102, 155, 204 e 256
ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - seções 195, 233, 273 e 290
ESCOLA EGYDIO FABRIS - seções 19, 91, 127, 166 e 251
ESCOLA CARLOS DREHER NETO - seções 23, 112, 167, 226 e 248
ESCOLA FELIX FACCENDA - seções 17, 176, 202 e 260
GINÁSIO DA ASS. DOS MORADORES DO SÃO ROQUE - seções 30, 36, 74, 85, 101, 106, 120 e 237
GINÁSIO DA PARÓQUIA SÃO ROQUE - seções 255, 280, 281, 288 e 291
GINÁSIO DE ESPORTES DE TUIUTY - seções 44, 150 e 267
GINÁSIO SANTA HELENA - seções 191, 197, 210, 216, 231, 259 e 278
IFRS CAMPUS BENTO - seções 10, 35, 81, 82, 105, 109, 136, 143, 162, 165, 175, 182, 208 e 247
ESCOLA LIETTE TESSER POZZA - seções 236, 246, 253 e 276
ESCOLA LORIS ANTÔNIO PASQUALI REALI - seções 9, 13 e 60
ESCOLA LUIZ FORNAZIER - seções 47, 97, 121, 129, 145, 156, 158 e 178
ESCOLA MARIA BORGES FROTA - seções 214, 221, 227, 243, 258 e 274
ESCOLA MARIA MARGARIDA ZAMBON BENINI - seções 213, 225, 239, 263 e 282
COLÉGIO MESTRE SANTA BÁRBARA - seções 4, 93, 134, 198, 222, 241, 254, 275, 284 e 289
NOELY CLEMENTE DE ROSSI - seções 33, 132, 206, 215, 232 e 270
ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE - seções 7, 117, 183 e 252
ESCOLA OURO VERDE - seções 201, 219, 229, 257 e 285
ESCOLA PRINCESA ISABEL - seções 39, 125, 189, 193, 209 e 249
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - seções 34, 80, 98, 123, 144 e 164
SALÃO CAPELA DAS NEVES - seções 43 e 53
SALÃO COMUNITÁRIO 40 DA GRACIEMA - seção 64
SALÃO COMUNITÁRIO CAPELA SÃO GOTARDO - seção 63
SALÃO COMUNITÁRIO PASSO VELHO - seção 29
SALÃO COMUNITÁRIO SANTA CATARINA - seções 18, 48, 86, 113, 115, 146, 185, 186 e 272
SALÃO COMUNITÁRIO SANTA MARIA GORETTI -seções 16, 79, 95, 119, 138, 242 e 287
SALÃO COMUNITÁRIO SANTA RITA - seções 224, 235, 245 e 268
SALÃO COMUNITÁRIO SÃO JOSÉ - seções 31, 99, 141, 192, 207 e 250
SALÃO COMUNITÁRIO SÃO LUIS DAS ANTAS - seção 52
SALÃO COMUNITÁRIO SÃO VALENTIN - seções 2, 116 e 184
SALÃO COMUNITÁRIO VALE AURORA - seção 67
SALÃO COMUNITÁRIO VERÍSSIMO DE MATOS - seção 54
SALÃO DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO - seções 59 e 70
SALÃO DA COMUNIDADE SANTA LÚCIA - seção 62
SALÃO DA COMUNIDADE SÃO CARLOS - seções 135, 170, 223 e 262
SALÃO DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL - seção 61
SALÃO PAROQUIAL EULALIA - seções 42 e 277
SALÃO PAROQUIAL SANTO ANTÃO - seções 26, 94, 139 e 190
SALÃO PAROQUIAL SÃO ROQUE - seções 130, 142, 153, 159, 168, 187, 211 e 217
SALÃO PEDRO SALGADO - seção 50
SALÃO SANTO ANTÔNIO DA ALCÂNTARA - seção 49
SALÃO SÃO PAULO - seção 14
ESCOLA VÂNIA MEDEIROS MINCARONE - seções 200, 228 e 286

O que você precisa saber para votar neste domingo, 15/11
Eleitor escolherá 
seu prefeito e 
vereador. Neste 
ano, a votação 
iniciará mais cedo, 
às 7h e se estenderá 
até as 17h

Chegou a hora de escolher 
quem você quer que comande  
Bento Gonçalves para os próxi-
mos 4 anos. Para isso, o voto é 
fundamental. No próximo do-
mingo, 15/11, 89.488 eleitores  
são esperados em 58 locais de 
votação para que depositem sua 
escolha para prefeito e vereador. 

Diversas medidas de segu-
rança estão sendo tomadas para 
prevenir o contágio pelo corona-
vírus. Para sanar suas dúvidas, 
o SERRANOSSA preparou um 
guia com tudo que você precisa 
saber para votar neste domingo. 
Confira:

Horário da votação
O horário 

de votação 
inicia  às 7h e 
terminará às 
17h. Idosos 
(maiores de 
60 anos) te-

rão preferência para votar das 
7h às 10h, mas esse horário não 
será exclusivo para eles. 

Documentos 
necessários para votar

O eleitor 
deve levar um 
d o c u m e n t o 
de identifi-
cação com 
foto. Pode ser 
carteira de 
motorista, RG, 

carteira de trabalho, passa-
porte ou e-Título. O e-Título é 
um aplicativo para celular que 
fornece as informações básicas 
do eleitor. Não é obrigatório 
ter em mãos o título eleitoral, 
mas estar com ele facilita na 
hora de buscar pelo seu local 
de votação. Certidão de nasci-
mento e de casamento como 
prova de identidade não têm 
validade na hora de votar.

Como sei em que 
local eu vou votar?

Todas as informações sobre 
a seção eleitoral estão no seu 
título de eleitor. Porém também 
é possível encontrar o local por 
meio do site do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) ou do TRE 
(Tribunal Regional Eleitoral) do 
seu estado. Para fazer a consul-
ta, você vai precisar colocar seu 
nome, algumas informações 
pessoais e seu CPF ou número 
do título eleitoral.

Preciso decorar os 
números dos candidatos?

Você deverá fazer sua pes-
quisa pessoal sobre quais são 
os políticos e partidos com os 
quais mais se identifica. São os 
números de urna do vereador 
(ou do partido, se preferir) e da 
chapa de prefeito e vice-prefei-
to. Se desejar, pode anotar os 
números deles em um papel 
para levar no dia do pleito. A 
“cola” é recomendada para agi-
lizar o processo de votação

Qual a ordem 
da votação?

Primeiro, o eleitor precisa 
digitar os cinco dígitos de seu 
candidato a vereador. Depois, 
é a vez de colocar os dois dí-
gitos do candidato a prefeito. 
Depois de o eleitor digitar os 
números, vão aparecer a foto, 
o número, o nome e a sigla do 
partido do candidato. Se as in-
formações estiverem corretas, 
o eleitor precisa apertar a tecla 
verde que confirma a votação.

O que mais preciso 
levar para votar?

É obrigatório o uso de 
máscara nas eleições. Quem 
chegar com o rosto desprote-
gido na seção vai ser barrado 
na porta. Para evitar a conta-
minação de outros votantes, o 
TSE recomendou que os elei-
tores também levem as suas  
próprias canetas para assinar 

o caderno de 
votação. Haverá 
canetas extras e 
higienizadas nas 
seções eleitorais 
para quem não 
levar a sua.

Dicas de segurança:
- Na fila, mantenha distância 

mínima de 1 metro e evite con-
tato físico com outras pessoas.

 - Só leve crianças e acom-
panhantes se for realmente ne-
cessário.

- Respeite o horário pre-
ferencial, das 7h às 10h, para 
maiores de 60 anos.

 - Limpe as mãos com ál-
cool em gel antes e depois de 
votar.

 - Se tiver febre no dia da 
votação ou se teve COVID-19 
nos 14 dias antes das eleições, 
fique em casa e justifique a au-
sência posteriormente.
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CONFIRA OS NOVE CANDIDATOS A PREFEITO EM BENTO GONÇALVES

Mais de 80 mil eleitores devem ir às urnas em Bento neste domingo
Eleições 2020

O número de eleitores em 
Bento Gonçalves chegou à marca 
de 89.488 neste ano, 2.472 a mais 
do que nas últimas eleições mu-
nicipais. Nos últimos dois pleitos, 
em 2016 e 2018, aproximada-
mente de 5,5 mil eleitores não 
compareceram às urnas e justifi-
caram sua ausência, cerca de 6% 
do total. Dessa forma, a estimati-
va é que mais de 80 mil eleitores 
compareçam aos 58 locais de 
votação no município, divulgados 
na página anterior. 

Do total de eleitores em Ben-
to, 52% são mulheres e 48% são 
homens. Apenas 238 adolescentes 
de 16 e 17 anos fizeram seu título 
de eleitor no município. A maioria 
dos eleitores tem entre 45 e 59 
anos (25%), seguidos daqueles 
entre 35 e 44 anos (21%) e da-
queles entre 25 e 34 anos (20%). 

Em relação ao grau de ins-
trução, a maioria tem Ensino 
Fundamental Incompleto (28%), 
seguida daqueles com Ensino 
Médio Completo (22%) e dos 
eleitores com Ensino Médio In-

Número de eleitores 
aptos em Bento 
Gonçalves chegou 
a marca de 89.488 
neste ano, 2,4 mil 
à mais do que nas 
últimas eleições 
municipais

completo (17%). 
Caso o eleitor não possa 

comparecer às urnas, é possível 
justificar o voto. A justificação do 
pode ser feita no dia da votação, 
devendo o eleitor preencher e 
entregar um formulário em um 
dos locais destinados para o rece-
bimento das justificativas, junta-
mente a um documento oficial de 
identificação. Os postos/mesas 
de justificativas podem ser con-
sultados em <http://www.tse.
jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/
postos-mesas-de-justificativa>. 
Entretanto, caso o formulário não 
seja apresentado no dia da vota-
ção, o eleitor ainda pode justificar 
sua ausência em até 60 dias, por 
meio do Sistema Justifica ou pelo 
formulário Requerimento de Jus-
tificativa Eleitoral (pós-eleição). 
O requerimento deve ser corre-
tamente preenchido e entregue 
em qualquer cartório eleitoral 

ou enviado por via postal ao juiz 
da zona eleitoral na qual o inte-
ressado for inscrito, em até 60 
(sessenta) dias após cada turno 
da votação, acompanhado da do-
cumentação comprobatória da 
impossibilidade de compareci-
mento ao pleito.

JUSTIFICAÇÃO 
PELO CELULAR
Devido ao contexto das elei-

ções deste ano, a Justiça Eleito-
ral desenvolveu a funcionalidade 
“Justificativa Eleitoral” no aplica-
tivo e-Título, que poderá ser utili-
zada em qualquer smartphone. A 
opção permite que o eleitor jus-
tifique sua ausência sem sair de 
casa, quando estiver fora do seu 
domicílio eleitoral (isto é, do mu-
nicípio em que o eleitor habitual-
mente vota), por meio de sistema 
de georreferenciamento. O prazo 
é de até 60 dias. 

Do total, 52% são mulheres e 25% têm entre 45 e 59 anos

Fábio Pozzebom/Agência Brasil

CARLOS POZZA (PSC)
número 20 

VOLNEI TESSER (CIDADANIA)
número 23

ALCINDO GABRIELLI 
(MDB) número 15 

DELEGADO ÁLVARO BECKER 
(DEM) número 25

CAMERINI (PSB)
número 40 

DIOGO SIQUEIRA (PSDB) 
número 45

MARCIO POSSAN (PT) 
número 13

PAULO CALEFFI (PSD) 
número 55

VOLMAR GIORDANI 
(PRTB) número 28 

Fotos Divulgação/TSE
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De acordo com dados dis-
ponibilizados pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), por meio 
do site Divulgacandcontas, 231 
candidatos estarão concorren-
do às 17 cadeiras da Câmara de 
Vereadores de Bento Gonçalves. 
Apesar do total de candidatos ser 
de 235, um deles teve sua candi-
datura indeferida e três renun-
ciaram. Dessa forma, são cerca de 
13 candidatos para cada vaga no 
Legislativo. 

Conforme as estatísticas do 
TSE, a maioria dos candidatos é 
dos partidos PSB, MDB e PDT. Do 
total, 69% são do sexo masculi-
no, 89% são brancos e 31% têm 
Ensino Superior Completo. Em 
relação à faixa etária, grande par-
te tem entre 45 e 59 anos. O can-
didato mais novo tem 18 anos e 
o mais velho, 79. Também há um 
número considerável de candida-
tos com grau de escolaridade “Lê 
e escreve”, considerado um grau 
superior ao analfabetismo. 

Dos cargos mais comuns, 10% 
dos candidatos são empresários, 
quase 9% são aposentados,  3,5% 
são advogados, 3,56% são verea-
dores e 3,16% são comerciantes. 

231 candidatos concorrem às 17 cadeiras do Legislativo
Eleições 2020

Maioria dos 
candidatos é 
homem, entre 50 e 
54 anos, branco e 
com Ensino Superior 
Completo 

ABEL POMPERMAYER, número 11456, PP
ADÃO SABINO, número 15700, MDB
ADEMAR DA GEORGINA, número 15500, MDB
ADEMAR DA SILVA  ME REFIRO, número 15510, MDB
ADEMIR CAJU, número 40734, PSB
ADILSON COELHO, número 12217, PDT
ADILVO SILVA - ADDY, número 10521, REPUBLICANOS
ADMA SOLIMAN, número 1300, PT
ADM GIOVANNI SIMONETTI, número 40325, PSB
ADRIELE CYGAINSKI, número 40894, PSB
AGOSTINHO PETROLI, número 15150, MDB
AGREMAR DE SOUZA, número 23999, CIDADANIA
ALESSANDRA ROMAGNA, número10444, REPUBLICANOS
ALEXANDRE GUGLIELMIN, número 14555, PTB
ALINE BAGNARA, número 14714, PTB
AMADOR DE LIMA O GAUCHINHO, número 40111, PSB
ANA COSER MAZUTTI, número 12612, PDT
ANDRÉ BISSACO, número 14777, PTB
ANDREI PARIS BIANCHETTI, número 40000, PSB
ANDRÉ LANDO, número 17001, PSL
ANGELA GUAMERIN, número 10600, REPUBLICANOS
ANGELA REFATTI, número 11222, PP
ANTONIO DALL ASEN, número 40309, PSB
ARI PELICIOLI, número 23000, CIDADANIA
ARIZÃO, número 10110, REPUBLICANOS
BAGÉ DAS PALHETAS, número 14888, PTB
BEATRIZ LIMA, número 13333, PT
BEDINA, número 15651, MDB
BENINI, número 15007, MDB
BIRA, número 40333, PSB
BRANCO, número 25033, DEM
BRIZOLA, número 12600, PDT
CARLOS GORGA (CACAU), número 12357, PDT
CASCÃO, número 11999, PP
CASTRIA, número 25025, DEM
CATIA BIASI, número 25550, DEM
CEARÁ NOBRE, número 12012, PDT
CELSO ROCHA - PIPOCA, número 10333, REPUBLICANOS
CHAI PIEROZAN, número 51777, PATRIOTA
CLACIR LOTTICI, número 14999, PTB
CLAIRTON FERNADES -DEDÃO, número 10256, REPUBLICANOS
CLAUDIA BELOTTI , número 10050, REPUBLICANOS
CLAUDIA REFATTI BENATO, número 14000, PTB
CLAUDIO MACHADO, número 45145, PSDB
CLEIMAR FACCIN, número 40888, PSB
CLEONICE VARGAS, número15555, MDB
CLÓVIS PRATES, número 45123, PSDB
DAIANE AGATTI, número 28028, PRTB
DAINARA NUNES, número 45025, PSDB
DANIELA CHIODI, número 23012, CIDADANIA
DANIEL GUEDES GONÇALVES, número 12756, PDT
DAVI DA ROLD, número 11111, PP
DÉBORA BIBIANO, número 25678, DEM
DEMÓDIO WAGNER, número 10010, REPUBLICANOS
DENTINHO, número 55000, PSD
DIOGO RODRIGUES, número 23023, CIDADANIA
DIRCEU DALL AGNOL, número 13137, PT
DIRCEU FRANZONI, número 55985, PSD
DIRCEU PEDROTTI, número 15789, MDB

CONFIRA A LISTA DE CANDIDATOS À CÂMARA DE VEREADORES DE BENTO
DOUGLAS BRAIDO, número 51017, PATRIOTA
DOUGLAS LUBY, número 40004, PSB
DUDA POMPERMAYER, número 25000, DEM
EDSON BIASI, número 11161, PP
EDSON GABARDO, número 51015, PATRIOTA
EDUARDO VIRISSIMO, número 11211, PP
 EDVIM COMIOTTO, número 40700, PSB
ELENITA LUNELLI, número 28022, PRTB
ELIANE TARTARI, número 10009, REPUBLICANOS
ELIS MATOS, número 55155, PSD
EUGÊNIO RIZZARDO, número 14222, PTB
EVERALDO BUFFON, número 28178, PRTB
FABIANO ARALDI - BANO, número 10112, REPUBLICA-
NOS
FÁBIO DIAS, número 23027, CIDADANIA
FAVARETTO, número 15621, MDB
FRANCISCO MAGON CHICO, número 40001, 
PSB
GAVA, número 12212, PDT
GIGI  AMOROSO O RAUL, número 40088, PSB
GILBERTO BERTARELLO, número 55960, PSD
GILMAR PESSUTTO, número 45000, PSDB
GILVAN DALL’OGLIO, número 14890, PTB
GISELE PFEIFER, número 55500, PSD
GONZATTI, número 51500, PATRIOTA
HENRIQUE NUNCIO, número 45678, PSDB
IARA LOVAT, número 45450, PSDB
IDASIR DOS SANTOS  IDA, número 15001, MDB
IRACI SPERANÇA, número 11976, PP
IVANETE PASINI, número 15900, MDB
IVANIA MARIA, número 40113, PSB
IVAR CASTAGNETTI, número 12123, PDT
IVETE MENEGOTTO, número 13000, PT
IVO MEZAROBA, número 15300, MDB
JAIDECIR ELIAS, número 51100, PATRIOTA
JAIME DE GASPERI, número 40222, PSB
JAIR ANTÔNIO MASSUTTI, número 51551, PATRIOTA
JAIR CAVALLI, número 28088, PRTB
JANDIRA KAEZALA, número 45600, PSDB
JOÃO LIMA, número 11123, PP
JOÃO OSÓRIO PEDROSO, número 12038, PDT
JOCELI DIAS, número 14004, PTB
JOCELITO TONIETTO, número 45252, PSDB
JOEL BOLSONARO, número 51000, PATRIOTA
JOICE CORRÊA, número 23123, CIDADANIA
 JORGE BENTO, número 40666, PSB
JOSÉ LÚCIO PALUDO, número 45024, PSDB
JOSI FERNANDES, número 55111, PSD
JUAREZ, número 25318, DEM
JUCIMAR PALUDO JUCI, número 40777, PSB
JUCIMAR REGINATTO, número 45333, PSDB
JULIO RIBEIRO, número 25268, DEM
JUMIR CARVALHO, número 25111, DEM
KAREN BATTAGLIA, número 25222, DEM
KARINE FRANCESCHINA, número 51333, PATRIOTA
LARRI STRAPASSON, número 15369, MDB
LEAL, número 10500, REPUBLICANOS
LENIRA SAIBEL, número 28280, PRTB
LEONARDO FLAMIA, número 15550, MDB

LERIN, número 15005, MDB
LETÍCIA BONASSINA, número 10001, REPUBLICANOS
LIA NAIR, número 15025, MDB
LOPES, número 23222, CIDADANIA
LORENI ARGENTA LORI, número 51014, PATRIOTA
LUCAS SILVEIRA, número 45045, PSDB
LUCÉLIA SCALCON, número 40123, PSB
LUDO, número 23069, CIDADANIA
LUIZ GROMOWSKI, número 11500, PP
MAGNUS MERLO, número 23632, CIDADANIA
MAIKON, número 40007, PSB
MARA LUCIA, número 14711, PTB
MARCELINO LACERDA, número 40100, PSB
MARCELO VILANOVA BICA, número 14789, PTB
MARCIA MANUEL, número 14065, PTB
MÁRCIO POSSAMAI, número 45345, PSDB
MARCOS BARBOSA, número 10300, REPUBLICANOS
MARINES TUMELERO, número 40345, PSB
MARINI, número 11789, PP
MARLENE WALECHESKI, número 28001, PRTB
MARLI TERESINHA HAIDUCK, número15456, 
MDB
MARNE PIROCA, número 14444, PTB
MILTON MARKS, número 12842, PDT
MOACIR APPIO, número 51111, PATRIOTA
MOISÉS CASTRO, número 15440, MDB
NEIVA POLETTO, número 12400, PDT
NERI MAZZOCHIN, número 14014, PTB
NEURI BORGES, número 23444, CIDADANIA
NEUSA PICINATTO, número 15000, MDB
NILCE SPAGNOLO, número 28056, PRTB
NILTO TUSSET, número 28038, PRTB
NUNES, número 23503, CIDADANIA
PASTORA ISABEL MAIDANA, número 25139, DEM
PASTOR EDILSON MARQUES, número 51222, 
PATRIOTA
PATRÍCIA DA ROLD, número 11000, PP
PATRÍCIA MINOZZO, número 45222, PSDB
PAULA CAMERINI, número 40220, PSB
PAULÃO, número 15148, MDB
PAULINHO-PAULO CESAR, número 45888, PSDB
PAULO DA LUZ, número 25444, DEM
PAULO ROBERTO CAVALLI PACO, número 14560, PTB
PAULO SOUTO, número 40789, PSB
PEDRO DELLA CORTE, número,11777, PP
PEDRO  JUNIOR, número 12345, PDT
PEDRO SOLIMAN, número 40400, PSB
PLACIDO JOSE REFOSCO, número 14100, PTB
PRETA WEBER, número 14197, PTB
PROFE JACQUE, número 40555, PSB
PROFESSOR CLEMENTE, número 15123, MDB
PROFESSOR MOACIR, número 12121, PDT
RADIALISTA ROGÉRIO ROCKENBACH, número 12214, PDT
RAFAEL PASQUALOTTO, número 11234, PP
RAQUEL DE MATOS, número 17177, PSL
RAQUEL VIEIRA, número 11700, PP
RAQUETE, número 10123, REPUBLICANOS
REGIS GENEHR, número 15015, MDB
RENATA ROMANATO, número 15055, MDB

RENATINHO, número 10000, REPUBLICANOS
ROBERTA DAMACENO, número 23555, CIDADANIA
ROBERTO GUGEL, número 12333, PDT
ROBISON CASTRO, número 10111, REPUBLICANOS
ROBSON AMARAL,  número 55555, PSD
RODRIGO MANICA, número 10222, REPU-
BLICANOS
ROGÊNIO RAMOS, número 23777, CIDADANIA
ROGERIA DA BICICLETA, número 12202, PDT
ROGÉRIO MEDEIROS, número 55123, PSD
ROGÉRIO ROSALEN, número 10789, REPUBLICANOS
ROGER MATOS, número 17777, PSL
ROSANE, número 10473, REPUBLICANOS
ROSE, número 15620, MDB
ROSELI PEREIRA, número 12175, PDT
ROSE MARTINS, número 17017, PSL
ROZANE GUERRA, número 23456 CIDADANIA
SALE DO PASTEL, número 45055, PSDB
SALINI, número 25123, DEM
SALLE, número 23202, CIDADANIA
SANDI, número 25250, DEM
SANDRO HUVE, número 23111, CIDADANIA
SANTALUCIA, número 23888, CIDADANIA
SARA DE FREITAS, número 12020, PDT
SCHNEIDER, número 11121, PP
SEBBEN, número 14001, PTB
SESSI, número 12500, PDT
SGT GILBERTO, número 25777, DEM
SIDI, número 45456, PSDB
SIDINEI BERTINATTO, número 28058, PRTB
SIDI POSTAL, número 28123, PRTB
SILVANA, número 15069, MDB
SILVEIRA, número 15615, MDB
SILVIA STRINGHI, número 12999, PDT
SILVIO GALVÃO, número 28077, PRTB
SILVIO PASIN, número 28057, PRTB
SIMONE RAMOS, número 11555, PP
SOLDADO OLIVEIRA, número 25190, DEM
SONIA ZARDO, número 11113, PP
ST ERVIN, número 28000, PRTB
SUELI LOVERA SCOTTON, número 23333, CIDADANIA
TARZAN, número 12222, PDT
TATIANA LAZZARI, número 51155, PATRIOTA
TATY, número 40040, PSB
TÉIO, número 20333, PSC
THIAGO FABRIS, número 11561, PP
TIA IVA, número 45459, PSDB
UBER DA SINALEIRA, número 25027, DEM
ULDERICA SGANZERLA, número 12512, PDT
VAGNER ALVES, número 23017, CIDADANIA
VALDECIR DURLI, número 51038, PATRIOTA
VÃNIA MINUSCULI FAÉS, número 40444, PSB
VINICIUS ZANCHET DE LIMA, número 14008, PTB
VITOR MARSANGO, número 13313, PT
VOLNEI CHRISTOFOLI, número 11321, PP
WESLEY GOMES, número 45040, PSDB
ZANELLA, número 11333, PP
ZEQUINHA, número 12777, PDT
ZILDA, número 11349, PP

fonte: Dilvugacandcontas
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As eleições municipais ocor-
rem no domingo, 15/11, com uma 
série de medidas de segurança 
para evitar o contágio pelo Corona-
vírus. Em Bento Gonçalves, serão 
58 locais de votação, distribuídos 
em diferentes bairros. Os colabo-
radores contarão com Equipamen-
tos de Proteção Individual (EPIs) 
como escudos faciais, máscaras, 
álcool gel, pano multiuso, lenços 
umedecidos, guardanapos, entre 
outros. Os locais de votação con-
tarão com pôsteres de instrução 
sobre cuidados e adesivos no chão 
para controlar o distanciamento 
mínimo de 1 metro. O Plano de Se-
gurança Sanitária para as Eleições 
Municipais de 2020 foi elaborado 
pela consultoria sanitária gratuita 
formada por especialistas da Fio-
cruz e dos hospitais Sírio Libanês 
e Albert Einstein.

Neste ano, a votação iniciará 
mais cedo e haverá horário prefe-
rencial para os eleitores maiores de 
60 anos, das 7h às 10h. Os demais 
eleitores não serão proibidos de 
votar neste horário, mas devem, se 

Confira as medidas de segurança que 
serão adotadas no dia da votação

possível, comparecer a partir das 
10h, respeitando a preferência. A 
votação seguirá até as 17h. 

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) preparou uma série de ma-
teriais para instruir tanto eleitores 
quanto mesários sobre os proce-
dimentos a serem adotados no dia 
da votação. No caso dos eleitores, o 
conselho é que seja verificado o lo-
cal de votação antes de sair de casa, 
tendo em vista que algumas seções 
eleitorais foram alteradas. Essa 
checagem pode ser feita por meio 
do aplicativo e-Título, na opção 
onde votar ou pelo Portal do TSE.

Para garantir maior seguran-
ça ao eleitor, nos locais de votação, 
o uso de máscara será obrigatório, 
e o eleitor será orientado a man-
ter uma distância mínima de um 
metro de outras pessoas e evitar 
qualquer contato físico. Não será 
permitido se alimentar, beber ou 
fazer qualquer atividade que exija 

a retirada da máscara.
DENTRO DA SEÇÃO
Ao entrar em sua respectiva 

seção eleitoral, o eleitor deverá fi-
car em frente à mesa respeitando a 
distância de pelo menos um metro. 
O eleitor deverá exibir o seu docu-
mento ao mesário a distância, esti-
cando os braços em direção a ele.
Caso o mesário não consiga fazer a 
identificação, ele poderá pedir que 
o eleitor dê dois passos para trás e 
abaixe rapidamente a máscara.

Após digitar os dados, o mesá-
rio vai ler em voz alta o nome do 
eleitor. Se o nome estiver correto, 
o eleitor poderá guardar seu docu-
mento e limpar as mãos com álcool 
em gel para assinar o caderno de 
votação. Se precisar do compro-
vante de votação, o eleitor deverá 
solicitar ao mesário.

Quando a urna for liberada, 
o eleitor seguirá para a cabine de 
votação para digitar o número dos 

candidatos a prefeito e a vereador. 
Após votar, deverá limpar nova-
mente as mãos com álcool em gel 
e sair da seção.

DICAS PARA MESÁRIOS
As máscaras descartáveis de-

verão ser trocadas a cada quatro 
horas, e o face shield (protetor fa-
cial) deverá ser utilizado durante 
todo o tempo de permanência nos 
locais de votação.

Quando o eleitor exibir o docu-
mento esticando o braço, o mesário 
deverá verificar a distância sem en-
costar em nada. Se tiver dúvida na 
identificação, o mesário pode pedir 
para o eleitor se afastar dois passos 
para trás e abaixar brevemente a 
máscara para confirmar se aquele 
documento corresponde à pessoa. 
Por fim, se o eleitor não levar a pró-
pria caneta, será necessário borri-
far álcool na caneta de uso comum 
após o uso de cada eleitor.

Haverá um local específico 
para os mesários fazerem suas 
refeições, preferencialmente em 
local aberto com ventilação natu-
ral e com distância mínima de dois 
metros das outras pessoas. 

Eleitores ou mesários que esti-
verem com febre no dia da votação 
ou que tenham testado positivo 
para a COVID-19 nos últimos 14 
dias deverão ficar em casa. No caso 
dos eleitores, é possível justificar 
a falta por esse motivo. Já os me-
sários precisam comunicar a sua 
zona eleitoral para que seja provi-
denciada sua substituição.

Eleitores irão mostrar documentos para mesários e usarão 
suas próprias canetas para evitar contágio do Covid 19

Eleições 2020

Mesários foram 
orientados a seguir 
protocolos de 
distanciamento que 
serão aplicados neste 
domingo, 15/11

Eleições 2020
Candidatos e eleitores  
só podem ser presos 
em flagrante

Nenhum eleitor pode ser pre-
so ou detido até 48 horas após o 
término da votação do próximo 
domingo, 15/11. A proibição de 
prisão cinco dias antes da eleição 
é determinada pelo Código Eleito-
ral (Lei 4737/1965), que permite 
a detenção nos casos de flagrante 
delito, sentença criminal condena-
tória por crime inafiançável ou por 
desrespeito a salvo-conduto.

O flagrante de crime é confi-
gurado quando alguém é surpre-
endido cometendo uma infração 
ou acabou de praticá-la. De acordo 
com o Código de Processo Penal, se 
um eleitor é detido durante perse-
guição policial ou se é encontrado 
com armas ou objetos que sugiram 
participação em um crime recente, 
também há flagrante delito.

Na segunda hipótese é admi-
tida a prisão daqueles que têm 
sentença criminal condenatória 

por crime inafiançável, como, por 
exemplo, pela prática de racismo, 
tortura, tráfico de drogas, crimes 
hediondos, terrorismo ou ação de 
grupos armados que infringiram a 
Constituição.

A última exceção é para a au-
toridade que desobedecer o salvo-
-conduto. Para tanto, o juiz eleito-
ral ou o presidente de mesa pode 
expedir uma ordem específica a 
fim de proteger o eleitor vítima de 
violência ou que tenha sido ame-
açado em seu direito de votar. O 
documento garante liberdade ao 
cidadão nos três dias que antece-
dem e nos dois dias que se seguem 
ao pleito. Quem desrespeitar o sal-
vo-conduto poderá ser detido por 
até cinco dias.

No caso de candidatos, desde 
o dia 1º de novembro eles não po-
dem ser presos, a menos que seja 
em flagrante ato criminoso.

Rápida
Para as Eleições 2020, a Justiça Eleitoral disponibiliza dois 

aplicativos pelos quais é possível tanto acompanhar a apura-
ção das urnas eletrônicas em tempo real, como conferir a to-
talização do pleito: “Boletim na Mão” e “Resultados”.  Além dos 
aplicativos, também será possível acompanhar a apuração das 
eleições pelo Divulgaweb. A totalização das Eleições Munici-
pais 2020 ocorrerá na sala-cofre do TSE, que possui todos os 
certificados internacionais de segurança física e de garantia 
de fornecimento de energia.  
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Lista de selecionados 
será dilvulgada no 
dia 30 de novembro

Conforme a secretaria de 
Educação de Bento Gonçalves, 
a primeira etapa do período de 
inscrições on-line para novos 
alunos na Rede Municipal, que 
iniciaram no dia 03/11, seguem 
até esta sexta-feira, 13/11. Para 
fazer a inscrição, é preciso aces-
sar o site www.bentogoncalves.
rs.gov.br, clicar no link no canto 
direito da página (Inscrições 
para Educaçao Infantil e Ensino 
Fundamental 2021). 

O primeiro passo é informar 
o CPF do aluno e preencher os 
dados de identificação do estu-
dante e do responsável. Em se-
guida, ao informar o endereço, o 
solicitante verá a escola do res-
pectivo zoneamento. A segunda 
opção fica a critério da família.

A etapa seguinte é a con-

Inscrições on-line para novos 
alunos encerram nesta sexta-feira 

Rede municipal

firmação das informações e a 
emissão do relatório da inscri-
ção com número de protocolo, 
data e horário.  Também será 
disponibilizado espaço para as 
famílias que necessitarem auxí-
lio para inscrição.

A lista de selecionados da 
Educação Infantil será divulga-

As rematrículas seguem sendo feitas nas escolas

Cinco escolas estaduais de Bento 
estão com aulas presenciais 

Rede estadual

Após uma reviravolta judi-
cial, as aulas na rede estadual 
do Rio Grande do Sul puderam 
ser retomadas na sexta-feira, 
06/11. Dessa forma, ao longo 
dos últimos dias, cinco institui-
ções estaduais de Bento Gon-
çalves retomaram ou irão reto-
mar as atividades presenciais 
com os alunos: colégio Bom 
Retiro, Cecília Meireles, Mestre 
Santa Bárbara e Dona Isabel. 
Na quarta-feira, 11/11, o Colé-
gio Landell de Moura também 
retorna com as aulas. 

A decisão de suspensão 
foi decorrente da ação movida 
pelo sindicato dos professo-
res e funcionários do estado, 
o Cpers. Na ocasião, foi reafir-
mada a obrigatoriedade (con-
quistada em liminar) de o Es-
tado fiscalizar as escolas com 
agentes da área sanitária ou 
de “semelhante capacitação”, 
antes de permitir a retomada 
das aulas presenciais. Após de-
cisão da 22ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado 

um termo de responsabilidade 
pelos pais dos estudantes. “Va-
mos priorizar os alunos que não 
têm acesso à internet. Então se-
rão mantidas as aulas remotas, 
e os alunos do presencial não 
receberão conteúdos diferentes, 
apenas atividades de reforço, 
orientações e explicações”, ex-
plica a diretora Rosalice Rosset-
ti Morbini. As aulas terão dura-
ção de três horas diárias. Já as 
refeições não serão servidas no 
refeitório. Ao final de cada aula, 
os estudantes poderão retirar 
uma marmita, para comerem 
em suas casas. 

A data de retorno do Ensi-
no Fundamental ainda não foi 
decidida, mas a expectativa é 
que isso aconteça nas próximas 
semanas. “Continuaremos tra-
balhando diariamente, manhã 
e tarde, para qualquer informa-
ção ou orientação. Estamos pre-
parados para o enfrentamento 
dessa pandemia e estamos es-
perando os alunos ansiosamen-
te”, declara a diretora. 
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da no dia 30/11. As matrículas 
poderão ser feitas de 01/12 a 
11/12 nas EMIs. 

De 14/12 a 18/12 deverão 
ser feitas as matrículas dos alu-
nos selecionados das EMEFs, 
EMTI e EMEM. As rematrículas 
continuarão sendo feitas nas 
escolas. 

do Rio Grande do Sul, as escolas 
estaduais ficaram liberadas de 
retornar sem a necessidade da 
fiscalização, apenas seguindo 
os protocolos  sanitários esta-
belecidos na portaria conjunta 
01/2020, publicada pela Seduc 
e pela Secretaria Estadual da 
Saúde (SES), e as medidas do 
modelo de Distanciamento Con-
trolado do governo do Estado.

Mesmo assim, na área de 
abrangência da 16ª Coorde-
nadoria Regional de Educação 
(16ª CRE), foi optado pela rea-
lização de um laudo junto à Vi-
gilância Sanitária do município. 
De acordo com a coordenadoria, 
todas as escolas que já retorna-
ram ou irão retornar nos próxi-
mos dias já tiveram a emissão 
do laudo, atestando a segurança 
das instituições na prevenção ao 
Coronavírus. 

No Colégio Landell de Mou-
ra, 30 alunos do Ensino Médio 
eram aguardados na manhã de 
quarta-feira, 11/11. Para tanto, 
foi necessária a assinatura de 

Setor celebra crescimento de 6% no faturamento
Polo moveleiro

Os dados mais recentes de 
faturamento confirmam uma 
boa reação da indústria move-
leira nos últimos meses. O fa-
turamento do polo moveleiro 
de Bento Gonçalves de janeiro a 
setembro de 2020 foi de R$ 1,54 
bilhão, crescimento nominal de 
6,0% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2019. Atualmente, o 
polo – composto pelos municí-
pios de Bento Gonçalves, Mon-
te Belo do Sul, Pinto Bandeira 
e Santa Tereza – é responsável 
por 28% do faturamento do es-
tado, onde o crescimento nomi-
nal do faturamento foi de 1,5% 
no mesmo recorte temporal.

Embora o faturamento real 
ainda esteja em patamares 
negativos, o trimestre julho/
setembro colocou a indústria 
moveleira nos níveis de produ-

ção e empregos pré-pandemia. 
O economista do Sindmóveis, 
Eduardo Santarossa, elenca as 
principais razões para tal re-
cuperação: a gradual retomada 
das atividades após as restri-
ções mais intensas de produção 
e circulação de pessoas; a de-
manda reprimida por móveis 
e o atendimento da indústria a 
essas demandas; novos hábitos 
de consumo e adaptação da in-
dústria moveleira ao novo cená-
rio; e medidas emergenciais do 
governo que auxiliaram na ma-
nutenção do consumo.

Contudo, o cenário ainda 
desperta muitas preocupações 
especialmente pelas incertezas 
no cenário político e econômi-
co, destacando-se os riscos de 
uma segunda onda da pande-
mia e a situação fiscal brasilei-

ra. Outra fonte de incertezas e 
dificuldades vem do aumento 
significativo dos custos e atra-
sos no abastecimento de insu-
mos. Isso se deve especialmente 
pelo descompasso entre oferta 
e demanda, onde as vendas se 
recuperaram de modo mais rá-
pido do que a produção em um 
contexto de estoques em baixa e 
pela alta de preço dos insumos 
dolarizados. “Para se ter uma 
referência dos preços médios 
enfrentados pelo produtor, os 
índices divulgados pela FGV co-
nhecidos como Índice de Preços 
por Atacado já acumulam alta 
de mais de 20% no ano”, exem-
plifica o economista do Sindmó-
veis, Eduardo Santarossa.

O presidente do Sindmóveis, 
Vinicius Benini, argumenta que 
o setor ainda não se recuperou 

da crise de 2015 e 2016 e vinha 
batalhando para a retomada de 
índices positivos quando acon-
teceu o alastramento da pande-
mia. Segundo ele, o ano de 2019 
já não tinha sido um ano exata-
mente bom: houve um cresci-
mento de 5% no faturamento 
do polo moveleiro, mas isso não 
representou necessariamente 
um crescimento real. Ou seja, a 
entidade considera que no ano 
passado o setor ficou pratica-
mente estagnado. “Atualmente, 
a indústria de móveis conseguiu 
engrenar num caminho de recu-
peração. A geração de empregos 
no mês de setembro fez com que 
o segmento moveleiro superas-
se o saldo de postos de trabalho 
do início de 2020 pela primeira 
vez desde o início da pandemia”, 
destaca.
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Thiago Galvan - Atualidades

Aproximando-se o período eleitoral municipal, em uma coluna denominada 
Atualidades, o assunto hoje não poderia ser outro: as eleições municipais. E digo 
isso lastrado na necessidade de observarmos muito bem em quem depositaremos 
nossa procuração para administração da “pólis” nos próximos quatro anos.

Antes de prosseguir, faço um pequeno esclarecimento. A palavra política 
veio da palavra pólis, que, na Grécia antiga, significava as cidades. A política, 
então, era a administração da pólis. Por certo, com isso, nada mais justo que 
um “concurso” para que possamos saber quem é que administrará essa pólis 
nos próximos anos. E um concurso justo, com seus eleitos escolhidos pelo 
povo, demonstrando os interesses da maioria. Afinal, somos uma democracia 
e em uma democracia as coisas são assim.

Demo + cracia = Poder do Povo!
Ora, sendo eles os nossos representantes, ou seja, os representantes dos nossos 

interesses, nosso voto, nosso escolhido deve traduzir senão os nossos anseios, os 
nossos princípios e valores. Afinal, são esses que serão colocados em prática nos 
próximos anos quando de sua atuação.

Pensemos, meus caros leitores, então, na hora da escolha da pessoa para quem 
vamos depositar os nossos poderes, nosso direito de escolha, nossa gestão, nossa 
confiança, quem é que queremos para a nossa representação nesse período, qual o 
tipo de gestão que queremos, quais os interesses que o/a colocaram lá. Analisemos 
currículos, históricos, atuações profissionais, carreiras, feitos, e, porque não, modo 
de condução de suas vidas pessoais e famílias. Afinal, tudo, mas tudo mesmo, reflete 
em como são e serão tomadas as decisões. Avaliemos, assim, suas histórias.

É certo que a vida pessoal não pode ser misturada com a vida profissional, 
bem como que a vida pública é, sim, diferente e separada da vida privada. 
Todavia, não podemos dissociar a vida pública da vida privada. Essa separa-
ção é inatingível, impossível. São nossos valores ou, às vezes, a falta deles, que 
conduzem as nossas atitudes.

Platão, que viveu quase 400 anos antes de Cristo, já dizia que “o preço a pagar 
por sua não participação na política é ser governado por quem é inferior”. E diga-
-se, aqui, inferior não em capacidade, mas talvez em moral e bons costumes. Afinal, 
bons que somos, tendemos a escolher pessoas boas para a nossa caminhada ou 
representação. E o mesmo acontece quando somos maus. Simples assim!

Bom voto a todos. E parabéns aos “bons” que colocaram seus nomes, em bus-
ca de um mundo melhor, mais justo e perfeito! Aos maus, espero que saibamos 
identificá-los e, por óbvio, defenestrá-los do meio público. 

Até a próxima!

Avaliando histórias

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

Poucas coisas são tão marcantes quanto dois ris-
quinhos vermelhos ou a palavra “positivo” – quatro 
sílabas que viram a nossa vida de ponta-cabeça. Para 
quem tem na maternidade um desejo, o sentimento 
ao ver o resultado dos exames de gravidez é de eufo-
ria incontrolável. Para outras, de desespero. Há ainda 
aquelas que levam dias até se darem conta do que 
aquela notícia representa. Há quem conte imediata-
mente para o marido/companheiro, as que confiden-
ciam o acontecimento primeiro para a mãe ou uma 
amiga e as que tentem desesperadamente esconder 
do mundo a informação.

A gente engravida e tudo muda. 
E já no início surge a certeza de que 
gestar é, contraditoriamente, sinô-
nimo de incertezas. Não interessa o 
quanto a tecnologia avance, cada cor-
po é único e reage de uma forma ao 
bombardeio de hormônios tão neces-
sário para concretizar o milagre que é 
gerar outra vida. Há certos padrões de 
evolução da gestação embasados na 
literatura, mas não raro ocorrem ca-
sos que fogem totalmente a eles.

No início, a insegurança costu-
ma ser um denominador comum. O 
dia das primeiras ecografias parecem 
levar uma eternidade para chegar, a barriga demora a 
aparecer, tudo é incerto e o risco de aborto nas primei-
ras semanas assombra até mesmo a mais otimista das 
gestantes. Depois vêm as mudanças no corpo, mais 
perceptíveis a cada dia – algumas mulheres sofrem 
com enjoos intermináveis, outras com cólicas, algumas 
mal lembram que estão grávidas em função da ausên-
cia de sintomas. Aí a barriga começa a dar sinais, os 
primeiros movimentos do bebê fazem o tempo entre 
os ultrassons parecerem um pouco menores. O tempo 
passa e a gente se acostuma à novidade: o mundo já 
virou de cabeça para baixo, mas é como se tudo esti-
vesse no lugar certo. No terceiro trimestre, a proximi-
dade da chegada do bebê faz com que as dificuldades 
típicas dessa fase sejam amenizadas pela expectativa 
do nascimento. E com a barriga crescem também os 

O milagre de gerar a vida

sonhos e as projeções, as tentativas (sempre frustra-
das) de adivinhar o que vem pela frente. Conselho: 
nem tente, é em vão.

Cada gestação é única, assim como cada mulher e 
cada bebê, mas há algo em comum para a imensa maio-
ria: os palpites. A partir do momento em que você anun-
cia a gravidez, é como se desse uma autorização para 
as pessoas – íntimas ou não – passarem a dar pitacos 
sobre tudo. Se o seu bebê é agitado, você ouvirá que ele 
dará trabalho. Outros dirão que ele terá personalidade 
forte conforme o signo do zodíaco. Tentarão adivinhar 
a cor dos olhos, se ele/ela terá cabelos e dirão até como 

você vai se sentir quando terminar a 
licença-maternidade, se for o seu caso 
– isso se não te deixarem insegura 
com a tese de que toda mulher que 
engravida perde o emprego quando 
volta da licença. Muitos questionarão 
tudo que você fizer, especialmente se 
for diferente do que eles fariam basea-
dos nas próprias experiências.

E você, gestante, envolta em um 
misto de explosão hormonal, emo-
ções e invariavelmente incertezas se 
vê tendo que filtrar tudo que ouve 
para não surtar – e, acredite, haverá 
dias em que fazer isso será bem difícil, 

porque cansa. Se você não souber separar o que é an-
siedade alheia do que realmente você sente, a chance 
de ter sua saúde mental estar comprometida é grande. 
Então, apenas respire. A vida é sua e é isso que impor-
ta. Tudo acontece como e quando tem que acontecer, 
queira você ou não. Faz parte, releve!

Dizem que intuição materna não falha. Então apro-
veite para se dar conta de que existe somente uma 
pessoa que sabe o que é melhor para você: e esse al-
guém é justamente você mesma. Então, respire, curta, 
comemore. Dentro de você acontece um milagre que 
supera todas as adversidades – o milagre de gerar ou-
tra vida – e isso por si só é mais forte do que qualquer 
argumento teórico. Sua vida vai mudar completamen-
te. E essa pode ser a melhor notícia que você poderia 
querer, acredite!

De repente a vida 
vira de ponta-
cabeça e você 

descobre que ela 
finalmente está do 

lado certo.

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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Um homem de 21 anos foi 
preso pela Brigada Militar com 
dinheiro falso na madrugada de 
quarta-feira, 11/11, em Farroupi-
lha. O flagrante ocorreu durante 
uma abordagem a um veículo Fiat 
Uno no bairro São José. Durante 
a revista no carro foram locali-
zadas, dentro da saída de ar do 
painel, 35 notas de R$ 100 falsas. 

O autor do crime informou 
a que havia pego o material na 
cidade de Canoas. Ele foi encami-
nhado à delegacia para lavratura 
da ocorrência.

Homem é preso 
com notas falsas

Investigação

Família é presa em flagrante 
por tráfico de drogas em Bento
No local também 
foram encontrados 
receituários médicos. 
Prefeitura abriu 
sindicância para 
averiguar o caso

Na tarde de terça-feira, 
10/11, por volta das 16h30, 
uma família inteira foi presa em 
flagrante por tráfico de drogas 
em Bento Gonçalves. A ação foi 
mais uma fase da Operação Tor-
que, da Polícia Civil, e foi realiza-
da por policiais da 1ª Delegacia 
de Polícia (1ªDP), com apoio de 
policiais da 2ª Delegacia de Po-
lícia (2ªDP).

Primeiramente, foi efetuada 
a prisão em flagrante de um ho-
mem de 30 anos e de sua mãe, 
de 49 anos, por tráfico de dro-
gas. O fato aconteceu no bairro 
Progresso, rua Giovani Girardi. 
De acordo com a Polícia Civil, 
eles estavam na posse de por-
ções de cocaína.

Após a abordagem, os po-
liciais cumpriram mandado de 
busca e apreensão na casa do ho-
mem, localizada na rua José Gior-
dani, bairro Verona, sendo preso 
também em flagrante seu pai de 
49 anos, com duas armas de fogo, 
munições e diversas outras por-
ções de cocaína.

Já na casa da mãe, na rua Au-
gusto Pasquali, bairro Botafogo, 
foram localizadas mais de 400 
gramas de cocaína em estado 
bruto, além de diversos medica-
mentos controlados, como mor-
fina e receituários médicos. Dois 
veículos foram apreendidos.

A Operação Torque já resul-
tou na prisão de outros cinco 
criminosos ao longo dos últimos 
quatro meses, todos por associa-
ção ao tráfico de drogas.

ABERTURA 
DE SINDICÂNCIA
A prefeitura de Bento Gon-

çalves, por meio da secretaria 
de Saúde, abrirá uma sindicân-
cia interna para investigar a 
procedência dos receituários 

médicos localizados com a mu-
lher de 49 anos. 

“A Secretaria de Saúde re-
cebeu com perplexidade a in-
formação sobre os receituários 
médicos encontrados em uma 
apreensão policial. Desde as pri-
meiras horas já estamos em con-
tato com as forças policiais para 
buscar informações. Também es-
tamos abrindo uma sindicância 
interna para averiguar a proce-
dência destes talões. É inadmissí-
vel este desrespeito com a saúde 
pública e com o cidadão de nossa 
cidade”, afirma o coordenador 
Médico, Marco A. Ebert . A sindi-
cância irá apurar se houve furto 
dos receituários ou se eles foram 
falsificados. 

Um motociclista, identificado 
como Marciano Roggia, de 44 anos, 
morreu no final da manhã desta 
quinta-feira, 12/11, na ERS-444, 
no Barracão, em Bento Gonçalves. 
O acidente aconteceu por volta das 
10h45. De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, o homem conduzia uma 
motocicleta CB 300 sentido Farrou-
pilha - Bento Gonçalves, quando 
acabou perdendo o controle e co-
lidindo contra a roda dianteira de 

Motociclista morre em acidente 
no Barracão, em Bento

um caminhão, que seguia sentido 
contrário. Ainda conforme os Bom-
beiros, Roggia dirigia em alta velo-
cidade e, com a força do impacto, 
acabou morrendo no local. 

O Corpo de Bombeiros, o 
SAMU e a Polícia Rodoviária Es-
tadual atenderam a ocorrência. 
O motorista do caminhão, com 
placas de Farroupilha, não se 
feriu. Marciano Roggia era de 
Bento Gonçalves.

BM na Serra 
disponibiliza 
WhatsApp para 
denúncias

Desde de segunda-feira, 
09/11, a Agência Regional de Inte-
ligência do Comando de Polícia Os-
tensiva da Serra passou a receber 
denúncias por WhatsApp pelo te-
lefone (54) 8414 9186. O número é 
exclusivo para denúncias via men-
sagens de texto, não sendo atendi-
das ligações telefônicas. Segundo a 
Brigada Militar (BM), este é mais 
um canal para que a comunidade 
dos 66 munícipios que integram 
a região da Serra entre em conta-
to diretamente com a Inteligência 
da BM para colaborar com denún-
cias/informações.

A BM também destaca que o 
sigilo do denunciante é garantido 
e que as denúncias devem ser re-
lacionadas a procurados da Justiça, 
armas, drogas e possíveis ações 
criminosas (roubos). 

Uma mulher de 40 anos, um 
homem de 20 anos e um menor de 
17 anos foram detidos por porte 
ilegal de arma de fogo e tráfico de 
drogas durante operação da Bri-
gada Militar. O fato aconteceu na 
tarde de segunda-feira, 09/11, no 
bairro Maria Goretti, em Bento.

Equipes de policiais militares 
da ROCAM, com apoio do Poli-
ciamento Comunitário (POCOM), 
do 3º Batalhão de Policiamento 
de Áreas Turísticas (3º BPAT), vi-
sualizaram um veículo suspeito, 
com dois homens em seu interior. 
Após tentativa de abordagem, os 

indivíduos fugiram para o interior 
de uma residência, sendo acompa-
nhados pelos policiais e detidos às 
15h.

  No interior estavam os dois 
homens que fugiram e uma mu-
lher, a qual estava embalando dro-
gas para comercialização. No local 
foram apreendidas 63 porções 
de maconha embaladas, pesando 
170g, um rolo de papel alumínio, 
37 embalagens de crack, pesando 
0,97g, um revólver carregado cal. 
38, com numeração raspada, oito 
munições cal. 38 intactas, R$ 941 
em dinheiro e três celulares. 

Duas pessoas são presas e um 
menor é apreendido em Bento

Fotos Polícia Civil
Eduarda Bucco
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Divirta-se com as Palavras Cruzadas e 
com o Jogo dos 7 erros na página 22.

Solução
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SAAB
Q

UADRINHOS
REGIANELA
PIAMOLDAR

MMAXESA
BATERNSU

DALCALA
EXAUSTIVA

CEARAAZT
SSUAASE
TUGEMAS

BONSAIECT
QUENTINHA
UMJOTED

VEADOTOSA

Revista
em (?):

gibi

Motivo
de liqui-
dação do
comércio

Narrativa
lendária
sobre
heróis

(?) Alves,
atriz de 

"O Tempo
Não Para"

Perigo nas
encostas
durante

temporais 

Avenida
(abrev.)

Decalitro
(símbolo)

Certifi-
cada por
escrito

Sacudo 
(o frasco)

Saquinho
para perfu-
mar roupas

(pl.)

Vista
 (a roupa) 

Sufixo de
"lipase"

Árvore
decora-
tiva anã

Em + uma
(Gram.)

Empresa
brasileira
de Correi-
os (sigla)

Embalagem
de alumí-
nio para
comida
Animal
como o 
Bambi
(Cin.)

"Escravos
de (?)",
cantiga
infantil

Operação 
bancária-
de trans-
ferência

Apara o
pelo

Dar forma 
Pôr muito

açúcar
(bras.) 

Pôr tela
de metal

Não
oxidável

Adorno do
dedo

A hora
decisiva

Peças da
sinuca
Festa

literária

Essa, em
espanhol

Parte gorda
do leite

"Quem 
(?) con-
sente"
(dito)

Consoantes
de "aceso"
Interjeição
de surpresa

Parte do
ovo (pl.)

Serafim ou
querubim

Muito
cansativa
Estado do
Nordeste

Dígrafo
de

"passar"

Lavatório

Colidir 
(o veículo) Impostos

"Mad (?)",
filme com 
Mel Gibson

3/esa. 4/saga. 5/veado. 6/bonsai — sachês.

Solução
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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.

Eduarda Bucco

Eduarda Eitelven Bucco
O ano de 2020 tem sido um 

desafio para a saúde pública em 
todo o mundo, com mais de 51 
milhões de casos e um milhão de 
mortes registradas globalmente. 
Entretanto, os efeitos da pandemia 
do Coronavírus têm trazido uma 
série de desafios para todas as 
demais áreas da sociedade, princi-
palmente para a educação. Desde 
o mês de março, as instituições de 
ensino, juntamente com os poderes 
públicos, têm discutido, pensado e 
repensado maneiras de dar sequ-
ência ao aprendizado. E apesar das 
decisões serem tomadas de forma 
conjunta, são os diretores das esco-
las que precisam lidar diretamente 
e diariamente com as mudanças 
constantes de cenário. Por isso, o 
SERRANOSSA decidiu entrevistar 
alguns desses profissionais da rede 
pública, a fim de mostrar como tem 
sido essa adaptação e homenageá-
-los pelo Dia do Diretor, celebrado 
na quinta-feira, 12/11.

Dia do Diretor

Diretores de escolas de Bento dão exemplo 
de gestão humanizada em meio à pandemia
Diante de um cenário 
de incertezas, gestores 
têm aprendido e 
colocado em prática 
estratégias para que 
estudantes não percam 
o vínculo com as 
instituições

O professor e diretor da Es-
cola Municipal de Ensino Médio, 
Alfredo Aveline, Márcio Pilotti, in-
gressou no magistério com apenas 
20 anos, motivado por sua paixão 
pela sala de aula. Além do amor 
pela profissão, Pilotti desenvolveu, 
desde a adolescência, habilidades 
de liderança, estando à frente das 
turmas e dos grupos estudan-
tis. “Eu sempre tive esse perfil e 
também amava crianças. Então 
sempre gostei de ser professor. É 
minha paixão e minha vocação”, 
conta.  Dessa forma, Pilotti cursou 
duas graduações, em Matemática 
e Ciências, fez pós-graduação em 
Matemática e Mestrado na área da 
Educação, na Argentina. “Para ser 
diretor de uma escola é preciso ter 
todo um jeito de lidar com as pes-
soas, com os funcionários, com os 
pais, alunos, professores, e com a 
comunidade, porque a escola não é 
minha, é da cidade”, afirma. 

Ao longo dos seus 28 anos 
de carreira, o professor foi con-
quistando o carinho e a confiança 
das equipes escolares, assumindo 
cargos de diretoria em escola mu-
nicipais e estaduais. Por 13 anos, 
integrou a direção do colégio Bom 
Retiro e, em 2019, foi escolhido 
para assumir interinamente a es-

“O período servirá para a valorização da 
presença do professor em sala de aula”

cola Alfredo Aveline.  No mesmo ano, 
foi eleito oficialmente para dirigir a 
instituição até 2022. “Eu sou muito 
de vestir a camiseta. Doo-me muito 
para o ambiente que estou, não tenho 
horário, não tenho sábado, domingo, 
ou feriado.  Se precisar servir lanche, 
varrer, substituir professor, eu faço. Eu 
me sinto responsável pelo ambiente 
que eu dirijo”, comenta. Durante seu 
mandato como diretor no Bom Retiro, 
Pilotti recebeu premiações e reconhe-
cimentos pela atuação no cargo. “Eu 
gosto muito de fazer com que as pes-
soas se sintam bem no ambiente es-
colar. Gosto de conversar com os pais 
e com os alunos no corredor. Não sou 
um diretor de gabinete. Estou sempre 
circulando. Agora, com essa pande-
mia, tudo mudou”, lamenta. 

Apesar da experiência no cargo, 
o diretor revela que gerir uma escola 
com 840 estudantes em meio a uma 
pandemia tem sido um desafio diário. 
“Não foi fácil porque foi algo de sur-
presa, principalmente essa questão 
dos professores, com as tecnologias 
digitais, e depois essa questão de vol-
tar apenas uma parte dos alunos e os 
demais continuarem apenas no ensi-
no remoto”, revela. “Além disso, é um 
desafio muito grande porque estamos 
acostumados com aquela rotina do re-
creio, com a troca de período. Estamos 

acostumados em dar um abraço nos 
pequenos, coisa que vai mudar agora 
com esse novo normal”, complementa.

A escola se organizou desde o 
início da pandemia dentro dos proto-
colos estabelecidos no âmbito muni-
cipal, oportunizando aulas a distância 
para aqueles com acesso à internet 
(mais de 95% dos alunos) e conteúdos 
impressos para os demais. “Trabalha-
mos com ligações constantes para as 

famílias, a fim de saber quem está 
conseguindo acessar os conteúdos, 
quem está fazendo as atividades... 
criamos grupos de WhatsApp com 
pais, professores e alunos. Então 
buscamos manter um contato para 
amparar a todos”, explica. 

Para o ano que vem, o diretor 
comenta que será necessário um es-
forço dobrado para conseguir colo-
car o conteúdo atrasado em dia, mas 
poucos alunos deverão precisar re-
petir o ano. “Só irá repetir quem não 
fez nada, quem abandonou o barco. 
Esses não chegam a 1% de todos os 
estudantes”, afirma. 

Mesmo sem previsão para o 
ano letivo de 2021, que dependerá 
muito da nova gestão que assumirá 
a prefeitura após as eleições desse 
domingo, 15/11, Pilotti afirma que 
a pandemia possibilitou algumas 
reflexões importantes dentro do 
cargo de diretoria. “Além de termos 
aprendido a lidar melhor com a par-
te da informática, acredito que esse 
período servirá para a valorização 
da figura do professor. Nenhum ou-
tro meio digital vai substituir a pre-
sença do professor em sala de aula, a 
troca de olhar entre ele e os alunos. 
Hoje, se existe qualquer profissão, é 
porque passou por um professor”, 
reflete. 

Márcio Pilotti, diretor da 
escola Alfredo Aveline
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O diretor-geral do Institu-
to Federal do Rio Grande do Sul 
(IFRS) campus Bento, Rodrigo 
Monteiro, não conseguiu sequer 
sentir o gostinho de gerir a ins-
tituição em sua normalidade. Ele 
assumiu o cargo no final de feve-
reiro, juntamente com o diretor 
de Administração, Thiago dos 
Reis, com o diretor de Ensino, 
Tiago Goulart, com a diretora de 
Extensão, Raquel Scotton, com a 
diretora de Pesquisa, Pós-Gradu-
ação e Inovação, Luciana Bernd e 
com o diretor de Desenvolvimen-
to Institucional, Jonatas Martins.  
Há 13 anos lecionando no IFRS, 
o engenheiro agrônomo de for-
mação comenta que a expectati-
va para 2020 era muito boa, mas 
que a pandemia acabou trazendo 
grandes mudanças ao ano leti-
vo. “Então além do desafio do 
aprendizado de iniciar em um 
novo cargo, vieram mais os de-
safios da pandemia”, comenta.  
Dessa forma, logo após a suspen-
são das atividades presenciais em 
março, a equipe diretiva formou 
um comitê local para prevenção 
e acompanhamento da COVID-19.

A decisão sobre como seria 
dado sequência às atividades pe-
dagógicas foi tomada pelo Con-
selho Superior do IFRS. Foram 
cerca de cinco meses de discus-
são para, em meados de agosto, 
ser decidido pela retomada das 
ações acadêmicas a partir da ofer-
ta de Atividades Pedagógicas não 
Presenciais (APNPs). “Temos a 
missão social de atingir pessoas 
que são vulneráveis socialmente. 
Por isso essa era a preocupação 
principal: como ficaria o direito 
de estudar das pessoas que não 
têm equipamentos e acesso à in-
ternet?”, comenta.

“A preocupação principal era como ficaria o direito de estudar 
das pessoas que não têm equipamentos e acesso à internet”

A diretora Rosalice Rossetti 
Morbini atua há 29 anos no Colégio 
Estadual Landell de Moura. Ao longo 
dos anos, esteve em diferentes cargos 
dentro da escola, absorvendo experi-
ências e conhecimentos que ajudaram 
a lhe tornar a profissional de hoje. 
“Juntei todo conhecimento da parte 
administrativa e humana que adquiri 
com os profissionais com quem tra-
balhei com o meu modo de ser. Agora, 
procuramos desenvolver um trabalho 
de excelência. Temos um grupo de 
professores bem engajados e nos sen-
timos em casa”, comenta Rosalice. 

Para a profissional, uma institui-
ção tem três linhas de atuação: a peda-
gógica, a financeira e a administrativa. 
“Eu conto com vices que me ajudam 
muito, mas o olhar do diretor tem que 
ser global. Quando eu assumi o cargo, 
sempre tive o objetivo de tornar o Lan-
dell uma escola de excelência, onde os 
alunos se sintam bem. Estamos loca-
lizados em uma área nobre da cidade, 
com 3 mil metros de área construída, 
bosque, pátio, área de esporte, campo 
de futebol... Os alunos abrem as janelas 
e veem os tucanos cantando”, comenta. 

No calendário de 2020, diversas 
atividades e projetos estavam progra-
mados, mas precisaram ser suspensos 
por conta da pandemia. “A direção e os 
professores estão trabalhando dobra-
do. Tivemos que aprender a lidar com 
as tecnologias e a nos reinventar para 
incentivar o aluno a permanecer na 
escola. Esse é o principal desafio, fazer 
com que os estudantes não percam o 
vínculo com a instituição, que não de-
sistam de estudar”, afirma. 

Para tanto, está sendo realizada 
uma busca ativa diária dos estudan-
tes. De acordo com a diretora, cerca de 
80% dos alunos estão inscritos na pla-
taforma escolhida pelo estado para as 
aulas on-line, e os demais têm retirado 
atividades na escola. “Estamos preo-

“Tivemos que nos reinventar 
para incentivar o aluno 

a permanecer na escola”

Rosalice Rossetti Morbini, direto-
ra da escola Landell de Moura

cupados, primeiramente, com a saúde 
de todos. Em relação aos conteúdos, 
estamos priorizando a qualidade e 
não a quantidade de ensino. Fizemos 
um programa no qual visamos àqui-
lo que realmente é necessário para o 
aluno seguir adiante. E ano que vem 
serão feitos reforços e retomadas de 
conteúdos”, explica. 

De acordo com Rosalice, as mu-
danças têm sido grandes, assim como 
a necessidade de adaptação. “Procu-
ramos incentivar as pessoas para que 
elas não fiquem tristes e não adoeçam. 
Temos que dar apoio às famílias, aos 
estudantes e aos professores, que aca-
bam misturando suas vidas familiares 
com as dos alunos. E precisamos de 
muita calma e serenidade para con-
seguir superar esse momento e seguir 
no novo normal”, comenta. 

Ainda não há definição de data 
para retorno das demais séries, mas a 
diretora destaca que a equipe está dia-
riamente no local para prestar suporte 
aos pais e estudantes. “Estamos espe-
rando os alunos ansiosamente e esta-
mos preparados para enfrentar essa 
pandemia”, afirma. “Quero parabenizar 
e desejar um feliz Dia dos Diretores a to-
dos os meus colegas e suas equipes, por-
que sozinhos não somos nada”, finaliza.

Diretor-geral Rodrigo Monteiro do IFRS campus Bento, afirma que 
o distanciamento social  valorizou a importância do convívio

 Apesar da decisão majoritária 
em relação à continuidade do apren-
dizado, os diretores precisaram criar 
estratégias internas para manter o 
vínculo dos servidores e estudantes 
com o ambiente escolar e garantir 
suporte às famílias dos estudantes. O 
diretor de Desenvolvimento Institu-
cional, Jonatas Campos Martins, afir-
ma que a equipe pensou em não ape-
nas atender as questões relacionadas 
ao campus, como também à socieda-
de. “Pensamos em aproveitar nosso 
conhecimento e expertise para poder 
minimizar o impacto para as famílias 
dos estudantes, para toda a comuni-
dade e para os municípios vizinhos”, 
explica. Por meio de busca de recur-
sos e doações, o campus auxiliou a 
sociedade com ações como produção 
de EPIs e doação de 50 mil litros de 
vinho para serem transformados em 
álcool. Também passaram a ser dis-
tribuídas cestas básicas, produtos de 
higiene e limpeza para as famílias dos 
estudantes mais vulneráveis. 

Em relação ao ensino, a dire-
ção convidou os professores para 
que, voluntariamente, repassassem 
atividades aos seus alunos, a fim de 
manter o contato entre eles e a ins-
tituição. Também foram realizados 
encontros virtuais, contando com 
momentos culturais, entre servido-
res e estudantes. “Nossa preocupação 
era não deixar o aluno desassistido”, 
comenta o diretor-geral. 

A equipe ainda aproveitou o 
momento de suspensão das aulas 
presenciais para colocar em dia de-
mandas antigas de infraestrutura do 
campus. “Quando os alunos voltarem, 
terão mais laboratórios, mais salas de 
aula, novos equipamentos e uma rede 
de internet melhor”, revela o diretor 
de Desenvolvimento Institucional, Jo-
natas Campos Martins. As melhorias 
foram possibilitadas a partir de uma 

readequação no orçamento anual pre-
visto para este ano. Com a suspensão 
nas atividades, os custos foram redu-
zidos em serviços como água, luz e 
alimentação. 

Com orçamentos mais aper-
tados anualmente e com os efeitos 
da pandemia que deverão perdurar 
pelo menos até o próximo ano, os 
diretores estão trabalhando exausti-
vamente para evitar grandes perdas 
de aprendizagem e para tentar tirar 
proveito dos aprendizados adquiri-
dos. Na visão de Monteiro, a gestão 
de pessoas é o grande desafio dos 
diretores de instituições de ensino, 
principalmente diante de um cenário 
de pandemia, no qual as incertezas 
e a diversidade de opiniões afloram. 
“Essa pandemia trouxe aprendiza-
dos na questão administrativa, com 
a fluidez de processos por meio 

eletrônico, mas também está 
nos ensinando sobre relaciona-
mento com as pessoas”, analisa.  
Para o diretor de Desenvolvimen-
to Institucional, Jonatas Campos 
Martins, a pandemia reforçou 
ainda mais a capacidade de adap-
tação do ser humano, tendo que 
mudar completamente a forma 
de viver neste período. “Além 
disso, o distanciamento social 
evidenciou e valorizou a impor-
tância do convívio”, complementa.  
“Por fim, quero destacar que os 
desafios foram minimizados pela 
excelente equipe diretiva com 
quem estamos tendo a oportuni-
dade de aprender e de conviver. 
Pessoas extremamente profis-
sionais e compromissadas. Deixo 
meus cumprimentos a todos pelo 
dia do Diretor”, finaliza Monteiro.

Fotos Eduarda Bucco
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 Uma das principais preocupações dos pacientes 
que procuram pela biomedicina estética é o 
rejuvenescimento facial. Atualmente são utilizadas 
técnicas mais invasivas para atenuar os efeitos 
do tempo, como toxina botulínica tipo A, ácido 
hialurônico, ácido lático e plasma rico em plaquetas. 
A toxina botulínica tipo A, produzida pela bactéria 
Clostridium botulinum (causadora do botulismo), é 
a toxina usada pela biomedicina estética que causa 
a paralisação da musculatura onde foi aplicada, 
deixando a pele mais lisa, sem rugas e com resultado 
rejuvenescedor.
 A toxina botulínica tipo A atua impedindo a 
contração dos músculos faciais que dão origem 
às rugas. A fraqueza muscular ocorre na área de 
aplicação do músculo, causando uma diminuição das 
terminações nervosas e deixando o músculo inativo 
durante seu efeito.

 Os principais locais da face onde pode ser 
utilizada são a região frontal (testa), a glabela (entre 
os supercílios) e região peri-orbitária (pés de galinha). 
A substância é injetada em pontos específicos dos 
músculos responsáveis pela mímica facial que estão 
causando as rugas, ela paralisa a musculatura que 
atua promovendo as rugas de expressão, além disso, 
também se pode arcar um pouco a sobrancelha para 
deixar a paciente com ar mais jovem, ao levantar a 
pálpebra superior e não deixar aquele olhar caído que 
tanto envelhece, seu efeito colateral pode ficar roxo 
no local de aplicação, mas sai em alguns dias, começa 
a ser visualizado após 2 a 3 dias da aplicação e tem 
seu efeito total de 2 a 3 semanas, com duração de 
4 a 6 meses. Neste caso os resultados são bastante 
satisfatórios pois a paciente rejuvenesce seu rosto na 
totalidade de forma harmônica e natural. 

Dicas da 
biomédica

Toxina Botulínica: 
o que é e como 
pode ser aplicada

Avaliacao
Nacional de Vinhos
Foi histórico! A Avaliação Nacional de Vinhos, 
realizada no último sábado, 7/11, apresentou as 
16 amostras mais representativas da considerada 
“safra das safras”. Por conta da pandemia, 
o evento foi on-line. Uma superprodução, 
organizada pela equipe da ConceitoCom e Moura 
Comunicação, além da equipe da Associação 
Brasileira de Enologia (ABE) encantou pela 
dinâmica, pela qualidade, pelo cenário – o lindo 
Spa do Vinho – e por colocar o vinho brasileiro 
onde ele merece: no topo! O mais legal deste ano 
e que promete permanecer nos próximos é que 
os mais de 900 degustadores do Brasil inteiro 
receberam os vinhos no conforto de sua casa. A 
experiência pode ser compartilhada com amigos 
e familiares, diferente dos últimos anos, quando 
era realizado na Fundaparque, com acesso 
restrito aos degustadores. Parabéns a toda a 
comissão organizadora que em um momento 
atípico e difícil tornou a Avaliação Nacional de 
Vinhos ainda melhor e mais inesquecível.

Francieli Delevati, Biomédica Esteta -CRBM 4258
Renov Estética Avançada
Contato: (54) 99919.1006 
Rua Assis Brasil 896, São Francisco.
insta: @renov_estetica_avancada
Facebook: Renov Estética Avançada

Até dia 19 de novembro, o Movie Arte do Shopping 
L’América exibe o documentário “Legado Italiano”, 
gravado em Bento, Farroupilha, Pinto Bandeira, 
Vila Flores, Flores da Cunha, Caxias do Sul, Monte 
Belo do Sul, e outras cidades da Serra Gaúcha. 
Comandado pela diretora Márcia Monteiro, o filme 
revisita, em 84 minutos, os 145 anos da imigração 
italiana para a Serra Gaúcha e os inúmeros legados 
deixados ao longo desse tempo, como a religiosidade, 
a música, a gastronomia, a arquitetura, a indústria, 
o talian e o vinho, abordados a partir dos relatos dos 
descendentes de imigrantes da região. 

Legado Italiano

ENÓLOGO DO ANO
A escolha do Enólogo do Ano, realizada pela Associação 
Brasileira de Enologia (ABE) foi adiada, mas não cancelada. E 
diante da ‘Safra das Safras’ a entidade resolveu encerrar 2020 
a homenagem a quem dedica o ano todo do vinhedo à garrafa. 
Eleito pelos colegas de profissão, o Enólogo do Ano 2020 será 
conhecido em dezembro. Os associados podem votar pelo site 
www.enologia.org.br até o dia 20 de novembro.

CATEGORIA VINHO BASE ESPUMANTE
Chardonnay – Cooperativa Vinícola Aurora – Bento Riesling Itálico/
Chardonnay/Pinot Noir – Chandon do Brasil – Garibaldi
Pinot Noir – Casa Valduga – Bento Gonçalves
CATEGORIA BRANCO FINO SECO NÃO AROMÁTICO
Riesling – Cooperativa Vinícola Garibaldi – Garibaldi
Chardonnay – Cooperativa Vinícola Aliança – Santana do Livramento 
CATEGORIA BRANCO FINO SECO AROMÁTICO
Sauvignon Blanc – Vinícola Família Lemos de Almeida - Vacaria (RS)
Moscato Giallo – Vinhos Hortência – Flores da Cunha
CATEGORIA VINHO ROSÉ FINO SECO
Cabernet Sauvignon – Vinícola Almadén – Santana do Livramento
CATEGORIA VINHO TINTO FINO SECO JOVEM
Merlot – Vinícola Salton – Bento Gonçalves
CATEGORIA TINTO FINO SECO
Tannat – Casa Perini – Farroupilha (RS)
Cabernet Franc – Vinícola Don Guerino – Alto Feliz
Tannat – Família Bebber – Flores da Cunha (RS)
Merlot – Pizzato Vinhas e Vinhos – Bento Gonçalves
Merlot – Vinícola Cave de Pedra - Bento Gonçalves
Tannat/Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc – Casa Venturini – 
Flores da Cunha (RS)
Touriga Nacional/Tempranillo/Petit Verdot/Merlot/Cabernet 
Sauvignon/Tannat – Vinícola Miolo – Bento

Elton Menezes

Fotos: Jeferson Soldi

Raquel Konrad
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As fibras alimentares podem trazer muitos benefícios para sua saúde como regularizar 
o funcionamento intestinal, reduzir o colesterol, aumentar a saciedade e até mesmo 
reduzir a gordura corporal. Confira alguns alimentos ricos em fibras que podem ajudar 
você a alcançar seus objetivos, recomendando pela nutricionistaTatiana Godoy (CRN2 
15579). Todos os produtos, claro, você encontra no Armazém Fit Store:

Chia: Rica em ômega-3, cálcio, magnésio, potássio, proteínas e vitaminas do complexo 
B. Aumenta a saciedade, diminui o colesterol e ajuda no emagrecimento.
Quinoa: Alto valor proteico. Rica em magnésio, vitaminas do complexo B, ferro, 
potássio, cálcio, vitamina E e antioxidantes. É ótima para consumo em dietas 
para aumento de massa muscular, devido ao seu conteúdo de proteínas de alta 
digestibilidade.
Linhaça: Fonte de ômegas 3 e 6, minerais, vitaminas e proteínas. Fonte de lignanas, 
um componente que pode ajudar no tratamento da osteoporose e nos sintomas da 
menopausa.
Farelo de aveia: Rica em um tipo de fibra conhecida como betaglucana, ajuda a 
reduzir o colesterol e a controlar a glicemia. O farelo é a melhor forma de oferecer os 
benefícios.
Psyllium: Combate a constipação, pois aumenta o volume fecal e diminuiu e tempo de 
trânsito intestinal. Atua na redução do colesterol e da glicemia.
Semente de girassol: Fonte de vitamina E, que tem ação anti-inflamatória, e vitaminas 
do complexo B, importantes para aumento da energia. Atua também no controle do 
colesterol e estímulo da saciedade.
Semente de abóbora: Fonte de proteínas, vitaminas, minerais e antioxidantes, além de 
triptofano. Auxilia na digestão e no controle da glicemia.

Você pode adicioná-los em frutas, nas saladas, no iogurte e também em receitinhas.
Para saber exatamente quanto você deve ingerir de cada alimento, consulte um nutricionista!

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

Pela primeira vez em sua história, o Carrinho 
Agas 2020 será on-line. A cerimônia, além 
de premiar as 26 empresas que mais se 
destacaram na opinião dos supermercadistas 
gaúchos, também terá homenagens, show 
com Joel Carlo (foto) e sorteio de 10 
IPhones para quem estiver acompanhando 
a transmissão. O evento está marcado para 
o próximo dia 30 de novembro, às 21h30, 
no canal da Agas no Youtube. Dinâmico, 
o formato virtual será enxuto e prestará 
o tradicional reconhecimento da Agas aos 
fornecedores que se destacaram em 2020. 
Para concorrer aos prêmios da transmissão 
não é preciso ser do setor supermercadista, 
basta se inscrever no site agas.com.br

Carrinho 
Agas 2020

nutricionista
Tatiana Godoy 
(CRN2 15579)
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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

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.

CR
EC

I 5
96

70 54 98114 9732
eecagna@terra.com.br

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

R$ 1.950.000

- Área construída de 347m²;
- Terreno com 581,25m² todo cercado, 
ajardinamento e piscina;
- 3 dormitórios, uma suíte máster;
- cozinha mobiliada com churrasqueira;
- 2 lareiras;
- 3 banhei- 3 banheiros.

EF125 apartamento no bairro Humaitá, 
com área  privativa: 258,91m², com 3 
dormitórios, uma suíte, garagem para 
2 carros. VALOR: R$ 636.000
EF127 apartamento no bairro Maria 
Goretti, com área  privativa: 
56,00m², com 2 dormitórios, 
churrasqueira,  excelente posição 
solar.  VALOR: R$ 230.000

EF120 sala comercial no bairro Cidade 
Alta, tranquilidade, segurança, andar 
alto, 1box de garagem, 2 elevadores.  
VALOR: R$ 325.000

Excelente Terreno, próprio para 
construção, no bairro Santa Helena, 
dimensões: 12,00m x 30,00m, área total: 
360,00m². VALOR: R$ 200.000
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Imóveis

ALUGO sobrado, no 
bairro Humaitá, com 2 
dormitórios, sem taxa 
de condomínio. Valor 
R$ 870. Contato (54) 
99989 4205 (WhatsA-
pp). 

ALUGO apartamento, 
no Centro, com 2 dor-
mitórios e com gara-
gem. Valor R$ 1.100 
+ condomínio. Conta-
to (54) 99989 4205 
(WhatsApp).

ALUGO apartamento, 
no Centro, 1 dormi-
tório e com garagem. 
Valor R$ 900 + con-
domínio. Contato (54) 
99989 4205 (WhatsA-
pp).

www.oliparimoveis.com.br

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

LOCAÇÕES

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

A partir de

LANÇAMENTO
BAIRRO

HUMAITÁ
2 dormitórios 
Sacada aberta 
Churrasqueira 

Box coberto

R.7-48.904

ENTRADA PARCELADA

EM ATÉ 40x

R$ 163.000

VISITE O APARTAMENTO DECORADO
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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

VENDA

ALUGA

BOTAFOGO

ALUGO sobrado, no 
bairro Humaitá, com 2 
dormitórios, sem taxa 
de condomínio. Valor 
R$ 870. Contato (54) 
99989 4205 (WhatsA-
pp). 
ALUGO apartamento, 
no Centro, com 2 dor-

mitórios e com gara-
gem. Valor R$ 1.100 
+ condomínio. Conta-
to (54) 99989 4205 
(WhatsApp).

ALUGO apartamento, 
no Centro, 1 dormi-
tório e com garagem. 

Valor R$ 900 + con-
domínio. Contato (54) 
99989 4205 (WhatsA-
pp).
VENDO casa de al-
venaria, no bairro 
Zatt, com dois pisos, 
parte inferior com 
garagens e parte su-
perior com moradia. 
Valor a combinar. 
Contato (54) 99926 
1714. 
VENDO jazigo no Ce-
mitério Jardim do Vale, 
localizado em Taman-
daré, com 3 gavetas e 
ossário. Contato (54) 
98438 7083. 

VENDO apartamento, 
no bairro Bertolini, 
com de 2 dormitórios 
com churrasqueira, 
cozinha, sala, área de 
serviços, banheiro so-
cial e vaga de garagem.  
Pode ser financiado, 
usado o FGTS e entra-
da parcelada. Possui 
ótima posição solar. 
Valor R$ 117.000. Con-
tato (54) 99966 4616, 
com Adriano. Creci 
42.504.

VENDO apartamen-

to no Humaitá, pron-
to para morar, com 2 
dormitórios, sacada 
aberta, banheiro so-
cial e vaga de garagem.  
Pode ser financiado. 
Prédio fica a 3 minutos 
do Centro e em lugar 
calmo com ótima vista 
e posição solar. Valor 
a partir R$ 149.000. 
Contato (54)99683 
6257, com Luiz. Creci 
42.589.

VENDO apartamento 
mobiliado, com ex-
celente acabamento, 
em prédio com so-
mente 11 unidades, 
de 2 dormitórios, 2 
sacadas, sala de estar, 
cozinha/área de servi-
ço, banheiro e vaga de 
garagem. Financiável 
e aceita FGTS. Valor 
R$ 295.000. Contato 
(54) 99966 4616, com 
Adriano. Creci 42.504.

VENDO apartamen-
to no São João, com 2 
dormitórios, em an-
dar alto, com cozinha, 
churrasqueira, sala 
com sacada aberta, 
área de serviço, ba-

nheiro social e vaga 
de garagem.  Pode ser 
financiado e usado 
o FGTS como entra-
da. Possui ótima po-
sição solar. Valor R$ 
155.000. Contato (54) 
99683 6257, com Luiz. 
Creci 42.589.

VENDO apartamen-
to no Residencial San 
Marino, com 2 dormi-
tórios, sacada aberta, 
churrasqueira, sala, 
banheiro social e vaga 
de garagem.  Finan-

ciamento via Caixa, 
entrada parcelada em 
40 vezes e aceita FGTS 
como entrada. Valor 
R$ 155.000. Contato 
(54) 99683 6257, com 
Luiz. Creci 42.589.

VENDO apartamento, 
no bairro Maria Goret-
ti, com 2 dormitórios, 
churrasqueira, sala, 
banheiro social e vaga 
de garagem.  Financia-
mento pelo banco de 
sua preferência e acei-
ta o FGTS como entra-

da. Valor R$ 170.000. 
Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 
42.589.

VENDO apartamen-
to/Loft, no Residen-
cial Smart, em andar 
alto e com vaga de ga-
ragem.  Financiamen-
to pelo banco de sua 
preferência e aceita 
o FGTS como entra-
da. Valor R$ 135.000. 
Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 
42.589.

COROLLA 2.0 XEI
CRUZE LT 1.4 AUTOMÁTICO
DUSTER 1.6 FLEX
DUSTER 2.0 TECH ROAD
ECOSPORT XLS 1.6
ETIOS X 1.3 
FIT 1.5 LX FIT 1.5 LX AUTOMÁTICO
FUSION 2.0 TITANIUM AWD
GRAND SIENA 1.4
IX 35 GLX AUTOMÁTICA
IDEA ADVENTURE 
IDEA 1.4 TETO SOLAR
JETTA 1.4 TSI TRENDLINE
MEGANE GMEGANE GRAND TOUR 1.6 
PALIO WEEKEND 1.6 
PALIO 1.0 FIRE 04 PORTAS
PARATI 1.6 TRACK FIELD
STRADA 1.4 CD FREEDOM
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SANTAFÉ 2.7 AUTOMÁTICA
SIENA 1.0 FIRE 
SCENIC 1.6 PRIVILEGE
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TROLLERTROLLER T4
TRATOR AGRALE 4233 30 CV
TRATOR AGRALE 5075.4 4x4
TRATOR YANMAR 1055
TRATOR YANMAR 1050 TURBO
TRATOR LS R 50 154 HORAS
UNO MILLE GRAZIE COMPLETO
VEVECTRA SEDAN 2.0 ELEGANCE 
HONDA/CG 160 FAN ESDI
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2010
2010
2019
2017
20132013
2018
2014
2005
1994
2018
2013
20102010
2017

VERMELHA
PRETA
PRATA
BRANCA
CINZA
PRETO
PPRATA
PRATA
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
AZUL
PRATA
PREPRETO
VERMELHA
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(54) 3055 2200 | 3055 4400
Rua Dom José Barea, 41|Cidade Alta|BG 

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

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

SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

3451 7072 

Humaitá:
Rua Pernambuco, 501

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

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

Rua 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

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

Bento Gonçalves

Diversos

VENDO estação de 
musculação Emk 
2810, com 50kg, mar-
ca Kenkorp. Valor R$ 
800. Contato (54) 
99979 2823, com Luiz. 

VENDO gerador à ga-
solina, marca Forest & 
Garden, 6.5 HP. Valor 
R$ 1.300. Contato (54) 
99109 8081.

SERRANOSSA contrata

Currículos serão recebidos
somente pelo e-mail:
curriculo@serranossa.com.br

(com experiência em InDesign)
Jornalista/repórter

(com experiência em InDesign e Photoshop)

(Ensino Médio completo, conhecimento
de Excel, boa comunicação e boa escrita)

Diagramador/arte-finalista

Vendedor (a)

ALUGO sobrado, no 
bairro Humaitá, com 
2 dormitórios, sem 
taxa de condomínio. 
Valor R$ 870. Conta-
to (54) 99989 4205 
(WhatsApp). 

ALUGO apartamento, 
no Centro, com 2 dor-
mitórios e com gara-
gem. Valor R$ 1.100 
+ condomínio. Conta-
to (54) 99989 4205 
(WhatsApp).

ALUGO apartamento, 
no Centro, 1 dormitório 
e com garagem. Valor 

R$ 900 + condomínio. 
Contato (54) 99989 
4205 (WhatsApp).

VENDO casa de alve-
naria, no bairro Zatt, 
com dois pisos, parte 
inferior com garagens 
e parte superior com 
moradia. Valor a com-
binar. Contato (54) 
99926 1714. 

VENDO jazigo no Ce-
mitério Jardim do Vale, 
localizado em Taman-
daré, com 3 gavetas e 
ossário. Contato (54) 
98438 7083. 

CONTRATA:

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

* ALMOXARIFADO
* ASSISTENTE DE LOJA E TURISMO
* ASSISTENTE DE PCP
* ASSISTENTE DE T.I.
* ATENDENTE/ VENDAS 
* AUX. ADMINISTRATIVO TRANSPORTES
* * AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA
* AUXILIAR DE COZINHA DIA E NOITE
* AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE
SISTEMAS DE SEGURANÇA
* AUXILIAR DE MARCENARIA
* CAMAREIRA DAS 7H ÀS 15H25
* CONFERENTE
* * COORDENADOR DE VENDAS
METALÚRGICA
* COZINHEIRO A INDUSTRIAL

* ELETRICISTA AUTOMOTIVO
* ELETROMECÂNICO
* ELETROMECÂNICO
DIA E VESPERTINO
* INSTALADOR DE
TELECOMUNICAÇÕES 
* * LAVADOR DE CAMINHÕES
* MECÂNICO DE CAMINHÕES
* MONTADOR DE ESQUADRIAS
* MONTADOR DE PERSIANAS
* MOTORISTA CNH C/ENTREGADOR
* OPERADOR E PROGRAMADOR DE 
CENTRO DE USINAGEM VESPERTINO 
* PIN* PINTOR/CHAPEADOR CAMINHÃO
* POLIDOR DE METAIS
* SOLDADOR TIG/MIG

• ALMOXARIFE (5 VAGAS)
• ANALISTA COMERCIAL
• ANALISTA CONTÁBIL/FISCAL (5 VAGAS)
• ANALISTA DE ENGENHARIA
• ANALISTA DE ORÇAMENTOS
• ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
•• ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (4 VAGAS)
• ASSISTENTE COMERCIAL (5 VAGAS)
• AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (3 VAGAS)
• AUXILIAR DE PINTURA UV
• AUXILIAR EXPEDIÇÃO (8 VAGAS)
• COMPRADOR (A) (2 VAGAS)
• CONFERENTE
•• COORDENADOR(A) DE TELEVENDAS
• ELETROMECÂNICO (3 VAGAS)
• ELETROTÉCNICO (3 VAGAS)
• GERENTE DE PRODUÇÃO (3 VAGAS)
• GERENTE DE VENDAS
• INSPETOR DE QUALIDADE (2 VAGAS)
• LÍDER DE CROMAGEM
•• LÍDER DE EMBALAGEM
• LÍDER DE USINAGEM
• MOTORISTA DE COLETA/ENTREGA 3 VAGAS) 
• SOLDADOR MIG E TIG (7 VAGAS)
• TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM
• VENDEDOR EXTERNO (MÓVEIS E FRETES) (2 VAGAS)
• VENDEDOR TÉCNICO (3 VAGAS)

VAGAS URGENTES:
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
DESENHISTA TÉCNICO DE MÓVEIS
MARMORISTA.

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

Palazzo Del Lavoro, rua Cândido Costa, 65, sala 1110
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Eduarda Eitelven Bucco
O piloto Matheus Barbo-

sa, de 23 anos, morreu no últi-
mo domingo, 08/11, durante 
a quinta etapa do SuperBike 
Brasil, a principal categoria de 
motovelocidade do país. A dis-
puta aconteceu no Autódromo 
de Interlagos, em São Paulo, e o 
piloto acabou perdendo o con-
trole da moto na curva da Jun-
ção, colidindo contra o muro em 
alta velocidade. Barbosa chegou 
a ser socorrido pela equipe mé-
dica do campeonato, mas não 
resistiu e morreu ainda no local. 

Em comunicado oficial, o 
SuperBike Brasil informou que 
todas as atividades do dia e as 
demais provas programadas fo-
ram canceladas em respeito a 
Matheus e sua família. Natural 
de Anápolis, Goiás, Barbosa é 
descrito pela equipe do campe-
onato como um piloto altamen-
te experiente e com diversos 
títulos em sua carreira, entre 
eles de Campeão Brasileiro da 
SuperSport. “Possuía todas as 

Luto no esporte
Pedro Sampaio lamenta morte do parceiro de pista
Piloto de 23 anos 
morreu nesse 
domingo, 08/11, 
durante a quinta 
etapa do SuperBike 
Brasil, no Autódromo 
de Interlagos, em 
São Paulo

credenciais necessárias como 
piloto e atendia todos os rígi-
dos protocolos de segurança 
em vigor. Dentre os mais de 350 
pilotos do Campeonato Matheus 
contava, entre outras carac-
terísticas psicológicas, com o 
mais rápido índice de resposta 
e reflexo atestado pelos exames 
psicotécnicos anuais, semelhan-
tes aos realizados na aviação 
comercial civil”, declarou o Su-
perBike em nota. 

Barbosa disputava o cam-
peonato com o piloto bento-
-gonçalvense Pedro Sampaio, 
que liderava a competição. En-
tretanto, Sampaio não conse-
guiu competir na última prova 
devido à infecção por Coronaví-
rus, confirmada na quinta-feira, 
05/11. O pódio do campeonato, 
até o momento, estava configu-
rado com Sampaio em primeiro 
lugar, Eric Granado em segundo 
e Matheus Barbosa em terceiro.  

“Fiquei bem triste em não ter 
conseguido participar, mas algo 
dentro de mim falava que nada é 
por acaso”, revela Sampaio. 

O bento-gonçalvense come-
çou sua carreira como piloto 
quando tinha apenas cinco anos 
e aos 9 iniciou nos campeonatos 
de motovelocidade. Incentivado 
pelos pais, Pedro venceu títulos 
importantes a nível estadual e 
nacional, conquistando o patro-
cínio da Honda e iniciando sua 
carreira profissional. Ao longo 
dos campeonatos, conheceu 
pilotos de renome e potencial, 
como o parceiro de pista Ma-
theus Barbosa. “Conheci o Ma-
theus desde que ele começou 
a correr, com 14 anos. Desde 

o primeiro ano participou do 
campeonato brasileiro e sempre 
teve muito talento. Ele começou 
tarde e aprendeu muito rápi-
do”, recorda. O piloto comenta 
que recebeu a notícia sobre sua 
morte de amigos que estavam 
no evento. “Eu assisti o acidente 
na hora e fiquei muito preocu-
pado. Depois quando recebi a 
notícia a tristeza foi grande. Ele 
era uma pessoa de uma humil-
dade incrível. É realmente muito 
triste o que aconteceu”, lamenta. 

De acordo com a equipe do 
SuperBike, a prova ocorreu den-
tro das condições de segurança 
estabelecidas pelas autoridades 
competentes. Ainda, ressaltou 
que o acidente aconteceu em 
um trecho com áreas de esca-
pe, sem nenhum histórico de 
acidentes graves. “O autódromo 
tem pontos a serem melhorados 
em questão de segurança, mas 
ele caiu em lugar muito impro-
vável, então cabe aos peritos 
analisem o ocorrido”, analisa Pe-
dro Sampaio. 

Diante de um ocorrido triste 
como a morte do colega Barbo-
sa, o piloto reflete sobre os ris-
cos da profissão e as maneiras 
de evitar acidentes como esse. 
“Todo mundo que corre está 
ciente dos riscos. Esse não é o 
primeiro amigo que eu perco 
dentro da pista e provavelmente 
não será o último. Mas isso ser-
ve para nos lembrar o quanto é 
perigoso e o quanto a gente tem 
que respeitar todos que estão lá, 
a nossa moto e o autódromo”, 
comenta. 

Já garantido nos playoffs da 
Série Ouro de Futsal de 2020, o 
Bento Gonçalves Futsal (BGF) 
ficou no empate em 5 a 5 com a 
Assoeva, de Venâncio Aires, em 
confronto atrasado da 2ª rodada 
da fase classificatória realizado 
na terça-feira, 10/11, no Ginásio 
Municipal Darcy Pozza, em Ben-
to. Com o resultado o BGF per-
maneceu momentaneamente na 
vice-liderança do grupo B, mas 
ainda pode ser ultrapassado 
pela atual campeã da competi-
ção estadual, a qual ainda tem 
um jogo a disputar pela primei-
ra fase.

Assim como em 2019, BGF 
e Assoeva protagonizaram um 
confronto eletrizante dentro de 
quadra. Com o empate, o BGF 
se manteve momentaneamente 

BGF empata com a 
Assoeva e fica em 2°
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Barbosa estava disputando 
a quinta etapa do SuperBike 
Brasil juntamente com 
Sampaio

Futsal

na vice-liderança do grupo B. A 
equipe de Vaner Flores conhe-
ceu seu adversário nessa quinta-
-feira, 12/11, após a disputa 
entre Assoeva (Venâncio Aires) 
e União Independente (Santa 
Maria). A edição deste jornal foi 
finalizada antes da realização da 
partida. O BGF só perde a segun-
da colocação caso a equipe de 
Venâncio Aires vencer o lanterna 
da chave com uma diferença de, 
no mínimo, seis gols no placar.

Caso o BGF permanecer na 
segunda posição ao término da 
fase classificatória, a equipe de 
Bento Gonçalves terá pela frente 
a SER Canoense, de Canoas, nos 
playoffs. Se perder a vice-lide-
rança, o time de Vaner Flores 
enfrenta o Sobradinho valendo 
vaga à semifinal.

Equipe do técnico Vaner Flores aguarda adversário para 
disputar vaga na semifinal do Estadual
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Eduarda Eitelven Bucco
O Departamento Autônomo 

de Estradas de Rodagem (DAER), 
vinculado à Secretaria de Logística 
e Transportes, iniciou na quarta-
-feira passada, 04/11, a constru-
ção de seis passagens de fauna 
na ERS-486, na Rota do Sol, em 
Itati. As estruturas subterrâneas 
estão sendo implantadas no tre-
cho da Reserva Biológica Estadual 
Mata Paludosa. A novidade trou-
xe à tona uma demanda antiga 
da Associação Ativista Ecológica 
(AAECO), de Bento Gonçalves. De 
acordo com o secretário-geral da 
ONG, Gilnei Rigotto, o km 211 da 
BR-470, em São Valentim, é con-
siderado um dos mais críticos 
em relação ao atropelamento de 
animais. “Eu passo todos os dias 
por aí e constato atropelamentos 
com frequência. Isso porque, pro-
vavelmente, os animais utilizam 
os corredores ecológicos. Por ali 
há uma dimensão muito grande 
de mata onde não tem casas ou 
outras construções, então eles se-
guem sempre pelo caminho mais 
distante, sem interferência huma-
na”, explica. 

AAECO solicita construção de passagem de animais na BR-470
Atropelamento 

Associação afirma que o km 211 da rodovia 
é o que mais registra atropelamentos de 
animais. De acordo com estatísticas da 
CBEE, mais de 15 animais morrem a cada 
segundo nas estradas brasileiras

De acordo com dados do Cen-
tro Brasileiro de Estudos em Eco-
logia de Estradas (CBEE), estima-
-se que 15 animais morram a cada 
segundo nas estradas brasileiras. 
Diariamente, o dado passa de 1,3 
milhões. O atropelômetro, iniciati-
va do Centro que estima, em tem-
po real, o número de vertebrados 
terrestres silvestres mortos por 
atropelamento nas rodovias do 
país aponta que, até o fechamento 
desta edição, mais de 402 milhões 
de animais já haviam morrido nes-
te ano, vítimas de atropelamento. 
A maioria das espécies é represen-
tada por pequenos vertebrados 
(90%), seguido de vertebrados de 
médio porte (9%) e vertebrados 
de grande porte (1%). O Sudestre 
do Brasil, conforme a CBEE, é a 
região onde mais são constatados 
atropelamentos de animais. 

Diante desse panorama, a 
AAECO encaminhou, ainda na 
semana passada, uma solicita-
ção ao Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) para que seja instalado um 
túnel ou outro sistema de tráfego 
de animais silvestres, próximo 

ao km 211 da BR-470. “Já houve 
mortandade das espécies taman-
duá mirim, jaguatiricas, graxaim 
(cachorro do mato) gatos mou-
risco, preás, iraras, entre outras, 
algumas ameaçadas de extinção”, 
comenta Gilnei. Recentemente, o 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) divulgou o 
estudo “Contas de Ecossistemas: 
Espécies ameaçadas de extinção”, 
o qual constata que a maior parte 
da fauna e flora brasileira em risco 
de extinção está concentrada na 
Mata Atlântica. Atualmente, o bio-
ma tem 1.989 espécies de animais 
e plantas ameaçadas.

“A princípio um túnel seria 
mais ideal, mas se eles tiverem 
outra alternativa mais viável, es-
tamos abertos. Tem outros tipos 
de passagens, como aquelas pas-
sarelas com gradeamento. Por 
isso é necessário um estudo de 
viabilidade do local para entender 
qual a melhor solução”, comenta. 
Na solicitação, a ONG sugere que, 
sendo inviável a construção ime-
diata do túnel, o órgão estude a 
possibilidade de implantação de 

redutores de velocidade e placas 
de advertência. “Há em algumas 
estradas placas com dizeres ‘Cui-
dado, animais na pista’, junto à 
imagem de um cervo. Mas isso não 
chama a atenção. É preciso colocar 
placas como as últimas instaladas 
pelo DAER na Rota do Sol, até a 
construção da passagem”, comple-
menta o ecologista. 

Ainda conforme Gilnei, os 
animais passariam com facilida-
de pelo túnel, tendo em vista seu 
extinto por procurar locais mais 
seguros e de fácil acesso. Entre-
tanto, ele propõe, ainda, uma par-
ceria com a Universidade de Caxias 
do Sul (UCS) para a instalação de 
sensores fotográficos, a fim de con-
trolar se o túnel estará sendo, pro-
priamente, utilizado pelos animais. 

Em caso de atropelamento nas 
estradas, quando o animal ainda 
estiver vivo, a AAECO recomenda 
que o motorista sinalize o local e 
entre em contato ou com a Patram 
regional, pelo telefone (54) 3215-
5531, ou com a Associação Regio-
nal de Proteção Animal (ARPA), 
pelo celular (54) 99978-4715.

DAER constrói passagens na Rota do Sol

A instalação de passagens para animais na ERS-486, em 
Itati, é resultado de estudos realizados pelo DAER entre ou-
tubro de 2017 e março de 2018 que revelaram os dados de 
acidentalidade e atropelamentos de animais silvestres no 
trecho. O levantamento, determinado por uma ação civil 
pública, apontou que três espécies de anfíbios existentes 
no local integram o grupo de animais ameaçados de extin-
ção listados pelo Decreto Estadual 51.797 de 2014. 

Reginaldo dos Santos/EPTV

Objetivo é que seja construído um túnel no km 211 da BR

NOVO
ENDEREÇO

www.impretecinfo.com.br 
54 3454 2244 | 99923 2677   
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Marcada pela baixa adesão 
dos eleitores, na Consulta Popu-
lar deste ano, dos 32 municípios 
do Conselho Regional de Desen-
volvimento da Serra (Corede 
Serra), apenas 13 ultrapassaram 
o quociente eleitoral colocado 
pela Comissão Estadual e pude-
ram disputar os recursos. As ci-
dades deveriam conseguir apro-
ximadamente 2% dos votos.

Além disso, estava previsto 
o mínimo de 7 mil votos para 
cada projeto, o que impediria o 
recebimento dos valores pelos 
municípios da região, levan-
do o Corede Serra a solicitar à 
Comissão Estadual a anulação 
desse critério. Na segunda-feira 
(09/11), o recurso foi acolhido, 
permitindo que os municípios 
vencedores pudessem receber 
os valores previstos para as pro-
postas.

Os projetos vencedores da 
Serra Gaúcha da Consulta Po-
pular 2020 foram divulgados 
na segunda-feira (09/11) pelo 
Corede Serra. A maioria de vo-
tos foi para as iniciativas na área 
de agricultura familiar e do tu-
rismo, que serão contempladas 
com R$ 157 mil cada em 2021 
e 2022. 

Os municípios contempla-
dos com projetos da agricultura 
familiar são Guabiju e União da 
Serra, com 4.502 votos. Os re-

Municípios da Serra 
receberão recursos

Consulta Popular

cursos serão destinados à cons-
trução, aquisição de equipamen-
tos e de insumos para aumentar 
a produtividade do ramo. As 
propostas devem ser elaboradas 
pelas prefeituras, em conjunto 
com a Emater.

Conquistado pelos muni-
cípios de Pinto Bandeira, San-
ta Tereza e Veranópolis, com 
3.009 votos, o projeto para a 
implantação do Observatório 
de Turismo da Serra Gaúcha, de 
infraestrutura e equipamentos 
turísticos para o bem-receber 
também contará com recursos. 
Cada município terá acesso a R$ 
52.380,95.

O observatório será respon-
sável por monitorar a demanda 
turística da Serra Gaúcha dos 
32 municípios do Corede Serra 
e deverá ser administrado pelos 
municípios e por representan-
tes do G30, um grupo formado 
por empresários da região que 
atuam no fomento do turismo. 
A coordenação ficará a cargo da 
Secretaria Estadual de Desen-
volvimento e Turismo (Sedetur).

BAIXA ADESÃO
Somente 8.243 eleitores da 

região participaram da Consulta 
Popular 2020. O resultado é 1,19% 
de participação no leito. Ao todo, a 
Serra Gaúcha possui 696.366 pes-
soas com Título de Eleitor e aptas 
a votar nos projetos.

Raquel Konrad
O clima natalino tomou conta 

das ruas de Bento Gonçalves. Na 
noite desta quinta-feira, 12/11, 
iniciou oficialmente a programa-
ção do Natal Bento. O momento foi 
marcado pelo acendimento das lu-
zes natalinas na Via del Vino e tam-
bém na Herny Hugo Dreher e ave-
nida Planalto. Além disso, Rodrigo 
Soltton foi a primeira de uma série 
de atrações musicais programadas 
até o dia 12 de janeiro.

Durante todo o período, estão 
programados passeios temáticos 
sobre trilhos com a Maria Fumaça, 
espetáculos musicais e teatrais, 
shows com diversos artistas locais, 
atrações culturais, chegada do Pa-
pai Noel, concertos natalinos, pas-
seios ciclísticos, jantares temáti-
cos, festas culturais no interior do 
município, visitações em vinícolas, 
piqueniques e pacotes especiais 
para hospedagem e roteiros turís-
ticos.

A decoração também está 
especial. A casinha do Papai Noel 
foi instalada novamente em frente 

Envolvente e iluminado: começa o Natal Bento
Luzes acesas e programação intensa

Acendimentos de 
luzes na Via del Vino 
e no bairro Planalto 
foram realizadas na 
quinta-feira, 12/11, 
abrindo oficialmente 
agenda natalina na 
cidade

à prefeitura, além de um grande 
pinheiro de luzes, com elementos 
que lembram a videira, com folhas 
e galhos. As cores principais do Na-
tal Bento são lilás, amarelo, verme-
lho e vinho. E, durante a semana, 
uma polêmica envolveu a cidade 
em torno disso: é que durante a 
montagem a comunidade criticou 
a escolha do lilás e amarelo pela 
semelhança com as cores da cam-
panha da Chapa “Gente que faz 
Bento”. Para evitar maiores proble-
mas, a prefeitura retirou parte da 
decoração. “A montagem nem esta-
va concluída e o pessoal começou 
a fazer essa comparação. Nossas 
escolhas começaram em maio. Ja-
mais foi nossa intenção ligar o Na-
tal com a política. Isso é maldade”, 
comentou o secretário de Turismo, 
Rodrigo Parisotto.

NOVIDADES
Uma das atrações da progra-

mação será o “Dim Dim”, uma espé-
cie de mini Maria Fumaça, onde as 
crianças poderão passear pelos ce-
nários decorativos do centro. O in-
gresso será um quilo de alimento. 

As quintas, sábados e domin-
gos serão os dias de shows na Via 
del Vino. Na sextas e sábado à tar-
de, terá a “Música na Praça”, que 
são talentos locais que irão tocar 
para a comunidade. Outra grande 
novidade é o “Natal dos bairros”, 
uma caravana do Noel que apre-
sentará a banda dos papais-noéis, 
em cima de um caminhão Scania 
todo temático. A atração circulará 
nos bairros nas terças e quartas-
-feiras. “Nossa ideia é contemplar 
20 regiões da cidade”, afirma Pa-
risotto.

Além da decoração no centro e na Planalto, novidades como 
a Caravana do Papai-Noel, que circulará nos bairros, e Dim-
Dim no centro devem encantar crianças e adultos

Durante a semana, decoração causou polêmica na cidade, 
por conta das cores roxa e amarela. Por causa disso, 
parte dos elementos foi retirado até acabar as eleições

Programação*

19/11, quinta-feira, 20h: Orquestra de Bento Gonçalves
21/11, sábado, 20h: “ALAKAZAM - O SHOW DE MÁGICAS DO 
NATAL. Com Mateus di Macedo”
22/11, domingo, 20h: Espetáculo Disney Magia de Natal
26/11, quinta-feira, 20h: Padre Ezequiel
28/11, sábado, 20h: Canarinhos e Tenor
29/11, domingo, 20h: Orquestra de Bento Gonçalves
03/12, quinta-feira 20h: Espetáculo Disney Magia de Natal
04/12, sexta-feira, 11h:Duo Zequi, 14h: Rick Gaiteiro, 15h: 
João Violonista
05/12, sábado, 10h30: Mágicas, 14h: Stefy, 15h: Kelvin
20h: P1OITO / Aladin Show
06/12, domingo, 20h: Frozen
10/12, quinta-feira, 20h: Show Natalino A Voz do Coração
11/12, sexta-feira, 11h:Duo Zequi, 14h: Rick Gaiteiro, 15h: Sami
12/12, sábado, 10h30min: Mágicas
11h30min: Kelvin 12h30min: Cesar 14h: JAZZ WINE FESTIVAL
13/12, domingo, 20h: Sunset Riders

*Programação completa no site:
WWW. SERRANOSSA.COM.BR
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interdisciplinares. As crianças adoram histórias 
e cabe ao professor aproveitar os diferentes 
contextos da literatura para explorar as noções e 
conceitos matemáticos.

As tecnologias, por sua vez, não podem ficar 
de fora da escola. Calculadoras, computadores 
e celulares devem ser utilizados no processo de 
ensino-aprendizagem da matemática pois, através 
deles, os alunos podem fixar aprendizagens, 
descobrir regras e construir conceitos. Todavia, 
é importante salientar que se deve fazer um 
uso inteligente desses recursos para que eles 
realmente auxiliem o estudante na construção do 
conhecimento.

E que tal escrever nas aulas de matemática? 
É possível escrever textos sobre conhecimentos 

prévios, sobre as aprendizagens 
decorrentes do estudo de 
um conteúdo, registrar os 
procedimentos de um jogo ou 
elaborar situações-problema... são 
muitas as possibilidades! A escrita 
permite que o estudante organize 
suas ideias, reflita e tome consciência 
dos seus saberes. 

Vale destacar também que o 
ensino da matemática se torna mais 

significativo para o aluno quando 
contextualizado e integrado a outras 

áreas. Relacionar a matemática ao cotidiano vai 
auxiliar o estudante a entender onde se aplicam 
os conhecimentos matemáticos e, certamente, 
será uma forma de encantá-lo. 

Um professor bem preparado sabe organizar 
atividades de ensino, escolher as abordagens 
adequadas, variar os recursos e acompanhar 
os estudantes em todas as etapas do processo 
de ensino-aprendizagem, oferecendo-lhes ricas 
oportunidades para a (re)construção dos saberes. 
A qualificação e formação docentes são, sem dúvida 
alguma, fundamentais para a melhoria da qualidade 
do ensino de matemática em nossas escolas.
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Profª. Roselice Parmegiani 

Um olhar para a matemática 
dos anos iniciais

Mestre em Matemática Aplicada e docente 
da Universidade de Caxias do Sul

Como melhorar o nível de aprendizagem em 
matemática de nossas crianças e jovens? Essa 
é uma questão muito importante, que há anos é 
alvo de investigações e discussões em nosso país e 
que é levada a sério no curso de Pedagogia da UCS.

Não é novidade que uma parcela significativa 
dos estudantes tem grandes dificuldades em 
matemática e verdadeira aversão por esse 
componente curricular. Na verdade, os problemas 
com a matemática podem começar cedo, ainda 
nos anos iniciais, quando as crianças aprendem 
números e operações. Um embasamento 
matemático frágil nos primeiros 
anos de escolaridade certamente 
trará muitos empecilhos e 
consequências negativas nos 
anos finais do ensino fundamental 
e no ensino médio.

Felizmente é possível mudar 
esse cenário com uma boa dose 
de criatividade, empenho e 
conhecimento. O segredo está em 
encantar a garotada e oportunizar a 
vivência de aulas prazerosas e ricas 
em significado! É possível usar, 
em sala de aula, recursos variados 
e abordagens de ensino que 
realmente fazem a diferença na aprendizagem 
dos estudantes. 

Os jogos são uma ótima estratégia para 
ensinar matemática pois eles divertem, 
possibilitam a interação dos alunos, tornam a 
aula lúdica e, quando bem explorados, permitem 
que sejam estabelecidas várias relações e 
conexões lógicas. Os jogos podem ser aplicados 
para qualquer ano de ensino; crianças, jovens e 
também adultos apreciam aulas estimulantes e 
desafiadoras.

A literatura infantil é outra aposta que dá 
muito certo, especialmente na educação infantil 
e anos iniciais, pois ela conecta a língua materna 
à realidade possibilitando a criação de atividades 

A qualificação e 
formação docentes 
são fundamentais 

para a melhoria da 
qualidade do ensino 
de matemática em 

nossas escolas

Na quinta-feira passada, 
05/11, eram 4 pacientes inter-
nados com a doença na UTI do 
Hospital Tacchini. Nesta quinta-
-feira, 12/11, total de pacien-
tes internados chegou a 10. 
O mês de novembro marcou o re-
torno de diversos eventos sociais 
que ainda estavam proibidos em 
todo o Rio Grande do Sul devido 
à pandemia do Coronavírus. Em 
Bento Gonçalves, a prefeitura 
liberou atividades em clubes so-
ciais, salões comunitários, buffets, 
casas de festas, casas de shows 
e casas noturnas a partir do 34º 
decreto com orientações de pre-
venção ao Coronavírus, publicado 
no dia 27/10. O afrouxamento 
das medidas foi motivado por 

Número de internações 
pela COVID-19 na UTI 
registra aumento em Bento

Alerta

Durante a semana, 
número de 
casos ativos na 
cidade também 
preocupava: passou 
de 89 para 230 
em um período de 
apenas sete dias  – 
05/11 até 11/11

uma redução de casos e interna-
ções em todo o estado. Apesar 
disso, profissionais da área da 
saúde continuam aconselhan-
do que as pessoas mantenham 
as medidas de segurança, como 
distanciamento e utilização de 
máscara, para evitar uma segun-
da onda da pandemia – situação 
que vem sendo percebida, prin-
cipalmente, em países europeus.  
Nos últimos dias, Bento Gonçalves 
também levantou o sinal de alerta. 
O número de novos casos confir-
mados e de internações teve um 
salto preocupante. Entre as duas 
últimas quintas-feiras (05/11 – 
12/11), foram 230 casos confir-
mados. Já o número de interna-
ções na UTI do Hospital Tacchini 

também aumentou. Na quinta-fei-
ra da semana passada (05/11) 
eram quatro pacientes interna-
dos. Nesta quinta (12/11), o total 
saltou para dez pacientes em regi-
me de UTI, um aumento de 150%. 
Segundo o coordenador médico 
da secretaria municipal de saú-
de, Marco Antônio Ebert, para os 
próximos meses, enquanto ainda 
não houver uma vacina disponí-
vel para a população em geral, o 
município seguirá vigilante quan-
to à velocidade da disseminação 
viral. “Solicitamos que a socieda-
de canalize suas energias para o 
enfrentamento da pandemia e se 
afaste de discussões polarizadas 
que nada contribuem para o êxito 
coletivo”, recomenda.

Evitar aglomerações e usar máscara segue sendo orientado
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Vestibular de Verão 2021: 
últimos dias para se inscrever

As inscrições para o Vestibular de 
Verão 2021 podem ser feitas até 15 de 
novembro pelo site ucs.br/vestibular 
para interessados em Medicina e em 
Bacharelados, Licenciaturas e cursos 
superiores de Tecnologia (UCSTec). 
O Vestibular de Verão 2021 será 
realizado de forma presencial, no 
dia 22 de novembro, atendendo aos 
protocolos e critérios determinados 
pelas normas de distanciamento 
controlado em face da pandemia da 
Covid-19.

Em Bento Gonçalves, a oferta 
contempla os seguintes cursos 
de graduação: os Bacharelados 
em Administração, Arquitetura e 
Urbanismo, Ciência da Computação, 
Ciências Contábeis, Comércio 
Internacional, Design, Direito, 
Engenharia Civil, Engenharia de 
Produção, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica, 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.
Candidatos ao curso de Medicina 
realizam a prova apenas no Campus-
Sede da UCS, em Caxias do Sul.

Transfira 
seus estudos 
para a UCS

A hora é agora: venha para a UCS! 
Transfira seus estudos para a Univer-
sidade de Caxias do Sul e aproveite 
100% das disciplinas já cursadas para 
ingresso no mesmo curso (exceto para 
Medicina). Ou, ainda, escolha entre 
diversas opções de cursos superiores 
em todas as áreas do conhecimento.

O processo é simples e tem início 
com a análise prévia das disciplinas 
já cursadas. Saiba mais e faça a so-
licitação em ucs.br/transferencias.

Período de Orientação e Solicitação de Disciplinas
O período para orientação e solicitação de 

disciplinas para cursar o próximo semestre na 
UCS se inicia no dia 16 de novembro, e quem 
antecipar as matrículas terá como incentivo des-
contos nas mensalidades.

Até 6 de dezembro, o estudante pode agen-
dar a orientação com o coordenador, modalida-
de em que tem garantia de vaga nas disciplinas 
que pretende cursar, ou pode apenas solicitar 
as disciplinas pelo UCSVirtual. Caso escolha a 
segunda opção, o acadêmico terá a possibilidade 
de fazer a contratação da disciplina a partir de 
10 de dezembro.

Saiba mais no site da UCS, na aba de notícias, 
e pelo UCS Virtual.

Pós-Graduação: Terapia 
Cognitivo-Comportamental

A Universidade de Caxias do 
Sul oferta diversas possibilidades 
de formação continuada, para 
o desenvolvimento de aprendi-
zados específicos nas variadas 
áreas do conhecimento. Uma dica 
é a especialização em Terapia 
Cognitivo-Comportamental: da 
Primeira à Terceira Geração, com 
aulas a partir de  4 de dezembro. 
O curso volta-se a formados em 
Medicina e Psicologia, oportuni-
zando avaliação, planejamento e 
implementação de plano preven-
tivo e terapêutico no contexto de 
clínica ampliada e saúde.

Acesse todos os cursos em ucs.
br, na aba de Especializações e MBAs.

Mestrado: 
Letras e Cultura

No âmbito da Pós-Graduação Stricto Sensu, a UCS 
oferta o mestrado em Letras e Cultura, com área de 
concentração em Estudos de Linguagem, Literatura e 
Cultura, e as linhas de pesquisa Linguagem e Proces-
sos Culturais e Literatura e Processos Culturais.

Podem cursar, além de egressos em Letras, for-
mados em outras áreas com relação direta ou indireta 
às linhas de pesquisa. O processo seletivo para as au-
las em Bento Gonçalves está com inscrições abertas 
até 1º de dezembro. Ainda, é possível ingressar em 
disciplinas isoladas: acesse ucs.br > Ensino > Mestra-
do e Doutorado para saber mais.

Torne-se técnico em Segurança do Trabalho
A UCS Bento promove quali-

ficação técnica em Segurança do 
Trabalho, com aulas a partir de 
março de 2021. Para ingressar no 
curso, que tem duração de dois 
anos, é preciso ter concluído ou 
estar cursando o terceiro ano do 
Ensino Médio.

O profissional da área cola-
bora para a prevenção de riscos 
no ambiente de trabalho, desen-
volvendo ações para garantir a 
integridade física e a saúde das 

Até o dia 6 de dezembro estudantes podem agendar orientação com coor-
denador ou pode apena solicitar disciplinas pelo UCS Virtual

Saiba mais sobre o processo seletivo, 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.

pessoas, além de promover a di-
vulgação das normas de segurança 
das empresas.

O programa contempla o estu-
do de temas como administração 
geral, desenho técnico, organiza-
ção e higiene industrial, informá-
tica básica, psicologia do traba-
lho e organizacional, ergonomia 
e legislação. As inscrições estão 
abertas, saiba mais no site da UCS 
e pelos telefones (54) 3449.5205 e 
3449.5020.

UCS Carreiras: 

Para manter o acompanhamento integral aos candidatos 
às oportunidades de trabalho, sejam elas de estágio ou efeti-
vas, durante a pandemia da Covid-19, o Programa UCS Car-
reiras disponibiliza contato via WhatsApp e pela plataforma 
Google Hangouts Meet. A iniciativa busca a sinergia entre os 
alunos, egressos, a estrutura da UCS e o mercado de trabalho.

Pelas ferramentas virtuais, os acadêmicos também terão 
acesso a informações para elaboração de currículos, orien-
tação de carreiras e recolocação profissional. Solicite pelo e-
-mail ucscarreiras@ucs.br ou veja mais informações no site 
ucs.br, na aba ‘Serviços’ > ‘UCS Carreira’.

confira oportunidades de 
estágio e vagas efetivas

Graduação 
EaD:matrícula 
antecipada gera 
desconto

Estude pagando menos com as ofertas a 
distância da UCS. Dependendo da forma de 
ingresso, antecipando sua matrícula na mo-
dalidade você recebe 50% de desconto na 
primeira mensalidade e bolsa de até 100% 
no restante do semestre. A oportunidade é 
válida até 15 de novembro, acesse o site ead.
ucs.br para conferir as condições e o regula-
mento para o benefício.

Dúvidas sobre 
GRADUAÇÃO? 
Contate as 
assistentes da 
área de 
Graduação da 
UCS Bento, 
através dos 
números de 
WhatsApp: 
(54) 9 9626 2771
(54) 9 9919 3141.

Dúvidas sobre PÓS-GRADUAÇÃO? 
Contate a área de Relações com o 
Mercado da UCS Bento, através do 
WhatsApp (54)99935-6719
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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) 
A semana encerra agradável. Com a mente alerta, 
bom dia para estudar. Use essa energia para apri-
morar seus conhecimentos, crescer na profissão 
e traçar novos planos para o futuro. Êxitos profis-
sionais favorecem o campo financeiro. No amor, 
aproveite as boas energias para esquentar a rela-
ção. Invista na fantasia e afaste o ciúme.

Touro (21/4 a 20/5) 
Hoje os astros turbinam sua determinação e seu 
foco deve ser concluir um assunto profissional 
que requer muita negociação e paciência. Procu-
re evitar entrar em conflito com seus colegas para 
não causar uma ruptura que pode ser prejudicial. 
Pense onde quer estar no futuro e não perca de 
vista suas metas. Aja com isso em mente. 

Gêmeos (21/5 a 20/6) 
As coisas irão parecer meio fracassadas para você 
hoje, o que pode resultar em sentimento de de-
cepção, especialmente no campo profissional. 
Talvez seja melhor repensar a sua forma de agir 
para encontrar novas abordagens, mais criativas 
e mais habilidosas. Não insista, melhor começar a 
elaborar novos projetos.

Câncer (21/6 a 21/7) 
A energia que está no ar é poderosa e intensa 
e cabe a você direcioná-la de forma positiva ou 
negativa. Examine os seus reais sentimentos para 
tomar a decisão certa.  Se agir com sabedoria, 
poderá eliminar também um problema de saúde 
que está com medo de enfrentar.

Leão (22/7 a 22/8) 
Terá dificuldade para relaxar e curtir o dia. Possi-
bilidade de surgirem problemas e dificuldades 
no âmbito familiar ou profissional. No amor, não 
reivindique de seu par as atenções que nem você 
consegue lhe dar. Em vez de caçar confusão, pro-
cure algo para se distrair. 

Virgem (23/8 a 22/9) 
Hoje tudo vai depender de como você conse-
guirá canalizar as energias bastante tensas. Você 
deve sentir uma vontade incontrolável de co-
meçar uma briga. Mas deixe as discussões sobre 
assuntos mais difíceis para outro dia e aproveite 
para relaxar com algo que te distraia.

Libra (23/9 a 22/10)
É bem possível que, apesar de seus esforços, você 
não consiga se sentir em paz. Essa vibe pesadona 
pode provocar dentro de você uma sensação ne-
gativa de decepção no campo profissional. Ana-
lise as situações que estão incomodando você e 
pense em novas abordagens.
 
Escorpião (23/10 a 21/11) 
Clima intenso no ar em emoções e sentimentos, 
que pode ressuscitar alguns fantasmas em seu 
íntimo, trazendo de volta alguns assuntos do 
passado. Você precisa ter disposição para colocar 
um ponto final em algum assunto que vem se 
arrastando há tempos. A decisão exige reflexão. 

Sagitário (22/11 a 21/12) 
Poderão surgir desavenças e conflitos no âmbito 
familiar ou profissional.  Sabendo dos desafios, 
você pode mudar seu destino! Canalize as ener-
gias de maneira cautelosa e defenda com firmeza 
o seu ponto de vista, sem ser rude. Para relaxar, 
faça exercícios físicos leves. 

Capricórnio (22/12 a 20/01) 
Examine os seus planos e poderá descobrir al-
gum detalhe negligenciado, que pode ser corri-
gido. Hoje é um dia interessante para investir em 
você mesma. Evite diálogos agressivos. Recolha-
-se em seu canto e tenha em mente que os con-
flitos vão tornar o dia ainda mais difícil.

Aquário (21/1 a 19/2)
As dificuldades que você vem encontrando em 
obter os resultados de suas iniciativas profissio-
nais trazem sensação de decepção. Não se abor-
reça inutilmente, pois você não pode controlar 
tudo. Deixe que as coisas se ajustem. Invista seu 
tempo em uma boa distração. 

Peixes (20/2 a 20/3) 
Poderá ressuscitar em seu íntimo alguns assuntos 
não resolvidos de seu passado. E não é coisa boa: 
é frustração! Com isso, você pode ter surtos de 
raiva. Cuidado para não culpar o destino ou o par. 
Examine a situação atual e identifique o faz você 
sofrer. Não descuide de sua saúde. 

Cruzadas | Respostas na página 10

Ceviche de peixe branco

INGREDIENTES
- 300g de tilápia
- Sal a gosto
- 3 colheres (sopa) de mostarda dijon
- 3 colheres (sopa) de Creme de Leite 
- 2 pedras de gelo
- Suco de 1 limão
- 1/4 de cebola roxa em - fatias finas
- Folhas de coentro picadas
- ¼ pimentão vermelho em fatias finas
- ¼ pimentão amarelo em fatias finas
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MODO DE PREPARO
Corte o peixe em cubos médios 
e coloque em um pote. Tempere 
com o sal.
Junte a mostarda, o creme de 
leite e misture bem. Adicione o 
gelo e o suco de limão. Depois, 
misture e acrescente a cebola, o 
coentro e os pimentões. Misture 
por cinco minutos. Tempere 
com sal e sirva. 

Cinema 
Programação de 12/11 a 18/11

Solução

BANCO 22

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

SAAB
Q

UADRINHOS
REGIANELA
PIAMOLDAR

MMAXESA
BATERNSU

DALCALA
EXAUSTIVA

CEARAAZT
SSUAASE
TUGEMAS

BONSAIECT
QUENTINHA
UMJOTED

VEADOTOSA

Revista
em (?):

gibi

Motivo
de liqui-
dação do
comércio

Narrativa
lendária
sobre
heróis

(?) Alves,
atriz de 

"O Tempo
Não Para"

Perigo nas
encostas
durante

temporais 

Avenida
(abrev.)

Decalitro
(símbolo)

Certifi-
cada por
escrito

Sacudo 
(o frasco)

Saquinho
para perfu-
mar roupas

(pl.)

Vista
 (a roupa) 

Sufixo de
"lipase"

Árvore
decora-
tiva anã

Em + uma
(Gram.)

Empresa
brasileira
de Correi-
os (sigla)

Embalagem
de alumí-
nio para
comida
Animal
como o 
Bambi
(Cin.)

"Escravos
de (?)",
cantiga
infantil

Operação 
bancária-
de trans-
ferência

Apara o
pelo

Dar forma 
Pôr muito

açúcar
(bras.) 

Pôr tela
de metal

Não
oxidável

Adorno do
dedo

A hora
decisiva

Peças da
sinuca
Festa

literária

Essa, em
espanhol

Parte gorda
do leite

"Quem 
(?) con-
sente"
(dito)

Consoantes
de "aceso"
Interjeição
de surpresa

Parte do
ovo (pl.)

Serafim ou
querubim

Muito
cansativa
Estado do
Nordeste

Dígrafo
de

"passar"

Lavatório

Colidir 
(o veículo) Impostos

"Mad (?)",
filme com 
Mel Gibson

3/esa. 4/saga. 5/veado. 6/bonsai — sachês.

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

GNC 2
O 3º andar – Terror na rua Malasaña
Terror, 14 anos, 106 minutos.
Diariamente, 13h20 e 17h40, dublado.
Diariamente, 19h50, legendado.
Possessão – O último estágio
Terror, 12 anos, 88 minutos.
Diariamente, 15h40, dublado.
Diariamente, 22h, legendado. 

GNC 3
Bill & Ted – Encare a música
Comédia, 10 anos, 93 minutos.
Diariamente, 19h40, dublado.
Jovens Bruxas – Nova irmandade
Terror, 12 anos, 95 minutos.
Diariamente, 15h20, dublado.
Diariamente, 21h50, legendado.
Scooby! O filme
Animação, livre, 95 minutos.
Diariamente, 13h10 e 17h30, dublado.

GNC 4 (3D)
Tenet
Ação, 14 anos, 150 minutos.
Diariamente, 14h15, 18h e 21h15, legendado. 

GNC 5 (3D)
Legado Italiano
Documentário, livre, 80 minutos.
Diariamente, 16h40, nacional. 
Tenet
Ação, 14 anos, 150 minutos. 
Diariamente, 13h30, 18h30 e 21h30, dublado. 

GNC 6
Destruição final – o último refúgio – Pré-
-estreia 
Ação, 12 anos, 119 minutos. 
Quinta a domingo, 17h e 21h40, legendado.  
Os Novos Mutantes
Ação, 14 anos, 94 minutos. 
Diariamente, 14h30 e 19h30, dublado.
Segunda, terça e quarta, 17h e 21h40, 
legendado. 

MOVIE ARTE 
SHOPPING BENTO GONÇALVES 1

Os Novos Mutantes 
Ação, 14 anos, 94 minutos. 
Diariamente, 15h, dublado.  
Legado Italiano 
Documentário, livre, 80 minutos.
Diariamente, 18h30, nacional.    
Tenet 
Ação, 14 anos, 150 minutos. 
Diariamente, 20h30, legendado.   
 
MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3 
Scooby! O Filme
Animação, livre, 95 minutos.
Diariamente, 14h e 18h40, dublado.
Destruição Final – O Último Refúgio
Ação, 12 anos, 119 minutos. 
Diariamente, 16h, dublado.
Diariamente (exceto dias 12, 14 e 18), 20h40, 
dublado.
Apenas dias 12, 14 e 18, 20h40, legendado.  

*Cinema fechado no dia 16/11. Movie 
Arte L’América continua fechado para 
manutenção.
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Especial

EBEL Projetos e Construções celebra seus 

30anos

O aniversário foi em agosto, 
mas a celebração está sendo nes-
te ano tão especial. Há 30 anos, no 
dia 1° de agosto de 1990, nascia a 
EBEL Projetos e Construções Ltda 
em Bento Gonçalves. Claudio Ros-
satto e Rogério Luís Hostyn Sab-
bi, ambos engenheiros, uniram 
suas vocações para empreender e 
construir um sonho.

Desde então, de tijolo em ti-
jolo foram sendo construídos. A 
EBEL já construiu emprendimen-
tos comerciais e industriais, além 
de importantes obras públicas, 
que hoje fazem parte do legado da 

cidade. Atualmente, a construtora 
tem focado em obras residenciais 
e comerciais. 

Se outrora a empresa desbra-
vava toda a região, com obras em 
Caxias do Sul, Flores da Cunha, 
Bom Jesus, Garibaldi, Bom Princí-
pio, Veranópolis, Vila Flores, entre 
outras, deixando marcas positivas 
por onde passou, hoje, após 30 
anos, a EBEL constrói sua histó-
ria na terra em que nasceu. É em 
Bento Gonçalves onde estão  seus 
principais projetos. 

Para isso, a preocupação é 
sempre a mesma: executar as 

obras conforme as normas téc-
nicas vigentes, com boa técnica 
e qualidade, visando à perfeita 
conclusão das obras e satisfação 
dos clientes.

Atualmente, a equipe da 
EBEL conta com 11 qualificados 
profissionais, no entanto o núme-
ro é ainda maior quando contabi-
lizados os terceirizados chamados 
em cada obra.

Ao celebrar seus 30 anos, os 
sócios Claudio Rossatto e Rogério 
Luís Hostyn Sabbi olham para o 
passado com carinho e orgulho, 
mas sem deixar de pensar no fu-

turo: “Sempre estamos em busca 
de aprimorar os processos execu-
tivos, aumentado a competitivida-
de e consolidando a empresa no 
mercado. Logo iremos iniciar no 
ramo de incorporação e passare-
mos a ofertar imóveis residenciais 
e comerciais na cidade. Estamos 
otimistas que as próximas três 
décadas serão ainda melhores”, 
comemora.

PARABENIZAMOS A EBEL PELA HISTÓRIA EDIFICADA
EM COMPETÊNCIA E TRABALHO DE EXCELÊNCIA!

54 3452 2622 | Av. São Roque, 576, BG

Avenida Osvaldo 
Aranha, 933 - Sala 201 
(54) 3055-3406
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Previsão do tempo

Sol com algumas nuvens.
Não chove.

14/11
15º
30º

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

13/11
16º
29º

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

15/11
17º
31º

Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)Greice 
Scotton 
Locatelli
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“Pensemos, meus caros leitores, 
para quem vamos depositar os nossos 

poderes, nosso direito de escolha, nossa 
gestão, nossa confiança”

Thiago 
Galvan

Página 8

A gente engravida e logo 
aprende que não tem 

controle sobre nada, por 
mais que se tente.

Lei institui a Rota Turística da Região 
Metropolitana da Serra Gaúcha
De autoria do deputado Tiago Simon (MDB), a criação da rota havia sido aprovada no dia 
09/09 pela Assembleia Legislativa e foi sancionada no dia 04/11, pelo governador do estado

Turismo

NOVO APP DE
DELIVERY

www.imeal.com.br

A instituição da Rota Turís-
tica da Região Metropolitana 
da Serra Gaúcha foi sancionada 
pelo governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite, na quarta-
-feira, 04/11, por meio da Lei 
nº 15.544. O projeto de auto-
ria do deputado Tiago Simon 
(MDB) havia sido aprovado no 
dia 09/09 pela Assembleia Le-
gislativa. O intuito do projeto 
era facilitar as linhas de crédito 
e verbas para infraestrutura do 
Ministério do Turismo. “A deno-
minação de Rota permite que os 
municípios subam algumas cate-
gorias no ranking do Ministério 
do Turismo, permitindo assim 
linhas de crédito exclusivas e fi-
nanciamentos para empresários 
e entidades privadas com juros 
mais baixos”, explicou o deputa-
do. 

De acordo com a lei, a Rota 
Turística da Região Metropoli-
tana da Serra Gaúcha visa de-
senvolver o potencial turístico 
regional de forma sustentável; 

fortalecer, ampliar e desenvolver 
a produção local nas áreas do tu-
rismo cultural, histórico, gastro-
nômico, religioso, ecológico e/
ou de aventura e arquitetônico; 
implantar mecanismos de edu-
cação ambiental e incentivo aos 
empreendimentos turísticos e 
incentivar a organização produ-
tiva das comunidades locais re-
lacionadas ao turismo, ao artesa-
nato e à geração de novas fontes 
de emprego e renda.

Por meio da lei, o Poder Pú-
blico fica autorizado a “firmar 
parcerias com universidades, en-
tidades do terceiro setor e com a 
iniciativa privada, objetivando 
apoiar atividades da Rota”. 

O roteiro turístico será com-
posto por 14 municípios: An-
tônio Prado, Bento Gonçalves, 
Carlos Barbosa, Caxias do Sul, 
Farroupilha, Flores da Cunha, 
Garibaldi, Ipê, São Marcos, Nova 
Pádua, Nova Roma do Sul, Monte 
Belo do Sul, Santa Tereza e Pinto 
Bandeira.

A rota passa a ter os seguintes destinos 
turísticos municipais e intermunicipais: 

- Roteiro Estrada do Imigrante, Roteiro de Ana Rech, Roteiro Lá 
Città, Roteiro Criúva, Roteiro Caminhos do Interior, Roteiro Cami-
nhos de Caravaggio e Roteiro Padre João Schiavo, no Município 
de Caxias do Sul;
- Roteiro Vale dos Vinhedos, Roteiro Caminhos de Pedra, Roteiro 
Vale do Rio das Antas, Rota Cantinas Históricas, Rota Rural Encan-
tos de Eulália, City Tour, Walking Tour Via Del Vino e Tour de Com-
pras, no Município de Bento Gonçalves;
- Recanto Bergamasco, Roteiro L’Amore Di Colonia e Roteiro Mar-
cas do Tempo, no Município de Carlos Barbosa;
- Roteiro dos Vinhos e Espumantes de Pinto Bandeira, no Municí-
pio de Pinto Bandeira;
- Caminhos de Monte Belo Vieni Vivere la Vita, no Município de 
Monte Belo do Sul;
- Roteiro Caminhos de Caravaggio - Peregrinação e Cicloturismo, 
Roteiro Farroupilha Colonial, Roteiro Histórias e Memórias, Rota 
dos Moscatéis, Parque Municipal do Salto Ventoso e Santuário de 
Nossa Senhora de Caravaggio, no Município de Farroupilha;
- Roteiro Estrada do Sabor, Roteiro Passadas - A Arquitetura do 
Olhar, Roteiro Rota de Compras, Roteiro Rota dos Espumantes, 
Roteiro Via Orgânica, Roteiro Religioso Aeternum, Rota Cicloturis-
mo - Vale do Espumante - e Rota Cinematográfica - Garibaldi: uma 
Cidade de Cinema, no Município de Garibaldi;
- Roteiro Turístico Compassos de Mérica Mérica, Roteiro Turístico 
Otávio Rocha Vila Colonial, Rota Vales da Serra e Caminhos do Al-
fredo, no Município de Flores da Cunha;
- Roteiro Turístico Recantos Coloniais, no Município de Antônio 
Prado;
- Roteiro Passeando por São Marcos, no Município de São Marcos;
- Roteiro Viajando por Santa Tereza, no Município de Santa Tereza;
- Belo Ipê Rota Rural, no Município de Ipê;
- Roteiro Turístico, Cultural, Religioso e Gastronômico de Nova 
Roma do Sul, no Município de Nova Roma do Sul;
- Roteiro Vale Trentino, nos Municípios de Caxias do Sul e Far-
roupilha;
- Roteiro Caminhos da Colônia, nos Municípios de Caxias do Sul e 
Flores da Cunha; e
- Rota dos Vinhos dos Altos Montes, nos Municípios de Flores da 
Cunha e Nova Pádua.

Gilmar Gomes

 A Associação de Turismo da 
Serra Nordeste (Atuaserra), que 
hoje também é a Instância de Go-
vernança Regional Uva e Vinho 
da Serra Gaúcha, fundada em 12 
de novembro de 1985, completou 
35 anos nesta quinta-feira, 12/11. 
Para marcar a data, a entidade que 
trabalha sem fins lucrativos na 
coordenação do desenvolvimento 
turístico e representa o turismo da 
região, lançou duas novas platafor-
mas digitais.

A primeira, o site www.atu-
aserra.com, pensada e planeja-
da para atender aos associados, 
que precisam com uma maior 
frequência de informações e 
orientações sobre o programa 
de regionalização instituído pelo 
Ministério do Turismo, disponi-
bilizando ainda links de acesso 
rápido, apresentação da região e 
dos municípios, entre outras in-
formações institucionais.

Já o site www.serragaucha.
com foi pensado para atender o 
turista que já está ou pretende vi-
sitar a Região Uva e Vinho. A nova 
plataforma traz um layout onde os 
internautas poderão conhecer os 
estabelecimentos que foram cadas-
trados ali com a chancela das secre-
tarias municipais de turismo, fotos, 
saber sobre os eventos da Região, 

Associação de Turismo 
da Região Uva e Vinho 
comemora aniversário 
com novos sites

entre outras informações.
Com esta plataforma que reu-

nirá detalhes dos estabelecimentos 
turísticos, a entidade almeja que as 
pessoas valorizem as atrações lo-
cais e regionais, se conectem com a 
natureza e desfrutem das inúmeras 
belezas naturais que a Região Uva e 
Vinho oferece.

“Por alguns meses em função 
da pandemia, as viagens foram 
suspensas e agora aos poucos, 
os passeios seguros estão sendo 
retomados. É para apoiar os em-
preendedores locais que estamos 
fazendo este esforço e investi-
mento, queremos que as pessoas 
se sintam convidadas a desfrutar 
da cultura, da gastronomia e da 
natureza que é tão abundante em 
nossa Região”, afirma a Presiden-
te da Atuaserra, Sabrina Cardoso 
Spiandorello.

Há opções para todos os gos-
tos, atrativos e roteiros que aten-
dem muito bem quem gosta de 
aventura e natureza, para quem 
deseja curtir o passeio em família, 
quem quer aproveitar a gastrono-
mia típica ou ainda para aqueles 
que querem aprender e conhecer a 
história local. Detalhe, os atrativos 
são um convite para viajar sem se 
descuidar da própria segurança e 
dos demais.
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