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Eduarda Eitelven Bucco
O novo preço mínimo da 

uva industrial para a safra de 
2020/2021 foi anunciado na 
semana passada pelo Ministério 
da Agricultura, sendo fixado em 
R$ 1,10. O valor é R$ 0,02 a mais 
do que o aplicado na safra passa-
da e começará a valer a partir do 
dia 1º de janeiro na região Sul, 
Sudeste e Nordeste para a uva 
destinada à fabricação de suco, 
vinho e outros derivados (com 
15° glucométricos). Entretanto, 
o baixo reajuste tem sido motivo 
constante de críticas entre agri-
cultores da região da Serra Gaú-
cha, que concentra pelo menos 
90% da produção da fruta em 
todo o país. Somente na região 
de Bento Gonçalves, abrangendo 
os municípios de Pinto Bandei-
ra, Monte Belo e Santa Tereza, o 
Sindicato dos Trabalhadores de 

Baixo reajuste no preço da uva evidencia 
desvalorização da classe, analisam produtores

R$ 0,2 de aumento

Ministério da 
Agricultura elevou 
de R$ 1,08 para 
R$ 1,10 o preço 
mínimo do kg da 
uva para a safra 
2020/2021

Bento estima que haja cerca de 3 
mil produtores de uva. 

De acordo com o Ministério 
da Agricultura, o novo preço leva 
em consideração os custos vari-
áveis de produção das lavouras, 
além de considerar outros in-
dicadores de mercado. Anual-
mente, a Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) ela-
bora um estudo sobre o preço 
por meio de painel envolvendo 
agricultores, revendedores de 
insumos e indústrias.

O preço mínimo da uva é 
considerado uma referência 
para as empresas e cooperativas 
que compram o produto para 

produção de derivados como 
suco e vinho e foi estipulado 
para garantir que o agricultor 
não ganhe menos que isso. Mas 
o baixo valor definido pelo Go-
verno Federal é motivo de de-
bate anualmente. Por meio da 
Comissão Interestadual da Uva, 
sindicatos realizam um levanta-
mento de custos para se chegar 
a um preço justo ao agricultor 
e reivindicar esse valor junto 
ao Governo Federal. Neste ano, 
a comissão chegou ao valor de 
R$ 1,15 para a Uva Isabel de 15 
graus, levando em conta uma 
produção de 20 mil kg por hec-
tare. “Eu não sei que metodo-

logia a Conab utiliza para fazer 
esse levantamento, mas eles 
realizam a revisão de tabela há 
cada três/quatro anos. Todos sa-
bemos que a dinâmica na produ-
ção agrícola é muito grande, com 
novos equipamentos, novos in-
sumos... me arrisco a dizer que a 
Conab utiliza como referência o 
valor de maquinário de 10 anos 
atrás”, comenta o presidente 
da comissão e do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Bento 
Gonçalves, Cedenir Postal. 

EXPECTATIVA DE REAJUSTE
FRUSTRADA
Os órgãos representantes da 

classe dos agricultores previam 
um reajuste que acompanhasse 
a alta dos insumos, sendo que 
a maioria é taxada em dólar. “A 
gente orienta que os produtores 
negociem e valorizem seu pro-
duto, principalmente agora que 
está tendo uma procura grande. 
Mas a uva é altamente perecível 
e os produtores se veem obriga-
dos a entregarem para as viníco-
las. No momento que entregam, 
não têm mais como negociar 
preço”, analisa Postal. “É uma 
desvalorização muito grande 
do produtor. Muito se fala em 
sucessão familiar, de manter o 
jovem no meio rural. Mas se o 
agricultor não tem rentabilida-

de, isso acaba desestimulando 
os jovens”, complementa o pre-
sidente. 

Os agricultores de Bento 
Fabiano Orsato e Rogério Me-
negotto são cooperativados da 
Cooperativa Vinícola Aurora, 
conseguindo um preço mais em 
conta para o kg da uva. Mesmo 
assim, eles comentam sobre a 
desvalorização da classe diante 
das empresas particulares e da 
sociedade no geral. Dependen-
do do grau da uva (teor de açú-
car), algumas vinícolas chegam 
a pagar até menos que o valor 
mínimo estipulado. “15 graus 
é a média. Se fizer 16, vai ga-
nhar 5% a mais. Se subir para 
17, 10% a mais. Mas e se fizer 
14/13? Aí o agricultor não ga-
nha nem R$ 1,10. E essa quali-
dade muitas vezes não depende 
apenas do produtor, e sim do 
clima”, explica Menegotto. 

AURORA É REFERÊNCIA
Neste ano, o agricultor res-

salta que houve falta de produto 
nas vinícolas, as quais poderiam 
aproveitar o aumento das ven-
das para valorizar o produtor. 
“Eles alegam que a uva é o que 
dá custo para a cantina, mas e 
o produtor não tem custo? Bom 
seria se o produtor pudesse esti-
pular o preço, mas se fizer isso, 

aí a produção fica na parreira”, 
expõe. 

Fabiano Orsato complemen-
ta dizendo que a classe se sente 
frustrada diante das boas ven-
das dos produtos derivados e a 
falta de valorização da matéria-
-prima. “Não tem mais produto 
e, mesmo assim, eles estão se 
negando a pagar um valor me-

É uma 
desvalorização 
muito grande 
do produtor. 
Muito se fala 
em sucessão 
familiar, mas 
se não tem 

rentabilidade, 
isso acaba 

desestimulando 
os jovens

Rogério Menegotto fala sobre as dificuldades de produção e 
reivindica maior atenção das autoridades locais e nacionais à classe 

Eduarda Bucco
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lhor. A Aurora é referência. Se 
ela consegue pagar mais, porque 
as outras não podem? Os insu-
mos aumentaram, triplicaram 
os adubos, defensivos agríco-
las, o diesel aumentou, a mão 
de obra vai ter que pagar mais. 
E ninguém vê esse lado. Além 
disso, muitas cantinas atrasam 
o pagamento”, comenta. “Na mi-
nha opinião, já tinha resolvido 
isso há 40 anos, colocando a in-
flação do ano. Porque é sempre 
essa briga. Com isso, hoje o pre-
ço mínimo estaria em R$ 1,25, 
R$ 1,30, porque ficou anos sem 
reajuste”, sugere. 

De acordo com a União 
Brasileira de Vitivinicultura 
(UVIBRA), está sendo passada a 
orientação a todos os associados 
para que, ao menos, respeitem o 
preço mínimo da uva. “Entretan-
to, observamos que nos últimos 
anos o que prevalece é a lei da 
oferta e da procura. Sendo as-
sim, podemos ter casos em que 
o quilo da uva possa ser negocia-
do acima deste mínimo”, afirma 
o presidente da União, Deunir 
Argenta.

Produtores reivindicam reconhecimento e representatividade
Seu Germano Fronza, de 

68 anos, sempre trabalhou 
com parreirais em São Valen-
tim, em Bento. No final de se-
mana, seu filho Inácio Fronza 
compartilhou um vídeo nas re-
des sociais com um desabafo 
do agricultor sobre o “vergo-
nhoso” aumento do preço da 
uva. No vídeo, Germano critica 
a ministra da Agricultura, Tere-
za Cristina, e os deputados li-
gados à frente parlamentar da 
agricultura. “Onde estão esses 
covardes que não falam nada 
sobre isso?”, desabafa. O pro-
dutor também cita entidades 
como sindicatos, a Conab e a 
Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura no Rio Grande 
do Sul (FETAG-RS). “Certos de-
putados, no passado, diziam 
que iriam a Brasília discutir o 
preço da uva, mas ficava qua-
tro anos sempre no mesmo 
preço. E se chega a conclusão, 
hoje, para que serve essa gen-
te para nós?”, questiona. 

O agricultor Rogério Me-
negotto, de Tuiuty, distrito 
de Bento, afirma que a classe 
está precisando de políticos 
engajados, que apresentem as 
dificuldades da produção ao 
Ministério da Agricultura. “Não 
temos representantes. Nossos 
políticos não vêm ver as di-
ficuldades que enfrentamos 
no dia a dia. E o Ministério da 
Agricultura não nos conhece. 
O que atinge mesmo o Minis-
tério são os grãos, porque ge-

ram muito mais impostos para o 
país. Nós somos uma categoria 
pequena, mas também movi-
mentamos a economia do país”, 
comenta. 

Com um trabalho diário 
de quase 12 horas, Menegotto 
relata as dificuldades enfren-
tadas pelos produtores de uva 
na região. Os custos englobam 
insumos para adubação e trata-
mento, os quais são cotados em 
dólar (hoje o dólar está acima de 
R$ 5,00), além de mão de obra, 
maquinários e fretes. Já os ser-
viços incluem poda, amarração, 
tratamento, colheita e a preocu-
pação constante com a qualida-
de da plantação, principalmente 
diante de um período marcado 
pela seca. “A seca do ano passa-
do nos trouxe lucro, melhorou a 
qualidade porque veio em uma 
época avançada. Essa veio mais 
cedo, está no período de cres-
cimento da fruta, então precisa 
chover para ela chegar num 
tamanho ideal. Mais uns 15/20 
dias ela já está pronta para de-
pois amadurecer, aí na matura-
ção sim pode ter uma chuva mais 
amena, até para melhorar a qua-
lidade. Agora, deveria chover a 
cada 8/10 dias e estamos há pelo 
menos 60 sem chuva significati-
va”, analisa o produtor. 

ALTO INVESTIMENTO 
E ESTRESSE
Além dos altos investimentos 

e do cansaço, Menegotto afirma 
que o estresse é outro fator que 

dificulta a produção. “Se eu dei-
xar para tratar a parreira amanhã, 
pode chover e vir um surto de 
mofo, por exemplo, aí eu já perco 
minha produção. Temos que estar 
sempre pensando, se preocupan-
do e planejando para garantir a 
qualidade da produção”, relata. 
Mesmo no período em que a 
fruta já está crescida e prestes a 
entrar no período de amadureci-
mento, o trabalho continua. 

Todos esses fatores, aliados 
ao preço baixo pago pelo kg da 
fruta, têm refletido na desmoti-
vação do jovem no campo, que 
acaba partindo para outras áreas 
para garantir mais conforto e 
valorização financeira. “A suces-
são familiar não existe por causa 
disso. Falando tanto na esfera 

federal, quanto estadual e 
municipal”, analisa o produtor 
Fabiano Orsato. “Para motivar 
os jovens, é preciso aumentar 
o valor aquisitivo. A dificulda-
de é muito grande, é muito 
sofrido. Hoje o que está nos 
matando não é apenas tra-
balhar, mas o estresse. Tu 
podou, adubou, planejou e 
caprichou, aí chega um clima 
desses e tu vê a tua produção 
secando, murchando e ainda 
pensando que tem que pagar 
isso, aquilo, financiamento... 
e aí tu vai querer investir em 
novas tecnologias como? Por 
isso está na hora dos nossos 
políticos verem isso, enten-
derem nossa realidade e nos 
ajudarem”, finaliza. 

Deunir Argenta, da Uvibra, 
afirma que orientação é que 
associados paguem o mínimo

Germano Fronza classificou como vergonhoso o preço do mínimo 
da uva e publicou um vídeo criticando o governo e as entidades

Rápida
A venda de vinhos finos 

segue em disparada. O au-
mento das vendas nos nove 
meses deste ano na catego-
ria, em relação ao mesmo 
período do ano passado, foi 
de 64,47%. Já os espuman-
tes brut ainda amargam uma 
queda de 9,25%, enquanto os 
moscatéis cresceram 26,87%. 
“O brasileiro está descobrindo 
os vinhos nacionais, e o me-
lhor, está aprovando. Mesmo 
com a chegada da primavera 
e aproximação das festas de fi-
nal de ano são os vinhos finos 
que lideram o incremento no 
acumulado. Acreditamos que 
a retomada dos espumantes 
percebida desde agosto vai 
aparecer com maior impacto 
nos dados de outubro”, des-
taca o presidente da União 
Brasileira de Vitivinicultura 
(Uvibra), Deunir Argenta. Vi-
vendo o melhor momento de 
sua história, o setor vitiviníco-
la brasileiro celebra a marca 
dos 19 milhões de litros de 
vinhos finos comercializa-
dos este ano. Se comparado 
ao mesmo período de 2016, 
quando as vinícolas tiveram 
bom desempenho, o cresci-
mento foi de 26,28%. Mesmo 
com uma performance abai-
xo dos nacionais, os vinhos 
finos importados também 
cresceram no mesmo inter-
valo com um acréscimo no 
volume de 22,37% a mais que 
o ano passado.

Reprodução/Facebook
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Eduarda Eitelven Bucco
A renovação política é uma 

bandeira que foi adotada por uma 
série de partidos e candidatos du-
rante as últimas eleições no Bra-
sil. Na região da Serra Gaúcha, o 
discurso parece ter surtido efeito. 
Mulheres e candidatos jovens pas-
saram a ganhar mais notoriedade 
no pleito deste ano, mesmo aque-
les que não venceram as eleições. 
Como é o exemplo da estudante de 
Licenciatura em Pedagogia pelo 
IFRS Beatriz Lima, que fez histó-
ria em sua primeira eleição. Can-
didata à vereadora pelo Partido 
dos Trabalhadores (PT), Beatriz 
conquistou o voto de 582 bento-
-gonçalvenses, tornando-se a can-
didata mais votada no município. 

Aos 25 anos, a estudante veio 
de Belém do Pará com sua família 
para buscar uma nova vida. Sem-

Representatividade da mulher

Estudante, mulher e LGBT, conheça a candidata 
à vereadora mais votada em Bento Gonçalves
Há seis anos em 
Bento, a estudante 
de licenciatura em 
Pedagogia pelo 
IFRS Beatriz Lima 
fez história em sua 
primeira eleição, 
conquistando 582 
votos

pre engajada com questões femi-
nistas e LGBT, Beatriz conta que 
começou a tomar a frente de mo-
vimentos estudantis no IFRS Cam-
pus Bento, o qual considera sua se-
gunda casa. Por lá, ela fez parte do 
grupo que fundou o Diretório Cen-
tral dos Estudantes (DCE), onde 
passou a se envolver diretamente 
com pautas voltadas à educação. 
“O campus tem mais de 2 mil alu-
nos e acabava tendo muitas rami-
ficações dos seus representantes. 
No final, não tinha um resultado 
coletivo para entender as deman-
das dos alunos. Por isso criamos 
o DCE”, comenta. “Também parti-
cipo da União dos Estudantes do 
Estado do RS (UERS), sendo uma 
das representantes do IF”, comple-
menta. 

Entre suas principais pro-
postas como candidata, estava a 
criação de um cursinho pré-ves-
tibular gratuito, a fim de tornar 
o Ensino Superior mais acessível 
para todos. “Tem outras cidades 
que implantaram esse curso e deu 
muito certo. A ideia é que a univer-
sidade seja um espaço para todos, 
não apenas para quem tem poder 
aquisitivo, e um cursinho pode 
proporcionar e garantir esse aces-
so ao Ensino Superior”, analisa. 

Em Belém, Beatriz sempre es-
teve envolvida com manifestações 
sociais, principalmente aquelas li-
gadas às classes mais vulneráveis. 

“Aqui [em Bento] participei de ma-
nifestações junto aos professores 
do Estado e também da primeira 
mobilização do DCE no ano pas-
sado, contra o corte do orçamento 
das instituições federais”, recorda. 
“A gente se mobilizou aqui para 
não ficar apenas na Capital. Por-
que a ideia do IF é justamente que 
exista uma formação de Superior, 
Médio e Técnico também nas ci-
dades menores, até mesmo para 
atingir as comunidades mais vul-
neráveis”, comenta. 

Além da educação, Beatriz 
levanta a bandeira da represen-
tatividade feminina e LGBT e do 

antirracismo. “Acredito muito que 
precisamos dessa representati-
vidade em espaços de poder, por 
isso é tão necessário ter um cole-
tivo ou representações que atuem 
nessa frente”, afirma. “A gente sabe 
que uma Câmara de Vereadores 
que não tem mulheres acaba não 
refletindo a necessidade das mu-
lheres na sociedade. E isso acon-
tece não apenas aqui em Bento, 
mas em diversas cidades do país”, 
analisa. 

CONVITE PARA
O LEGISLATIVO
Beatriz conta que optou por 

A doutora em Educação 
Claudia Schiedeck Soares de 
Souza sempre esteve envolvi-
da em movimentos políticos, 
sindicais e estudantis. Natural 
de Getúlio Vargas, mas mora-
dora da região há cerca de 40 
anos, Claudia já lecionou no 
colégio Aparecida, na Univer-
sidade de Caxias do Sul (UCS) 
e na antiga escola Agrotécnica, 
hoje Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul (IFRS), campus 
Bento. Por lá, a professora foi 
eleita diretora geral quando a 
instituição ainda se chamava 
Centro Federal de Educação 
Tecnológica (CEFET), sendo a 
primeira mulher a assumir o 
cargo em 50 anos de história 
da instituição. Na sequência, 
assumiu por dois mandatos o 
cargo de reitora do agora IFRS.  
“Foi uma experiência muito 
interessante, porque envol-
ve cargo político e de gestão, 
envolve a questão da mulher 
estar em uma função de des-
taque. E até aquele momento, 
eu nunca havia percebido cla-
ramente essa distinção entre 
homens e mulheres”, revela. “As 
mulheres podem até ter ideias 
muito interessantes, mas dela 
sempre é cobrada alguma coi-
sa a mais”, complementa. 

Na opinião da professora, 
quando as mulheres estão à 
frente de cargos políticos e de 
gestão, é cobrado que ela seja 
dura para se igualar ao pata-
mar dos homens. “Mas se ela 
é dura demais, é porque não 
tem jogo de cintura e, portan-

concorrer ao pleito a convite 
da presidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais 
(Sindiserp-BG), Neilene Lunelli. 
“Então decidi que iria concorrer 
pela necessidade da expressão de 
mulheres que levantem essas pau-
tas”, recorda. 

Durante sua campanha, Bea-
triz conta que passou por diversas 
ruas da cidade e conversou com 
inúmeras pessoas que se mostra-
ram receptivas em relação às suas 
propostas. Para tanto, participou 
de jornadas de preparação ofereci-
das pelo partido, a fim de se tornar 
mais capacitada para concorrer ao 
cargo. “Nós aprendemos a fazer a 
campanha de forma coletiva, tra-
zendo as pessoas que se identifi-
cam com as nossas bandeiras para 
perto da gente. E eu acredito que 
os meus principais aliados são 
meus amigos, minha família e os 
militantes do PT, que acreditam na 
nossa bandeira”, comenta. 

A estudante complementa 
que, mesmo com uma boa recep-
tividade, a maioria das pessoas 
ainda se mostrava impressionada 
quando ela se apresentava como 
candidata.  “As pessoas falavam 
muito que acreditam na renovação 
política, mesmo que isso não te-
nha acontecido nessas eleições. E 
eu pretendo me candidatar nova-
mente e também incentivar outras 
candidaturas femininas, LGBTs e 

antirracistas na sociedade, para 
que as pessoas possam se ver na 
Câmara de Vereadores”, diz. 

Agora, a estudante pretende 
criar um coletivo para abordar 
todas as pautas que ela acredi-
ta, a fim de pensar nas próximas 
eleições e promover iniciativas 
voltadas a essas questões sociais 
em Bento Gonçalves. “Ainda é um 
tabu em nossa cidade. Não posso 
generalizar, mas a maioria ainda 
precisa abrir a cabeça para essas 
questões. E a gente sabe que não 
é batendo de frente ou atacando, 
mas sim dialogando. Eu acredito 
no diálogo e na educação como 
peça chave de transformação”, 
afirma. 

Beatriz finaliza afirmando que 
ficou contente não apenas com o 
seu resultado nas eleições deste 
ano, como também com o resulta-
do das demais candidatas mulhe-
res. A estudante também agradece 
os seus 582 eleitores e eleitoras 
que deram um voto de confiança 
em seu trabalho. “Eu sei que mui-
tas mulheres se viram na minha 
campanha e se identificaram. Hoje 
estou quase me formando e pre-
tendo fazer um mestrado na área 
da educação, porque eu quero me 
tornar uma pessoa mais qualifica-
da para exercer o cargo que eu al-
mejo. É preciso que se tenha argu-
mentação e base para defender as 
pautas que acreditamos”, conclui. 

Cultura conservadora dificulta inserção da 
mulher em cargos políticos, analisa professora

Fabíola Koche

Eduarda Bucco

Beatriz pretende concorrer novamente e, ainda, criar 
um coletivo feminista, LGBT e antirracista em Bento

to, não sabe fazer política. No meu 
caso, sempre fui guiada pela emo-
ção e as pessoas me cobravam 
muito isso. Falavam que eu não 
poderia ser emotiva demais, por-
que não era isso que se esperava 
de uma gestora pública”, recorda 
Claudia. Por outro lado, na visão 
da professora, um homem à fren-
te do mesmo cargo pode ser duro 
em suas relações e falar o que lhe 
for conveniente, não sendo cobra-
do por isso. 

Além das lições adquiridas 
durante seus mandatos como 
reitora, Claudia aprendeu sobre a 
questão de equidade de gênero 
durante suas candidaturas à pre-
feita de Garibaldi e à vereadora de 
Bento Gonçalves. Apesar de não 
ter sido eleita, ela afirma que fo-
ram experiências enriquecedoras 
para sua visão como sociedade. 
“Nossa região é muito conserva-
dora e ainda tem um olhar mui-
to focado à imagem da mulher 
vinculada ao trabalho doméstico, 
à casa. São poucas as mulheres 

que conseguem ter espaço para 
fazer essa inserção politica”, ana-
lisa. Para Claudia, alguns partidos 
têm uma cultura mais aberta à 
participação da mulher, mas não 
é o caso dos partidos com maior 
força política na região. “Esses 
são associados ao Coronelismo, 
à figura do homem como princi-
pal provedor de ideias políticas 
e principal provedor da casa”, co-
menta.  “A nossa sociedade pre-
cisa sair desse maniqueísmo que 
ela vive e que, de certa forma, 
gera a polarização política que 
a gente vive hoje. Porque é tudo 
preto ou branco, é tudo verme-
lho ou verde, não existem meios 
tons”, complementa. 

MUDANÇA POSITIVA
Apesar da cultura mais con-

servadora, Claudia acredita que 
o cenário esteja mudando posi-
tivamente ao longo dos últimos 
anos, principalmente nas últimas 
eleições. A professora associa o 
maior número de mulheres elei-

tas ao Legislativo na região à 
legislação de cotas, permitindo 
que mais recursos financeiros 
chegassem às mulheres. “Ga-
ribaldi teve quatro mulheres 
eleitas e eu espero que elas te-
nham esse comprometimento 
com a causa das mulheres, com 
a diversidade, com os animais e 
todas essas questões que preci-
sam de um olhar diferenciado, 
que os homens não têm muitas 
vezes porque não vivem isso”, 
explica.

Dessa forma, a professora 
analisa que é necessário buscar 
espaços nos partidos que per-
mitem essa diversidade, que 
valorizam a figura da mulher e 
que elas de identifiquem ideo-
logicamente. “Às vezes eu me 
pergunto o que uma mulher 
que fala sobre os problemas 
que enfrenta faz em um parti-
do que representa o Bolsonaro, 
por exemplo, que é o oposto 
disso. Muitas vezes não conhe-
cem nem a tradição de seus 
partidos. E não estou dizendo 
que tem que ser vinculado ao 
PT, acho que pode ser dentro 
de outros partidos até mesmo 
para mudar a dinâmica deles”, 
esclarece. 

Ainda na visão da profes-
sora, muitos homens sequer 
percebem a desigualdade da 
sociedade que vivem, justa-
mente por ser um aspecto cul-
tural já enraizado. “Então é uma 
luta diária constante, fazer com 
que os homens percebam que 
a sociedade mudou e que hoje 
muitas das mulheres são em-
presárias e empreendedoras de 
sucesso, que são elas que sus-
tem a casa e seus filhos. E essa 
é uma realidade que veio para 
ficar”, finaliza. 

 Rua Florianopolis, 303
54 3454 2244 | 99923 2677   

Month
Até R$590 off

DESCONTOS O MÊS INTEIRO



SERRANOSSA | Sexta-feira, 27 de novembro de 2020 7

No final de quarta-feira, 
25/11, a juíza eleitoral da 8ª 
Zona Eleitoral, Romani Terezi-
nha Bortolás Dalcin, determinou 
a cassação das candidaturas de 
Diogo Siqueira e Amarildo Luca-
telli. O prefeito Guilherme Pasin 
também está sendo investigado 
por improbidade administrativa. 
Isso porque a chapa vencedora 
do pleito eleitoral teria sido be-
neficiada com as notícias sobre 
obras da administração municipal 
publicadas no site da prefeitura e 
no perfil pessoal do prefeito nas 
redes sociais. A ação é de autoria 
da coligação Bento Unido e Forte, 
do candidato Alcindo Gabrielli.  
A defesa da chapa Gente que 
faz Bento (PP- Republicanos - 
PSDB), vencedora nas eleições 
municipais, afirma que entrou 
com recurso, mas a comuni-
dade já está se questionando 

Após cassação da candidatura

Diogo e Amarildo podem assumir 
normalmente em janeiro, diz especialista
O advogado João 
Henrique Leoni Ramos 
explica que, a partir do 
recurso da defesa, a 
sentença que determina 
a cassação das 
candidaturas pode ter 
efeito suspensivo e os 
candidatos eleitos podem 
iniciar seu mandato 
enquanto o processo 
estiver em andamento. 

o que acontece caso a Justiça 
seja favorável à sentença inicial.  
De acordo com o advogado espe-
cialista em Direito Eleitoral e Di-
reito Público, João Henrique Leoni 
Ramos, a partir do recurso da de-
fesa, a sentença deverá ter efeito 
suspensivo. Dessa forma, Diogo e 
Amarildo poderiam assumir a ges-
tão no dia 1º de janeiro, exercendo 
seu mandato enquanto o processo 
estiver em andamento. “Isso é uma 
questão de segurança jurídica, 
porque esse fato pode prejudicar 
o direito que as urnas deram a 
eles”, complementa o advogado.  
O recurso da defesa segue para o 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE). 
Em caso de uma nova sentença ne-
gativa, ainda é possível recorrer ao 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
No caso da denúncia que cita o 

prefeito Guilherme Pasin, se o 
processo se encerrasse durante 
seu mandato, quem assumiria 
seria o atual presidente da Câ-
mara de Vereadores, Rafael Pas-
qualotto. Além disso, ele poderia 
ficar inelegível por até oito anos.  
Já no caso da chapa Diogo e Ama-
rildo ser cassada, antes ou depois 
da posse, novas eleições devem 
ser convocadas. “Mas para que 
haja cassação de mandato, é im-
perioso que os ilícitos eleitorais 
postos como fundamento da cau-
sa sejam devidamente provados. 
Requer-se, portanto, processo 
jurisdicional justo e instrução pro-
cessual em que haja contraditório 
efetivo e ampla defesa”, explica.  
O advogado ainda explica que teve 
acesso parcial ao processo, por 
isso não pode fazer afirmações 

sobre o caso. “Direito é interpreta-
ção, mas eu não vejo uma questão 
para cassação. Existem condutas 
vedadas ao poder público, pelo 
artigo 73 da Lei das Eleições, mas 
temos que lembrar que o Pasin 
não foi candidato, então como ci-
dadão ele pode se manifestar. A 
questão é se foram ou não utiliza-
das questões públicas para fazer 
propaganda política”, analisa. “O 
que eu vi foi o Poder Público fazer 
manifestação sobre suas obras e 
ações, não vi nenhuma questão 
de propaganda política. Óbvio 
que deve ter uma investigação 
de improbidade administrativa, 
porque se houve a denúncia, tem 
que ser apurada”, complementa.  
De acordo com a assessoria da 
chapa, “o pleito eleitoral, que en-
cerrou no dia 15 de novembro, 
demonstrou de forma democrá-
tica a escolha da população de 
Bento Gonçalves. Temos a con-
vicção de que fizemos uma cam-
panha limpa, ética e apontando 
caminhos e propostas”, defende. 
Em nota, o prefeito Guilherme Pa-
sin disse estar confiante na Justiça 
e destacou que se houve algum 
equívoco teria ocorrido sem mo-
tivação e sem causar impacto elei-
toral. “Tanto é assim que o próprio 
Ministério Público, em seu pare-
cer, não vê nos fatos levantados 
gravidade suficiente para qualifi-
cação como abuso de poder e nem 
indícios concretos de interferência 
na vontade do eleitor”, argumenta.

Diogo e Amarildo são acusados de se beneficiarem de 
propaganda irregular de obras no site da prefeitura. 
Prefeito Pasin também é investigado

Homenagem desprestigiada
Apenas 3 dos 17 vereadores 
comparecem a sessão solene

O Sindilojas de Bento Gon-
çalves foi agraciado em sessão 
solene na Câmara de Vereadores, 
na noite de segunda-feira, 23/11, 
com a portaria de louvor e agra-
decimento pela passagem de seus 
45 anos. A proposição partiu do 
vereador Volnei Christofoli (PP), 
sendo subscrita pelos demais 
parlamentares. No entanto, a 
sessão contou com pouco enga-
jamento dos vereadores: apenas 
três dos 17 legisladores compa-
receram na homenagem. 

Volnei Christofoli (PP), Agos-
tinho Petroli (MDB) e Amarildo 
Lucatelli (Progressistas) foram os 
únicos vereadores presentes. Dos 
que se ausentaram, poucos justi-
ficaram: Eduardo Virissimo (PP) 
apresentou atestado médico, pois 
se recupera de um procedimento 
cirúrgico. Já Leocir Lerin (MDB), 
Paco (PTB), Marini (PP), Cameri-
ni (PSB) e Sidi (PSDB) alegam que 

já tinham compromissos agenda-
dos anteriormente. Os demais 
não justificaram.

Durante a sessão, o presiden-
te da entidade, Daniel Amadio, 
destacou os desafios dos lojistas 
ao longo das últimas décadas, 
especialmente no que se refere 
à pandemia de 2020 e projetou 
a retomada da economia a partir 
de 2021. 

O prefeito Guilherme Pasin, 
que está em período de férias, 
marcou presença e exaltou a im-
portância do comércio para for-
talecimento e consolidação da 
economia de Bento Gonçalves. 

O propositor da homenagem, 
Volnei Christofoli, que presidiu a 
sessão solene, mencionou que a 
homenagem e reconhecimento 
são mais do que merecidos e que 
hoje a cidade tem força e pujança 
graças à decisiva colaboração do 
Sindilojas.

Volnei Christofoli, Agostinho Petroli e Amarildo Lucatelli foram 
os únicos presentes na sessão que homenageou Sindilojas

Fotos Divulgação
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Thiago Galvan - Atualidades

Eu sempre digo que os anos 80 e 90 foram um terreno fértil para a produ-
ção musical, principalmente no Brasil. Nesse período, nasceram aqui as melhores 
bandas de Rock’n Roll nacional: Legião Urbana, Capital Inicial, Os Paralamas do 
Sucesso, Titãs, Barão Vermelho, gênios da poesia cantada como Cazuza e Renato 
Russo tiveram voz e vez para o mundo todo. Aliás, quando eu falo em música, 
estou falando em Rock’n Roll, em MPB, em Samba de Raiz, nos clássicos gauches-
cos e nativistas. Essas, sim, músicas que eu aprecio. O resto, confesso, eu suporto!

Não é por nada que a música “Homem não chora”, do Roberto Frejat, foi es-
crita nesse período. Sua letra, que inicialmente começa dizendo exatamente a 
frase que lhe batiza, afirmando categoricamente que “Homem não chora”, acaba 
por reconhecer, logo em seguida, que, de fato, ele está chorando, e tentando 
disfarçar seu pranto.

Confesso que nunca tive a oportunidade de ouvir o próprio Frejat justifican-
do a letra. Ou o que lhe teria levado a escrevê-la. Também não pesquisei textos 
ou relatos ou histórias que pudessem dar tal explicação. Preferi, dada a profundi-
dade que essa letra tem para mim, emprestá-la a minha interpretação.

Desde sempre (e nós, meninos, mais ainda) ouvimos, por conta do machis-
mo arraigado em nossa cultura, que “homem não chora”; que “chorar é coisa de 
fracote”; “chorar é coisa de mulherzinha”.

Não! Não! Não! Mil vezes NÃO!
Já disse o poeta – e eu não sei precisar qual deles foi, já que a paternidade 

é discutida – que “as lágrimas escorrem quando não mais o coração suporta o 
sofrimento; ou quando o sentimento transborda do coração”. 

Ora, se o poeta está certo, e eu tenho a convicção plena de que ele está, 
chorar não é e não pode ser considerado coisa de gente fraca. Muito antes pelo 
contrário! Aliás, menos ainda se pode atribuir às mulheres essa condição, de 
fraca. Mulheres são mães; são profissionais; são donas de casa; são esposas; são 
amantes e, às vezes até, são até pais. E tudo ao mesmo tempo!

Isso me remete a mais uma música, agora da década de 70. Erasmo Carlos, 
em “MULHER”, naquela época, e com toda a razão, já cantava:

“Dizem que a mulher é o sexo frágil Mas que mentira absurda!”.
É fato que as mulheres choram, sim, mais que os homens. Porém, elas não 

choram, nunca, por fraqueza. Elas choram porque são fortes; choram por terem 
sido fortes muito tempo; choram por serem fortes o tempo todo. E só é forte, sim, 
realmente aquele que se permite chorar. 

Os poetas também choram, em sua infinita sensibilidade. Frejat é um poeta. 
Então, Frejat também chora!

Até a próxima!

Frejat também chora!

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.

OAB/RS 077.842

54 98105 0001
daniellebava@hotmail.com

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

cartão com mensagem motivacional; já na segunda 
semana foi promovida uma atividade on-line para 
todos os colaboradores da empresa, com o tema “EU 
OU NÓS? O poder das boas relações no trabalho”, 
com abertura da estagiária e palestra da convidada 
Dra. Marina Matiello; na terceira, os colaboradores 
do setor administrativo foram convidados a 
participar da campanha #IncentiveSeuColega, em 
que precisavam escrever mensagens ou palavras 
de agradecimento/motivacionais aos seus colegas; 
e nesta semana ainda foi promovida uma palestra 
presencial para os líderes da empresa com o tema 
“Liderança X Relações saudáveis no trabalho” com 
a Ma. Nívia Tumelero, diretora acadêmica da UCS; 
finalizando o projeto de estágio, na quarta semana, 
foi entregue a cada colaborador um cartão de 
agradecimento pela participação com um pequeno 
mimo.

As atividades propostas tinham como objetivo 
principal incentivar os colaboradores a zelarem 
pelos relacionamentos saudáveis dentro da 
empresa, como também a questão da valorização 
profissional e pessoal, aspectos estes de suma 
importância para que possamos nos sentir melhores 
diariamente, afinal estamos vivendo com tantas 
tecnologias ao nosso dispor, com tantas tarefas 
a serem atingidas que muitas vezes esquecemos 
de olhar os pequenos gestos que outros seres 
humanos fazem para nós. Esquecemos de dar um 
sorriso ao outro, de tirar um tempo para dialogar 
com os nossos colegas, familiares, pais e filhos. 
Esquecemos de valorizar e aproveitar os momentos 
simples da vida. O projeto viabilizou olhar para si 
e para os outros, valorizando o cuidado, as boas 
relações, investindo na empatia e na cortesia 
para a boa convivência e produtividade. Boas 
empresas crescem quando seus colaboradores são 
valorizados e se sentem pertencentes, com relações 
saudáveis e promovendo formação continuada. 

Percebe-se, assim, que o curso de Pedagogia 
oferece uma formação ampla que permite ao 
pedagogo a atuação profissional nesses múltiplos 
espaços de aprendizagem e formação.

Geovana Vicentini 

A pedagogia como espaço de atuação profissional

Estudante do curso de Pedagogia UCS/CARVI

No dia a dia, a maioria das pessoas está 
acostumada a encontrar pedagogos e pedagogas 
atuando em espaços escolares – desde a Educação 
Infantil até o Ensino Superior. No entanto, a 
Pedagogia é um curso que possibilita a atuação 
em diferentes espaços de trabalho, muito além do 
escolar. Pedagogia Social, Pedagogia Hospitalar e 
Pedagogia Empresarial são exemplos de espaços 
de atuação importantes e significativos. Num 
mundo globalizado e da informação, multiplicam-
se espaços e tempos de aprender. Somos desafiados 
a estarmos constantemente aprendendo. O 
ofício do pedagogo é o de diagnosticar, planejar, 
acompanhar, mediar e avaliar aprendizagens 
com sujeitos em diferentes momentos e situações 
ao longo da vida. É a educação permanente ou 
educação ao longo da vida.

Ao finalizar o curso de Pedagogia, os 
estudantes cursam o Estágio III, momento 
em que são desafiados a escolher um espaço 
preferencialmente não escolar para atuarem, 
privilegiando espaços não previstos/
experimentados em situação supervisionada, 
que ampliem e fortaleçam atitudes éticas, 
conhecimento e competências pedagógicas. 
Neste semestre, a estudante Geovana Vicentini 
Gomes, acadêmica de Licenciatura em Pedagogia 
da Universidade de Caxias do Sul (UCS) - Campus 
Bento, realizou esse estágio, sob a supervisão da 
professora Terciane Ângela Luchese, com foco na 
Pedagogia Empresarial. Ela elaborou, aplicou e 
avaliou um projeto voltado para o tema “EU OU 
NÓS? O poder das boas relações no trabalho”, 
sendo desenvolvido em uma empresa de soluções 
de mobilidade reduzida, a Ortobrás Indústria e 
Comércio de Ortopedia LTDA. 

Devido à pandemia da COVID-19, as atividades 
aplicadas foram organizadas e planejadas de 
modo adaptado, para que fosse assegurada a 
saúde de todos os colaboradores da empresa. 
O estágio teve a duração de quatro semanas: na 
primeira semana, foi deixado na mesa de trabalho 
ou espaço em que atuam cada colaborador um 

Dra. Terciane Ângela Luchese
Docente e Pesquisadora da área de Humanas e do 
Programa de Pós-graduação em Educação e em História
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Eduarda Eitelven Bucco
Após um ano de vendas abai-

xo do esperado, por conta da pan-
demia do Coronavírus, os comer-
ciantes estão apostando na Black 
Friday, que será realizada nesta 
sexta-feira, 27/11, para aquecer 
a economia do setor. De acordo 
com uma pesquisa feita pela Fe-
comércio-RS, 54,3% dos gaúchos 
pretendem aproveitar as ofertas 
da data, sendo que 46% irão aliar 
os descontos com as compras de 
Natal. Outra pesquisa da Confe-
deração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
juntamente com o Sindilojas de 
Gravataí, mostra que 40% dos 
que pretendem comprar na Black 
Friday irão investir em peças de 
vestuários outros 30% em ele-
trônicos e 28% em eletrodomés-
ticos. “As pessoas aproveitam a 
baixa dos valores para negociar 
ou antecipar as compras do Natal. 
Essa é a quinta melhor data para 
as vendas, atrás apenas do Natal, 
do Dia das Mães, do Dia dos Pais 
e do Dia das Crianças. Ela ocupa 
um período que antes ficava ocio-
so, entre o Dia das Crianças e o 
Natal”, comenta o presidente do 
Sindilojas-BG, Daniel Amadio. 

Ainda segundo dados da pes-
quisa, 44% dos consumidores 
deverão pagar as compras à vis-
ta e 42% a prazo. A expectativa 
é que a maioria gaste menos que 
em 2019 e que 70% prefira com-

Busca por descontos

Fotos Arquivo Pessoal

Mais de 50% dos gaúchos devem 
aproveitar as ofertas da Black Friday 

prar pela internet. “Na pesquisa 
nacional sobre a Black Friday, é 
apontada uma projeção de cres-
cimento de 6% em relação ao ano 
passado. Essa é a primeira vez em 
2020 que uma pesquisa aponta 
crescimento em vendas”, revela 
Amadio. “No dia 30 de novembro 
tem a 1ª parcela do 13º terceiro 
salário, então os clientes aprovei-
tam. E se os lojistas e as redes re-
almente fortaleceram o desconto, 
será vantajoso ao consumidor”, 
complementa. 

CLIENTES DE BENTO ESTÃO
ATENTAS ÀS PROMOÇÕES
Clientes de Bento entrevista-

das pelo SERRANOSSA revelam 
que já estão atentas às promo-
ções de produtos como roupas, 
eletrônicos, produtos de higiene 
e mercado. Para a auxiliar admi-
nistrativa Geana Bender Passaia, 
a Black Friday já está rendendo 
boas compras. “Já comprei no An-

dreazza, na farmácia e na Renner. 
Também já comprei uma máqui-
na de lavar roupas para a minha 
mãe, pela internet. Ainda esta-
mos olhando os valores de uma 
Smart TV. O que surgir de preço 
bom a gente aproveita, principal-
mente coisas do dia a dia, como 
produtos de limpeza e higiene”, 
comenta. 

Na casa da inspetora de 
cargas Margarete Cenci, todos 
os anos o mês de novembro é 
escolhido para fazer compras. 
Entretanto, neste ano, os produ-
tos escolhidos serão diferentes. 
“No ano passado eram roupas e 
calçados. Este ano, como temos 
bebê, tenho focado em fraldas e 
calçados para ela”, revela. Assim 
como a maioria dos brasileiros, 
ela afirma que precisou economi-
zar devido à redução da renda e 
a apreensão sobre a retomada da 
economia. “Deixamos de comprar 
algumas coisas e esperamos o fi-

nal do ano justamente pelas pro-
moções. E sempre compramos 
pela internet, independentemen-
te de pandemia”, diz. 

Já a psicóloga Isadora Chimi-
nazzo Predebon irá apostar pela 
primeira vez na Black Friday.  Ao 
longo do ano, devido à pandemia, 
ela conta que optou por fazer 
compras apenas pela internet 
e que, com o tempo, voltou a se 
abrir para os serviços locais. Ago-
ra, ela está à procura de bons des-
contos na área dos eletrônicos. 
“Espero boas oportunidades e 
descontos reais, para aproveitar 
e fazer boas compras, de forma 
justa. Tenho pesquisado bastan-
te, e este é um comportamento 
que tenho quando o assunto é um 
produto mais importante, preci-
sando de qualidade e custo-be-
nefício. Acredito que o segredo é 
não ser impulsivo e ansioso, até 
porque nem tudo é tão necessá-
rio assim”, finaliza. 

Geana Passaia, Margarete Cenci e Isadora Predebon afirmam que estão atentas às promoções

O Procon Estadual do Rio 
de Janeiro divulgou uma lis-
ta com 200 sites de comércio 
online com má reputação. 
Nesta semana, a preocupação 
redobra devido à avalanche de 
ofertas da Black Friday. Para 
evitar fraudes, o Procon-RJ re-
comenda atenção redobrada 
com sites que anunciam pre-
ços muito abaixo da média do 
mercado. 

Procon lista 200 sites de comércio 
on-line não recomendados

Aponte a câmera do seu 
celular e confira a lista:

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 
pprestado pela Concessionária. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, Taxa Zero válida para o modelo Ford Ka SE 1.0 MT. Valores e condições sem IOF.
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Expediente

Divirta-se com as Palavras Cruzadas e 
com o Jogo dos 7 erros na página 22.

Solução
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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APDB
SARCASTICO

COLETANEA
EMTSORT

E

ISABELSA
SALISI

SIDRAMAM
AS

BEBEDOURO
VIRARRRP

LMESTOJO
DIEGOAUR

DOB
OLOS

AULASBD
ADVERSARIO

EASACARO

Princesa 
que assi-
nou a Lei 

Áurea (BR)  

Pelos do
rosto do
homem

O que
falta ao
azarado

Que não
morre;
eterno

Tipo de
isolante
térmico

Uma das
camadas
da pele

Flor-
de-(?):

açucena

Cada
porção do

oceano

Aparelho
coletivo

para inge-
rir água

Dígrafo de
"farrapo"

Fazer (?)
a: ser me-
recedor

(?) Nova, 
movimento
da MPB

Nela
trabalha o
pedreiro

(?)
Hypólito,
ginasta

Fruto da
parreira

Iguaria de
festas de 
aniversá-
rio (pl.)

Scooby-
(?), ami-

go do Sal-
sicha (TV)

Antônio
Calmon,
novelista

Deixar 
o local

Exame 
de urina
(sigla)

Parasita
causador 
de alergias

Casa
noturna
Material
de vela

Políticas de (?):
permitem a inclusão

de portadores de
deficiências

Lantejoula Grande
réptil que
foi extinto

Marcelo
(?), apre-
sentador

Cheiro
agradável

Cloro
(símbolo)

Irônico
Seleção de
melhores 

contos (Lit.)

Lições do
professor

Rival;
inimigo

Mudar
de lado 

Consoantes
de "lima"

Antecede 
o "T"

Bebida
de maçã

Utensílio
escolar

Tragos 

Pelos
ares

Seios;
peitos

3/doo — eas. 5/sidra. 9/coletânea. 10/sarcástico.

Solução
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AAMB
BALNEARIO

PORESTACA
BALCEOB

CORTARAD
RERANGER
ATMVNOME

CERIMONIAL
CALOSAME
ETLHTRAI
NOMADEDT

DOSARATEU
URBRIR
RACHADURA

LASANHAAS

A cidade
como

Cabo Frio

Borracha 
que simula

o seio
materno

Ordem dos
Advogados
do Brasil
(sigla)

"(?) Você",
sucesso
do Barão
Vermelho

Arma pa-
ra matar
vampiros
(Folcl.)

Primeira
consoante
do nosso
alfabeto

Causar
aflição

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

Atmosfera
física

(símbolo)

Formali-
dades se-
guidas em
ato solene

São cau-
sados pelo

sapato
apertado
O povo
errante
como o
cigano

Forma de
decote
suave

Conso-
antes de
"hino"

Macarrão
em cama-
das com 

molho (Cul.)
A carta
mais

valiosa do
pôquer

Erva do
chimarrão
"(?) de Jó",

cantiga

Aparar 
(o cabelo) 
Marcha de
manobras

Função do 
conta-gotas

Lasca;
fenda

Cervídeo 
do Canadá
Fotogra-

fias (bras.)

Sucede 
ao "U"
Jogar

água em

Nome da
letra "T"
Grife de
roupa

Descrente
em Deus

Interjeição
gaúcha

Gargalhar
Daniel
Alves, 

futebolista

Sílaba de
"trufa"

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

Goste
muito

Chá, em
inglês

Item do
cadastro

"Nacional",
em Inpe

Orestes
Barbosa,
letrista
da MPB

Um milhar

Roçar os 
dentes uns
nos outros

O dedo no 
qual se põe
a aliança
Atmosfera

Dois ali-
mentos

ricos em 
vitamina A

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

Crueldade
Égua morre após passar dias sem água, 
comida e abrigo do sol em Carlos Barbosa
Voluntários da 
Abapa, prefeitura e 
veterinários tentaram 
salvar o animal, mas 
muito debilitado 
precisou ser 
eutanasiado

Uma égua acabou morrendo 
na sexta-feira, 20/11, após passar 
dias sem água, comida e sem abrigo 
do sol na entrada de Carlos Barbo-
sa. A denúncia sobre a situação do 
animal foi recebida pela Associação 
Barbosense de Proteção aos Ani-
mais (Abapa) ainda na quarta-feira 
passada, 18/11. A ONG repassou a 
situação à secretaria do Meio Am-
biente do município, tendo em vis-
ta que não realiza resgate de ani-
mais de grande porte. Na ocasião, o 
proprietário do animal foi autuado, 
mas a situação continuou a mesma.

De acordo com voluntários da 
Abapa, na sexta-feira pela manhã, 
uma nova denúncia foi recebida. 
A pessoa afirmou que o animal 
estava deitado, sem conseguir se 
mexer. “Entramos em contato no-
vamente com a prefeitura e eles 
informaram que só poderiam ir na 
averiguação à tarde, e que levariam 
um veterinário junto”, informou a 
ONG. Por conta disso, três voluntá-
rios se mobilizaram e foram até o 
local, a fim de oferecer água e fazer 
sombra para o animal. “O animal 
estava literalmente abaixo de um 

morro, caído, minado de moscas 
ao redor e mal respirava. Consegui-
mos água e começamos e hidratá-
-lo, até que aos poucos ele levanta-
va a cabeça, tomava um pouco de 
água e caia novamente”, relatam os 
voluntários.

Mais tarde, vizinhos, veteri-
nários e uma equipe da prefeitura 
chegaram ao local. Entretanto, de-
vido ao estado da égua e as condi-
ções financeiras do proprietário, foi 
recomendado que fosse feita uma 
eutanásia. “A única solução era o 
proprietário levar o animal para fa-
zer um tratamento forte, com soro, 
medicações e internação. Então foi 
decidido fazer eutanásia no bicho”, 
relata. “Grande parte das medica-
ções e os honorários do segundo 
veterinário foram custeados pelo 
município, que, com base no relato 
da fiscal, será cobrado do proprie-
tário, mas não se sabe se este irá 
custear, pois não parecia possuir 
condições”, complementam. 

O proprietário relatou que ha-
via pego o animal há cerca de um 
mês de um carroceiro no interior 
de Farroupilha e que ele já estava 
debilitado na época. Ainda afirmou 
que não levou a égua a um veteri-
nário, pois tinha outros cavalos 
e sabia cuidar. “Disse que estava 
medicando o animal e que ele che-
gou lá caminhando. A égua teria 
um problema na pata e cada pou-
co caia e, quando isso acontecia, 
ele chamava ajuda de um vizinho”, 
relatam. 

De acordo com a denúncia 
recebida pela ONG, o animal sem-
pre esteve naquelas condições e 
que ele já havia tido outros bichos 
anteriormente, os quais também 
morreram de sede e fome. A ONG 
registrou Boletim de Ocorrência 
sobre o caso. Segundo o delegado 
responsável pela Delegacia de Car-
los Barbosa, Marcelo Ferrugem, foi 
instaurado um Inquérito Policial 
para apuração dos fatos.

Visando à prevenção e o en-
gajamento da sociedade, a Coor-
denadoria da Mulher e o Centro 
Revivi, Delegacia Especializada no 
Atendimento à Mulher (DEAM), Pa-
trulha Maria da Penha e Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher 
(Comdim) realizam a campanha 
dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim 
da Violência contra a Mulher. A 
programação, que se estende até o 
dia 11 de dezembro, teve início na 
quarta-feira, 25/11, na rua Mare-
chal Floriano, no Centro.

De acordo com a coordenado-
ra da Coordenadoria da Mulher e 
do Centro Revivi, Regina Zanetti, “a 
campanha é uma mobilização anu-
al, praticada simultaneamente por 
diversos atores da sociedade civil 
e poder público engajados nesse 
enfrentamento. É preciso estar em 
constante trabalho no que tange à 
prevenção e o combate à violência 
contra a mulher. É uma realidade 
que precisa de uma rede que esti-
mule os esforços de defesa contra 
essa barbaridade”. 

A campanha tem um período 
simbólico que inicia em 25 de no-
vembro, Dia Internacional da Não 
Violência contra a Mulher, e vai até 
10 de dezembro, o Dia Internacio-

Programação dos 16 dias de 
ativismo pelo fim da violência 
contra a mulher tem início em Bento

nal dos Direitos Humanos, e passa 
pelo 6 de dezembro, que é o Dia 
Nacional de Mobilização dos Ho-
mens pelo Fim da Violência contra 
as Mulheres. 

Dessa forma a programação 
contará com lives com a Rede 
de Enfrentamento à violência 
contra Mulher e blitzes de cons-
cientização.

ÔNIBUS LILÁS
O Ônibus Lilás estará presente 

na programação de Bento. A unida-
de móvel foi projetada e adaptada 
especialmente para o atendimento 
fora de Porto Alegre, oportunizan-
do auxílio e informação para as 
mulheres de todo o Rio Grande do 
Sul, assim como o acesso aos servi-
ços da rede de atendimento à mu-
lher em situação de violência.

O ônibus é equipado com duas 
salas fechadas que garantem a pri-
vacidade da vítima, copa, banheiro 
e uma equipe composta por profis-
sionais das áreas de serviço social, 
psicologia, atendimento jurídico e 
segurança pública.O serviço pode 
ser solicitado por qualquer um dos 
497 municípios gaúchos e é utiliza-
do para que exista uma integração 
dos serviços que oferecem atendi-
mento humanizado às mulheres.

Programação
03/12- Live com a Rede de Enfrentamento à violência contra a 
mulher - 20h. Transmissão facebook/comdim
04/12 - Blitz de Conscientização pelo fim da violência contra 
mulher- das 10h30 às 12h. Local: PRF
11/12- Evento ônibus Lilás- 13h30. Local: rua Marechal Floriano

Divulgação/Abapa

Conscientização



SERRANOSSA | Sexta-feira, 27 de novembro de 2020 11

Somente neste mês
Bombeiros já atenderam 25 incêndios em vegetação

90% dos episódios são 
iniciados pelo homem, 
ao atear fogo para 
limpar terrenos ou 
quando jogam bituca 
de cigarro na estrada

Eduarda Eitelven Bucco
Anualmente, com a chegada 

do calor, as ocorrências de in-
cêndio em vegetação disparam 
em todo o Brasil, devido à seca 
da vegetação. Somente em Bento 
Gonçalves, o Corpo de Bombeiros 
Militar já atendeu 25 chamados 
neste mês de novembro – na ter-
ça-feira, 24/11, foram atendidas 
cinco ocorrências no município, 
sendo utilizados cerca de 15 mil 
litros de água. De acordo com 
o sargento Guerra, 90% desses 
incêndios são iniciados pelo ho-
mem, estando as principais cau-
sas ligadas ao fato de os morado-
res atearem fogo para limparem 
seus terrenos ou, ainda, ao des-
carte de bitucas de cigarros nas 
estradas. “Também tem a questão 
dos moradores de rua que fazem 
fogo para cozinhar algum alimen-
to. Recentemente, uma residência 
quase acabou atingida pelas cha-
mas no viaduto do bairro Glória”, 
revela o sargento. 

Nos municípios atendidos 
pelo Corpo de Bombeiros Mi-
litar, Farroupilha registrou 13 
incêndios em vegetação, Pinto 
Bandeira 2, Veranópolis 13 e Boa 
Vista e Monte Belo um incêndio 

neste mês de novembro. Em Ga-
ribaldi, os Bombeiros Voluntários 
atenderam oito ocorrências em 
novembro e 127 desde o começo 
do ano. “Muitas vezes os próprios 
moradores nos chamam por con-
ta da fumaça, que acaba prejudi-
cando na questão respiratória, 
ou porque está chegando perto 
de alguma residência ou área de 
preservação ambiental. As pes-
soas normalmente fazem o corte 
da vegetação e colocam fogo para 
limpar o local. Quando está muito 
seco e tem muito vento, as cha-
mas se espalham mais facilmen-
te. Alguns também têm o costume 
de colocar fogo em lixo”, comenta. 
Além de prejudicar os morado-
res, as chamas também podem 
consumir áreas de preservação 
ambiental e causar transtornos 
aos animais silvestres.

Outro transtorno ligado aos 
incêndios em vegetação diz res-
peito ao deslocamento das equi-
pes de combate. Com 34 profis-
sionais, muitas vezes o Corpo de 

Bombeiros Militar de Bento aca-
ba ficando com um efetivo redu-
zido para atender ocorrências 
de maior gravidade, tendo em 
vista que equipes foram deslo-
cadas para combater incêndios 
em vegetação. “Às vezes, no in-
terior, não pega rádio ou celular 
e ficamos incomunicáveis. E até 
combater as chamas, demora 
cerca de três horas, em média. 
Então fica uma equipe menor 
aqui para atender acidentes, 
incêndios em residência... é um 
transtorno grande para o muni-
cípio”, analisa. 

Dessa forma, os Bombeiros 
orientam a população a não colo-
car fogo em lixo, em seus pátios e 
próximo a terrenos baldios. Con-
forme o sargento Guerra, a solu-
ção adequada é buscar por um 
serviço de tele-entulho ou deixar 
que a própria vegetação se de-
componha. “Isso é uma questão 
de crime ambiental e pode cau-
sar prejuízos à comunidade e à 
natureza”, finaliza. 

Rápidas
Na madrugada de quinta-

-feira, 26/11, às 2h30, uma guar-
nição da Força Tática da Brigada 
Militar de Bento Gonçalves rea-
lizou a prisão de um homem de 
25 anos por porte ilegal de arma 
de fogo. O fato aconteceu no 
loteamento Tancredo Neves. A 
prisão ocorreu após os policiais 
receberem a informação de que 
ele seria responsável pelo incên-
dio de uma residência no local 
na noite anterior, e que estaria 
armado. Ao ser realizada a averi-
guação, o suspeito foi localizado 
em outra residência que estava 
queimada e abandonada. De 
acordo com a Brigada Militar, ele 
foi abordado e revistado, sendo 
localizado em sua cintura um 
revólver calibre .32 com três mu-
nições intactas e um cartucho 
deflagrado. Ele recebeu voz de 
prisão e foi conduzido à Delega-
cia de Polícia Civil, onde foi lavra-
do flagrante por porte ilegal de 
arma de fogo.

Uma mulher de 36 anos 
foi presa por tráfico de drogas 
durante operação da Brigada 
Militar na tarde de quarta-feira, 
22/11, em Bento. Equipes de 
policiais militares do 3º BPAT 
durante averiguação na BR-
470, em um conhecido ponto 
de tráfico no Conceição, visu-
alizaram uma mulher fracio-
nando drogas, sendo abordada 
e identificada.  Com ela foram 
localizadas 25 pedras de crack 
embaladas, um rolo de papel 
alumínio, lâminas de gilete, um 
celular e R$ 701. Ela  foi presa 
e encaminhada à delegacia de 
polícia.

fotos: divulgação

Sargento Guerra afirma que queimadas 
podem ser enquadradas em crime ambiental

Tráfico de drogas
Piloto de Bento Gonçalves é preso 
com 452kg de maconha no Pará

Na última semana, a Polícia 
Federal (PF) prendeu em flagrante 
duas pessoas envolvidas com o trá-
fico internacional de drogas pelo 
modal aéreo. Conforme o auto de 
prisão, um dos  pilotos foi identifi-
cado como Axiel Bottega, de Bento 
Gonçalves, acusado por tráfico in-
ternacional de drogas e associação 
criminosa, com agravante de vio-
lência pela tentativa de atingir os 
agentes com o avião.

A equipe da PF se deslocou ao 
município de Ipixuna do Pará de-
pois de receber denúncia anônima 
sobre a vinda de avião carregado 
com drogas. O relato indicava que 
a aeronave pousaria em pista clan-
destina localizada na zona rural. O 
levantamento preliminar de infor-
mações apontou o local provável 

do pouso. Já na ação, após a PF fla-
grar o ato do descarregamento da 
droga na pista clandestina, o piloto 
do avião, em tentativa de fuga, ar-
rancou e jogou o avião na direção 
dos policiais, havendo necessidade 
de contenção dos acusados.

A pesagem da droga e autu-
ação em flagrante dos detidos fo-
ram realizadas na sede da Polícia 
Federal em Belém/PA, onde foram 
contabilizados 452kg de maconha. 
Os investigados responderão, na 
medida de suas responsabilidades, 
pelos crimes de tráfico internacio-
nal de drogas, associação para o 
tráfico internacional de drogas e 
tentativa de homicídio, cujas pe-
nas cominadas podem chegar a 45 
anos de prisão

Parada do Chopp

 e Churros
acontece em Bento Gonçalves
até domingo

Torresmo

 Desde a última quinta-feira (26/11) Bento 
Gonçalves sedia, na Rua Coberta, a Parada do Chopp, 
Torresmo e Churros. O evento, que segue até o do-
mingo (29/11), busca oferecer uma experiência gas-
tronômica diferenciada aos bento-gonçalvenses. 

 Seguindo todas as medidas de prevenção do contágio da Covid-19, a parada 
tem entrada gratuita e acontece das 17h às 22h na quinta e sexta-feira e das 
12h às 22h no sábado e no domingo. Com expectativa de movimentar o  m de 
semana em Bento e região, o festival conta com a organização da Foodland - 
Festivais Gastronômicos e RT eventos.
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Tempo: um artigo de luxo nos dias de hoje, não é mesmo? 
Ninguém gosta de ter que ir a vários locais para fazer exames, 
procedimentos e para cuidar de si. Pensando nisso, nós da Oral 
Unic trouxemos para Bento Gonçalves o conceito All-in-one, onde 
possibilitamos aos nossos pacientes realizarem todos os exames 
e acompanhamentos necessários, incluindo raio-x e tomografia 
computadorizada, para o tratamento em um só lugar. 
Pensando no conforto e no bem-estar de todos que passam pela nossa 
clínica, o paciente é atendido, encaminhado para um raio-x panorâmico 
e depois recebe seu diganóstico. Sem qualquer compromisso e em 
poucos minutos, ele já tem a possibilidade de iniciar seu tratamento e 
garantir um protocolo de atendimento personalizado.

Somos especializados em implantes com alta tecnologia, além de contar 
com uma excelente infraestrutura e uma equipe empenhada em fazer 
cada paciente se sentir em casa. A Oral Unic foi projetada para que o 
paciente tenha um atendimento único: oferecemos estacionamento 
próprio aos clientes, equipamentos de última geração e laboratório de 
próteses próprio, proporcionando mais agilidade nas entregas. O local 
dispõe, ainda, de oito consultórios e um centro cirúrgico devidamente 
equipado com monitor cardíaco, oxímetro e ventilação mecânica, salas 
confortáveis de pré e pós-operatório, para que haja toda a segurança 
aos atendimentos. 

A Oral Unic é o modelo de clínica que sempre buscamos para oferecer 
o melhor aos nossos pacientes no que diz respeito à qualidade de 
atendimento, estrutura e tecnologia avançada.

Outro diferencial da clínica é a Sedação Unic, uma técnica de sedação 
consciente e humanizada realizada por um médico, que permite 
ao paciente realizar os procedimentos praticamente dormindo 
sem sentir qualquer dor ou desconforto.  Contamos com as mais 
avançadas tecnologias que a odontologia dispõe, além de especialistas 
extremamente qualificados, oferecendo um atendimento humanizado, 
que trata o paciente de forma única e com muito respeito, 
transformando assim não somente o sorriso, mas a vida desses 
pacientes.

Para quem procurava um atendimento efetivo, humanizado, seguro e 
com o que há de melhor, a gente te espera na Oral Unic.

Dicas da dentista
Você sabe o que é o 
conceito All-in-one?

Vamos falar um pouco sobre o açúcar e as opções saudáveis que temos para substitui-lo? O Armazém Fit 
Store convidou a nutri Raquel Vaduga para falar sobre o tema:
“O açúcar possui uma coletânea de malefícios, que vai desde o aumento do peso até o  envelhecimento das 
nossas células e servindo de alimento para células cancerígenas entre outros. Nesse grupo também entram 
os carboidratos refinados como pães, massas, bolos feitos normalmente com farinha branca refinada e açúcar. 
Mas hoje vamos falar sobre quais alternativas podemos utilizar para adoçar no lugar do açúcar.  Como comer 
doce, sem abrir mão desse paladar e de uma forma mais saudável? Entre as alternativas mais acessíveis e 
saudáveis hoje temos:
Xilitol- Adoçante natural encontrado nas fibras e muitos vegetais, porém para algumas pessoas ele pode 
soltar muito o intestino ou gerar desconfortos se consumido em excesso. 
Eritritol – Também está presente naturalmente em algumas frutas e cogumelos, com o benefício de que não 
causa desconforto intestinal.
Estévia – adoçante natural obtido da planta Stevia. Para algumas pessoas ele pode parecer mais amargo
Açúcar de coco – alternativa de índice glicêmico menor ao açúcar comum, porém diabéticos devem evitar da 
mesma forma. 
Xilitol e Eritritol podem ser substituídos nas receitas na mesma proporção do açúcar. Já o açúcar de coco e 
Estévia requerem atenção nessa substituição para não adoçar em excesso. Xilitol, Eritritol e Estévia podem 
ser consumidos por diabéticos. Já crianças e gestantes podem consumir todos os adoçantes mencionados mas 
sempre com moderação e orientação do nutricionista e/ou médico. 
Lembrando que devemos sempre habituar o nosso paladar ao sabor natural dos alimentos, e tudo, mesmo 
que natural, deve ser usado com moderação”

Produtos saudáveis e nutritivos, inclusive os elencados pela profissional, você encontra no Armazém Fit Store.

recomenda!

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

Bruna Portela Torres e Guilherme Torres
Oral Unic Bento Gonçalves

Rua Xingu, 235, bairro Cidade Alta, Bento
Telefone: (54) 3057-1007

Face: @oralunicbentogonçalves
Insta: @oralunicbento

Depois de conquistar diversos prêmios 
internacionais, o fotógrafo bento-
gonçalvense Yuri Nunes agora chama a 
atenção de celebridades por conta do seu 
talento na fotografia. Artistas de renome 
nacional, como Mauricio Manieri, Zezé 
de Camargo, entre outros, já estão na 
lista de clientes do profissional.
Inclusive, Yuri embarcou para São Paulo 
para uma temporada de trabalhos 
fotográficos com diversas celebridades 
e empresários. Um orgulho para Bento 
Gonçalves. Para conhecer mais de seu 
trabalho, acesse: www.instagram.com/
yurinunesfotografia

Fotografo 
das celebridades

RAQUEL VALDUGA 
MILANI SANDRIN
NUTRICIONISTA 
CRN2 11353D

´
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Quel Konrad

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br

serranossa.com.br/colunas/raquel

Sexta-feira, 27 de novembro de 2020

 

Já falamos por aqui dos benefícios que a arquitetura 
comercial pode trazer ao seu negócio, quando bem 
planejada e com foco. Hoje estamos aqui para mostrar isso 
através de um projeto, afinal imagens falam mais que mil 
palavras, não é?
Vamos contar um pouco da história de uma marca tradicional 
instalada na cidade de Bento Gonçalves, que produz bolsas 
e artefatos de couro. A empresa nos chamou para elaborar 
uma reforma geral na sua primeira loja localizada em um 
shopping da cidade, o projeto seria o “piloto” para todos os 
pontos de venda da marca renovar sua identidade.

Para elaborar o conceito, o desejo da proprietária era 
enfatizar o estilo industrial remetendo ao processo fabril 
da marca, sem deixar de lado o caráter familiar da empresa 
que preza pelo conforto, bem-estar e qualidade, dentro 
de um espaço acolhedor e aconchegante, onde os clientes 
pudessem vivenciar uma experiência de compra completa.
Foram utilizados no projeto elementos como o metal, 
tons de grafite, madeira natural e claro: o couro! A paleta 
escura funciona como base neutra, destacando a vasta 
gama de produtos de maneira organizada e atrativa, os tons 
de madeira aquecem o ambiente e o metal tem o toque 
industrial.
O resultado foi tão positivo que na sequência da inauguração 
desta loja, já fomos acionadas para adequar o outro ponto 
de venda da marca, e nesta semana está sendo inaugurada a 
terceira loja conceito agora em Caxias do Sul.

Dicas da arquiteta

Um bom projeto pode 
renovar a cara da sua loja

Renovação da loja, valorizando o produto através de 
um layout pensado e iluminação eficiente
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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

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves
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.
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.

Ofertas disponíveis para os seguintes 
empreendimentos:
      Jardim Vallarta, bairro Verona,  terreno de 
280,19m². Valor a partir de R$ 170.635,71.
       Vila Olímpia, bairro São Roque, terreno de 
240,00m². Valor a partir de R$ 125.906,40.  
      Ja      Jardim Acapulco (condomínio fechado), bairro 
Verona, terreno de 360,00m².
Valor a partir de R$ 299.943.  
      Santa Fé, bairro Universitário, terreno de 
600,00m². Valor a partir de R$ 193.800. 
      Vila Bergamo, bairro Verona, terreno de 
378,51m². Valor a partir de R$ 221.463,45. 
            Águas Claras (Garibaldi), terreno de 354,45m². 
Valor a partir de R$ 186.759,95. 
      Vila Romana, bairro Santa Helena, terreno de 
242,27m². Valor a partir de R$ 165.759,95. 
      Moinhos, bairro Santa Helena, terreno de 
240,00m². Valor a partir de R$ 144.634. 

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. 

ALUGOALUGO PAVILHÃO DE 250M², NA RUA ARTHUR 
ZIEGLER, BAIRRO LICORSUL, COM TODA A 
INFRAESTRUTURA. CONTATO (54) 99974 4444 OU 
98404 5302. 

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. CONTATO (54) 99981 3000 OU 98404 5302. 

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.oliparimoveis.com.br

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

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

Maila Conte
OAB/RS 104.227

Aline Gabriel Tedesco
OAB/RS 105.696

Marciano Leão
OAB/RS 100.556

AnAndreia Machado dos Reis
OAB/RS 84.766B

CORSA CLASSIC LS

CLIO RN 

DUSTER 1.6 FLEX

FIT 1.5 LX AUTOMÁTICO

FUSION 2.0 TITANIUM AWD

GRAND SIENA 1.4

HIHILUX SW4 7 LUGARES OKM 

IX 35 GLX AUTOMÁTICA

IDEA ADVENTURE 

IDEA ELX 1.4 TETO SOLAR

JETTA 1.4 TSI TRENDLINE

OUTLANDER 2.2 OKM 

PRISMA 1.4 LT

PPAJERO SPORT 2.5 HPE 4x4 

PALIO WEEKEND 1.6 

PALIO 1.0 FIRE 04 PORTAS

PARATI 1.6 TRACK FIELD

2014

2001

2017

2016

2016

2013

20202020

2016

2015

2006

2016

2021

2012

20102010

2014

2013

2008

CINZA

AZUL

BRANCA

BRANCO

PRATA

BRANCO

CINCINZA

BRANCA

VERMELHA

BRANCA

BRANCO

MARROM

PRATA

PREPRETA

BRANCA

PRETO

PRATA

SPACEFOX 1.6 COMPLETA

STRADA 1.4 CD FREEDOM

STRADA CD 1.4

SANTAFÉ 2.7 AUTOMÁTICA

SIENA 1.0 FIRE 

SCENIC 1.6 PRIVILEGE

TROLLERTROLLER T4

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

2016

2010

2010

2010

20132013

2014

2005

1994

2018

2013

2010

20172017

AZUL

VERMELHA

VERMELHA

PRETA

PRATA

BRANCA

PPRATA

VERMELHO

VERMELHO

VERMELHO

AZUL

PRATA

PRETO

VERMELHAVERMELHA

54 99989 9060
contatocamargoimoveis
Osvaldo Aranha, 1082

Apartamento no bairro Cidade 
Alta  com 2 dormitórios, sendo 
uma suíte e box duplo. Semi-
mobiliado com área privativa 
de 100m². R$ 470.000
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(54) 3055 2200 | 3055 4400
Rua Dom José Barea, 41|Cidade Alta|BG 

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

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

SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

3451 7072 

Humaitá:
Rua Pernambuco, 501

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

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

Rua Pres. João Goulart, 740
Bairro Universitário | BG

(54) 3454 2467

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

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

54 2621 5439
playmusic.cem@gmail.com

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

CARBONERA
Mercado

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

Rua Antônio Dalla Coleta, 415 
 Ouro Verde | Bento Gonçalves 

Avenida Nelson Carraro,
111, Santo Antão

54  3453 2802

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

Bento Gonçalves

CONTRATA:

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

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 010/2020 – Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada para pavimentação asfáltica na estrada municipal da Linha Santa 
Tecla – Trecho 02, no Município de Santa Tereza/RS. Dia: 15/12/2020, às 9h. 

Informações telefone (54) 3456 1033 ou site www.santatereza.rs.gov.br. 

Santa Tereza / RS, 27 de novembro de 2020. 

Gilnei Fior
Prefeito Municipal

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
BATALHÃO PRESIDENTE GEISEL

AVISO DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO Nº 04/2020 - CESSÃO DE USO

OO 6º Batalhão de Comunicações, por intermédio do Ordenador de 
Despesas, informa aos interessados que será realizada uma licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL TRADICIONAL, na forma da Lei 
10.520, de 17 de julho de 2002 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 
02, de 11 de outubro de 2010, cujo o objeto é a proposta para Cessão de 
Uso de área de imóvel jurisdicionada ao 6º B Com, medindo 12m², situada 
nas dependências do 6º Batalhão de Comunicações, destinada à 

exploração de serviços de exploração de serviços de FOTOGRAFIA E FILMAGEM.
A abertura do certame e a entrega dos envelopes referente às propostas 
será às 10h do dia 10 de dezembro de 2020, no Setor de Aquisições, 
Licitações e Contratos do 6º B Com, situado na avenida São Roque, nº 

1935, bairro São Roque, Município de Bento Gonçalves – RS.
Informações sobre o Edital pelo telefone: (54) 3452 1633, Ramal 5263, ou 

pelo e-mail salc@6bcom.eb.mil.br.
Quartel em Bento Gonçalves, RS, 23 de novembro de 2020.

ALEXANDRE SALES DE SOUZA – Tenente Coronel
Ordenador de Despesas do 6° Batalhão de Comunicações

VENDA

ALUGA

BOTAFOGO

• ASSISTENTE DE T.I.
• ASSISTENTE/ ANALISTA DE QUALIDADE
• ATENDENTE DE VAREJO E TURISMO
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO
• AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA
   DIA E NOITE
• • AUXILIAR DE COZINHA
• AUXILIAR DE COZINHA NOTURNO
• AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE
SISTEMAS DE SEGURANÇA
• AUXILIAR DE LIMPEZA
• CONFERENTE DIA E NOITE
• ELETROMECÂNICO
• ELETROME• ELETROMECÂNICO VESPERTINO
• EXPEDIDOR
• MONTADOR DE ESQUADRIAS
• MONTADOR DE MÁQUINAS
• MONTADOR DE MÓVEIS

• OPERADOR CENTRO USINAGEM
   MOVELEIRO
• OPERADOR DE BORDATRIZ
• OPERADOR DE EMPILHADEIRA
• OPERADOR DE MÁQUINAS DIA E NOITE
• OPERADOR DE SECCIONADORA
• OPERADOR E PROGRAMADOR CENTRO    • OPERADOR E PROGRAMADOR CENTRO    
   DE USINAGEM VESPERTINO
• PINTOR A PÓ
• POLIDOR
• PROJETISTA DE AMBIENTES
• SOLDADOR MIG/ TIG
• TÉCNICO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
• TÉCNI• TÉCNICO DE INFORMÁTICA
• TÉCNICO EM MANUTENÇÃO
• TÉCNICO EM MECÂNICA MÁQUINAS
   E EQUIPAMENTOS 
• TORNEIRO/ FRESADOR

• ALMOXARIFE (2 VAGAS)
• ANALISTA COMERCIAL
• ANALISTA CONTÁBIL/FISCAL (5 VAGAS)
• ANALISTA E-COMMERCE
• ANALISTA DE ORÇAMENTOS
• ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
•• ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E COMERCIAL (6 VAGAS)
• ASSISTENTE DE COMPRAS
• ASSISTENTE FINANCEIRO
• ASSISTENTE DE PCP (2 VAGAS)
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES (2 VAGAS)
• AUXILIAR DE COZINHA (2 VAGAS)
• AUXILIAR DE LIMPEZA
•• AUXILIAR DE PRODUÇÃO MOVELEIRA (28 VAGAS)
• CONFERENTE
• COORDENADORA DE TELEVENDAS
• GERENTE DE PRODUÇÃO 
• LÍDER DE CROMAGEM
• LÍDER DE EMBALAGEM 
• LÍDER DE EXPEDIÇÃO
•• LÍDER DE USINAGEM
• MONTADORES (ESTRUTURAS E MÓVEIS) 
• MOTORISTA COLETA/ENTREGA 
• OPERADORES DE MÁQUINAS DIVERSAS
• SOLDADOR MIG E TIG (6 VAGAS)
• TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM
• VENDEDOR TÉCNICO (4 VAGAS)

VAGAS URGENTES:
AUXILIAR DE EMBALAGEM (4 VAGAS)
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (5 VAGAS)
AUXILIAR DE LINHA DE PINTURA (3 VAGAS)

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

Palazzo Del Lavoro, rua Cândido Costa, 65, sala 1110
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Após reunião entre o governo 
do Estado e o Ministério Público 
(MP) nesta terça-feira (24/11), o 
governador Eduardo Leite anun-
ciou mudanças nas regras do 
Distanciamento Controlado para 
a educação pública e privada. 
Entre as mudanças está retorno 
das aulas presenciais em regiões 
classificadas com bandeiras ver-
melhas, desde que observados os 
protocolos sanitários. A justifica-
tiva do governo do Estado para a 
autorização é evitar prejuízos pe-
dagógicos e psicológicos aos alu-
nos. O decreto com a alteração foi 
publicado na terça-feira (24/11).

Até então, as atividades pre-
senciais nas escolas deveriam ser 
interrompidas caso a região em 
que estão localizadas ficasse por 
duas semanas consecutivas em 
bandeira vermelha. No mapa da 
29ª rodada do Distanciamento 

Mudança

Governo autoriza aulas presenciais 
em regiões com bandeira vermelha
Governador 
Eduardo Leite 
afirmou que 
liberação visa 
evitar prejuízos 
pedagógicos e 
psicológicos aos 
alunos.

Controlado, que passou a vigorar 
nesta terça, oito regiões foram 
classificadas com risco epide-
miológico alto, mas poderão, a 
partir do novo decreto, manter 
em funcionamento ou abrir esco-
las. “Passados oito meses de ati-
vidades com níveis de restrição, 
todos aprendemos a lidar melhor 
com o vírus e identificamos o 
quanto é importante mantermos 
as escolas funcionando com ri-
gorosos protocolos sanitários. 
Importante que todos entendam 
que saúde é muito mais que não 
contrair o vírus, é também de-
senvolver a capacidade cognitiva 
dos nossos alunos e ter escolas 
funcionando, porque são um im-
portante instrumento do poder 

público junto às comunidades, 
para acompanhar questões de 
nutrição, desenvolvimento psico-
lógico e cognitivo, e mesmo para 
acompanhar casos de denúncias 
de abuso sexual e violência do-
méstica, por isso, entendemos 
que as escolas não podem parar”, 
afirmou o governador.

Leite lembrou que entre os 

protocolos determinados para 
a educação estão a redução no 
número alunos por sala de aula, 
ambientes abertos e arejados, al-
ternância de turmas, incremento 
de equipes de limpeza e equipa-
mentos de proteção individual 
para alunos, professores e funcio-
nários, entre outros, que visam 
garantir condições de segurança 
sanitária.

“Já tivemos retorno de diver-
sas etapas de ensino nos últimos 
meses e não observamos inter-
corrências ou problemas sanitá-
rios onde houve o retorno, e por 
isso será possível manter as es-
colas abertas mesmo nas regiões 
que permaneçam em bandeira 
vermelha. A educação é priori-
dade, por isso tomamos essa de-
cisão”, acrescentou o governador.

Eventos só podem ocorrer 
em municípios que autorizarem 
e que estão no processo de reto-
mada escolar. A condição foi esta-
belecida como forma de elencar 
prioridade na retomada de ativi-
dades.

Datas em que as atividades presenciais 
foram autorizadas pelo Estado:

• Educação Infantil – 8 de setembro
• Ensino Superior, Ensino Médio e Ensino Técnico – 21 de setembro
• Ensino Fundamental – 28 de outubro
• Ensino Médio – 20 de outubro
• Ensino Fundamental –12 de novembro

Leite lembrou que protocolos determinados para a 
educação devem ser seguidos pelas instituições

Candidato oficial
RS poderá sediar Web Summit, 
evento de tecnologia e inovação

O Rio Grande do Sul é candi-
dato oficial para sediar um dos 
maiores eventos de tecnologia 
e inovação do mundo, o Web 
Summit. 

O CEO e cofundador do even-
to, Paddy Cosgrave, publicou na 
terça-feira, 24/11, em sua conta 
no Twitter, uma mensagem con-
firmando que a edição de 2022 
acontecerá na América do Sul e 
a disputa para sediar o evento 
está entre Porto Alegre e Rio de 
Janeiro. “Em 2022, haverá um 
Web Summit sul-americano. Nos 
últimos dois anos, passamos de 
uma lista de cinco países para 
um: o Brasil. Agora precisamos 
escolher entre duas cidades in-
críveis: Rio de Janeiro ou Porto 
Alegre? O que diz você?”, escre-
veu Cosgrave. Na sequência, o 
governador Eduardo Leite es-
creveu dois tuítes:Seja muito 
bem-vindo ao Rio Grande do Sul, 
WebSummit! Vamos fazer histó-
ria juntos! #WebSummitPOA

A pauta de trazer o even-
to ao Estado é tratada desde o 
início do ano pelo governo, jun-

tamente com a prefeitura da ca-
pital e diversos parceiros, como 
o Tecnopuc e 4all. O secretário 
de Planejamento, Governança e 
Gestão, Claudio Gastal, é o líder 
do governo na força-tarefa. “Es-
tamos trabalhando forte para 
trazer um dos maiores eventos 
de inovação no mundo. A esco-
lha por RS e Porto Alegre de-
monstra que somos um hub de 
inovação e tecnologia referência 
na América do Sul. Já tínhamos 
uma visita agendada do Paddy 
Cosgrave para o RS em março 
deste ano. Infelizmente, tivemos 
de adiar por causa da pande-
mia”, afirma Gastal.

O Web Summit ocorre anu-
almente desde 2009. No início, 
era realizado em Dublin, na 
Irlanda. A partir de 2016, pas-
sou a ser sediado em Lisboa, 
Portugal. Os participantes são 
grandes empresas, especialis-
tas na área e pequenas startups, 
gerando uma mistura de ideias, 
network e insights entre a co-
munidade ligada à indústria de 
tecnologia global.

Governo faz força-tarefa para trazer o evento para POA

Rápida
As crianças do Muni-

cipal terão um Natal di-
ferente neste ano. No dia 
24/12, às 16h, moradores 
do bairro realizarão um 
evento no Salão Comuni-
tário, a fim de presentear 
as crianças com brinque-
dos e doces. A iniciativa 
das voluntárias Andressa 
Pires e Alessandra Pires da 
Silva foi intitulada “Amor 
em Ação” e contará com 
o auxílio dos presidentes 
do bairro Lindones da Sil-
va Nunes, Nestor Nunes e 
José Rodrigues dos San-
tos. Também auxiliarão os 
voluntários Liege Bertoli-
ni, Fabíola Machado, Dei-
verdison Lutz, Humberto 
Mazui, Tatiane Godinho, 
Adão Godinho, Neusa 
Pires e Ana Paula Nunes. 
Além dos brinquedos, 
as crianças terão à dis-
posição comes e bebes, 
os quais serão providen-
ciados pelos presidentes 
dos bairros. “Faremos um 
evento em local aberto, 
seguindo todos os proto-
colos de segurança, com 
uso obrigatório de másca-
ra”, diz Andressa. As pes-
soas podem auxiliar do-
ando brinquedos novos 
e usados, além de doces. 
Os telefones para contato 
são (54) 99671 0663 e (54) 
99666 8777.

 

De 01/12 a 12/12 doando 2kg de alimento ou 
01 BRINQUEDO  novo ou usado em bom 

estado você ganha: Avaliação + 1ª ajuste 

54 99993.0951 54 3454.4152

Natal Solidário

Ajuste sua coluna e ajude
uma criança
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A próxima segunda-feira, 
30/11, será especial para o 
L’América Shopping. Isso porque 
ele celebra duas décadas de histó-
ria. Resultado da visão empreen-
dedora do Grupo Três S e de um 
trabalho contínuo dos empreende-
dores e lojistas, o L’América trouxe 
inovação, novidades para Bento 
Gonçalves e anualmente busca am-
pliar a oferta de produtos e servi-
ços para seus consumidores.

O shopping conta com uma 
completa estrutura de compras, 

20 de L’América 
Shopping  
Resultado da visão empreendedora do 
Grupo Três S e de um trabalho contínuo dos 
empreendedores e lojistas, shopping conta 
com uma completa estrutura de compras, 
gastronomia, serviços e lazeranos

gastronomia, serviços e lazer e 
está sempre em busca por no-
vidades para proporcionar aos 
clientes a melhor experiência. 
Com todos os protocolos de se-
gurança, que abrangem critérios 
de higiene, limpeza e cuidados 
necessários de prevenção, o 
L’América Shopping é  conside-
rado um ambiente seguro e tran-
quilo, buscando o melhor para 
atender bem a todos os clientes. 
“O L’América Shopping agradece a 
todos que fizeram e fazem parte 

dos 20 anos de história em Bento 
Gonçalves. Aos clientes, empre-
endedores, fornecedores, parcei-
ros e funcionários, nosso muito 
obrigado por fazer parte da nossa 
história”, enfatiza os gestores do 
L’América.

BLACK WEEK
Para celebrar a data, o sho-

pping lançou a “Black Week”. De 
20 a 30 de novembro, lojistas 
irão oferecer descontos de até 
70% de desconto em produtos 

selecionados. Além disso, em 
parceria com CDL Bento Gon-
çalves, os estabelecimentos do 
L’América Shopping estão par-
ticipando da campanha Bento 
Natal Premiado, promovendo 
sorteio de vales-compras. Para 
concorrer, basta efetuar com-
pras nos estabelecimentos par-
ticipantes da campanha, pre-
encher os cupons e depositar 
nas urnas do 3º e 5º andares do 
L’América Shopping. A promo-
ção é válida até 24/12.

Rua 13 de Maio, 877 – Bairro São Bento – 
Bento Gonçalves
(54) 3451.8388 
www.facebook.com/lamericashopping 
www.instagram.com/lamericashopping

lojasantaseiva
54 3055 4972

Há muito a se
comemorar nesses

20 anos de um marco
de Bento Gonçalves!

Parabéns,
L’América Shopping!

Lotérica
Bento Gonçalves

Localizada no L'América Shopping
salas 106/107   térreo

Parabéns a toda equipe
L’América Shopping!

Há mais de 10 anos a Lotérica escolheu o 
L'América Shopping como sua casa e hoje colhe 

os frutos de uma bela parceria de sucesso!

Temos a satisfação e o orgulho
de fazer parte dessas duas décadas

de história de sucesso!

Parabéns a toda equipe
L’América Shopping!

54 3454 5158
Rua 13 de Maio, 877, loja 111/112

Térreo do L'América Shopping, São Bento
www.livrariapaparazzi.com.br
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Adote 
um amigo

A partir desta edição, o 
SERRANOSSA passa a con-
tar com a coluna “Adote um 
amigo”. Semanalmente, se-
rão divulgados animais para 
adoção responsável. Se tiver 
interesse em abrir seu cora-
ção, entre em contato com o 
telefone disponível na publi-
cação.

Dom, 
3 meses, 
porte M

Resgatado de maus-
-tratos, está sob os cuida-
dos de Carmen. Interessa-
dos em adotar e dar um 
lar responsável e de muito 
amor e carinho, entrar em 
contato pelo 99610-4888.

Usando máscara, fazendo liga-
ção de vídeo, mandando presente 
por tele-entrega ou deixando na 
porta de casa. O Natal de 2020 
certamente será muito diferente 
de todos os demais. Foi pensando 
nisso que o Sindilojas Regional 
Bento lançou a campanha institu-
cional “O Natal Bento é a gente que 
faz”. A iniciativa tem duas grandes 
vertentes: a primeira foi a arreca-
dação de recursos entre os asso-
ciados para tornar o Natal ainda 
mais belo e a segunda que quer 
manter vivo o verdadeiro espírito 
natalino, incentivando as pessoas 
a compartilharem suas histórias 
com a #ONATALBENTODAGENTE.

As 132 empresas associadas 
que atenderam ao chamado do 
Sindilojas contribuíram com cotas 
a partir de R$ 90. “Cruzamos o ano 
mudando atitudes, refletindo so-
bre comportamentos, enfrentando 
de frente novos cenários e tendo a 
certeza de que somos parte de um 
todo e que juntos podemos mui-

Espírito natalino

Sindilojas lança campanha 
Natal Bento é a gente que faz
A iniciativa 
arrecadou recursos 
entre os associados 
para decoração e 
agora quer receber 
histórias de Natal 
que inspiram e 
motivam

to mais. Sempre participamos do 
Natal Bento e sempre iremos par-
ticipar”, destaca o presidente do 
Sindilojas Regional Bento, Daniel 
Amadio, que aproveita para agra-
decer cada lojista que está junto 
nesta ação ajudando a iluminar a 
cidade, deixando-a mais atraente, 
com enfeites e apresentações alu-
sivas à data.

Dentro deste pensamento, a 
campanha traz o espírito comu-
nitário à tona. “A gente vai fazer 
do melhor jeito: o nosso. E este 
movimento, todos os anos, é feito 
por lojistas, comerciários e consu-
midores. Porque O Natal Bento é a 
gente que faz”, ressalta. A entidade 
estará divulgando as empresas em 
suas redes sociais, além de iden-
tificá-las com o selo da ação, que 
também estará disponibilizando 

um avatar para as pessoas que qui-
serem usar em seus perfis.

#ONATALBENTODAGENTE
Mas o Sindilojas também quer 

saber como as pessoas vão curtir 
este Natal. Para envolver a comu-
nidade, incentivando as pessoas 
a compartilharem suas histórias 
numa corrente de resgate ao es-
pírito natalino, o material gráfico 
vai conversar com a comunidade 
de um jeito diferente. Usando a 
#ONATALBENTODAGENTE, as 
pessoas poderão contar em suas 
redes como estão sendo os prepa-
rativos, o que vai ter de diferente, 
como vão driblar o momento para 
poder estar com quem amam. A 
ideia é contagiar as pessoas para 
que uma noite possa iluminar um 
ano inteiro.

As empresas parceiras
Agropet Casarão, Aliança Imóveis, Alma Piena, Alumividro, Andreia Modas, Apolo Pisos, Armazém 
Das Tintas, Artcar, Artelana, Artetilica, Assif, Ataque E Defesa, Atitude Esportes, Atualle, Audioparts, 
Auto Elétrica Real, Bento Auto Peças, Bertamoni Materiais Elétricos, Bertoltech, Bg Ferramentas, Bg 
Materiais De Construção, Bob’s Bento Gonçalves, Braido Iluminação, Brechó Cara De Nova, Buffet 
Dalla Costa, Cagipa, Canta Maria, Carraro Veículos, Casa Shopping Móveis, Casagrande Gesso, Cast-
tini Móveis Planejados, Cia Do Micro, Cia Do Sono, Clínica Brasil, Coleccione, Comercial Jr, Comércio 
E Representações Mattielo, Cometa Papéis, Conceitocom, Cadoro,Construbene,Couros Do Valleh, 
Criativa Graf, Crismiolo Empório Gourmet, Cristo Rei Materiais Elétricos, Da Campo Calçados, Dal 
Castel, De Toni Ferragens, Destake Modas, Di Giacomelli, Dicas E Manias, Dolce Gusto, Don Juan, 
Enebê, Escola Sol Do Amanhecer, Filtrare, Floricultura Gazzola, Globo Moda Homem, Good Brechó, 
Gráfica Carta, Gti Racing Parts, Guia-Se Negócios, Horos, Hos Informática, Icomp Computadores, 
Ideias E Presentes, Imobiliária Faggion, Imopur, Império Modas, Inmatech, Intimitá, Know-How Idio-
mas, Jornal Serranossa, Limpacto, Limpbento, Locadora Exclusiva, Loja Moda Mix, Louvre, Maqui-
lagás, Marjorie Emagrecimento E Estética, Maxxi4 Imóveis, Mecânica Unidiesel, Medicinalles, Mer-
cadão Dos Óculos, Mercado Tonietto, Metalúrgica Bortolini, Meu Despachante, Minozzo Colchões, 
Moderna Automação Residencial, Morada Materiais De Construção, Móveis Mejolaro, Multi Aque-
cimento, Mundo Do Presente, Natal Fitness, O Boticário, Odontocenter Assistence, Opção Personal 
Glasses, Óptica Treze De Maio, Orno Home Decor, Ortopedia Medical Center, Ótica Debianchi, Ótica 
Plena, Ótica Visus, Padma, Papelaria Prisma, Pente Fino Barbearia, Pisos E Cia, Porta Azul Modas, 
Pró-Cor Tintas, Projetarium, Prokasa, Public Jeans, Pulse Arquitetura, Real Assessoria Empresarial, 
Realize Bento Imóveis, Rn, Sem Limites, Sensuale Cosméticos, Sicoob Unicoob Meridional, Sonho 
Baby, Supermercado Apolo, Supermercado Maxi Compra, Urbserra, Vacari Contabilidade, Vidraçaria 
Líder, Villa Augusta Decorações, Vinhedos Refrigeração, Vitaseg, Vízia Óptica, Wons Imóveis

Carrinho Agas

Empresas da Serra 
serão agraciadas em 
premiação on-line

Tradicionalmente realiza-
do de forma presencial, no final 
de cada ano, com o objetivo de 
homenagear empresas e perso-
nalidades escolhidas pelos su-
permercadistas gaúchos como 
destaques em suas atividades, o 
Carrinho AGAS 2020 ocorrerá no 
formato on-line pela primeira vez 
em 36 anos de história, na próxi-
ma segunda-feira, 30/11, a partir 
das 21h30, através do canal da 
entidade no YouTube (www.you-
tube.com/AGASPoaRS).

Em sua primeira edição 
100% digital, adotada em função 
do distanciamento social impos-
to pela pandemia de covid-19, o 
evento promoverá uma homena-
gem a todos os gestores e colabo-
radores de empresas da cadeia do 
abastecimento que trabalharam 
na linha de frente durante a pan-
demia. “Será um Carrinho AGAS 
de múltiplas homenagens. Além 
de distinguir as 26 empresas es-
colhidas pelos supermercados 
gaúchos por sua atuação, o even-
to será uma grande homenagem 
a trabalhadores de supermer-
cados, indústrias, propriedades 
rurais, distribuidores, atacados e 
imprensa, que mantiveram suas 
atividades ao longo de 2020 e ga-
rantiram a continuidade do abas-
tecimento das famílias gaúchas”, 
explica o presidente da Associa-
ção Gaúcha de Supermercados, 

Antônio Cesa Longo.
A escolha dos 26 agraciados 

ocorreu através de votação direta 
por parte dos 200 maiores super-
mercados do Estado, que levaram 
em conta critérios como respon-
sabilidade social na pandemia, 
share de mercado, qualidade dos 
produtos ou serviços, relaciona-
mento com o varejo, índices de 
ruptura, capacidade de inovação 
e cumprimento de prazos de en-
trega. O recebimento simbólico 
dos troféus pelos agraciados será 
realizado por vídeo, com direto-
res da AGAS parabenizando os 26 
campeões de 2020.

Da Serra, foram premiados: 
Cooperativa Santa Clara, melhor 
fornecedora de queijos; Isabela, 
melhor fornecedora de biscoitos; 
Orquídea, melhor fornecedor de 
massas; Suvalan foi eleita melhor 
fornecedor de sucos prontos; Co-
operativa Vinícola Garibaldi de 
Espumantes e Cooperativa Viní-
cola Aurora de Vinhos. 

Buscando contemplar todos 
os trabalhadores de supermer-
cados e da cadeia do abasteci-
mento, a AGAS irá sortear entre 
os inscritos no evento dez smar-
tphones da Apple. Para concor-
rer, basta garantir a pré-inscri-
ção no site www.agas.com.br e 
estar conectado à cerimônia de 
entrega dos troféus na noite do 
dia 30/11.
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Processo Seletivo Contínuo – 
Próximas provas: 3, 13 e 17/12

Faça como milhares de pessoas 
e estude numa das melhores 
universidades do Brasil. Com ingresso 
semanal e mensal, a UCS realiza o 
Processo Seletivo Contínuo. 
A taxa de inscrição é de apenas 
R$ 20,00 e o aluno ainda pode 
aproveitar financiamentos, descontos 
e programas de apoio. Tudo para 
facilitar o alcance da tão sonhada 
graduação. 
Não espere mais o Vestibular chegar! 
Participe do Processo Seletivo 
Contínuo e ingresse já na UCS.
Mais informações na Central de 
Atendimento pelo telefone (54) 3449 
5200, ou pelo e-mail atendimento-
carvi@ucs.br.

Super Reforço Pré-Enem
Pensando na aprovação dos inscri-

tos na próxima prova do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem), a Univer-
sidade de Caxias do Sul promove nos 
dias 1º, 2 e 3, 8, 9 e 10 de dezembro, 
o Super Reforço Pré-Enem. A ativida-
de consiste em aulas ao vivo, on-line 
e gratuitas de todos os conteúdos que 
serão aplicados nas provas. 

Para participar basta se inscrever 
no site ucs.br/site/pre-enem para 
receber, posteriormente, os links de 
acesso às aulas, por e-mail. As au-
las ocorrerão sempre à tarde, entre 
13h30 e 17h30.

Financiamento 

PRAVALER
Se você acha que não tem condições de 

arcar com os custos de um curso superior, é 
porque não conhece o PRAVALER, um finan-
ciamento que facilita o acesso à educação no 
Brasil.

A contratação é semestral e pode ser feita 
a qualquer momento do curso. Cada semestre é 
pago em cerca de um ano, sendo que as parce-
las mensais custam cerca de 50% das integrais. 
Além disso, você só começa a pagar a próxima 
contratação quando finalizar a anterior, ou 
seja, as parcelas nunca se acumulam. 

Se você tem interesse em conhecer melhor 
o funcionamento do PRAVALER, acesse www.
pravaler.com.br e faça uma simulação.

Oportunidades com a UCS Carreiras
Se você é estudante e procura uma opor-

tunidade no mercado de trabalho, a UCS 
tem a solução. O Portal UCS Carreiras visa 
facilitar a aproximação dos acadêmicos com 
possibilidades de estágios profissionais, 
oferecendo suporte para o ingresso dos es-
tudantes no mercado trabalho. 

Para saber quais são as vagas oferecidas, 
basta acessar o endereço www.ucs.br/car-
reiras. Também neste endereço o estudante 
pode se cadastrar, sem nenhum custo, apre-
sentando seu currículo e suas qualificações, 
na busca das pretendidas vagas.

Especialização em Terapias 
Cognitivo-Comportamentais

A UCS está com as inscrições abertas 
para a Especialização em Terapias Cognitivo-
-Comportamentais: Da Primeira à Terceira 
Geração.

O objetivo do curso, direcionado a gradu-
ados em Medicina e Psicologia, é contribuir 
com a formação na área, com vistas à realiza-
ção de avaliação, planejamento e implemen-
tação de plano preventivo e terapêutico no 
contexto de clínica ampliada e saúde.

As aulas quinzenais, que no momento se-
rão realizadas no formato on-line, iniciam em 
quatro de dezembro, sempre às sextas, das 
18h30 às 22h30 e sábados, das 8h às 12h e 
das 13h30 às 17h30. A carga horária do curso 
é de 390 horas/aula.

 

Mais informações na Central 
de Atendimento pelo telefone 
(54) 3449 5200, ou pelo e-mail 
atendimento-carvi@ucs.br.

Mestrado em Letras e Cultura 
A UCS promove mais uma edição do Mestrado em 

Letras e Cultura. Coordenado pelo professor Márcio 
Miranda Alves, o curso visa à formação multi/interdis-
ciplinar em Letras - Linguística e Literatura - e estudos 
da cultura.

O público-alvo são os egressos de cursos de Letras 
e também de outras áreas como Pedagogia, Comuni-
cação, História, Artes e Direito, além de outras que se 
relacionem direta ou indiretamente com as linhas de 
pesquisa.

As aulas são realizadas às segundas, terças e quar-
tas-feiras, das 17h15 às 19h30 e das 19h45 às 22h. São 
15 aulas presenciais e cinco aulas de atividades não 
diretamente supervisionadas.

Mais informações podem ser obtidas na aba de 
Pós-Graduação do site www.ucs.br.  Ou contate a área 
de relações com o mercado da UCS, através do What-
sApp (54) 9 9935 6719.

Transfira seus estudos 
para a UCS

Você, que estuda em outra universi-
dade e quer ser aluno da UCS, aproveite 
a oportunidade, peça sua transferência 
e aproveite até 100% das disciplinas 
cursadas, exceto para o curso de Medi-
cina. O processo é simples e tem início 
com a análise prévia das disciplinas que 
você já cursou. 

Para iniciar o processo basta apre-
sentar cópia da Carteira de Identidade, 
do CPF e Histórico Escolar completo 
emitido pela instituição de origem. Com 
a documentação, a equipe da UCS fará 
uma análise e entrará em contato com 
você para apresentar o resultado do 
Aproveitamento de Estudos.  Aproveite 
a oportunidade e estude numa das me-
lhores universidades do Brasil.

Mais informações em www.ucs.br na aba Especializações e MBAs. Ou, contate a área de 
relações com o mercado da UCS, através do WhatsApp (54) 9 9935 6719.

 Dúvidas sobre GRADUAÇÃO? Contate as 
assistentes da área de Graduação da UCS 
Bento, através dos números de WhatsApp: 
(54) 9 9626 2771 e (54) 9 9919 3141.
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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) 
O dia será repleto de surpresas: algumas boas, 
outras nem tanto. Tudo depende de como 
você vai se abrir para as energias. No campo 
profissional, você deve se dedicar aos seus 
projetos mais ambiciosos. Para quem está na 
pista, é bem possível que um amor do passado 
retorne.

Touro (21/4 a 20/5) 
Dia ótimo para quem precisa elaborar novas 
estratégias para superar ou contornar os de-
safios que o campo profissional impõe. Foco 
nas despesas. É hora de refazer seu orçamento, 
colocar os gastos na ponta dos lápis e priorizar 
seus compromissos e os boletos que já existem.

Gêmeos (21/5 a 20/6) 
Situações inesperadas podem forçar você a 
mudar de ritmo, afetando o campo financeiro 
e a forma como você alcança seus objetivos. 
Despesas imprevistas podem prejudicar seu 
orçamento. Evite despesas desnecessárias. In-
vestimentos não estarão favorecidos.

Câncer (21/6 a 21/7) 
Se você vem perdendo o sono por conta de 
um problema, deve aproveitar o dia para resol-
vê-lo de vez. Elabore estratégias de ação e argu-
mentos capazes de impor o seu ponto de vista. 
Na vida pessoal, poderá iniciar conversas satis-
fatórias que servirão para esclarecer as dúvidas.

Leão (22/7 a 22/8) 
Dedique-se a recuperar o fôlego depois das 
tensões enfrentadas. Evite tomar decisões hoje. 
É possível que sua mente esteja cheia de novas 
ideias. Aproveite para fazer planos e construir 
bases sólidas para seu futuro profissional. Se 
está procurando um novo amor, abra o olho.

Virgem (23/8 a 22/9) 
Seu dia será bem agitado e repleto de ativida-
des profissionais. As finanças também serão seu 
foco. Faça os contatos necessários para conse-
guir financiar os seus projetos. O sucesso de 
suas iniciativas dependerá da sua capacidade 
de endereçar seus pedidos. Evite conflitos no 
amor. 

Libra (23/9 a 22/10)
Astral indica rupturas e conflitos nos ambientes 
profissional e familiar, por conta de assuntos 
financeiros. Na vida profissional, pode não ter 
resultados esperados, o que pode desencadear 
desavenças. Discussões em família também po-
dem ocorrer. Use toda a sua diplomacia.

Escorpião (23/10 a 21/11) 
Período favorável para a conclusão de um acor-
do ou parceria profissional. No campo finan-
ceiro, talvez você consiga quitar uma dívida ou 
obter financiamento. Livre-se de qualquer pen-
dência e olhe para o seu futuro com otimismo. 
No amor, a sexta promete novidades. 

Sagitário (22/11 a 21/12) 
Para recuperar o fôlego dos últimos dias, é 
melhor não tomar decisões, especialmente no 
campo financeiro. Quem tem investimento de 
risco deve redobrar a atenção. Faça planos para 
seu futuro profissional e elabore estratégias. No 
amor, alerta de conflito. 

Capricórnio (22/12 a 20/01) 
Clima tenso e agitado. Imprevistos devem atra-
palhar o andamento de suas atividades. Instabi-
lidade em investimentos de risco, mas se você 
tiver destreza poderá contornar os obstáculos. 
Mudanças no ambiente de trabalho. Na saúde, 
atenção com a alimentação. 

Aquário (21/1 a 19/02)
O campo financeiro que deve nortear suas 
iniciativas no dia de hoje, ajudando você a am-
pliar ainda mais sua atuação para implantar os 
seus projetos pessoais. Aproveite o dia de hoje 
e pense na possibilidade de incrementar seus 
negócios e chegar ainda mais longe. 

Peixes (20/2 a 20/3) 
Mudanças importantes no âmbito social e eco-
nômico poderão lhe oferecer oportunidades 
para ampliar o seu campo profissional. Acordo 
ou parceria podem ser muito úteis para levar 
adiante os seus projetos. Campo das finanças 
favorecido para obter lucros inesperados. 

Cruzadas | Respostas na página 10

Tortinha salgada recheada

INGREDIENTES
- ½ xícara (chá) de óleo vegetal
- 1 embalagem (500ml) de leite zero lactose
- 3 ovos
- 2 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sobremesa) de fermento 
químico em pó
- 1 colher (café) de sal
- 3 xícaras (chá) de ingredientes para o 
recheio (pode ser vegetais picados, frango 
desfiado, ovos picados, leguminosas 
cozidas)
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MODO DE PREPARO
No liquidificador, bata o 
óleo, o leite, os ovos, a 
farinha, o fermento e o sal;
Em recipientes individuais 
untados com óleo, coloque 
metade da massa; depois 
espalhe o recheio. Por 
fim, cubra com o restante 
da massa. Leve ao forno 
médio por 30-35 minutos. 
Sirva.

Cinema 
Programação de 26/11 a 02/12

Solução

BANCO 8

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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APDB
SARCASTICO

COLETANEA
EMTSORT

E

ISABELSA
SALISI

SIDRAMAM
AS

BEBEDOURO
VIRARRRP

LMESTOJO
DIEGOAUR

DOB
OLOS

AULASBD
ADVERSARIO

EASACARO

Princesa 
que assi-
nou a Lei 

Áurea (BR)  

Pelos do
rosto do
homem

O que
falta ao
azarado

Que não
morre;
eterno

Tipo de
isolante
térmico

Uma das
camadas
da pele

Flor-
de-(?):

açucena

Cada
porção do

oceano

Aparelho
coletivo

para inge-
rir água

Dígrafo de
"farrapo"

Fazer (?)
a: ser me-
recedor

(?) Nova, 
movimento
da MPB

Nela
trabalha o
pedreiro

(?)
Hypólito,
ginasta

Fruto da
parreira

Iguaria de
festas de 
aniversá-
rio (pl.)

Scooby-
(?), ami-

go do Sal-
sicha (TV)

Antônio
Calmon,
novelista

Deixar 
o local

Exame 
de urina
(sigla)

Parasita
causador 
de alergias

Casa
noturna
Material
de vela

Políticas de (?):
permitem a inclusão

de portadores de
deficiências

Lantejoula Grande
réptil que
foi extinto

Marcelo
(?), apre-
sentador

Cheiro
agradável

Cloro
(símbolo)

Irônico
Seleção de
melhores 

contos (Lit.)

Lições do
professor

Rival;
inimigo

Mudar
de lado 

Consoantes
de "lima"

Antecede 
o "T"

Bebida
de maçã

Utensílio
escolar

Tragos 

Pelos
ares

Seios;
peitos

3/doo — eas. 5/sidra. 9/coletânea. 10/sarcástico.

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

GNC 1
Destruição final – o último refúgio
Ação, 14 anos, 119 minutos.
Diariamente, 16h45, dublado.

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

Trolls 2
Animação, livre, 90 minutos (pré-estreia).
Diariamente, 14h30 e 19h30, dublado.

GNC 2
Destruição final – o último refúgio
Ação, 14 anos, 119 minutos.
Diariamente, 18h30, dublado.
Diariamente, 21h10, legendado. 

Trolls 2
Animação, livre, 90 minutos (pré-estreia).
Diariamente, 13h40 e 16h15, dublado.

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

GNC 5
Enquanto estivermos juntos
Drama, 10 anos, 118 minutos.
Diariamente, 14h45, dublado.

Tenet
Ação, 14 anos, 150 minutos.
Diariamente, 17h15, dublado.
Diariamente, 20h30, legendado. 

GNC 6
Invasão Zumbi 2 – Península
Terror, 12 anos, 116 minutos.
Diariamente, 14h15 e 21h40, dublado.
Diariamente, 19h15, legendado. 

Trolls 2
Animação, livre, 90 minutos (pré-estreia).
Diariamente, 17h, dublado.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 
 Trolls 2
Animação, livre, 90 minutos (pré-estreia).
Diariamente, 15h e 18h20, dublado.

Scooby! O Filme  
Animação, livre, 95 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.
 
Convenção das bruxas
Aventura, 10 anos, 105 minutos.
Diariamente (exceto dias 28 e 1º), 16h e 18h30, 
dublado.
Somente 28/11 e 01/12, 16h, dublado.

Possessão: O Último Estágio 
Terror, 12 anos, 88 minutos.
Diariamente, 20h40, dublado.
  
Destruição Final – O Último Refúgio 
Ação, 12 anos, 119 minutos. 
Diariamente, 20h15, dublado.
 

*Cinema fechado no dia 30/11. Movie 
Arte L’América continua fechado para 
manutenção. 
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Tradição, qualidade e inova-
ção: há 17 anos nascia em Bento 
Gonçalves a Debianchi Ótica, uma 
solução para as famílias que bus-
cavam atendimento acolhedor e 
personalizado, grandes e reno-
madas marcas, soluções para ne-
cessidades dos clientes e, claro, 
condições especiais. Após tanto 
tempo, os princípios seguem os 
mesmos, embora muita coisa te-
nha mudado. Para melhor, claro.

A marca, comandada pelos 
fundadores Dejair De Biasi e 
Enio Bianchetti, cresceu e hoje 
leva toda sua qualidade para 
cinco cidades, em sete unidades 
espalhadas em Bento Gonçal-
ves, Garibaldi, Carlos Barbosa, 
Farroupilha e Lajeado. A rede é 
referência na região. “Sempre 
apostamos no espírito criativo 
e empreendedor na nossa traje-
tória, foi assim quando abrimos 
a primeira loja e é até hoje”, co-
mentam os sócios. 

Ao comemorar mais um ani-
versário, celebrado oficialmente 
no dia 26/11, a Debianchi lan-
çou ofertas especiais para seus 
clientes: peças selecionadas com 
até 70% de desconto durante 
toda a semana, além de distri-
buir mais de 300 brindes e mi-
mos especiais.

Comemoração

Debianchi Ótica celebra seus 17 anos com ofertas especiais
Além de descontos 
de até 70%, loja 
distribuiu brindes 
para seus clientes

Ação solidária

A Debianchi Ótica atua também no engajamento social com 
a comunidade. No mês de outubro, a rede realizou a segunda 
edição da ação solidária “Hora do Bem”, campanha na qual 
a marca oferecia descontos para quem trouxesse alimentos, 
material de higiene e limpeza. A iniciativa resultou em mais 
de duas toneladas de doações, que foram encaminhadas 
para lares e instituições de caridade.

Rede de ótica conta com sete lojas: Bento Gonçalves (com três unidades), 
Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha e Lajeado.



EDIÇÃO 788
Sexta-feira, 

27 de novembro de 2020

Previsão do tempo

Sol com algumas 
nuvens.

Chove rápido durante o 
dia e à noite

28/11
16º
28º

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 

de nublado, com chuva a 
qualquer hora

27/11
17º
25º

Sol com muitas 
nuvens. Pancadas 
de chuva à tarde e 

à noite.

29/11
16º
28º

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

“Chorar não é e não pode 
ser considerado coisa de 
gente fraca. Muito antes 

pelo contrário.”

Thiago 
Galvan

Página 8
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A 23ª edição do Natal mais 
borbulhante do Brasil será dife-
rente neste ano, em virtude da 
pandemia. A prefeitura de Gari-
baldi, por meio da secretaria de 
Turismo e Cultura, iniciou nesta 
semana a decoração natalina. As 
ruas centrais do município rece-
beram iluminação temática ao 
evento, com pinheiros, laços e 
bolas complementando a orna-
mentação. A Árvore Natalina vol-
ta à praça para encantar adultos 
e crianças.

Garibaldi
Decoração natalina será a maior atração 
do Natal Borbulhante de 2020
As ruas centrais 
do município 
receberam 
iluminação 
temática, com 
pinheiros, 
laços e bolas 
complementando 
a ornamentação

A tradicional programação 
artística e cultural do Natal Bor-
bulhante, que movimentava o pe-
ríodo natalino em Garibaldi, com 
desfiles e apresentações artísti-
cas foi cancelada, a fim de evitar 
o acúmulo de pessoas.

Mas o espírito natalino es-
tará presente durante este pe-
ríodo, com músicas ao longo da 
Buarque de Macedo, no Centro 
Histórico de Garibaldi e tam-
bém, em algumas datas, com 
apresentações itinerantes, de 

quartetos e artistas, interagindo 
com a comunidade.

Em um momento especial 
para garibaldenses e turistas co-
nhecerem as lojas e realizarem 
suas compras de Natal, no dia 17 
de dezembro, quinta-feira, Gari-
baldi viverá a 7ª edição da Noite 
Branca.

No dia 24 de dezembro, a 
Paróquia São Pedro, em conjunto 
com o Movimento de Emaús e o 
apoio da secretaria de Turismo e 
Cultura, realizam uma celebração 

A programação do Natal Bento 
segue com diversas atrações nos 
próximos dias. Na última quarta-
-feira, 25/11, a Caravana de Natal 
percorreu os bairros São Bento, Ci-
dade Alta e Botafogo, com a banda 
de Papais-Noéis. Na próxima sema-
na, outros bairros serão contem-
plados. O trajeto, o dia e o horário 
serão confirmados em breve pela 

com a encenação do nascimen-
to de Cristo, às 20h, na Praça da 
Igreja Matriz São Pedro.

De acordo com o secretário 
de Turismo e Cultura, Paulo Salvi, 
neste ano a administração bus-
cou fortalecer ainda mais o espí-
rito natalino, mas muito atenta 
com as responsabilidades que o 
momento exige. “Não deixamos 
de marcar esta data tão signifi-
cativa e levar aos garibaldenses 
e visitantes momentos de alegria, 
espírito de paz e reflexão”.

Fotos Ana Biondo

Programação dos próximos 
dias contará com shows, 
espetáculo e caravana

Natal Bento

prefeitura de Bento Gonçalves. 
Já neste final de semana, a co-

munidade poderá assistir às apre-
sentações dos Canarinhos, com o 
Tenor Dirceu Pastore, e da Orques-
tra de Bento Gonçalves, na Via Del 
Vino. Já na quinta-feira, 03/12, será 
a vez do Espetáculo Disney Magia 
de Natal. Em caso de chuva, os sho-
ws serão cancelados. 

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

Caravana de Natal percorreu os bairros da cidade na quarta-feira, 
25/11. Atração também será realizada na próxima semana
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