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Diogo Siqueira (PSDB) e Amarildo Lucatelli (PP) venceram as eleições com 19.105 votos, 
30,54% do total, e afirmam que irão governar para toda a população de Bento
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social e causa animal
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Prefeito e vice eleitos falam sobre suas 
ideias e projetos para Bento Gonçalves
Diogo Siqueira 
(PSDB) e Amarildo 
Lucatelli (PP) 
venceram as eleições 
com 19.105 votos, 
pouco mais de 30% 
e afirmam que irão 
governar para toda 
a população de 
Bento Gonçalves

Eleições 2020

Eduarda Bucco
Raquel Konrad
Após mais de três horas de 

atraso no resultado das eleições, 
Bento Gonçalves conheceu, por 
volta das 22h de domingo, 15/11, 
quem será o novo prefeito do mu-
nicípio. Diogo Siqueira (PSDB) ven-
ceu os outros oito concorrentes ao 
pleito com 19.105 votos (30,54%).  
Ele governará a Capital Brasileira 
do Vinho ao lado do vice-prefeito 
Amarildo Lucatelli (PP). 

O novo prefeito de Bento é 
cirurgião-dentista pela UFRGS e 
entrou na política como prefeito 
de Santa Tereza, conquistando a 
reeleição. Em 2017, foi convidado 
pelo prefeito Guilherme Pasin para 

ser secretário de Saúde de Bento 
Gonçalves. 

Já Amarildo Lucatelli foi vere-
ador e secretário de Viação e Obras 
Públicas, também na gestão de Gui-
lherme Pasin. Também atuou como 
subprefeito de Tuiuty, vice-presi-
dente do Clube Esportivo de Bento 
Gonçalves e secretário-adjunto de 
Governo e de Meio Ambiente.

O SERRANOSSA entrevistou 
o prefeito e o vice eleitos para co-
nhecer os principais projetos e me-
didas que deverão ser implantadas 
durante gestão:

SERRANOSSA: Qual será a 
primeira medida adotada assim 
que assumirem a prefeitura? 

Diogo: nós temos que fazer 
nosso município crescer cada vez 
mais. Nossa primeira ação será 
manter as prioridades. Bento Gon-
çalves é uma cidade que tem um 
Índice de Desenvolvimento Huma-
no muito forte, temos uma saúde 
e uma educação de excelência, 
um crescimento na segurança pú-
blica, empresas e muito trabalho. 
Sempre temos que estar baseados 
nisso: como vamos manter esse 
crescimento e quais os passos que 
temos que fazer para tornar Bento 
referência em todo o Brasil. 

SN: A gente viu, em toda a 
região, mulheres sendo eleitas 
nos legislativos municipais. Ga-
ribaldi elegeu quatro e Carlos 

Barbosa, três. Bento Gonçalves 
não elegeu nenhuma mulher. Vo-
cês pretendem colocar mulheres 
para coordenar as pastas muni-
cipais e aumentar a representa-
tividade delas em Bento?

Diogo: lamentamos que ne-
nhuma mulher tenha conseguido 
chegar às cadeiras Legislativas. A 
gente tem que criar vagas dentro 
da prefeitura para as mulheres, 
obviamente tem que ter o perfil 
técnico e competente. A gente vê 
como importante também a ques-
tão dos haitianos. Temos que am-
pliar mais as vagas para integrar as 
pessoas na sociedade. Nós tivemos 
uma menina, a Letícia Bonassina, 

que fez uma votação fantástica. 
Foi a mulher mais votada em Ben-
to e ela é jovem. Bento Gonçalves 
aceita muito bem novas lideranças, 
consegue entender que não é uma 
questão de sobrenome ou poder 
aquisitivo da pessoa, é uma questão 
de trabalho.

SN: O resultado das urnas 
evidenciou que a população 
quer mudanças, tendo em vista 
a grande quantidade de votos 
feitos pelos demais candidatos 
e, até mesmo, pelos votos nulos 
e brancos. Vocês falam muito em 
continuidade, mas, de fato, o que 
será feito diferente do governo 
Pasin?

Diogo: a eleição foi dividida. 
Tínhamos nove candidatos e ob-
viamente iria haver uma divisão 
de votos. Eram candidatos fortes. 
A gente tem muito orgulho de fa-
zer parte desse governo, temos 
limitações como todos os outros, 
mas muito foi avançado nesses 
últimos oito anos. Uma grande 
continuidade é o trabalho correto, 
temos uma prefeitura que não tem 
dívidas, não tem atraso de salários, 
conseguimos fazer obras, temos 
medicamento, conseguimos fazer 
cirurgias, temos uma merenda de 
qualidade para todos os alunos. O 
que temos que fazer de mudança é 
cada vez mais trabalhar com mais 
tecnologia, agilizar os trabalhos, 
desburocratizar. Temos que nos 
reinventar.

SN: Na questão da infraes-
trutura, muito se reclamou em 
relação ao descaso com o inte-
rior de Bento. Como vocês pre-
tendem resolver esse problema 
nos próximos quatro anos e 
atender a demanda dos agricul-
tores?

Amarildo: Nos 45 dias de 
campanha a gente andou muito 
por toda a cidade, mas principal-
mente pelo interior. Os moradores 
pedem muito uma atenção especial 
ao interior. Eu nasci em Tuiuty, sou 
filho de agricultor, passei uma boa 
parte trabalhando lá com o meu 

pai. Então a gente vai trabalhar 
muito, cuidar muito dessa parte da 
agricultura, de obras e essa questão 
do turismo, que é muito forte em 
nossos distritos. O agricultor não 
depende do turismo, mas o turismo 
depende muito do agricultor. En-
tão vamos dar uma atenção muito 
especial ao interior e investir mui-
to, principalmente melhorando a 
questão das estradas. Até para que 
eles trabalhem com mais entusias-
mo, principalmente os jovens. Eu 
vou fazer um trabalho muito forte, 
vou ser um vice que estará muito 
ligado às secretarias de Agricultura 
e Obras. Vou estar nas ruas todos os 
dias. Quem me conhece sabe que 
não gosto de gabinete.  

SN: O governo Guilherme 
Pasin sempre levantou muito a 
bandeira das Parcerias Público- 
Privadas (PPPs), com o projeto 
da Usina de Resíduos Sólidos e 
com a PPP da Iluminação Públi-
ca, mas nenhuma propriamente 
saiu do papel até o momento. 
Vocês continuarão investindo 
nesse tipo de parceria e darão 
uma atenção a esses projetos ini-
ciados no governo atual?

Diogo: essa é uma nova forma 
de gestão. As PPPs da iluminação 
pública e dos resíduos sólidos pa-
raram muito no Tribunal de Con-
tas. Hoje no Rio Grande do Sul não 
temos nenhuma PPP, então é um 

Raquel Konrad
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estado que não aceita muito bem 
essas parcerias. Mas eu vejo que 
a gente tem que manter, avançar, 
quebrar esse paradigma e voltar 
com essas parcerias. Temos que 
avançar com o sistema misto, onde 
não haja apenas a dependência de 
um setor. Na saúde a gente conse-
guiu evoluir para um sistema mais 
inteligente da terceirização. Fize-
mos o credenciamento de médicos 
para que os pacientes não fossem 
atendidos dentro da estrutura fí-
sica do município, mas dentro das 
clínicas particulares dos médicos. 
Isso acabou agilizando as filas, au-
mentou a quantidade e a qualidade 
dos atendimentos. Então, com es-
ses exemplos que tivemos, perce-
bemos que a gente pode avançar 
muito com essas parcerias em ou-
tros setores também.

Amarildo: A gente fez muita 
parceria em ruas, pavimentações, e 
deu certo. Os moradores nos procu-
ram, querem participar, assim não 
dependem totalmente do recurso 
do Poder Público. As concessões de 
espaços públicos também têm uma 
procura muito grande. E quanto 
mais diminuir a despesa do municí-
pio, mais você consegue investir em 
outras áreas, como saúde, educação 
e segurança.

SN: Como vocês pretendem 
dar continuidade ao trabalho de 
prevenção ao Coronavírus? Como 
vocês atuarão diante de uma 
possível segunda onda? E quanto 
às cirurgias eletivas, como vocês 
normalizarão o fluxo?

Diogo: Hoje nós estamos em 
um patamar muito mais estável da 
pandemia. No início a gente não 
sabia como o vírus se comportava. 
Hoje não estamos livres de uma 
nova pandemia, de uma nova do-
ença... a pandemia foi uma lástima, 
mas ela nos levou a grandes avan-
ços em questão de atendimento, 

separando o cidadão contaminado, 
tendo um controle maior, agilizan-
do os atendimentos e testando os 
cidadãos. Em relação às cirurgias, 
não foi somente em Bento que elas 
foram paralisadas. Agora precisa-
mos avançar de uma maneira orga-
nizada, para voltarmos à média que 
tínhamos antes. A gente tinha uma 
intenção neste ano de aumentar o 
número de cirurgias eletivas, am-
pliando no Tacchini e em Barbosa, 
utilizando a estrutura do hospital 
de lá para fazer mais cirurgias. E 
claro que precisamos de mais uma 
estrutura ainda que será nosso 
hospital público. Então a gente vai 
conseguir suprir a demanda com 
essas três estruturas, as quais eu 
vejo, a médio prazo, funcionando 
tranquilamente. 

SN: As vagas em creches se-
guem sendo uma demanda fre-
quente na cidade. Como vocês 
pretendem resolver definitiva-
mente esse problema? E quanto 
às escolas cívico-militares?

Diogo: a gente tem, mais ou 
menos, 1.500 cidadãos vindos a 
Bento todos os anos, então sabe-
mos que terá uma demanda cada 
vez maior de educação, mais vagas 
de creche e mais vagas de turno de 
escola normal, o grande problema 
é que essa migração é difusa no 

município, nos diferentes bairros, 
então a gente precisa criar mais 
vagas. Para isso, existe a forma tra-
dicional, que é construindo mais 
escolas, o que demora muito. Mas 
também temos o sistema misto, 
por meio da ampliação da compra 
de vagas. Também a questão do 
modelo de escola público/privada, 
que também é uma medida legal. 
Então a forma de contratação, se é 
terceirizando o serviço ou fazendo 
um contrato de gestão, isso depen-
de. O que a gente precisa mesmo é 
aumentar vagas.  Temos duas es-
colas cívico-militares cadastradas. 
Essa é uma política nacional e vem 
como incentivo para mantermos 
esse tipo de estrutura. Eu, particu-
larmente, quando estive na saúde e 
na prefeitura de Santa Tereza, gos-
tava muito de entrar nos progra-
mas nacionais, porque tu consegue 
ter um incentivo muito grande e 
entregar um serviço melhor para a 
sociedade. 

SN: Sabemos que hoje Bento 
tem inúmeras modalidades es-
portivas. No entanto, muitos re-
clamam do abandono da muni-
cipalidade nesta questão. Como 
vocês pretendem valorizar o es-
porte local, atendendo o maior 
número de atletas profissionais 
e amadores?

Amarildo: realmente Bento 
tem várias modalidades. Nessa 
campanha, a gente conversou com 
muitas pessoas ligadas ao esporte, 
desde escolinhas nos bairros ate 
voluntários que trabalham com 
crianças e, realmente, eles têm difi-
culdades para continuar as ativida-
des. Então vamos criar um Fundo 
Municipal de Esportes para que 
possamos captar mais recursos e 
investir mais, também na questão 
dos campeonatos, do futebol de 
salão, amador e de campo, das bo-
chas... todas as modalidades. Den-
tro da secretaria de Esporte terá 
um setor que cuidará disso, para 
que o município consiga participar 
nesses campeonatos. O esporte é 
vida e saúde e precisamos tirar as 
crianças das ruas. 

Diogo: A gente tem o Bolsa 
Atleta e várias modalidades que 
estão dando certo, como o Bento 
Vôlei, o Esportivo na primeira divi-
são, a parte profissional e amadora 
funcionando muito bem. Já temos 
um incentivo e o que a gente quer 
fazer é algo parecido com a cultura, 
ter nosso fundo, que consiga fazer 
com conselho deliberativo para fa-
zer a distribuição de recursos para 
algumas áreas. Já tivemos o traba-
lho forte do Eduardo Virissimo e a 
secretaria de Esportes já avançou 
bastante. Vamos fazer um trabalho 
muito mais forte para o nosso es-
porte de Bento Gonçalves.

SN: A Causa Animal foi de-
fendida por muitos candidatos 
durante suas campanhas. Em 
suas propostas, está prevista a 
construção de um Centro de Saú-
de Animal, a qual contemplaria 
resgate, tratamento, castração 
e encaminhamento à adoção. 
Como de fato vocês vão contri-
buir com a causa?

Diogo: a causa animal é muito 
complexa, não é apenas uma se-

cretaria, tem a parte do meio am-
biente, da saúde, com o controle 
das doenças, a parte da educação 
para as crianças para que tenham 
uma consciência da causa animal, 
então é algo que exige vários bra-
ços para funcionar efetivamente. 
Eu acho que já temos um avanço 
muito grande. Temos um sistema 
de castração no qual são investidos 
R$ 100 mil reais por ano mais ou 
menos, sempre priorizando ani-
mais de ruas e de famílias em vul-
nerabilidade social. Mas lógico que 
a gente precisa mais. Então, tendo 
um setor especializado nisso, no 
qual o foco seja prioridade para 
os animais, acabamos tendo uma 
prioridade de gestão. O problema 
maior é quando tem um setor divi-
dido nas secretarias. Dependendo 
do fundo orçamentário, tu acaba 
deixando de lado algum setor. Na 
saúde, tu vai priorizar a urgência e 
emergência de uma UPA, por exem-
plo. Por isso que temos que ter um 
setor priorizando a causa animal. 

SN: O Pasin foi o principal 
nome da campanha da coligação 
“Gente que Faz Bento”. Vocês pre-
tendem contar com o apoio dele 
no governo e de que forma?

Diogo: O [Guilherme] Pasin e 
o Aido [Bertuol] são dois professo-
res que tivemos a honra de termos 
como padrinhos políticos. Tenho 
certeza que qualquer candidato 
gostaria de ter eles ao lado de suas 
campanhas. O Pasin fez muito por 
Bento Gonçalves. Nesses oito anos, 
Bento se tornou referência, muito 
pelo trabalho que foi feito. É um 
amigo nosso e temos certeza que 
ainda vai ser um grande deputado, 
governador ou senador. Ele tem 
uma visão muito bonita do que é 
a sociedade e consegue entender o 
que é prioridade.

Amarildo: Em todos os mo-
mentos de nossa campanha nós 

defendemos o governo. Sempre 
deixamos claro que éramos os can-
didatos do governo. A gente deve 
muito a eles, até porque também 
fizemos parte desse governo. Ne-
nhuma pessoa ligada ao prefeito se 
envolveu com corrupção. Fizemos 
um trabalho sério, transparente e 
foi isso que nos levou à vitória. A 
população entendeu que é um go-
verno de pessoas boas.

SN: Para encerrar, deixem 
suas considerações finais e uma 
mensagem à comunidade.

Diogo: Nós estamos prontos 
para governar para toda a cida-
de. Bento é um polo regional e vai 
crescer cada vez mais. A gente pre-
cisa dessa sensibilidade para fazer 
ela crescer de maneira organizada. 
Isso vai ser o grande desafio, mas 
nós estamos preparados para fazer 
de Bento uma referência nacional, 
não somente de móveis, de turis-
mo, de vinho e suco da uva. A gente 
pode ser referência em tecnologia, 
em metalurgia... Tem muita gente 
boa e trabalhadora em Bento. Só te-
mos que agradecer a toda popula-
ção e retribuir com muito trabalho.

Amarildo: Hoje não tem 
mais partido, não tem somente os 
19.105 votos. Hoje temos uma po-
pulação inteira para atender e para 
governar, junto com a Câmara de 
Vereadores. Quero parabenizar a 
todos eles [parlamentares]. Vamos 
sim ter essa parceria e aproxima-
ção junto com o Legislativo, porque 
eles também fazem parte desse 
governo. Ao mesmo tempo, preci-
samos do apoio da população que, 
com certeza, vai estar ao nosso lado 
para ajudar a governar esse muni-
cípio que eu amo de paixão. Eu que-
ro ver as pessoas se sentindo bem, 
felizes, em um local agradável não 
somente para trabalhar, mas para 
morar e viver. Nós vamos fazer 
muito por Bento Gonçalves.

Raquel Konrad
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Eduarda Eitelven Bucco
O professor de artes marciais 

Eduardo Virissimo entrou na polí-
tica em 2016, quando, a convite do 
prefeito Guilherme Pasin, decidiu 
concorrer a vereador. Conhecido e 
admirado pelos moradores ligados 
ao esporte, Virissimo conseguiu o 
apoio de 1.566 eleitores. Ao longo 
de seu mandato como parlamen-
tar, foi convidado a assumir a se-
cretaria de Esporte e Assistência 
social. “Organizamos e ajudamos 
a organizar entidades, saímos de 
9 mil atendimentos na assistência 
social para 27 mil em um ano, sem 
aumentar o quadro de funcioná-
rios e, inclusive, conseguindo uma 
economia de cerca de R$ 500 mil. 
Inauguramos a Casa de Passagem, 
para moradores de rua, fizemos di-
versos eventos voltados às crianças 
e aos adolescentes, auxiliando na 
questão educacional e, também, na 
prevenção às violências”, cita. 

As experiências e iniciativas 
colocadas em prática durante seu 
primeiro mandato o auxiliaram a 

Esporte, assistência social e causa animal: 
conheça as bandeiras do vereador mais votado

2.065 votos

Eduardo Virissimo 
(PP) fez uma votação 
expressiva em 
Bento e conseguiu 
a reeleição ao 
Legislativo

conquistar a reeleição nas eleições 
municipais realizadas no domingo, 
15/11. Foram 2.065 pessoas que 
confiaram em seu trabalho e o tor-
naram o vereador mais votado no 
município. “Ter recebido a notícia 
de que eu tinha sido o mais votado 
me deixou muito feliz, com vontade 
de continuar. Isso é resultado do 
trabalho que foi feito em três anos 
e alguns meses, que foi o tempo 
que eu estive à frente do poder pú-
blico. Nos esforçamos muito. Não 
fizemos tudo que queríamos, mas 
fizemos bastante”, analisa. 

Formado em Educação Física, 
o vereador afirma que sua primeira 
atuação no Legislativo foi eclética. 
Durante o período, também se can-
didatou a deputado estadual. Ape-
sar de não vencer, fez uma vota-
ção expressiva, com 16.248 votos.  
“Consegui fazer várias audiências 
públicas de segurança, do esporte 
e isso foi abrindo a minha cabeça, 
fazendo com que eu tivesse mais 
visão. E meu contato em Brasília foi 
muito forte. Consegui trazer recur-
sos para a cidade e foi muito pro-
veitoso para mim, esse intercâmbio 
do conhecimento político, de en-
tender como funciona a máquina 
política”, comenta Virissimo. 

O ESPORTE
Durante as eleições, uma das 

principais críticas apontadas pelos 
demais partidos e pelos próprios 
moradores foi a pouca atenção 

voltada a todas as modalidades 
esportivas em Bento Gonçalves. 
Na opinião de Virissimo, esse foi 
um discurso político utilizado pela 
oposição. “Na verdade, a gente 
conseguiu não somente organizar, 
como também incentivar todos os 
campeonatos em 2019. A gente 
fez, através do município, a copa 
Fenavinho, que foi o campeonato 
municipal amador. E também re-
passamos recurso para o esporte 
amador, como para o clube São 
Paulo do Borgo, a Liga BG e a Liga 
Colonial”, argumenta.

Na opinião do vereador, as 
ações realizadas pelo esporte no 
município levaram ao apoio in-
tegral dos atletas profissionais e 
amadores nestas eleições. “Tive-
mos 100% do apoio do esporte, 
não como uma moeda de troca, 
mas como um reconhecimento”, 
afirma. 

A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nos últimos anos, Bento tem 

recebido cada vez mais famílias, 
que vêm ao município em busca 
de emprego e de uma nova vida. 
Somente no primeiro semestre de 
2019, foram 116 famílias que pro-
curaram os Centros de Referência 
em Assistência Social (CRAS) para 
solicitar auxílio. “A assistência so-
cial trabalha com todas as faixas 
etárias. Acolhe e ajuda no contra 
turno escolar, acolhe e ajuda a 
criança que já é segregada da fa-
mília por algum tipo de violência, 
ajuda ela a se educar. Os jovens, en-
caminha os que não conseguiram 
se inserir no mercado de trabalho, 
capacita através de alguns cursos. 
Depois, os adultos, se passam por 
algum tipo de distúrbio, acolhe e 
ajuda inclusive dando moradia e 
alimentação, até que passe pelo 
momento difícil. Temos um traba-

lho todo dentro dos lares de idosos 
filantrópicos de Bento, ajudando 
para que eles permaneçam em 
atividade e que consigam subsi-
diar recursos do Poder Publico. E 
os idosos que não precisam de la-
res, ajudamos com o projeto Vida 
Saudável, que permite que essas 
pessoas tenham um centro de con-
vivência para que se mantenham 
ativos e tenham uma melhora da 
saúde física e mental”, informa. 
Atualmente, 14 mil famílias estão 
cadastradas no CRAS em Bento.

A CAUSA ANIMAL
O tema tem ganhado mais des-

taque, ano após ano, na política de 
todo o país. Em Bento, a maioria 
dos candidatos a prefeito e vários 
a vereador tinham em suas propos-
tas medidas que visavam auxiliar 
ONGs e protetores no resgate de 
animais abandonados ou vítimas 
de maus-tratos. Durante seu man-
dato, Virissimo também se voltou 
para a causa, criando um projeto de 
lei que elenca as prioridades para o 
serviço de castração do município 
– a fim de evitar a reprodução vo-
luntária nas ruas. “Também apoia-
mos o projeto Eu Amo Bicho, que 
precisamos fortalecer ainda mais 
agora na próxima gestão”, comenta. 
O evento auxiliou na arrecadação 
de ração e na conscientização da 
sociedade sobre os cuidados ne-
cessários ao adotar um animal. “Já 
estamos em contato em Brasília 

para conseguir mais recursos para 
essa área. Temos um deputado que 
se comprometeu e, nos próximos 
dias, estará fazendo um anúncio 
de um valor relevante que poderá 
ser utilizado na causa animal”, re-
vela. “Além disso, estarei sempre 
ao lado das protetoras e das ONGs 
para poder ajudar esses bichos”, 
complementa. 

Questionado sobre a pos-
sibilidade de assumir alguma 
secretaria no governo de Diogo 
Siqueira e Amarildo Lucatelli, 
Virissimo afirma que suas prin-
cipais bandeiras e propósitos 
serão seguidos independente-
mente do cargo que estiver den-
tro do município. “Vou continuar 
atendendo, trabalhando, indo 
nos bairros e conversando com 
as pessoas. Se alguém não teve a 
oportunidade ainda de me cha-
mar eu faço questão que me cha-
me, meu celular esta à disposição 
de todos para que a gente resolva 
os problemas e para que a gente 
continue fazendo com que Bento 
consiga crescer”, afirma. “Minha 
mensagem é para todos que me 
elegeram e me ajudaram. Fica 
minha gratidão e meu compro-
metimento mais uma vez com 
todas as causas, com toda essa 
rede de trabalho e com a minha 
comunidade. Vou estar sempre à 
disposição para fazer tudo que eu 
puder e tudo que Deus me capaci-
tar para eu poder fazer”, finaliza. 
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Nove vereadores conquistam a reeleição em Bento
Das 75 mulheres 
que concorreram 
ao cargo, nenhuma 
se elegeu ao 
legislativo municipal

Eleições 2020

Dos 231 candidatos a vere-
ador em Bento, a comunidade 
escolheu reeleger nove nomes 
para assumir o Legislativo. Foram 
reeleitos Eduardo Virissimo (PP), 
Rafael Pasqualotto (PP), Volnei 
Christofoli (PP), Marini (PP), Sidi 
(PSDB), Idasir dos Santos (MDB), 
Marcos Barbosa (REPUBLICA-
NOS), Agostinho Petroli (MDB) e 
Paulo Roberto Cavalli (PTB). Viris-
simo foi o candidato mais votado, 
com 2.065 votos (3,32%), seguido 
de Pasqualotto, com 1.856 (2,98%) 
e de Thiago Fabris, também do PP, 
com 1.791 (2,88%). Nenhuma das 
75 mulheres candidatas conseguiu 
uma das 17 vagas na Câmara. 

Os candidatos mais novos 
eleitos foram Thiago Fabris, de 
30 anos, seguido do professor 
Duda Pompermayer (DEM), com 
31 anos, e de Henrique Nuncio 
(PSDB), com 32 anos. Já os mais 
velhos foram Marini (PP), com 
68 anos, Ivar Castagnetti (PDT), 
com 64 anos, e Agostinho Petroli 
(MDB), com 61 anos.  Dos candida-
tos eleitos, quatro haviam tentado 
a eleição em 2016, mas acabaram 
ficando como suplentes: Thiago 
Fabris, Edson Biasi, Ivar Castag-
netti e Gava (PDT). 

Quem são os vereadores eleitos?

Reeleição Eduardo 
Virissimo, PP (2.065 
votos, 3,32%), 44 anos

Reeleição Rafael 
Pasqualotto PP (1.856 
votos, 2,98%), 39 anos

Thiago Fabris, PP (1.791 
votos, 2,88%), 30 anos 

Edson Biasi PP (1.674 
votos, 2,69%), 59 anos 

Duda Pompermayer DEM 
(1.481 votos, 2,38%), 31 
anos

Reeleição Volnei Chris-
tofoli PP (1.390 votos, 
2,23%), 48 anos

Reeleição Marini PP 
(1.319 votos, 2,12%),
 68 anos

Reeleição Sidi PSDB 
(1.306 votos, 2,10%),
 48 anos

Reeleição Idasir dos 
Santos MDB (1.048 votos, 
1,68%), 48 anos

Gava PDT (990, 1,59%), 
54 anos 

Ivar Castagnetti PDT 
(1.000 votos, 1,61%), 
64 anos 

Reeleição Marcos Barbosa 
REPUBLICANOS (965
 votos, 1,55%), 51 anos

Henrique Nuncio PSDB 
(941 votos, 1,51%), 
32 anos

Dentinho PSD (926 
votos, 1,49%), 
42 anos

Reeleição Agostinho Petro-
li MDB (760 votos, 1,22%), 
61 anos

Reeleição Paulo Roberto 
Cavalli Paco PTB (715 
votos, 1,15%), 54 anos 

Ari Pelicioli Cidadania 
(478 votos, 0,77%), 
57 anos

Fotos: divulgação/TSE
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Alex Carniel é escolhido 
para governar Garibaldi

Disputa foi acirrada, 
mas candidatos da 
oposição venceram 
com 53,68% dos 
votos e marcam 
a renovação no 
Executivo municipal

Eleições 2020

Alex Carniel, do PP, foi eleito, 
prefeito de Garibaldi para os pró-
ximos quatro anos. Ao fim da apu-
ração, Alex Carniel teve 53,68% 
dos votos – 10.681 votos no total. 
O candidato derrotou Fachinelli, 
que ficou em segundo lugar com 
46,32% (9.217 votos). A eleição 
em Garibaldi teve 13,57% de abs-
tenção, 3,22% votos brancos e 

3,86% votos nulos.
Alex Carniel tem 44 anos, é 

solteiro, tem Superior completo e 
declara ao TSE a ocupação de em-
presário. Ele tem um patrimônio 
declarado de R$ 1.615.640,38. O 
vice é Sergio Chesini, do PP, e tem 
69 anos. Os dois fazem parte da 
coligação Garibaldi Mais Feliz, for-
mada pelos partidos PP, PSL e PSB.

Ambos já foram vereadores 
na cidade e marcam a renovação 
no Executivo garibaldense. Anto-
nio Cettolin (MDB) é prefeito de 
Garibaldi há 16 anos, com exceção 
de um intervalo de quatro anos 
(2009 a 2012), quando Cirano Ci-
silotto, do PT, administrou o mu-
nicípio por quatro anos. Seu can-
didato conquistou 9.217 votos, 
mas não o suficiente para vencer 
as eleições.

Hadair Ferrari, do MDB, é 
eleito em Pinto Bandeira

Hadair Ferrari, do MDB, foi 
eleito, prefeito de Pinto Bandei-
ra com 63,28% dos votos. Foram 
1.272 votos no total. O candidato 
derrotou João Pozzatti, que ficou 
em segundo lugar com 36,72% 
(738 votos). A eleição em Pinto 
Bandeira teve 11,66% de absten-
ção, 0,97% votos brancos e 1,5% 
votos nulos.

Hadair Ferrari tem 60 anos, é 
casado, tem Superior incompleto 
e é administrador. O vice é Adilso 
Salini, do MDB, com 52 anos.

Os dois fazem parte da co-
ligação Nosso Compromisso É 
Pinto Bandeira, formada pelos 
partidos MDB e PSB. O segundo 
colocado, João Pozzatti, do PDT, 
teve  36,72%. 

Gisele Caumo será a primeira 
prefeita de Santa Tereza

Gisele Caumo, do PTB, foi 
eleita a primeira prefeita de 
Santa Tereza. Com 50,62% dos 
votos, 770 no total, a candidata 
derrotou Gilnei Fior, que recebeu 
751 votos. A eleição em Santa 
Tereza teve 8,87% de abstenção, 
0,9% votos brancos e 1,67% vo-
tos nulos.

Gisele Caumo tem 37 anos, 
é casada, tem Superior completo 
e é administradora. O vice é Ivan 
Somensi Ceriotti, do PTB, que 
tem 38 anos. 

Adenir José Dallé foi reeleito 
em Monte Belo do Sul

Adenir José Dallé, do MDB, 
foi reeleito prefeito de Monte 
Belo do Sul com 69,48% dos vo-
tos –  1.801 no total. O candidato 
derrotou Lirio Turri, que ficou 
em segundo lugar, com 30,52% 

(791 votos). A eleição em Monte 
Belo do Sul teve 9,12% de abs-
tenção, 1,54% votos brancos e 
3,16% votos nulos. Dallé tem 56 
anos, é casado e seu vice, Benve-
nutti, do MDB, tem 56 anos.  

Caxias do Sul terá Pepe 
Vargas e Adiló Didomenico 
(PSDB) no segundo turno

O segundo turno em Caxias do 
Sul terá Pepe Vargas (PT) e Adiló Di-
domenico (PSDB). Com 75.619 votos 
(34,17%), o candidato do PT foi o pri-
meiro colocado.  Pepe foi prefeito de 
Caxias em 1996 e reeleito em 2000. 
Adiló Didomenico conquistou 34.204 
votos (15,45%), em disputa acirrada 
com o candidato Edson Néspolo (PDT), 
com 32.074 (14,49%). 

Ele é vereador de segundo manda-
to e já foi secretário de Obras e Serviços 
e diretor-presidente da Codeca. Dis-
puta a prefeitura pela primeira vez.  O 
segundo turno da eleição ocorre no dia 
29 de novembro.
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Thiago Galvan - Atualidades

Eu já disse aqui que eu tenho a sorte de ter os bons sempre perto de mim. Perto, 
diga-se, mesmo de longe, na mesma sintonia. E é essa sintonia que nos faz perto!

Não é novidade aqui que eu sou um fã incondicional do professor, advogado e 
amigo Dr. Jader Marques. Pois bem, mais uma vez, nesta semana que eu já havia co-
meçado a tratar sobre o silêncio e o barulho da carroça vazia, na última quarta-feira, 
em mais uma edição do imperdível “Trem das Onze”, da “Escola de Criminalistas”, o 
professor Jader falava sobre a importância de saber ouvir, bem como quão vazio 
pode ser o intenso, que fala sobre tudo e, às vezes, não reflete sobre nada, fazendo 
– e isso é uma conclusão minha –, ao final, seu discurso parecer vazio.

E isso me levou a mais uma conversa com a querida Dra. Viviane Weirich, com 
quem tenho trocado as maiores experiências filosóficas possíveis nos últimos tem-
pos, e que também já vinha refletindo sobre o assunto. Eis as nossas reflexões, para 
que vocês compartilhem-nas conosco.

Pois bem, quem nunca ouviu aquela máxima de que “quanto mais vazia a car-
roça, mais barulho ela faz”?

É uma analogia extremamente rica da sociedade atual, o espelho perfeito do 
“colunista” de rede social; do inoportuno que fala alto e interrompe as pessoas; 
aquele que acaba com almoços de família; que entende de qualquer assunto, que 
opina sobre tudo e tem uma crítica formada até sobre o que nunca leu; ou seja, o 
idiota de plantão. 

Via de regra é assim! Indivíduos que sabem de tudo, que fazem mais do que 
todos e que estão, em verdade, externando uma carência de atenção, de acolhi-
mento, de carinho. São pessoas com uma necessidade absurda de ter sempre al-
guém concordando com elas e que, muito dificilmente, sabem escutar. Elas querem, 
exclusivamente, ser ouvidas.

Geralmente, esse tipo de pessoa coincide com aquele que é deveras muito 
atarefado, que nunca tem tempo e que, via de regra, rejeita interesses de outrem, 
aquele que não vê nada além do próprio umbigo. 

Todos podemos nos tornar “carroças vazias” quando não a/nos enchemos do 
que é essencial. E carroças vazias, por sua inutilidade, em algum momento, acabam 
jogadas em um canto, apodrecendo, enquanto outras fazem o que precisa ser feito. 
Não é porque sabemos argumentar que devemos fazê-lo. Ou porque sabemos algo 
sobre aquele assunto que devemos sair falando. E falando o tempo inteiro. E falando 
no lugar e na vez do outro. E falando como se fôssemos os donos da verdade! Não 
raras vezes o nosso silêncio diz muito mais do que as nossas palavras.

Aliás, até o tolo, quando em silêncio, passa por sábio.
Excelente semana a todos, sem muito barulho. 
Até a próxima!

A sintonia da carroça

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

Em setembro eu completei 10 anos de SER-
RANOSSA. Uma década de experiências, de-
safios, aprendizados e alegrias. Parece que foi 
ontem, mas o tempo voa! Agora, pela primeira 
vez em uma década, vou precisar me afastar do 
jornal – e consequentemente deste espaço – 
por um tempo maior do que o período de férias. 
O motivo por trás dessa ausência não é bom, é 
excelente: vou me dedicar à chegada da Aurora, 
minha filha.

Gerar uma nova vida tem sido 
indescritível. Eu e o Maico, meu 
marido, sempre ouvimos que fi-
lhos são uma bênção, mas não 
tínhamos uma noção exata da ex-
tensão do milagre que isso repre-
senta – e olha que no momento 
em que escrevo este texto ela ain-
da nem nasceu. É algo único, pelo 
qual só quem passa sabe o quanto 
é marcante. É a mais desafiadora e 
recompensadora experiência que 
alguém pode ter. E é uma aven-
tura que, para nós, está apenas 
começando.

Para mim, particularmente, gerar uma 
nova vida tem sido mais “surreal” do que para a 
maioria das mulheres (imagino) porque desde 
criança eu ouvia dos médicos que as chances de 
conseguir engravidar eram praticamente nulas. 
Mais uma prova de que milagres existem. No 
nosso caso, o nosso milagre já têm nome, so-
brenome, muitas roupas fofinhas e minúsculas 
e já está rodeado de muito carinho. Por vezes 
eu olho para a minha barriga e custo a acreditar 
que isso esteja mesmo acontecendo.

A Aurora foi muito esperada e sonhada, 
mas, confesso, a notícia veio de surpresa, um 
pouco antes de a pandemia começar. E talvez 

Até logo!

seja justamente ela o motivo para eu ter con-
seguido me manter sã no meio dessa loucura 
que virou a nossa rotina. A COVID-19 fez com 
que a gestação, já marcada por incertezas mil 
em tempos “normais”, ficasse um pouco mais 
tensa. Isso não ofuscou, no entanto, o brilho 
desse que é, de longe, o momento mais feliz das 
nossas vidas. A gente se adapta – ah, como se 
adapta! Redobra os cuidados, altera os planos, 
faz acontecer. Com pandemia ou sem, a gente 

curte da mesma forma. Vamos ter 
muita história para contar sobre a 
gravidez e o nascimento dela!

Que a vida nunca mais será a 
mesma, eu não tenho dúvidas. A 
gestação em si já mudou quase 
tudo (principalmente as priorida-
des), imagine depois que ela es-
tiver nos nossos braços. Já somos 
pais apaixonados por esse bebê 
que adora fazer piruetas dentro 
de mim sem nem ao menos co-
nhecê-lo. Estamos ansiosos e, ao 
mesmo tempo, serenos. É mágico, 
surpreendente e especial poder 

ter o privilégio de viver essa experiência e so-
mos muito gratos por isso.

Eu não sei que mundo espera a Aurora, 
tampouco posso afirmar com uma convicção 
mínima como serão as nossas vidas após o nas-
cimento dela. Mas posso garantir que não vai fal-
tar amor e dedicação. Muito amor e dedicação!

A você que me acompanha nesse espaço 
toda semana, meu obrigado e até logo! 

Em tempo: a Aurora nasceu no último 
dia 13 e já está fazendo a alegria dos pais! 
A equipe SERRANOSSA deseja felicidades à 
família!

Há um motivo 
excelente por 
trás da minha 

ausência e ela se 
chama Aurora

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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Profissional de Educação Física revela como 
o veganismo melhorou sua qualidade de vida
Franciele Magnon, 
de 24 anos, se tornou 
vegana há pouco 
mais de um ano e 
afirma que conseguiu 
aliar o estilo de vida 
ao ganho de massa 
muscular e à perda 
de gordura

Escolha de vida

Eduarda Bucco
A adoção de uma dieta vegana 

ainda gera controvérsias inclusive 
entre profissionais da área nutri-
cional, que argumentam sobre os 
importantes nutrientes presentes 
nos alimentos de origem animal. 
Entretanto, exemplos de atletas 
ao redor do mundo mostram que 
é possível, sim, aliar a alimentação 
à base de produtos de origem ve-
getal com um estilo de vida mais 
saudável. Em Bento Gonçalves, a 
profissional de Educação Física 
Franciele Magnon, de 24 anos, 
se tornou vegana há pouco mais 
de um ano e os efeitos no seu dia 
a dia têm sido positivos. “Eu fiz 
essa opção para a minha vida pelo 
amor aos animais, pelo Planeta 
e pela minha saúde. Após algum 
tempo fazendo pesquisas sobre o 
assunto, lendo artigos e assistin-
do documentários, percebi que o 
veganismo além de ser um ato de 

amor a todas as formas de vida, é 
também um ato político e uma me-
dida necessária quando se pensa 
em andar em harmonia com o pla-
neta em que vivemos”, declara. 

Franciele conta que a transi-
ção ao estilo de vida foi fácil, mas 
que procurou o auxílio de sua nu-
tricionista para evitar que faltas-
sem nutrientes essenciais em seu 
corpo. “A maioria das pessoas acha 
que é difícil ser vegano e que po-
demos morrer por não comermos 
proteína suficiente, mas comemos 
muita proteína, porém vinda de 
vegetais como o feijão, a lentilha, 
o grão de bico, a soja, entre muitos 
outros”, explica. Atualmente, sua 
dieta é baseada em grãos,  legu-
mes, vegetais e frutas. Com isso, 
ela afirma que sentiu uma evolu-
ção significativa em seus treinos. 
“Consegui ter um ganho de massa 
muscular e também uma boa per-
da de gordura. Posso dizer que me 
sinto muito mais disposta e com 
mais força, sem dúvidas”, comenta. 

Ser vegano é caro? “Na verda-
de, ser vegano é caro se você não 
comer comida de verdade. Se a sua 
dieta for baseada em barrinhas de 
cereal, produtos industrializados e 
etc., ser vegano vai ser caro e nada 
saudável”, afirma Franciele. A pro-
fissional de Educação Física explica 
que sua rotina não inclui compras 
em estabelecimentos voltados a 
produtos saudáveis e veganos, mas 
sim em feiras ecológicas. “Prefiro 
ir a uma feira e sair de lá com uma 
sacola cheia de bons alimentos, que 

Para Franciele, o veganismo é 
uma urgência planetária

vão durar a semana inteira e que 
custam, no máximo, R$ 40”.

Em relação aos produtos de 
beleza e vestuário, que também 
precisam ser adaptados no estilo 
de vida vegano, Franciele relata 
que não sentiu dificuldades. Para 
tanto, é necessário se informar nos 
rótulos dos produtos ou com a pró-
pria fabricante, a fim de se certifi-
car que ele não foi testado em ani-
mais ou que não utiliza nenhuma 
substância ou material de origem 
animal.  “Hoje em dia conseguimos 
encontrar uma grande variedade 
de produtos que são veganos e que 
possuem um bom preço, só preci-
samos ser conscientes com as nos-
sas escolhas”, afirma. 

E como aderir ao estilo de 
vida? Na visão da profissional, as 
pessoas que desejam aderir ao ve-
ganismo devem estar dispostas a 

abandonarem hábitos e costumes 
que já estão enraizados em sua fa-
mília e na própria sociedade. “Hoje 
em dia comer carne, ovos, leite e 
derivados já não é mais uma ques-
tão de sobrevivência, é uma ques-
tão de costume. Era sobrevivência 
quando precisávamos caçar para 
ter nosso alimento, inclusive nessa 
época existia respeito pelo que era 
caçado, afinal aquilo representava 
a sobrevivência daquelas pessoas, 
mas hoje em dia a industrialização 
e a busca desenfreada por dinhei-
ro, tornou esse processo desres-
peitoso”, analisa. 

Franciele ainda ressalta que 
todo ser vivo é formado por ener-
gias e que essas podem ser repas-
sadas ao nosso organismo na hora 
de nos alimentarmos de produtos 
de origem animal. “A partir do mo-
mento que ingerimos um ser que 
passou por sofrimento na hora de 
seu abate, ou que ficou em confina-
mento para produzir ovos ou leite 
exaustivamente, estamos colocan-
do uma energia negativa para den-
tro de nós”, comenta.  

Dessa forma, a profissional 
instiga a pensarmos no veganismo 
como uma urgência planetária, a 
fim de mudarmos a forma de nos 
relacionarmos com a natureza. “O 
não entendimento de que tudo no 
nosso planeta está interligado, está 
gerando desequilíbrios, os quais 
estão gerando desastres ambien-
tais severos e isso só irá piorar com 
o passar dos anos se não revermos 
nossas atitudes”, finaliza. 

Tacchini adquire 
primeiro tomógrafo com 
inteligência artificial

Investimento

O Centro de Diagnóstico por 
Imagem (CDI) do Hospital Tac-
chini está colocando em funcio-
namento o  primeiro tomógrafo 
com inteligência artificial. Dispo-
nível para utilização em pacien-
tes particulares, conveniados e 
SUS, o novo equipamento possui 
imagens mais precisas, realizan-
do exames com mais rapidez e 
qualidade de imagem superior.

O tomógrafo ainda diminui a 
dose de radiação e de contrastes 
em pacientes, mesmo em exa-
mes e casos complexos. As no-
vas tecnologias corrigem ainda 
os borrões de imagem causados 
pela presença de algum tipo de 
prótese metálica presente no 
corpo do paciente. Dessa forma, 
o novo equipamento contribui 
para diagnósticos mais precisos 
e, ao mesmo tempo, aumenta a 
segurança do paciente.

Sua arquitetura oferece ain-
da maior conforto ao paciente, 
pois trabalha com maior aber-
tura do túnel onde o paciente é 
posicionado, conhecido como 
gantry. Sua mesa é capaz de su-
portar até 315 kg, além de mo-
vimentar-se verticalmente para 
uma altura de até 31 cm do solo, 
proporcionando acessibilidade 
para todos os perfis de pacien-
tes: sejam eles idosos, politrau-
matizados, obesos ou pacientes 
com limitação de movimentação 
(cadeirantes).

NOVOS DIAGNÓSTICOS
O recursos tecnológicos tra-

zidos pelo tomógrafo auxiliam no 
diagnóstico de doenças que antes 
somente eram possíveis de de-
tectar a partir de procedimentos 
invasivos ou métodos mais caros. 
Além de exames cardíacos e toda 
rotina de radiologia vascular, 
ortopédica, oncológica e neuro-
lógica, o equipamento também 
deve auxiliar em diagnósticos de 
doenças pulmonares, incluindo a 
COVID-19. A partir do uso de um 
software de pós-processamento 
de imagens, o tomógrafo auxilia 
na avaliação e quantificação do 
“Vidro Fosco”, que é a alteração de 
imagem causada pela infecção do 
novo coronavírus no pulmão.

De acordo com o Dr. Adriano 
Boz, Coordenador Médico do CDI, 
a aquisição de um tomógrafo de 
última geração só reforça o com-
promisso que o hospital tem em 
oferecer o que há de melhor em 
tecnologia de primeiro mundo 
para os pacientes. “Lidamos com 
a maior preciosidade das pessoas, 
que é a vida, e por conta disso, nos-
sa busca por inovações e moderni-
zações é contínua”, ressalta.

Com a instalação do novo to-
mógrafo, o Hospital Tacchini passa 
a contar com dois equipamentos 
novos, evitando possíveis inter-
rupções do serviço nos momentos 
em que são realizadas as manu-
tenções previstas pelo fabricante.
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Rápidas
O estado do RS mudou as 

regras voltadas às escolas no 
distanciamento controlado. 
Agora, uma semana em ban-
deira vermelha não indica a 
interrupção das atividades em 
uma escola que já esteja aberta. 
Será necessário que a região in-
gresse na segunda semana con-
secutiva em bandeira vermelha 
para que as aulas sejam inter-
rompidas. Quando a região re-
tomar a classificação de laranja 
e amarela, as aulas presenciais 
podem ser retomadas imedia-
tamente naquela semana. 

O Conselho Nacional de Trânsi-
to (Contran) aprovou proposta que 
revoga a Resolução nº 782, de 18 de 
junho de 2020, que interrompia os 
prazos de processos e de procedi-
mentos afetos aos órgãos e entida-
des do Sistema Nacional de Trânsi-
to (SNT). A Resolução, referendava 
as Deliberações nº 185 e 186, pu-
blicadas em 20 e 26 de março de 
2020, respectivamente, por conta 
da pandemia da COVID-19. Dessa 
forma, serviços como renovação 
de Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH), transferência de veículos e 
envio de notificações de autuação 
passam a vigorar com novos prazos 
a partir de 1º de dezembro.

Nesta sexta-feira, 20/11, a 
Associação dos Municípios da 
Encosta Superior do Nordeste 
(AMESNE) fará uma reunião vir-
tual para definir novas ações de 
combate à COVID-19, além de 
debater o modelo do Distancia-
mento Controlado do estado. A 
medida foi tomada pela AMESNE 
tendo em vista o aumento de ca-
sos e internações, que levaram 
a região da Serra à classificação 
provisória de bandeira vermelha 
na última sexta-feira, 13/11.

O estado acatou o recurso 
enviado e classificou novamente 
a região em bandeira laranja. En-
tretanto, de acordo com a asso-
ciação, a expectativa é que a Ser-
ra retorne à bandeira vermelha 
nesta sexta-feira, 20/11.  “Claro 
que iremos fazer recurso, mas o 
objetivo da reunião é mobilizar 

Autoridades da região se reunirão 
após aumento de casos e internações

COVID-19

os prefeitos, secretários e comu-
nidade para fazerem suas ações 
de enfrentamento à COVID-19”, 
informou o presidente da AMES-
NE e Prefeito de Cotiporã, José 
Carlos Breda.

A reunião será realizada na 
parte da tarde, contando com 

autoridades da Serra, dos Cam-
pos de Cima da Serra e do Vale 
do Caí. “Na semana passada fi-
camos na bandeira vermelha. 
Conseguimos reverter, mas há 
sinais de que nessa semana en-
traremos novamente na bandei-
ra vermelha “, alerta Breda. 

Na opinião do presidente, o 
momento é de cautela e de to-
madas de decisões estratégicas, 
tendo em vista o retorno das au-
las, os eventos de Natal e de final 
de ano. “Pedimos que a popu-
lação não espere para procurar 
atendimento, que procure logo 
nos primeiros sintomas, para fa-
zer o diagnóstico e o tratamento 
imediato. Com isso, consegui-
mos evitar as ocupações em lei-
tos clínicos e leitos de UTI, que é 
o grande fator da classificação 
em bandeira vermelha”, ressalta.

O Ministério Público de Bento 
Gonçalves irá destinar 100 celula-
res apreendidos em inquéritos po-
liciais a estudantes em situação de 
vulnerabilidade social. A iniciativa 
faz parte do programa Alquimia II, 
desenvolvido pela Promotoria de 
Osório. Alguns dos aparelhos fo-
ram recuperados após terem sido 
arremessados para o interior da 
Penitenciária Estadual de Bento.  
Nesta sexta-feira, 20/11, às 11h, 88 
smartphones serão entregues para 
alunos do Colégio Estadual Dona 
Isabel, localizado na rua Padre Raul 
Accorsi, bairro Universitário. Os 
demais aparelhos serão entregues 
posteriormente a estudantes de ins-

Ministério Público de Bento irá 
destinar celulares apreendidos para 
estudantes em vulnerabilidade social
Nesta sexta-
feira, 20/11, 88 
smartphones serão 
entregues para 
alunos do Colégio 
Estadual Dona 
Isabel

tituição a ser selecionada.
A ideia de doar os celulares 

apreendidos aos estudantes partiu 
do Conselho da Comunidade, da 
Penitenciária de Bento, o qual de-
bateu em reunião como seria possí-
vel auxiliar a comunidade além dos 
portões da casa prisional, tendo em 
vista a pandemia do Coronavírus. “A 
partir disto, começamos a estudar 
sugestões, sendo que a área educa-
cional estava sendo muito afetada. 
Procuramos iniciativas que viesse ao 
encontro do objetivo do Conselho 
da Comunidade e este Projeto foi o 
mais cotado entre os conselheiros. A 
partir disso articulamos junto a Drª 
Carmen Lucia do Ministério Público 
que abraçou a ideia”, conta a presi-
dente do Conselho, Regina Zanetti. 
Na sequência, a ação foi articulada 
com os órgãos competentes. “O po-
der Judiciário através da Drª Fernan-
da repassou os valores para que o 
Projeto Alquimia II se concretizasse”, 
complementa Regina. 

Após o processo, a Polícia Civil 
verificou os expedientes com celula-
res apreendidos e agilizou a conclu-
são das investigações. O Conselho 
da Comunidade na Execução Penal 

orçou o custo para formatação e 
preparação dos smartphones para 
uso, conseguindo com a empresa 
Celular Express o valor unitário de 
restauração de R$ 20. O Consepro 
se prontificou a doar 60 chips. Os 
outros 40 foram adquiridos por R$ 7 
cada. O Poder Judiciário destinou 
a verba das penas alternativas para 
custeio da formatação dos apare-
lhos e compra dos 40 chips.

A iniciativa dos promotores de 
Justiça Criminal de Bento Gonçal-
ves, Carmem Lucia Garcia, Vanessa 
Bom Schmidt Cardoso e Eduardo Só 
dos Santos Lumertz, ao aderirem ao 
Projeto Alquimia II, leva em conta 
que, segundo informações da 16ª 
Coordenadoria Regional de Educa-
ção, 9,77% dos alunos da rede pú-
blica estadual de Bento Gonçalves 
permanecem sem acessar as plata-
formas de ensino para realização de 
atividades domiciliares, pois grande 
parte destes se encontra em situa-
ção de vulnerabilidade e não possui 
aparelho celular próprio. Em dados 
numéricos, são 1.776 alunos nessa 
condição, sendo a situação mais 
crítica a de alunos matriculados no 
Colégio Estadual Dona Isabel.

Incentivo à educaçãoA prefeitura de Bento está 
elaborando um chamamento 
público com o objetivo de rea-
lizar a compra de vagas em es-
colas particulares do município, 
para o ano de 2021. A ideia é que 
sejam compradas cerca de mil 
vagas para a Educação Infantil e 
600 para o Ensino Fundamental. 
Atualmente, a prefeitura conta 
com 725 vagas compradas em 
escolinhas infantis, ao custo 
R$ 720 por aluno. Ainda não 
há data para publicação do 
novo chamamento público. O 
programa de vouchers escolar é 
uma política que visa aumentar 
o número de crianças atendidas.

José Carlos Breda, presidente 
da Amesne alerta comunidade
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Motoboys cobram regularização da profissão em Bento
Profissionais se 
reuniram com 
representantes do 
Poder Público para 
cobrar medidas 
que incentivem a 
regularização da 
profissão e evite 
que a sociedade 
enxergue a classe 
com maus olhos 

Reinvindicação

Eduarda Bucco
Na segunda-feira, 16/11, três 

motoboys que atuam há anos em 
Bento Gonçalves estiveram reuni-
dos com representantes do Poder 
Público para tratar sobre a regula-
rização da profissão no município. 
A reunião foi marcada após encon-
tro realizado na semana passada, 
11/11, com outras três pessoas 
que atuam como motoboys em 
Bento. Na ocasião, foi cobrada 
uma posição da secretaria de Se-
gurança quanto à atuação da GCM 
divulgada por meio de um vídeo 
nas redes sociais. O vídeo mos-
trava um indivíduo no chão de um 
estabelecimento, com três guar-
das o algemando. Durante aquele 
encontro, os representantes da 
prefeitura esclareceram que o 
caso em questão se tratava “de um 
condutor que havia fugido duas 
vezes da abordagem, o qual não 
possuía habilitação para conduzir 

a motocicleta, que estava com 
licenciamento vencido, com 
R$ 2.400 de multas vencidas e 
R$ 8 mil de multas a vencer”.

Por outro lado, os profissio-
nais da classe Jair Nicolau, Fernan-
da Penha e Maurício Diefenthaeler, 
os quais fazem parte de um grupo 
de mais de 70 motoboys da cida-
de, afirmaram que não julgaram 
a abordagem violenta diante das 
circunstâncias as quais o motoboy 
se apresentava. “Algumas pessoas 
estão utilizando a figura do mo-
toboy para justificar suas ações e 
fazendo com que a classe seja mal 
vista pela sociedade. Por isso vie-
mos aqui para tentar acertar isso 
e regularizar a profissão”, comenta 
Nicolau. “Para ser motoboy hoje 
é preciso seguir uma série de exi-
gências, como ter mais de 21 anos, 
ter três anos de carteira A, placa 
vermelha, acessórios específicos e 
fazer o curso de motoboy. E a maio-
ria não tem isso”, complementa. 

Dessa forma, os profissionais 
solicitaram que a secretaria de 

Segurança criasse mecanismos 
para incentivar os motoboys a se 
regularizarem e, assim, garantir 
a segurança de todos nas ruas. A 
partir da presença da coordenado-
ra de Desenvolvimento Profissio-
nal, Graziele Picolli, e do técnico 
de Formação Profissional, Michel 
Pertile, do Sest Senat, foram apre-
sentadas informações quanto ao 
curso de motoboy – o qual não é 
realizado há anos no município 
devido à baixa demanda. “O curso 
custa, em média, R$ 280, com va-
lidade de cinco anos. Mas, depen-
dendo da categoria, se o profissio-
nal tem MEI, se está com o alvará 
em dia, o curso pode até sair como 
cortesia”, garantem os represen-
tantes do Sest Senat. De acordo 
com Jair, atualmente há um grupo 
de 36 motoboys que têm o intuito 
de participar do curso assim que 
ele voltar a ser ofertado. 

O secretário de Segurança, 
Diego Caetano de Souza, voltou 
a afirmar que a GCM não reali-
za nenhuma operação específica 

em torno dos motoboys, mas há 
casos em que esses profissionais 
acabam descumprindo regras 
básicas, como não ter a CNH. “Já 
recebemos, inclusive, denúncia de 
tele-entrega de drogas. Fora o nú-
mero alto de acidentes envolvendo 
motociclistas. Por isso chamamos 
alguns deles na semana passada 
para conversar, para explicar so-
bre essas abordagens. Mas nós 
respeitamos a função, até porque 
eu acho que, nesse período de 
pandemia, quem ajudou a socie-
dade a cumprir regras sanitárias 
foi a categoria, fazendo com que 
as pessoas se sentissem seguras”, 
comentou. 

Com isso, ficou acordado que 
os profissionais da classe irão bus-
car reativar a associação criada há 
cerca de dez anos, a fim de reunir 

os cerca de 150 motoboys do mu-
nicípio. Já a prefeitura irá tentar 
engajar o empresariado para que 
solicitem a regularização dos mo-
toboys contratados. Além disso, 
a secretaria de Segurança, junto 
ao Departamento Municipal de 
Trânsito (DMT) e a secretaria de 
Mobilidade Urbana, tentarão criar 
uma logística semelhante a dos ta-
xistas, a fim de se ter um controle 
sobre os profissionais atuantes 
em Bento. “Temos que fazer uma 
projeção futura para que se tenha 
a associação, a oferta dos cursos 
e uma logística para que eles ve-
nham até aqui solicitar a troca de 
placa. Temos que trazer os mo-
toboys para o nosso lado e, para 
isso, vamos precisar realizar mais 
encontros como esse”, finalizou o 
secretário de Segurança.

Rápidas
Um incêndio na Central 

de Disposição de Resíduos da 
PROAMB, localizada em Pinto 
Bandeira, engajou uma grande 
equipe de bombeiros militares 
durante a semana. O incêndio 
iniciou às 5h de segunda-feira, 
16/11, e foi totalmente extinto 
apenas na quinta-feira, 19/11. 
Além de bombeiros de Ben-
to Gonçalves, também foram 
acionados profissionais de Va-
caria e Garibaldi, além da equi-
pe da própria PROAMB. Nin-
guém ficou ferido. O trabalho 
de perícias para identificação 
das causas do sinistro e avalia-
ção dos danos materiais será 
feita por uma equipe técnica 
da fundação. De acordo com a 
PROAMB, atualmente a Central 
de Disposição recebe resíduos 
Classe I e Classe II A, principal-
mente materiais provenientes 
de indústrias galvânicas, me-
talmecânicas, curtumes e fun-
dição, e também de papeleira e 
de borracha – o que justifica o 
volume da fumaça decorrente.Curso de motoboy

O curso oferecido pelo Sest Senat é regulamentado pela Resolução 
410 do CONTRAN, com validade de cinco anos e duração de 30 ho-
ras/aula. Após o período, é necessária uma atualização de 10 horas/
aula. A previsão é que novas turmas comecem a ser ofertadas no 
primeiro trimestre de 2021. De acordo com o técnico de Formação 
Profissional, Michel Pertile, o Sest Senat precisa realizar um treina-
mento específico aos instrutores do curso, a fim de os adequarem 
às exigências atuais. O investimento será em torno de R$280 por 
aluno. “Atendemos com gratuidade empresas de transporte e traba-
lhadores com vínculo, sendo necessária apresentação de documen-
tação”, complementa. 
Requisitos para matrícula: Ter completado 21 anos. Estar habilita-
do no mínimo, há dois anos na categoria “A”. Não estar cumprindo 
pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH), decorrente de crime de trânsito, bem 
como estar impedido judicialmente de exercer seus direitos.

Motoboys vão reativar associação da classe, enquanto prefeitura 
vai procurar engajar empresários a contratarem regularizados

O corpo de um homem foi 
encontrado por volta das 11h 
de terça-feira, 17/11, no açude 
de uma propriedade localiza-
da no distrito de São Pedro, 
nos Caminhos de Pedra.   

Os Bombeiros fizeram a 
retirada do corpo da água, 
sendo constatada uma lesão 
na cabeça da vítima. Até o 
momento não foi possível sua 
identificação, tendo em vista 
que as impressões digitais es-
tavam deterioradas pela água. 
A suspeita é que o homem, 
aparentemente de cerca de 30 
anos, tenha morrido afogado. 
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PERCEBA O RISCO, PROTEJA A VIDA. Preços e condições de  nanciamento válidos até 01/12/2020 ou enquanto durarem os estoques. KA Hatch S 1.0 2021 (cat KAA1) de R$51.990.00 por R$ 49.490,00 à vista ou  nanciado com taxa de 1,05%a.m e 
13,35%a.a., 20,0% de entrada (R$ 9.898,00) e saldo em 60 parcelas mensais de R$ 915,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela. Valor total a prazo de R$ 64.798,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 30/10/2020 a partir 
dede 1,14%a.m. e 14,59%a.a., por meio do Programa Ford Credit. EcoSport SE 1.5 AT 2021 (cat ECQ1) R$85.490,00 por R$ 79.990,00 à vista ou  nanciado com taxa de 1,05%a.m e 13,35%a.a., 20,00% de entrada (R$ 15.998,00) e saldo em 60 parcelas mensais de R$ 1.465,00 
na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela. Valor total a prazo de R$ 103.898,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 12/11/2020 a partir de 1,11%a.m. e 14,11%a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ranger Limited 3.2L 
4x44x4 AT 2021 (cat JNS1), a partir de R$229.190,00 à vista ou  nanciado com taxa de 1,05%a.m e 13,35%a.a., 20,00% de entrada (R$ 45.838,00) e saldo em 60 parcelas mensais de R$ 4.157,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela. 
Valor total a prazo de R$ 295.258,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 30/10/2020 a partir de 1,07%a.m. e 13,6 Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço 
prestado pela Concessionária. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação,
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Os filtros solares se tornaram produtos 
indispensáveis para manter a proteção e saúde de nossa 
pele, que é exposta continuamente aos efeitos dos raios solares. 
Mas dentre tantas marcas e opções qual o mais indicado?

Confira algumas dicas para não errar na escolha do filtro solar

• Seu filtro solar precisa ser de amplo espectro: 
Isso significa que ele oferece proteção tanto para a radiação solar do 
tipo UVA quanto UVB

• Verifique o Fator de Proteção Solar (FPS)
O FPS é responsável pela proteção da pele contra os raios UVB e 
possuem maior incidência entre as 10 h e 16 h.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, é indicado 
o uso de protetor solar com FPS mínimo de 30, porém pessoas 
mais sensíveis ao sol devem optar por produtos com FPS mais alto. 

• Fique atento ao valor do PPD
O fator de proteção PPD é responsável pela proteção da pele 
contra os raios UVA. Essa radiação consegue atingir as camadas 
mais profundas da pele está relacionada com o desenvolvimento do 
câncer e é a principal causa do fotoenvelhecimento da pele. O valor 
do PPD precisa ser equivalente a 1/3 do valor do FPS, ou seja, um 
protetor com FPS 30 deve ter no mínimo um PPD de 10. 

• Com ou sem cor? 
O protetor solar com cor além de proteger contra radiação solar 
protege a pele contra a luz visível 

• Escolha de acordo com o seu tipo de pele
Peles secas: se adaptam melhor aos protetores que possuem o 
benefício de hidratação. Protetores que contam com antioxidantes 
em suas fórmulas podem ser aplicados com objetivo complementar 
a prevenção contra o envelhecimento precoce da pele. 
Para peles oleosas: são indicados protetores de toque seco e com 
o benefício do controle de oleosidade e brilho, em geral produtos 
em gel, gel-creme, fluido e sérum têm textura mais leve e são mais 
adequados para esse tipo de pele
Agende sua consulta e tenha uma consultoria cosmética completa 
com a indicação de produtos home care específicos para sua pele.

Dicas da biomédica
Como escolher o 
filtro solar ideal?

Raquel Konrad

Optica Dasla 
abre as portas
Inovadora e especial: abriu as portas 
em Bento Gonçalves a Óptica Dasla, a 
primeira ótica com temática de vinho 
na região. Além do ambiente especial, 
a loja trabalha com as melhores marcas 
do mercado. No registro, a proprietária 
Daiana Stofel da Silva e a colaboradora 
Melissa de Lima Flores.

WhatsApp: 54 991381111
Instagram: @ericaballestreri 
Facebook: draericaballestreri

Endereço: Rua Fernandes Vieira 81, sala 401 – 
Edifício Olavo Bilac – Cidade Alta

A qualificada equipe da Impretec Informática celebrou mais uma conquista de seus 14 anos de 
história: a empresa acaba de se mudar para sua nova casa! Localizado na Rua Florianópolis, 303, 
no bairro Botafogo, o novo espaço está moderno, amplo e repleto de novidades: os amantes dos 
games agora têm um espaço exclusivo para viver a experiência de jogos antes da compra. Além 
disso, arquitetos, engenheiros e demais profissionais que necessitam de impressões em tamanho de 
até A1 podem contar com a Impretec. Evidentemente, todos os serviços já conhecidos na empresa, 
como assistência técnica para empresas e pessoas físicas e vendas de produtos em informática, 
seguem e estão ainda melhores – agora cada um tem seu espaço. Conheça e se surpreenda!

Impretec de casa nova

Realizado desde 1984 pela Associação 
Gaúcha de Supermercados (Agas), 
o Carrinho AGAS 2020 terá um 
componente inédito para homenagear 
as empresas e personalidades que, 
na opinião dos supermercadistas 
gaúchos, mais se destacaram em suas 
atividades ao longo deste ano: nesta 
edição, pela primeira vez na história da 
premiação, a entrega dos troféus ocorrerá 
de forma virtual, através do canal do Youtube 
da entidade (www.youtube.com/AGASPoaRS), 
a partir das 21h30 do dia 30 de novembro. 
Em seu novo formato, adotado em função do 
distanciamento social imposto pela pandemia de 
covid-19, o Carrinho AGAS 2020 promoverá uma 
homenagem a todos os gestores e colaboradores 
da cadeia do abastecimento por seu trabalho 
durante o ano. 

Carrinho Agas Durante a solenidade, comandada pelos mestres 
de cerimônia Débora de Oliveira e Luis Afonso 
Rech, a AGAS sorteará entre os inscritos no 

evento dez smartphones da marca 
iPhone. Para concorrer, basta 

garantir a pré-inscrição pelo 
site da Agas e estar conectado 
à cerimônia de entrega dos 
troféus na noite do dia 30 – os 
contemplados deverão entrar 
em contato com a AGAS 
através de um telefone, que será 

divulgado durante o evento, para 
receberem a premiação

´
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Quel Konrad

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br

serranossa.com.br/colunas/raquel

Sexta-feira, 13 de novembro de 2020

Ingredientes
1 xícara (chá) de leite de coco ou leite vegetal  
2 colheres (sopa) de sementes de chia 
Gotas de stévia ou adoçante de sua preferência 
 
Complementos (dicas) 
2 colheres (sopa) de geleia de mirtilo sem açúcar 
3 unidades de noz-pecã 
1 figo fresco 
2 morangos frescos 
1 colher (sopa) de mirtilos frescos 
 
Instruções 
Misture todos os ingredientes do pudim e deixe na geladeira até ganhar consistência  
Em uma taça, coloque 1/2 xícara do pudim, intercale com a geleia e acrescente o 
resto do pudim. Complete com as frutas frescas. 
Os ingredientes você encontra no Armazém Fit Store.

recomenda!

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

Na próxima segunda-feira, 23/11, 
a Ascon Vinhedos apresenta os 
resultados do tradicional Censo 
Imobiliário, estudo que mostra 
um panorama do setor em Bento 
Gonçalves. O coquetel será realizado 
para convidados e imprensa na 
Casa Di Paolo e contará também 
com a participação de Renato 
Machado, da Topool Assessoria, 
de Porto Alegre, que falará sobre: 
“Mercado Imobiliário: tendência ou 
adaptação?”.

Censo 
Imobiliario

Você já ouviu falar de PUDIM 
DE CHIA? 
Para quem não conhece, 
pudim de chia é uma 
receita que tem feito muito 
sucesso pela facilidade de 
preparo e seus benefícios 
nutricionais. Dentre eles, 
podemos destacar o seu 
baixo valor calórico e sua 
alta concentração de fibras, 
fornecendo sensação de 
saciedade e auxiliando a 
driblar aquela vontade de 
comer “besteiras”.

Fazer uma jornada entre histórias, autores 
e personagens. É com esse propósito que o 
jornalista Ronaldo Bueno, 26 anos, lança no 
próximo dia 24 o Atraverso, podcast sobre 
literatura que pretende oferecer aos ouvintes 
uma espécie de curadoria, apresentando 
escritores, trazendo curiosidades sobre livros, 
contextualizando obras e proporcionando leituras 
alternativas sobre histórias já conhecidas. Os 
episódios serão disponibilizados quinzenalmente, 
às terças-feiras (18h), nos principais agregadores 
de streaming, e reprisados no radiopinguim.com.
br às terças (20h), quintas (21h) e sábados (13h).

Atraverso

´
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54 3451 7773 | 3055 7774
www.casttini.com.br

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

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

CR
EC

I 5
96

70 54 98114 9732
eecagna@terra.com.br

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

EF130: TERRENOS NA BLACK FRIDAY? 
DESCONTO DE ATÉ 30% E 80 MESES 
PARA PAGAR! ISSO MESMO, VOCÊ LEU 
CERTO!
TTerrenos a partir de R$ 110.000. Mais de 700 
terrenos disponíveis, com entrada mais 80 
meses direto com a incorporadora. Terrenos 
em vários bairros da cidade de Bento 
Gonçalves e Garibaldi, em loteamentos e 
condomínios fechados. CORRA, PROMOÇÃO 
VÁLIDA PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2020.

EF65 apartamento no bairro São Roque, 
com 2 dormitórios, semimobiliado, área 
privativa de 65,19m², box de garagem 
duplo. VALOR: R$ 230.000
EF72 apartamento no bairro 
Universitário, com área  privativa de 
85,34 m², com 2 dormitórios, box de 
garagem, condomínio com poucos 
moradores.  VALOR: R$350.000

EF132 apartamento em prédio pequeno, 
2 dormitórios, sendo suíte, 2 vaga de 
garagem, área privativa de 90,00m².  
VALOR: R$ 320.000

EF90 casa 2 pavimentos, bairro Licorsul, 
3 dormitório, closet, 2 banheiros, 
churrasqueira, casa mobiliada, área 
privativa de 194,26m². VALOR: R$ 700.000

www.oliparimoveis.com.br

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

LOCAÇÕES

54 3449 4444 | contato@pinusplac.com.br

VENDO apartamento, no Residencial Brilho da 
Lua, com 2 dormitórios, sala/cozinha, banheiro e 
vaga de garagem. Pode-se repassar 
financiamento, apartamento novo. Valor R$ 
132.000. 

VENDOVENDO casas e terreno em alvenaria, pronta, no 
loteamento Encosta do Sol, financiável pela Caixa 
em 360 meses ou pelo Sicredi em 100 meses. 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. Desconto 
especial à vista ou financiamento direto. Entrada 
e até 48 parcelas corrigidas pelo INCC-M. Avalio 
seu automóvel como parte da entrada. Contato 
(54) 99981 3000 ou 98404 5302. 

Pontos de Distribuição SERRANOSSA
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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

Rua Pres. João Goulart, 740
Bairro Universitário | BG

(54) 3454 2467
Rua Marechal Deodoro, 238, 

Shopping Bento, sala 46, 
Bento Gonçalves

VENDA

ALUGA

BOTAFOGO

*ALMOXARIFADO
*ASSISTENTE DE LOJA E TURISMO
*ASSISTENTE DE PCP
*ASSISTENTE DE T.I.
*AUX. ADMINISTRATIVO
  TRANSPORTES
**AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA
*AUXILIAR DE COZINHA
*AUXILIAR DE INSTALAÇÕES
  MONITORAMENTO
*AUXILIAR DE LIMPEZA
*AUXILIAR DE MARCENARIA
*CONFERENTE
**COZINHEIRO A
*ELETROMECÂNICO

*ELETROMECÂNICO
  DIA E VESPERTINO
*ENGENHEIRO A MECÂNICO
*MARCENEIRO
*MONTADOR DE ESQUADRIAS
*MONTADOR DE MÓVEIS
*MON*MONTADOR DE PERSIANAS
*MONTADOR DE MÁQUINAS
*MOTORISTA DE TRUCK
*OPERADOR DE CNC VESPERTINO
*OPERADOR DE MÁQUINAS
   MOVELEIRA E METALÚRGICAS
*SOLDADOR MIG E TIG
*TÉCNI*TÉCNICO A DE SEGURANÇA
*TÉCNICO DE INFORMÁTICA

• ALMOXARIFE (3 VAGAS)
• ANALISTA COMERCIAL
• ANALISTA CONTÁBIL/FISCAL (6 VAGAS)
• ANALISTA E-COMMERCE
• ANALISTA DE ORÇAMENTOS
• ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
• ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/COMERCIAL (6 VAGAS)• ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/COMERCIAL (6 VAGAS)
• ASSISTENTE DE COMPRAS
• ASSISTENTE FINANCEIRO
• AUXILIAR DE COZINHA (2 VAGAS)
• AUXILIAR EXPEDIÇÃO (8 VAGAS)
• AUXILIAR DE LIMPEZA
• CONFERENTE
• ELETROTÉCNICO OU ELETRICISTA (3 VAGAS)• ELETROTÉCNICO OU ELETRICISTA (3 VAGAS)
• GERENTE DE VENDAS
• GERENTE DE PRODUÇÃO 
• LÍDER DE CROMAGEM
• LÍDER DE EMBALAGEM (2 VAGAS)
• LÍDER DE EXPEDIÇÃO
• LÍDER DE USINAGEM
• MARMORISTA• MARMORISTA
• MONTADORES (ESTRUTURAS E MÓVEIS) 
• MOTORISTA COLETA/ENTREGA (2 VAGAS) 
• OPERADORES DE MÁQUINAS DIVERSAS
• SOLDADOR MIG E TIG (6 VAGAS)
• TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM
• VENDEDOR TÉCNICO (4 VAGAS)

VAGAS URGENTES:
ANALISTA DE PCP
AUXILIARES DE PRODUÇÃO
COMPRADOR E COORDENADOR(A) DE TELEVENDAS

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

Palazzo Del Lavoro, rua Cândido Costa, 65, sala 1110
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(54) 3454 6422
Rua Mario Morassutti, 230 
Borgo - Bento Gonçalves
www.persolle.com.br

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

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

CARBONERA
Mercado

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

CONTRATA:

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

54 3701 0111 | 99633 1533
Av. São Roque, 1491
Bento Gonçalves, RSCOROLLA 2.0 XEI

CORSA CLASSIC LS

CLIO RN 

DUSTER 1.6 FLEX

ETIOS X 1.3 

FIT 1.5 LX AUTOMÁTICO

FUSION 2.0FUSION 2.0 TITANIUM AWD

GRAND SIENA 1.4

HILUX SW4 7 LUGARES

IX 35 GLX AUTOMÁTICA

IDEA ADVENTURE 

IDEA ELX 1.4 TETO SOLAR

JETTA 1.4 TSI TRENDLINE

PRISPRISMA 1.4 LT

PALIO WEEKEND 1.6 

PALIO 1.0 FIRE 4 PORTAS

PARATI 1.6 TRACK FIELD

2019

2014

2001

2017

2016

2016

20162016

2013

2020

2016

2015

2006

2016

20122012

2014

2013

2008

PRETO

CINZA

AZUL

BRANCA

CINZA

BRANCO

PPRATA

BRANCO

CINZA

BRANCA

VERMELHA

BRANCA

BRANCO

PPRATA

BRANCA

PRETO

PRATA

SPACEFOX 1.6 COMPLETA

STRADA 1.4 CD FREEDOM

SANTAFÉ 2.7 AUTOMÁTICA

SIENA 1.0 FIRE 

SCENIC 1.6 PRIVILEGE

TROLLER T4

TTRATOR 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

VECTRA SEDAN 2.0 ELEGANCE 

HONHONDA/CG 160 FAN ESDI

2011

2020

2010

2010

2010

2013

20182018

2014

2005

1994

2018

2013

2010

20172017

AZUL

VERMELHA

PRETA

PRATA

BRANCA

PRATA

PPRATA

VERMELHO

VERMELHO

VERMELHO

AZUL

PRATA

PRETO

VERMELHAVERMELHA



SERRANOSSA CLASSIFICADOS | Sexta-feira, 20 de novembro de 2020 17

(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 2621 5439
playmusic.cem@gmail.com

Rua Antônio Dalla Coleta, 415 
 Ouro Verde | Bento Gonçalves 

Avenida Nelson Carraro,
111, Santo Antão

54  3453 2802

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILI-
ÁRIO DE BENTO GONÇALVES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

No uso das atribuições que me conferem os Estatutos da Entidade e as Leis em vigor CONVOCO 
TODOS OS TRABALHADORES, INCLUSIVE OS AUTÔNOMOS E TERCERIZADOS (ASSO-
CIADOS OU NÃO), das categorias de Trabalhadores nas Indústrias da Construção, Mármores, Granitos, 
Olarias, Cerâmicas, Mobiliário e similares, bem como as demais categorias de que trata o 3º Grupo do 
artigo 577 da CLT, das bases de Bento Gonçalves, Cotiporã, Dois Lajeados, Fagundes Varela, Guaporé, 
Guabiju, Monte Belo do Sul, Nova Prata, Nova Bassano, Nova Araçá, Paraí, Protásio Alves, Santa 
Tereza, São Valentim do Sul, São Jorge, União da Serra, Veranópolis, Vila Flores e Vista Alegre do Prata, 
parapara Sessão de ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se em  27 de  novembro de 
2020, às 17h em primeira convocação e às 18h em segunda convocação, no Auditório  do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Bento Gonçalves, sito na  rua Candelária, 

235, bairro Juventude, em Bento Gonçalves/RS, com a seguinte:

ORDEM DO DIA:

A) Deliberar da implantação ou não do SISTEMA CONFEDERATIVO; 
B) Discussão e definição dos percentuais a serem descontados a partir de 01 de janeiro de 2021, a título 
de Contribuição Confederativa para o Sistema Confederativo da representação Sindical, bem como os 
percentuais de distribuição do mesmo entre o Sindicato, a Federação e a Confederação, conforme o que 
determina o Artigo 8º Inciso IV, do título II dos Direitos e Garantias Sociais da Constituição Federal.

Bento Gonçalves, 19 de novembro de 2020. 

IVO VAILATTI
Presidente

SITRACOM-BGSITRACOM-BG

Obs.: por causa da pandemia, será obrigatório o uso de máscara e o distanciamento.

Rua Candelária, 235 – Fone/Fax (54) 3452 2538 – sitracombg4@terra.com.br - Bento Gonçalves/RS   

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MO-
BILIÁRIO DE BENTO GONÇALVES

E D I T A L  D E C O N V O C A Ç Ã O

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

No uso das atribuições que me conferem os Estatutos e as Leis em Vigor, CONVOCO TODOS OS 
TRABALHADORES, INCLUSIVE OS AUTÔNOMOS E TERCERIZADOS (ASSOCIADOS 
OU NÃO) da Categoria Econômica representada nos municípios de Bento Gonçalves, Monte Belo do 
Sul e Santa Tereza, somente para os Trabalhadores nas Indústrias de Móveis e Similares, para a sessão 
de ASSEMBLEIA GERAL-EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 27 de Novembro de 2020, 
às 17h30 em primeira convocação e às 18h30 em segunda convocação, no  Auditório  do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Bento Gonçalves, sito na rua Candelá-

ria, 235, bairro Juventude, em Bento Gonçalves/RS, com a seguinte:ria, 235, bairro Juventude, em Bento Gonçalves/RS, com a seguinte:

O R D E M  D O  D I A

A) Deliberar sobre a conveniência ou não de realizar Convenção ou Acordo Coletivo do Trabalho. Em 
caso afirmativo, bases do pedido;
B) Na hipótese de malogro nas negociações, deliberar sobre a Conveniência ou não de instauração de 
Revisão de Dissídio Coletivo. Em caso afirmativo bases do pedido;
C) Decidir a conveniência ou não do recolhimento de valores aos cofres do Sindicato a favor de sua 
manutenção;
D) Outorga de poderes à Direção do Sindicato para proceder todos necessários trâmites para a nego-
ciação do Dissídio Coletivo e para firmarem Acordo ou Convenção Coletiva. 

Bento Gonçalves, 19 de   novembro de 2020. 

IVO VAILATTI   
Presidente 

 SITRACOM-BG

Obs.: por causa da pandemia, será obrigatório o uso de máscara e o distanciamento.
Rua Candelária, 235 – Fone/Fax (54) 3452 2538 – sitracombg4@terra.com.br  - Bento Gonçalves/RS   

AVISO DE LICITAÇÃO

TTOMADA DE PREÇOS nº 009/2020 – Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada para reconstrução do deck em Praça Municipal, na Rua Vergílio 
Franceschini, às margens do Rio Taquari, em Santa Tereza/RS, com recursos 
da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desen-
volvimento Regional - Portaria nº 2.589 de 01/10/2020. Dia: 08/12/2020, às 
9h. Informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3456 1033 ou pelo site 

www.santatereza.rs.gov.br. 

Santa Tereza/RS, 20 de novembro de 2020. 

Gilnei Fior
Prefeito Municipal
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Novembro com descontos na UniLaSalle Bento
Oportunidade

Em ritmo de Black Friday, a 
Universidade LaSalle está com 
uma super condição em gradua-
ções, a primeira mensalidade por 
apenas R$ 49,90 e as demais a par-
tir de fevereiro de 2021. Essa pro-
moção é válida para matrículas re-
alizadas até o dia 27 de novembro. 
E ainda pode garantir uma bolsa 
de estudos de até 50% em todo o 
curso. Lembrando que a inscrição 
é totalmente gratuita. Assim como 
o EJA (Ensino de Jovem e Adulto), 
em parceria com o colégio Méto-
do,  com mensalidades a partir de 
R$ 135. Aproveite e conclua seus 
estudos (fundamental e médio) 
em um sistema EAD e conclusão 
em 6 meses. 

Como novidade, a Unilasalle 
Bento oferece os cursos de Teo-
logia, Filosofia e Educação Física, 
sendo este, de escolha do aluno 
entre Licenciatura ou Bacharela-
do. O curso de Educação Física é 
oferecido na modalidade híbrido, 
com aulas presenciais semanais e 
práticas quinzenais. Além destes, 
são ofertados mais de 30 cursos 
entre Graduação e Pós-Graduação, 
nas modalidades totalmente on-
line e semipresencial, atendendo 
cada perfil de tempo e interesse do 
aluno. Além do encontro presen-
cial, o aluno ainda pode usufruir 
de atendimento para dúvidas e ne-
cessidades com o tutor específico 
da área.

A qualidade na educação e 
atendimento, material didático ex-
clusivo, e um diploma reconhecido 
no mercado, são alguns dos moti-

Universidade La Salle

vos que têm levado muitas pesso-
as a ingressar na UniLaSalle Bento. 
Localizado bem próximo à rodovi-
ária, a unidade conta com estrutu-
ra ampla e confortável de sala de 
aula climatizada, espaço de convi-

Viva já a sua melhor versão. 
Fale conosco pelo Whatsapp 54 996748801 ou pelo site 
unilasalle.edu.br.
Av. Osvaldo Aranha, 225,  Maria Goretti, Bento Gonçalves 

vência acolhedora e laboratório 
de informática. Além de mais de 
30 anos de história em educação 
de qualidade, hoje reconhecida 
como a terceira melhor Universi-
dade do sul do Brasil.

Trabalhador com jornada reduzida 
deve receber 13º e férias integrais

Fique atento

Segundo nota técnica produzi-
da pela Secretaria de Trabalho do 
Ministério da Economia, trabalha-
dores com jornada de trabalho re-
duzida devem receber férias e 13º 
salários com base na remuneração 
integral. No caso dos contratos 
suspensos, o pagamento será pro-
porcional, considerando os meses 
em que houve 15 dias ou mais de 
trabalho. O Programa Emergencial 
de Manutenção do Emprego e da 
Renda (BEM) foi lançado pelo go-
verno federal como uma das medi-
das para enfrentar a crise gerada 
pela pandemia de covid-19. Para 
responder a questionamentos so-
bre o pagamento de férias e 13° 
salário para trabalhadores incluí-
dos no BEM, a secretaria produziu 
a nota técnica.

Conforme a nota,  a regra deve 
ser observada especialmente nos 

casos em que os trabalhadores es-
tiverem praticando jornada redu-
zida no mês de dezembro. De acor-
do com a legislação, o 13º salário 
corresponde a 1/12 avos da remu-
neração devida em dezembro, por 
mês de serviço.

Para os contratos suspensos, 
os períodos de suspensão não de-
vem ser computados como tempo 
de serviço e para cálculo de 13º. 
A exceção é para os casos em que 
os empregados prestaram serviço 
por mais de 15 dias no mês, que 
já estão previstos na legislação 
vigente, favorecendo, assim, o tra-
balhador. A partir de 15 dias de 
trabalho o cálculo do 13º é feito 
como se fosse um mês integral. “A 
diferenciação ocorre porque, na 
redução de jornada, o empregado 
permanece recebendo salário, sem 
afetar seu tempo de serviço na em-
presa, o que permite computar o 
período de trabalho para todos os 
efeitos legais. Com a suspensão dos 
contratos de trabalho, no entanto, 
a empresa não efetua pagamento 
de salários e o período de afas-
tamento não é considerado para 
contagem de tempo de serviço, 
afetando assim o cálculo das férias 
e do 13º”, diz a secretaria.

A nota técnica esclarece que 
os períodos de suspensão do con-
trato de trabalho não são consi-
derados no cálculo de tempo para 
ter direito a férias. “Os períodos de 
suspensão do contrato de traba-
lho não são computados para fins 
de período aquisitivo de férias, e 
o direito de gozo somente ocorre-
rá quando completado o período 
aquisitivo, observada a vigência 
efetiva do contrato de trabalho”, 
diz a nota.

Entretanto, diz a secretaria, 
por meio de acordo coletivo ou 
individual, ou decisão do empre-
gador, é possível considerar o perí-
odo de suspensão na contagem do 
tempo e pagar o valor integral do 
13º salário e conceder férias. “Ob-
servando-se a aplicação da norma 
mais favorável ao trabalhador, não 
há óbice para que as partes estipu-
lem, via convenção coletiva de tra-
balho, acordo coletivo de trabalho, 
acordo individual escrito, ou mes-
mo por liberalidade do emprega-
dor, a concessão de pagamento do 
13º ou contagem do tempo de ser-
viço, inclusive no campo das férias, 
durante o período da suspensão 
contratual temporária e excepcio-
nal”, ressalta a nota técnica.

Já para quem teve 
contrato suspenso, 
período não deve 
ser calculado como 
tempo de serviço no 
benefício

Sábado é Dia D de 
vacinação em Bento

Pólio e multivacinação

Neste sábado, dia 21/11, será 
realizado o Dia D da Campanha de 
Vacinação contra a Poliomielite e 
Multivacinação. Todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) de Gari-
baldi estarão abertas das 7h30 às 
11h30, para atualização da cader-
neta de vacinação de crianças e 
adolescentes menores de 15 anos 
e para a imunização contra a polio-
mielite (para crianças de 1 a meno-
res de 5 anos). Até o último levan-
tamento, a campanha no município 
atingiu 81% de cobertura contra 
a poliomielite e 26% da meta na 
multivacinação. 

 A secretária municipal da 
Saúde, Diane Pascoaletto, reforça 
a importância do comparecimen-
to dos adolescentes para revisar 
a caderneta, os quais têm sido o 
público que menos procurou os 
serviços. São oferecidas todas as 
vacinas do calendário básico de 
imunização da criança e do ado-
lescente, visando diminuir o risco 
de transmissão de enfermidades 
imunopreveníveis, assim como, 
reduzir as taxas de abandono do 
esquema vacinal.

 É obrigatória a apresenta-
ção de documento, cartão SUS e a 
carteirinha de vacinação. Devido à 
pandemia do Covid-19 é solicitado 
que apenas um adulto responsável 
comparece com a criança, para evi-
tar aglomerações, portando sem-
pre máscara. Estão sendo manti-
dos todos os cuidados com relação 
ao distanciamento social, uso de 
máscaras e do álcool em gel.

Em Bento Gonçalves, a secre-
taria de Saúde afirma que já foram 
vacinadas 5.076 crianças de 1 a 5 
anos contra a poliomielite. No sá-
bado, 21/11, a Unidade Central es-
tará aberta para imunizações das 
8h às 16h. O município, com apoio 
do Rotary Club, intensificou a cam-
panha de vacinação para alcançar 
a meta.  

NOVEMBRO AZUL
O sábado, Dia D, também será 

oportunidade para a realização de 
exames referentes ao Novembro 
Azul em Garibaldi, como testes 
rápidos de sorologias. Homens 
que desejam agendar seus exames 
para a data podem contatar seus 
respectivos postos de saúde. 

Covid-19 
Primeiro lote da 
CoronaVac com 
120 mil doses 
chega ao Brasil

As 120 mil primeiras doses 
da CoronaVac, vacina contra a co-
vid-19, desenvolvida pelo labora-
tório Sinovac, em parceria com o 
Instituto Butantan, chegaram na 
manhã desta quinta-feira (19/11) 
a São Paulo. O material foi impor-
tado da China pelo governo pau-
lista e desembarcou no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos.

A CoronaVac é uma das quatro 
vacinas contra o novo coronavírus 
(Sars-CoV-2) que estão sendo tes-
tadas no Brasil. O governo de São 
Paulo firmou acordo para a com-
pra de 46 milhões de doses e para 
a transferência de tecnologia para 
o Instituto Butantan. Entretanto, a 
Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) ainda não autori-
zou a utilização da vacina, que está 
na terceira fase de testes, quando 
é aplicada em humanos. Até o mo-
mento a vacina mostrou segurança 
e eficácia, segundo os estudos.

O governador João Doria, o di-
retor do Instituto Butantan, Dimas 
Covas, e o secretário Estadual de 
Saúde, Jean Gorinchtey, acompa-
nharam a chegada do lote.

Rápida
A campanha Papai Noel 

dos Correios 2020 foi adaptada 
por conta da pandemia. Agora, a 
adoção dos pedidos das crianças 
de até 10 anos de idade, em si-
tuação de vulnerabilidade social, 
ocorrerá 100% on-line e digital. 
De acordo com os Correios, as 
cartinhas ao Papai Noel devem 
ser manuscritas e, depois, foto-
grafadas ou digitalizadas para 
envio ao Blog da campanha. 
Todas as informações estão em: 
blognoel.correios.com.br

54 3452 0650 | 54 99145 0365        /academia.lamerica
phantomlamerica     www.phantomlamerica.com.br
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biossegurança dos Comitês Municipais e Decretos 
Estaduais e Municipais, em especial as orientações 
da ‘cor’ da bandeira no Modelo de Distanciamento 
Controlado do RS, possibilitou o retorno de atividades 
práticas presenciais. 

Historicamente é inegável que as atividades 
práticas têm um papel fundamental na aprendizagem. 
As aulas práticas em seu desenvolvimento tendem a 
reproduzir o método científico. Devem permitir que os 
estudantes aprendam como desenvolver soluções para 
problemas complexos (PRESTES & RODRIGUES, 2016).

Além disso, cabe salientar que as aulas práticas são 
necessárias para que o aluno possa vivenciar a realidade 
do assunto que está sendo abordado de forma teórica. 
Trata-se de uma excelente estratégia que contribui na 
complementação do(s) assunto(s) orientado(s) pelo 
docente. Para o aluno, é uma oportunidade de ampliar 
o aprendizado e possibilita a construção de novas 
opiniões e visões sobre um mesmo tema (PRESTES & 
RODRIGUES, 2016).

Complementar as aulas teóricas com as práticas 
permite uma reflexão sobre os fenômenos que acontecem 
à sua volta, incitando a discussão e o diálogo sobre os 
conteúdos de forma que as aulas sejam ativas. Os alunos 
expõem suas ideias, aprendem a compartilhar com seus 
colegas e professores, bem como podem indagar sobre as 
suas percepções dos assuntos (LEITE et al., 2005). 

Os estudantes da Universidade de Caxias do Sul, 
em todos os seus Campi, retomaram as aulas práticas 
previstas nos planos de ensino das disciplinas para 
complementar os conhecimentos obtidos de forma teórica. 
Para cada aula prática ocorre uma programação que 
envolve os conteúdos práticos específicos das disciplinas 
que serão desenvolvidos, bem como o protocolo de 
cuidados protetivos à COVID-19. Esses cuidados envolvem 
a higienização das salas, laboratórios, consultórios, 
determinação dos espaços utilizados mantendo o 
distanciamento entre os estudantes, uso de EPIs, entre 
outros. Observa-se, também, a capacidade dos espaços de 
práticas respeitando o distanciamento, além de todos os 
cuidados pessoais, que incluem: uso de máscaras, luvas, 
álcool em gel, óculos de proteção, protetor facial. 

O ano de 2021 trouxe para toda comunidade 
acadêmica muitos desafios e aprendizados. No entanto, 
com todo o cuidado e atenção, estamos conseguindo 
manter os estudos de nossos estudantes através das 
aulas síncronas e práticas, permitindo a construção 
do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades 
específicas mesmo durante a pandemia. 

Profª Josiane Siviero e Profª Raquel Balestrin 

A pandemia da COVID-19 e as aulas práticas no Ensino Superior:
 importância para o processo de ensino-aprendizagem

Professoras da Área do Conhecimento de Ciências da Vida 
na Universidade de Caxias do Sul

No atípico ano de 2020, uma pandemia e uma 
conseguinte quarentena foram e ainda são vivenciadas 
por todos ao redor do mundo. Tal acontecimento se deve 
ao surgimento de um novo coronavírus, na China, no 
final de 2019. O mês de março iniciou com um aumento 
expressivo de casos da COVID-19 (Coronavírus disease 
2019) fora da China, afetando principalmente a Europa e, 
na metade do mesmo mês, as Américas, incluindo o Brasil. 

Com a necessidade do isolamento social, todo o 
sistema de ensino, incluindo o Ensino Superior, precisou 
se adequar em tempo recorde para dar continuidade 
no processo de ensino e aprendizagem, passando 
por mudanças rápidas para garantir que as aulas 
continuassem a acontecer. Professores e estudantes, 
compulsoriamente, foram forçados a realizarem 
todas as suas atividades fora das “paredes” da sala de 
aula, além de permanecerem distantes fisicamente. 
O sistema educacional não estava preparado para tal 
situação, exigindo, assim, de todos uma postura ainda 
mais enérgica e uma discussão efetiva para tornar esse 
momento um tempo de aprendizado e crescimento 
social e profissional (FAUSTINO & SILVA, 2020). 

No sul do Brasil, as Universidades Comunitárias 
continuaram suas atividades de graduação e pós-
graduação com o modelo de ensino digital síncrono 
(on-line). Nesse modelo, estudantes e professores se 
reúnem através de plataformas digitais no mesmo dia e 
horário marcados para as atividades presenciais antes 
da pandemia, mas cada um na sua casa, mantendo 
assim o isolamento social. 

Um problema marcante dos professores que 
atuam na educação é conseguir despertar o interesse 
dos estudantes para a apropriação dos conteúdos 
abordados em todas as disciplinas de sua formação. 
E em 2020 o desafio tornou-se ainda maior, pois a 
quarentena imposta a todos trouxe novas “velhas” 
questões, tais como: a fragilidade do uso das tecnologias 
para o ensino e aprendizagem, a disponibilidade de 
recursos para todos os estudantes e a impossibilidade 
de realização de atividades práticas presenciais. 

Por volta do mês de setembro, devido a uma queda 
no número de infectados, começou uma flexibilização 
nos Decretos Estaduais e Municipais, tornando possível 
a realização de atividades presenciais pelas instituições 
de ensino. 

A Universidade de Caxias do Sul optou pela 
continuidade de seu ensino durante todo o corrente ano 
no formato síncrono (on-line). No entanto, atendendo 
a todos os protocolos e normativas em relação à 

Síndico profissional. Diretor do Grupo Tomasi

Vicente Tomasi

Você sabe se o seu 
condomínio possui seguro? Não?! 
Então fique atento. A contratação 
de seguro condominial é 
uma obrigatoriedade de todo 
condomínio (prédios residenciais 
verticais ou horizontais, prédios 
comerciais, shoppings...) – e deve 
possuir as coberturas contra os 
riscos de incêndio ou destruição, 
total ou parcial, conforme prevê 
o Código Civil Brasileiro (Lei 
10.406/2002, artigo 1.346).

O responsável 
pela contratação 
do seguro do 
condomínio é 
o síndico (ou seu 
representante legal, 
aprovado em assembleia) 
que, em um prazo de 120 
dias após a liberação 
para a habitação, deverá 
contratar um seguro condominial 
capaz com apólice de garantir 
a reconstrução do prédio. Caso 
algum sinistro venha a ocorrer em 
área comum e o empreendimento 
não tenha o seguro ou este possui 
cobertura insuficiente, o síndico 
poderá ter que ressarcir os 
moradores por perdas ou danos e 
até mesmo responder judicialmente. 
É aquela história que sempre 
comentamos: ‘o barato que sai caro’.

Quanto ao valor mensal 
do seguro do condomínio, 
ele é rateado entre todos os 
condôminos.

Seguro do condomínio e seguro do imóvel: 
por que é importante contratar?

Então agora você deve estar 
pensando: se o condomínio 
possui seguro, eu não preciso de 
seguro para a minha residência. 
Bom, a resposta é NÃO. O seguro 
do condomínio não cobre os 
danos ocorridos no interior das 
residências. Por isso, é sempre 
aconselhável ter também o seguro 
residencial. O seguro condominial 
não se opõe ao residencial, eles 
se complementam. Quando o 
do condomínio não cobre, o da 
residência pode cobrir. Quer um 
exemplo? Imagine que houve uma 

explosão de gás no seu 
apartamento e ocorreram 
danos à estrutura do 

prédio. Neste caso, o 
seguro condominial 
cobrirá a reforma, 

mas é o seguro 
residencial que irá pagar o 

aluguel para você enquanto o seu 
apartamento não fica pronto e até 
mesmo cobrir despesas legais.

E é como sempre falamos 
aqui na coluna: às vezes, no medo 
de não querer pagar alguns reais 
a mais no valor do condomínio, 
vários condôminos acabam 
pagando um preço muito mais 
caro no final das contas.

Se você precisa de auxílio 
quanto à questão de seguros, 
entre em contato com o Grupo 
Tomasi que temos uma equipe 
especializada para atender você e 
o seu condomínio.

O barato 
pode sair 

caro

Rápida
Para destacar o empenho 

de todos que trabalharam nas 
eleições municipais, a juíza da 
8ª Zona Eleitoral, Romani Dalcin, 
enviou um agradecimento. Con-
fira parte da nota:

“[...] Quero agradecer a atu-
ação da imprensa no decorrer 
do processo eleitoral porque 
auxiliou prestando esclareci-
mentos aos eleitores em mo-
mento histórico que passamos. 
[...] No dia das eleições, fiquei 
extremamente orgulhosa, pri-
meiramente com a atuação de 
nossos mesários e auxiliares da 
Justiça Eleitoral, que desempe-
nharam as funções com compe-
tência e altivez, possibilitando a 
realização da votação de forma 
segura [...]. Depois, parabenizar 
os eleitores que atenderam as 
recomendações e exerceram o 
direito do voto [...]. Agradecer 
a todos os servidores e terceiri-
zados do cartório Eleitoral que 
possibilitaram a votação segura. 
Aos motoristas que efetuaram 
o transporte das urnas, material 
e deslocamentos necessários. 
Às autoridades envolvidas, Mi-
nistério Público, Polícia Federal, 
Polícia Civil, Corpo de Bombei-
ros, Polícia Rodoviária Federal, 
Departamento Municipal de 
Trânsito,  e um agradecimento 
especialíssimo à Brigada Militar 
[...]. As entidades privadas, em 
especial ao SUSFA que, gracio-
samente, cedeu o espaço para o 
recebimento e a totalização dos 
votos. Aqui, nossa comunidade 
num todo atendeu o pedido do 
Ministro e compareceu, partici-
pando do momento histórico, 
na grande festa da DEMOCRA-
CIA no dia da Proclamação da 
República”.
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Uma doação 
pode salvar até 
quatro vidas. Se 

consideradas 
crianças, uma 
única doação 

pode salvar até 
dez crianças, por 

conta do peso

Voluntários criam iniciativas para 
incentivar a doação de sangue
Grupo criado pelo 
Consulado do 
Grêmio de Pinto 
Bandeira conta com 
90 participantes que 
realizam campanha 
para doação de 
sangue a cada 
quatro meses. Já o 
coletivo “Cooltivo” 
criou uma campanha 
especial intitulada 
“Salve!”, a fim de 
triplicar a doação de 
sangue em Bento

Dia Nacional do doador de sangue

Eduarda Bucco
Na próxima quarta-feira, 

25/11, é celebrado o Dia Nacional 
do Doador de Sangue, uma forma 

de agradecer os doadores e sensi-
bilizar a população sobre a impor-
tância do ato. Anualmente, Poder 
Público e iniciativa privada reali-
zam uma série de campanhas para 
estimular a doação de sangue na 
região da Serra Gaúcha. Com a che-
gada da pandemia, os estoques dos 
bancos de sangue, principalmente 
do Hemocentro Regional de Caxias 
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do Sul (Hemocs), tiveram uma bai-
xa significativa. Sem uma unidade 
móvel disponível em Bento Gonçal-
ves e nos municípios vizinhos, são 
poucas as pessoas que conseguem 
se organizar para ir até Caxias do 
Sul fazer uma doação. 

Diante dos diversos casos de 
pacientes precisando de doação de 
sangue, o Cônsul do Grêmio de Pin-
to Bandeira, Volmar Lerin Mazzotti, 
decidiu reunir gremistas e colora-
dos do município e de Bento Gon-
çalves para realizar o ato de forma 
periódica. “Eu já era doador, mas 
sempre acabava me esquecendo de 
doar. Então tive a ideia de envolver 
o consulado para incentivar o pes-
soal. Conversei com a secretaria de 
Saúde de Pinto Bandeira e eles con-
seguiram um micro-ônibus para 
irmos até Caxias”, recorda. Diante 
da iniciativa, posta em prática pela 

primeira vez em setembro de 2018, 
o grupo foi crescendo e chegou a al-
cançar 90 participantes. Desde en-
tão, mais de 200 bolsas de sangue 
já foram doadas. 

A última doação foi realizada 
há pouco mais de 15 dias, contan-
do com 30 pessoas. A campanha 
foi direcionada ao menino Alan 
Popiolek, de Bento. “Uma conhe-
cida passou o contato dele e falou 
que ele estava precisando de bol-
sas de sangue. Na próxima doação 
iremos ajudar outras pessoas que 
estejam precisando e assim vai 
indo”, afirma. A ideia é que o gru-
po se fortaleça cada vez mais para 
engajar outras pessoas a também 
ajudarem. Interessados em con-
tribuir com o grupo podem entrar 
em contato pelo WhatsApp (54) 
99174-8140, ou pela página do Fa-
cebook do Consulado do Grêmio de 
Pinto Bandeira. 

Em Bento Gonçalves, o cole-
tivo intitulado “Cooltivo” criou a 
campanha “Salve!” para incentivar 
a comunidade a doar sangue e sal-
var vidas. O grupo é formado por 
jovens que utilizam a criatividade e 
a comunicação para criar projetos 
de impacto social, inspirados no 
estilo hip hop. “O hip hop sempre 
esteve na linha de frente dos movi-
mentos sociais. É por meio da poe-
sia que a periferia vira protagonis-
ta. Em cada batida, em cada verso, 
a arte abraça os jovens, transforma 
histórias e salva vidas. Essa essên-
cia tá no nosso sangue e tem tudo 
a ver com o nosso projeto”, afirma 

Gremistas e colorados da região têm se mobilizado com frequência para doar sangue em Caxias 
do Sul. Iniciativa foi criada há dois anos pelo Consulado do Grêmio em Pinto Bandeira

o coletivo. 
A campanha conta com abai-

xo-assinado para trazer a unidade 
móvel de doação de sangue para 
Bento, com materiais publicitários 
que incentivam a doação de sangue 
e com intervenções urbanas que 
estão sendo programadas. “Nosso 
objetivo é triplicar o número de 
doadores, trazer a unidade móvel 
para a cidade e dar segurança ao 
Poder Público para criar um pro-
jeto para trazer o hemocentro para 
a cidade”, explica um dos idealiza-
dores do projeto, Kauê Grasnievicz.

O grupo ressalta que, no Bra-
sil, apenas 1,6% da população doa 
sangue, ou seja, 16 em cada mil 
pessoas. Em Bento, conforme o 
coletivo, há uma média de 120 doa-
dores por mês, ou seja, 0,1% da po-
pulação. Para ajudar a iniciativa do 
Cooltivo, a população pode aderir 
ao abaixo-assinado (www.change.
org/salvepelavida), compartilhar 
os conteúdos por meio das redes 
sociais (Instagram @salvepelavi-
da) e, claro, doar sangue. 

ESTOQUES EM ALERTA
Atualmente, o Hemocentro Re-

gional de Caxias do Sul (Hemocs) 
está com baixos estoques de O+, A+ 
e O-. Esses são os tipos sanguíneos 
mais utilizados nas transfusões de 
sangue, tendo em vista que 72% da 
população mundial é O+ ou A+. Já o 
O- é considerado o doador univer-
sal, sendo utilizado, principalmen-
te, para as crianças. “A criança nas-
ce com o tipo sanguíneo da mãe e 
somente depois é que ela desenvol-
ve o seu próprio. Por isso se utiliza 
o tipo O- em recém-nascidos”, ex-
plica assistente social do Hemocs, 
Rafael Moreira, que atua no setor 
de Captação de Doadores. 

Trabalhando diretamente na 
educação da sociedade quanto à 
doação de sangue, Moreira afirma 
que a pandemia foi responsável 
pela redução de 30% nos estoques 
do Hemocs. “Talvez pela questão 
de não se sentirem seguras, ou por 

não transitarem mais tanto pelo 
Centro devido ao fechamento dos 
comércios. Apesar disso, também 
houve redução de 30% na deman-
da por bolsas de sangue, devido à 
suspensão das cirurgias eletivas e 
à redução do número de acidentes 
de trânsito”, cita. Após a retomada 
das atividades normais, Moreira 
complementa que o costume de 
doar sangue acabou não acompa-
nhando esse retorno. 

Atualmente, o Hemocs tem 
mais de 60 mil doadores cadastra-
dos, mas a média de doações men-
sais é de apenas 1.200. “Desses, 
20% não conseguem doar porque 
descumprem alguns dos critérios. 
Os demais, 75% são doadores já 
fidelizados e os demais são novos 
doadores”, comenta. 

O Hemocentro atende 53 
municípios da região, totalizando 
16 instituições que atendem pelo 
SUS. Em Bento, a média mensal 
de bolsas de sangue encaminha-
das é de 141. “No total atendemos 
cerca de 1 milhão de habitantes. 
Há períodos em que se precisa de 
mais estoques, principalmente nos 
feriados, quando costuma aconte-
cer mais acidentes de trânsito. 
Mas precisamos manter nossos 
estoques o ano inteiro”, ressalta 
Moreira. 

Mulheres podem doar a cada 
90 dias, no máximo três doações 
por ano. Já os homens podem doar 
a cada 60 dias, no máximo quatro 
vezes por ano. Os critérios de do-
ação você confere acima. “A gente 
ressalta muito que uma doação 
pode salvar até quatro vidas. Se 
consideradas crianças, uma única 
doação pode salvar até dez crian-
ças, por conta do peso”, incentiva o 
assistente social. 

Os agendamentos podem ser 
feitos pelo número (54) 3290-
4536 ou pelo WhatsApp (54) 
98418-8487. Para agendar com o 
transporte gratuito de Bento, ligue 
para o telefone (54) 3455-4151. 

Critérios para doação 

- Estar em bom estado de saúde (sem sintomas gripais)
- Ter no mínimo 50 kg
- Ter dormindo no mínimo seis horas
- Não estar em jejum
- Evitar alimentos gordurosos 
- Não ingerir bebidas alcóolicas 12 horas antes da doação
- Não utilizar tabaco duas horas antes
- Ter entre 16 e 69 anos (doadores com 16 e 17 precisam da 
autorização dos pais ou responsáveis, além de cópia do RG. Já 
pessoas acima dos 60 anos apenas podem doar se já forem doa-
dores. Novos doadores podem doar até os 59 anos).
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

UCS figura entre as melhores instituições de 
ensino da América Latina no Ranking QS  2021

A Universidade de Caxias 
do Sul figura entre as melhores 
instituições de ensino da 
América Latina, conforme 
a consultoria britânica QS 
(Quacquarelli Symonds), 
organização internacional 
de pesquisa educacional. O 
QS Latin America University 
Rankings 2021, divulgado neste 
mês de novembro, lista a UCS 
na oitava posição entre as 29 
instituições brasileiras privadas 
que integram a relação.

No âmbito geral, a 
universidade se mantém 
na faixa 191-200, em que 
já figurava no ano anterior. 
O ranking compreende 410 
instituições de ensino superior 
de 20 países, liderados 
pelo Brasil em número 
de classificadas, com 94 
universidades. A UCS é, ainda, 
a nona na lista de gaúchas 
ranqueadas, e terceira entre 

Ciências Contábeis: UCS supera índices 
estadual e nacional em Exame de Suficiência

O curso de Ciências Contábeis da UCS, con-
siderando todos os campi em que é ministrado, 
superou os índices estadual e nacional no Exame 
de Suficiência do Conselho Federal de Contabi-
lidade referente ao primeiro semestre de 2020, 
realizado de forma on-line no mês de agosto. A 
graduação alcançou o índice de 60,20% de apro-
vação, enquanto os índices do Rio Grande do Sul 
e brasileiro foram 46,80% e 38,19%, respectiva-
mente.

Aplicado semestralmente, o teste que avalia 
conhecimentos é obrigatório aos graduados para 
registro no Conselho Regional de Contabilidade e 
o exercício da profissão. Confira mais detalhes no 
site ucs.br, na aba de notícias.

Cursos Superiores com a praticidade da modalidade EaD
Que tal realizar o sonho do Ensino Superior 

com a praticidade e a flexibilidade da educação 
a distância? No EaD UCS você tem aulas 100% 
on-line, com um corpo docente de mestres e 
doutores e avaliações realizadas nas unidades 
universitárias. A qualidade de ensino é a mesma 
dos cursos presenciais, bem como o diploma com 
a marca da Universidade de Caxias do Sul.

Faça a sua inscrição em ead.ucs.br e aprovei-
te para conferir os benefícios disponibilizados na 
modalidade – entre eles, bolsa de 50% nas duas 
primeiras mensalidades do curso. Acesse o site 
para conferir o regulamento.  Ou contate a área 
de graduação através dos números de whatsApp: 
(54) 9 9626-2771 e (54) 9 9919-3141.

Especialização: 
Engenharia de Segurança do Trabalho

Dentro do escopo da Pós-Graduação Lato 
Sensu, é possível se especializar na UCS Bento 
em Engenharia de Segurança do Trabalho. No 
âmbito das Engenharias e Tecnologias, o curso 
visa capacitar engenheiros e arquitetos ao de-
senvolvimento de ações gestoras de prevenção 
e controle de riscos ambientais nas diversas 
atividades laborais. A proposta é habilitar para 
minimizar, e até mesmo eliminar, acidentes de 
trabalho e doenças ocupacionais, seguindo os 
pressupostos da legislação trabalhista, previ-
denciária, cível e ambiental.

Manifeste seu interesse em ucs.br, na aba de 
Especializações e MBAs, para propor a realiza-
ção de uma nova edição do curso.

O período para orientação e solicitação de disciplinas para 
cursar o próximo semestre na UCS já começou, e quem antecipar 
as matrículas terá como incentivo descontos nas mensalidades.

Até 6 de dezembro, o estudante pode agendar a orientação 
com o coordenador, modalidade 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 aca-
dêmico 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.

Período de Orientação e Solicitação de Disciplinas

Estude na UCS
Na Universidade de Caxias do Sul, as oportunidades de in-

gresso nos cursos de graduação são semanais ou mensais, com 
seleção por aproveitamento da nota da redação no Enem ou em 
Vestibulares anteriores da Instituição, ou, ainda, a partir de prova 
de redação on- line. A próxima edição do exame do Processo Se-
letivo Contínuo é realizada no dia 3 de dezembro. Acesse ucs.br/
estudenaucs para saber mais. 

Outras informações, contate a área de graduação através dos 
números de whatsApp: (54) 9 9626-2771 e (54) 9 9919-3141.

privadas e comunitárias do Rio 
Grande do Sul.

Os dados compilados 
refletem o período pré-
pandemia de Covid-19, e o 
ranqueamento é construído 
considerando oito indicadores: 

reputação acadêmica, reputação 
de empregabilidade, proporção 
de professores por aluno, corpo 
docente com doutorado, rede de 
pesquisa internacional, citações 
por artigo, artigos por corpo 
docente e impacto na web.

Graduações de Curta Duração
Os cursos superiores de Tecnologia do Programa UCSTec 

impulsionam seu ingresso no mercado de trabalho, quer saber 
como? A partir de uma formação rápida, que pode ter a traje-
tória ainda mais reduzida pelo aproveitamento no currículo 
da experiência profissional ou de formação técnica. As certi-
ficações intermediárias, concedidas no decorrer da formação, 
também permitem comprovar a conquista de habilidades na 
busca por colocação profissional na área de estudo.

No Campus de Bento Gonçalves, o UCSTec oferece as gra-
duações em Gestão Comercial e Processos Gerenciais. 

Para saber mais, confira a lista de cursos no site ucstec.com.br.

Atenda aos clientes com 
proatividade e excelência

A UCS, junto à CDL Bento Gonçalves, promove 
o curso de extensão Atendimento ao Cliente com 
Proatividade e Excelência nos dias 1º, 4 e 8 de de-
zembro. A formação visa ao desenvolvimento de 
competências para identificar aspectos que con-
tribuem para a satisfação do cliente, à promoção 
da reflexão crítica sobre o atendimento e ao pla-
nejamento de ações que garantam a fidelização do 
público.

Serão abordados princípios fundamentais, ex-
celência e fracasso, inteligência emocional e auto-
conhecimento, postura profissional e ética, entre 
outros. Inscrições em ucs.br > ‘Extensão’.

Pós-Graduação a Distância
Já conhece as Pós-Graduações da UCS a distância? Com uma 

oferta ampliada em 34 cursos, a Universidade propõe dar conti-
nuidade à formação estudando no seu ritmo, com qualidade, tuto-
ria especializada para apoiar nas atividades e esclarecer dúvidas 
e a certificação da UCS, uma das melhores instituições do mundo, 
conforme atesta o ranking Times Higher Education.

Entre as opções, estão especializações como Administração 
Pública; Análise de Cenários, Marketing Estratégico e Indústria 
4.0; Branding e Marketing Digital para Comércio Eletrônico; Co-
aching para Gestão de Pessoas; e Data Warehouse e Business In-
telligence.

Neste mês de novembro, as condições são especiais para dar 
início à formação: você paga R$ 50 na primeira mensalidade e a 
segunda mensalidade é grátis. O prazo para acessar é limitado, 
confira em ead.ucs.br.

Dúvidas sobre cursos de CURTA DURAÇÃO e de 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) 
Sei que ousadia é sua marca registrada, mas 
cuidado ao se lançar em novas conquistas 
profissionais. Examine cuidadosamente todas 
as possibilidades. Nem todas as oportunidades 
irão dar bons resultados em longo prazo. Não 
espere dos outros aquilo que não podem lhe 
dar – ou, se preferir, – não crie expectativas. 

Touro (21/4 a 20/5) 
Seus projetos futuros terão melhores possibilida-
des de sucesso se você compartilhar seus deveres 
e obrigações. Não se sobrecarregue inutilmente 
realizando tarefas que podem causar fatiga e es-
tresse. Uma excelente ideia é aliviar um pouco as 
suas preocupações. No amor, favorecido o diálo-
go fluido e entendimento mais agradável. 

Gêmeos (21/5 a 20/6) 
Hoje seus objetivos parecerão um pouco mais 
perto e você estará mais otimista. Ao elaborar os 
seus novos projetos, aumentam também suas 
possibilidades de sucesso. Estará favorecido o 
trabalho em equipe. Encontrará formas alterna-
tivas para superar os desafios. A saúde requer um 
pouco mais de cuidados nesse período.

Câncer (21/6 a 21/7) 
Estimuladas as ações sociais e a elaboração de 
novos projetos. Aproveite as boas energias para 
ampliar o seu círculo de amigos ou ainda para 
fazer novos contatos que serão úteis para divul-
gar ainda mais os seus produtos ou serviços. Você 
terá mais disposição para trabalhar em equipe. Há 
sempre espaço para um novo aprendizado. 

Leão (22/7 a 22/8) 
Terá muitas ideias para o lazer de seu final de se-
mana. Além disso, logo cedo sentirá vontade de 
compartilhar com seus familiares e amigos os no-
vos projetos que está elaborando. Poderão surgir 
novas oportunidades para a ampliação do seu 
campo de ação e algumas iniciativas que estavam 
paradas devem voltar a andar.

Virgem (23/8 a 22/9) 
Seus projetos não terão o resultado que você 
almeja sem a cooperação de parceiros ou cola-
boradores, seja em ambiente profissional ou em 
casa. Aceite palpites de colegas ou familiares. 
Possibilidade de momentos agradáveis na com-
panhia de amigos para um happy hour, nem 
que seja no ambiente virtual.

Libra (23/9 a 22/10)
O ingresso da Lua no signo de Aquário modifica 
a energia celeste no dia de hoje e desloca a sua 
atenção para os seus projetos futuros, que podem 
ganhar uma estruturação importante destinada 
à sua realização. Coloque-as em prática suas es-
tratégias para alcançar o sucesso.  Hoje o campo 
amoroso estará particularmente favorecido.

Escorpião (23/10 a 21/11) 
Dia traz energia capaz de estimular novos proje-
tos, especialmente destinados ao âmbito social e 
econômico. Aposte nessas áreas para ter sucesso 
em seus empreendimentos. Poderá ampliar o seu 
círculo de colaboradores, engajando-se em ações 
sociais. Período favorável para encontrar amigos 
ou família, com todos os cuidados.

Sagitário (22/11 a 21/12) 
Sabe aquelas mudanças que você estava planejan-
do fazer? Então, se quiser levar adiante seus proje-
tos de vida, chegou a hora. Algumas modificações 
importantes poderão ser mais difíceis de serem 
implementadas. Mas não desista. No fim do dia, 
vale curtir na companhia dos amigos ou com o par. 

Capricórnio (22/12 a 20/01) 
Você vai precisar de ajuda se quiser ter os resulta-
dos que deseja. Mas, para conseguir a colabora-
ção, precisa levar em conta o desejo dos outros 
também. Ouça as sugestões e demandas de seus 
colegas e da família. Momentos agradáveis na 
companhia de amigos para uma conversa.  

Aquário (21/1 a 19/2)
Energia hoje fica bem mais agradável. No trabalho, 
você estará cheio dos dons para conduzir com su-
cesso uma equipe. Sua capacidade de persuasão 
e motivação serão determinantes para concluir 
um projeto. Você vai perceber as falhas que estão 
dificultando seu progresso e corrigi-las. 

Peixes (20/2 a 20/3) 
Reconheça os aprendizados dos últimos dias e 
pense nas modificações que deseja fazer em seu 
ambiente social e profissional. E o mais importan-
te: arme-se de coragem para implantá-las. Algu-
mas decisões importantes precisarão ser tomadas, 
doa a quem doer. É  importante mobilizar as pes-
soas ao seu redor.

Cruzadas | Respostas na página 10

Creme de nozes

INGREDIENTES
500g de nozes picadas
1 caixinha de Leite Condensado
1 ½ xícara (chá) de Leite Integral
1 colher (sopa) de Manteiga
1 caixinha de Creme de Leite
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MODO DE PREPARO
Pique as nozes grosseiramente. 
Em uma panela, coloque o leite 
condensado, o leite e a manteiga. 
Cozinhe em fogo médio, mexendo 
constantemente até começar a 
desgrudar do fundo da panela. Retire 
do fogo. Adicione e incorpore as nozes 
e o creme de leite à mistura. Distribua 
em copinhos e sirva quente ou frio.

Cinema 
Programação de 19/11 a 25/11

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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GNC Cinemas - Caxias do Sul
Shopping Villagio Caxias 
GNC 2
Destruição final – o último refúgio
Ação, 14 anos, 119 minutos.
Diariamente, 15h45 e 21h10, dublado.
Diariamente, 18h30, legendado.

Scooby! O filme
Animação, livre, 95 minutos.
Diariamente, 13h30, dublado.

GNC 3
Enquanto estivermos juntos
Drama, 10 anos, 118 minutos.
Diariamente, 13h50 e 18h45, dublado.
Diariamente, 21h20, legendado. 

Scooby! O filme
Animação, livre, 95 minutos.
Diariamente, 16h20, dublado.

GNC 4
Convenção das bruxas
Aventura, 10 anos, 105 minutos.
Diariamente, 14h e 19h, dublado.
Diariamente, 16h30 e 21h30, legendado.

GNC 5
Tenet
Ação, 14 anos, 150 minutos.
Diariamente, 13h40 e 17h, dublado.
Diariamente, 20h30, legendado. 

GNC 6
O 3º andar – terror na rua Malasaña
Terror, 14 anos, 106 minutos.
Diariamente, 14h15 e 21h45, dublado.

Os novos mutantes
Ação, 14 anos, 94 minutos.
Diariamente, 19h15, legendado.

Possessão – o último estágio
Terror, 12 anos, 88 minutos.
Diariamente, 16h45, dublado. 

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3 
Scooby! O Filme  
Animação, livre, 95 minutos.
Diariamente (exceto dia 22), 14h, dublado.
Apenas dia 22, 16h, dublado. 
 
Os Novos Mutantes 
Ação, 14 anos, 94 minutos.
Diariamente (exceto dia 22), 16h, dublado.
Apenas dia 22, 14h, dublado. 
 
Possessão: O Último Estágio 
Terror, 12 anos, 88 minutos.
Diariamente, 18h30, dublado.
Diariamente (exceto dias 20, 22 e 25), 20h40, 
dublado.
Apenas dias 20, 22 e 25, 20h40, legendado

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3
Destruição Final – O Último Refúgio 
Ação, 12 anos, 119 minutos. 
Diariamente, 15h, dublado.
Diariamente (exceto dias 21 e 24), 20h, 
dublado.
Apenas dias 21 e 24, 20h, legendado. 

Legado Italiano 
Documentário, livre, 80 minutos. 
Diariamente, 18h, nacional.    
*Cinema fechado no dia 23/11. Movie Arte L’América continua 

fechado para manutenção. 
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Impretec inaugura moderno e inovador espaço no Botafogo
NOVIDADE

Após 14 anos de história, 
completados em outubro, a Im-
pretec Informática inaugurou na 
última segunda-feira, 16/11, sua 
mais nova casa. Localizada na 
Rua Florianópolis, 303, no bairro 
Botafogo, (apenas 5 minutinhos 
do antigo endereço), o novo espa-
ço é amplo, moderno e inovador.

Além de contar com variada 
gama de computadores, impres-
soras, multifuncionais, periféri-
cos, servidores e suprimentos 
das marcas mais renomadas do 
mercado – agora segmentadas e 
lindamente apresentadas nos no-
vos layouts da loja – a Impretec 
também criou um novo espaço, 
especialmente para aqueles que 
curtem jogos. “Agora o público ga-
mer que deseja ter a experiência 
do produto antes da compra pode 
jogar e testar a configuração da 
máquina aqui mesmo. Prepara-
mos tudo com muita dedicação”, 
destaca o sócio-proprietário Mar-
cos Fracalossi.

Além desta novidade, a Im-
pretec segue oferecendo os ser-
viços de manutenção de compu-
tadores, reparos e limpeza em 
impressoras, além de oferecer a 
solução de segurança que melhor 
se adapta ao seu negócio, com an-

Rua Florianópolis, 303, bairro Botafogo (apenas 5 minutos do 
antigo endereço) 

Horário de atendimento: 7h30 às 11h45 e das 13h15 às 18h
Telefone: 3454 2244
Redes sociais @impretec.info
www.impretecinfo.com.br

tivírus, Firewall e ferramentas de 
backup, infraestrutura de rede e 
servidores.

Outro destaque da Impretec 
é a locação de impressoras. “Já 
contamos com uma longa carta 
de clientes que têm este serviço 
conosco”, ressalta Fracalossi, des-
tacando especialmente o setor de 
eventos, que utiliza esse serviço 
com bastante frequência. 

Outra novidade que veio com 
a nova loja é a impressão rápida, 
serviço de gráfica expressa para 
impressão de folhas de A4 até A1 
para projetos especiais. “Este ser-
viço pode ser solicitado na hora 
aqui diretamente em nossa loja 
ou pode ser solicitado por e-mail, 
através do contato: grafica@im-
pretecinfo.com.br”, explica.

Conheça pessoalmente to-
dos esses serviços. A equipe da 
Impretec te espera com todos os 
protocolos de segurança.

Espaço Gamer e 
serviço de Gráfica 
expressa que comporta 
até o tamanho de 
folha A1 estão entre 
as novidades da 
Impretec, que conta 
com 14 anos de 
história no mercado

fotos: Raquel Konrad
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Previsão do tempo

Sol e aumento das nuvens de 
manhã. pancadas de chuva 
à tarde. À noite o tempo fica 

aberto.

21/11
12º
23º

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

tempo fica aberto

20/11
9º
23º

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

22/11
13º
27º

Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)Greice 
Scotton 
Locatelli
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“Quem nunca ouviu aquela máxima 
de que ‘quanto mais vazia a carroça, 

mais barulho ela faz’? É uma 
analogia rica da sociedade atual.”

Thiago 
Galvan

Página 8

Pela primeira vez em 10 anos 
de SERRANOSSA, precisarei me 
afastar por um tempo. Mas eu 
tenho um motivo excelente! NOVO APP DE

DELIVERY

www.imeal.com.br

Shows e espetáculos musicais estão 
na programação do Natal Bento 

Agenda

Neste sábado, 
21/11, e domingo, 
22/11, estão na 
programação as 
atrações “Alakazam 
– O Show de 
Mágicas do Natal” 
e “Disney Magia de 
Natal”

A programação do Natal 
Bento teve início no dia 12/11, 
contando com acendimento das 
luzes natalinas no centro do mu-
nicípio, na Planalto, na entrada 
de Bento e na igreja Cristo Rei. 
Além disso, Rodrigo Soltton foi 
a primeira de uma série de atra-
ções musicais que ocorrem até o 
dia 12 de janeiro. Estão progra-
mados passeios temáticos sobre 
trilhos com a Maria Fumaça, 

espetáculos musicais e teatrais, 
shows com diversos artistas 
locais, atrações culturais, con-
certos natalinos, passeios ciclís-
ticos, jantares temáticos, festas 
culturais no interior do muni-
cípio, visitações em vinícolas, 
piqueniques e pacotes especiais 
para hospedagem e roteiros tu-
rísticos.

A decoração também está 
especial. A casinha do Papai 
Noel foi instalada novamente em 
frente à prefeitura, além de um 
grande pinheiro de luzes, com 
elementos que lembram a videi-
ra, com folhas e galhos. As cores 
principais do Natal Bento são 
lilás, amarelo, vermelho e vinho. 

Neste final de semana, es-
tão na programação as atrações 
“Alakazam – O Show de Mágicas 
do Natal” e “Disney Magia de Na-
tal”. Já na quinta-feira, 26/11, a 
Via Del Vino será animada pelo 
show do Padre Ezequiel, a partir 
das 20h.

NOVIDADES

Uma das atrações da pro-
gramação será o “Dim Dim”, uma 
espécie de mini Maria Fumaça, 
onde as crianças poderão passe-
ar pelos cenários decorativos do 
centro. O ingresso será um quilo 
de alimento. 

Outra grande novidade é o 
“Natal dos bairros”, uma cara-

vana do Noel que apresentará 
a banda dos papais-noéis, em 
cima de um caminhão Scania 
todo temático. A atração cir-
culará nos bairros nas terças e 
quartas-feiras. “Nossa ideia é 
contemplar 20 regiões da cida-
de”, afirma o secretário de Turis-
mo, Rodrigo Parisotto.

Confira a programação

Show do Padre Ezequiel está marcado para as 20h da 
próxima quinta-feira, 26/11, na Via Del Vino
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Neste final de semana a comunidade poderá assistir a um 
show de mágicas e ao espetáculo Disney Magia de Natal

21/11sábado, 20h: 
“ALAKAZAM - O SHOW DE MÁGICAS DO NATAL. Com Mateus 
di Macedo”
22/11domingo, 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
* As apresentações ocorrem na Via Del Vino.
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