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EMBALAGENS E UTILIDADES

EM NOVO ENDEREÇO

Pai é acusado de matar o próprio 
filho e choca a comunidade

N
otícias de Bento

Menino de dois anos foi morto por sufocação e esganadura, 
revela delegada Deisi Salton Brancher, que deu início à 
investigação. Suspeita é que Rafael Parisotto, que completaria 
três anos no final deste mês de dezembro, teria sido morto 
pelo próprio pai, Bruno Parisotto, em sua residência em 
Garibaldi. Crime comoveu toda a região.

Munícipio está 
obrigado a cumprir 
decreto estadual, que 
proíbe realização de 
eventos, competições 
e ainda restrições 
de horários de 
funcionamento de 
bares e restaurantes. 
Permanência em 
praças está proibida

Coronavírus

Região volta a viver rotina de restrições 
impostas pela bandeira vermelha

Bento supera 15 mil 
infrações de trânsito 
até setembro

Geral| 2 e 3

Vacina

Médica esclarece se 
vacinas em estudo 
podem ser eficazes 

Geral| 17

Geral| 4

Imóveis

Número de unidades 
em oferta é o menor 
dos últimos 10 anos
Censo Imobiliário apontou que Centro e São 
Francisco são os bairros com mais estoque de 
imóveis em Bento Gonçalves 

Júlia Milani

Eduarda Bucco
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Eduarda Bucco
Bento Gonçalves não é ape-

nas conhecida por suas belas 
rotas turísticas, marcadas por 
extensos parreirais e por viníco-
las de renome. Entre os próprios 
bento-gonçalvenses e entre mo-
radores das cidades vizinhas, o 
município também leva a fama 
por sua cultura no trânsito. Não 
ligar o pisca, passar em sinal 
vermelho, estacionar em locais 

A cidade dos fora da lei?

Bento registrou 15.273 infrações de trânsito 
até setembro, apontam dados do Detran
Número representa 
620 infrações a 
mais do que aquelas 
registradas em todo 
o ano passado e 
também é quase 
130% maior que as 
autuações registradas 
no mesmo período 
em Bagé, cidade 
gaúcha com o mesmo 
número de habitantes. 
O que explica o 
comportamento no 
trânsito em Bento?

proibidos e não respeitar a faixa 
de pedestres são algumas das in-
frações mais comuns constatadas 
pelos motoristas que dirigem na 
cidade. De acordo com o Detran, 
até setembro deste ano foram 
registradas 15.273 infrações de 
trânsito no município – cerca de 
56 por dia. O número represen-
ta 620 infrações a mais do que 
aquelas registradas em todo o 
ano passado. Além disso, é qua-
se 130% maior que as autuações 
registradas no mesmo período 
em Bagé, cidade gaúcha com pra-
ticamente o mesmo número de 

Estacionar em local proibido, como o flagrante deste veículo na 
parada de ônibus, é uma das infrações mais recorrentes

habitantes e com frota de apenas 
cerca de 10% menor.

Na área urbana, até outubro, 
foram 5.044 infrações, de acor-
do com dados do Departamento 
Municipal de Trânsito (DMT). 
Até novembro, na BR-470, a Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF) já 
registrou cerca de 7 mil autos de 
infrações – sem contar aquelas 
de radar. Ainda conforme o DMT, 
na área urbana as principais au-
tuações dizem respeito à passa-
gem em sinal vermelho, ao uso 
do celular ao volante e à falta de 
licenciamento. 

Mas o que leva Bento Gon-
çalves a ser conhecida por seu 
desrespeito às leis no volante? 
Na visão dos instrutores de cur-
sos especializados de trânsito do 
Sest Senat, Evandro Colognese 
e Maurício Farias, um primeiro 
ponto que deve ser analisado é 
a estrutura da área urbana. “As 
ruas foram projetadas de forma 
que não comportam todo o flu-
xo de veículos existente hoje na 
cidade. Segundo a secretaria de 
Mobilidade Urbana, hoje nós te-
mos dois veículos por habitante”, 
ressalta Farias. Apesar disso, os 

profissionais concordam que o 
grande responsável é aquele que 
está atrás do volante, que se di-
ferencia pela cultura criada no 
município. “A gente aborda em 
sala de aula que o motorista de 
Bento, fora de Bento, é diferente. 
Aqui, ele anda em uma velocida-
de maior e não respeita certas si-
nalizações”, continua o instrutor.

Colognese, que reside em 
Carlos Barbosa, consegue levar 
um exemplo prático para seus 
alunos em sala de aula: “Para nós 
[de Carlos Barbosa] parar na fai-
xa de segurança é regra. E lá só 

temos a sinalização horizontal. 
Em Bento, mesmo com a sinali-
zação vertical, os motoristas não 
respeitam a faixa”, analisa.

Na visão dos instrutores, os 
motoristas de Bento acabam se-
guindo a máxima de que “todos 
fazem”, copiando a atitude do ou-
tro no trânsito, a qual é repassa-
da de pais para filhos. “Vejo muito 
aqui a falta de direcionamento de 
faixa, o motorista não se coloca 
no lugar certo. Se a faixa horizon-
tal está dizendo para ficar à di-
reita, ele fica na esquerda, depois 
pula para a direita”, cita Evandro. 
“Me parece que o condutor de 
Bento quer sempre levar vanta-
gem”, complementa. 

Para Farias, também é possí-
vel notar um comportamento di-
ferente do motorista quando ele 
está atrás do volante e quando 
assume o papel de pedestre ou 
passageiro. “Quando motorista, 
exige que o pedestre passe pela 
faixa. Mas quando é pedestre, não 
passa. Quando é passageiro, não 
coloca o cinto de segurança”, cita. 
“Falta de conhecimento sabemos 
que não é”, continua. 

COMO MUDAR 
O COMPORTAMENTO?
Durante suas aulas, os ins-

trutores revisam todas as normas 
gerais de circulação e conduta 

Imagens de infrações são compartilhadas diariamente nas redes 
sociais e, muitas vezes, viram memes na Internet

Júlia Milani Fotos: reprodução Facebook
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presentes no Código Brasileiro 
de Trânsito, a fim de conscienti-
zar os futuros motoristas espe-
cializados. “Sempre coloco aos 
alunos a questão da educação, 
de querer fazer um pouco a mais, 
10% a mais. Se agirmos 10% a 
mais de forma correta, já não 
reduziríamos muito essas 15 mil 
infrações? “, questiona. 

Para os instrutores, a educa-
ção no trânsito deveria ser um 
tema de maior atenção dentro 
da educação básica dos jovens. 
Isso porque, atualmente, os ado-
lescentes completam 18 anos e 
já procuram o Detran para a sua 
primeira habilitação. “É ali que o 
poder público poderia trabalhar 
esse futuro condutor, estamos 
perdendo muito esse campo”, 
analisa Colognese. “Se pegarmos 
a lei de diretrizes básicas da edu-
cação, ela reforça que a educação 
tem que ser um ato contínuo 
em todos os níveis, inclusive no 
trânsito. Mas raramente nos per-

O trânsito é um espaço coletivo, 
que exige respeito, empatia e 
tolerância, alerta psicóloga

mitem entrar nas escolas, nos so-
licitam apenas em setembro, no 
dia do motorista, e em maio, no 
Maio Amarelo, e o restante dos 
meses? É uma questão de estar 
sempre reforçando, batendo na 
mesma tecla, ou com campanhas, 
ou com a abertura para que a 
gente possa entrar nas escola se 
falar sobre trânsito”, complemen-
ta Farias. 

Por fim, os instrutores res-
saltam que é necessário fazer 
os condutores entenderem que 
cometer infrações é errado e que 
culpar o excesso de fiscalização 
não é a solução. “Os alunos cos-
tumam se referir aos pardais, 
por exemplo, como a indústria 
da multa. Então eu falo: ‘vamos 
quebrar essa indústria? Respei-
tando as leis de trânsito?’. Porque 
o código brasileiro veio para hu-
manizar o trânsito, mas para isso 
precisa do nosso compromisso 
enquanto ser humano”, finaliza 
Farias. 

O desrespeito às 
leis de trânsito, a pressa e a into-
lerância são fatores que podem 
levar a situações extremas de es-
tresse e acidentes. Na opinião da 
psicóloga Renata Rigon Cimadon, 
o principal motivo de conflito no 
trânsito está ligado à impotência 
em relação à presença do outro. 
“No trânsito passamos por situ-
ações que nos dificultam e até 
nos impedem a mobilidade “livre” 
como desejaríamos. E não é livre 
sem regras e leis, mas é livre no 
sentido que não podemos, por 
exemplo, controlar a velocidade 
do outro. O que podemos fazer 
se o carro da frente está a 20km 
por hora e nós temos pressa?”, 
exemplifica. 

Diante de situações como 
essa, muitos motoristas acabam 
tendo comportamentos inade-
quados e prejudiciais à boa flui-
dez do trânsito. “’Grudar’ no carro 
da frente, buzinar quando algo 
ocorre diferente do que gosta-
ria, ultrapassar pelo lado errado 
causando maior risco de aciden-
te, além de gestos e gritos para 
outros condutores”, cita. Na visão 
da psicóloga, todos esses com-
portamentos podem ter uma raiz 
comum: a intolerância. 

Por conta disso, a rotina de 
uma pessoa que já vinha preo-
cupada ou estressada por outras 
questões, ou que já tem uma 
personalidade mais agressiva e/
ou ansiosa, pode se tornar ainda 
mais difícil. “Se uma pessoa já 

está estressada, acaba se estres-
sando mais ainda se passar por 
alguma situação desagradável 
no trânsito. E o estresse em níveis 
muito altos pode causar brigas 
entre condutores e até acidentes 
graves”, alerta. 

Para Renata, a pressa caracte-
rística dos dias atuais reforça com-
portamentos que visam ganhar 
tempo no trânsito. “Isso faz com 
que muitas pessoas queiram an-
dar mais rápido, se irritando com 
facilidade com quem anda mais 
devagar. Ou, ainda, algumas pes-
soas aproveitam o trânsito para 
fazer outras tarefas, como respon-
der mensagem pelo celular”.

A psicóloga finaliza dizendo 
que a melhor forma de evitar situ-
ações desagradáveis no trânsito 
é buscar a conscientização, “no 
sentido de lembrar ou  reconhe-
cer que o trânsito é um espaço 
coletivo e compartilhado que exi-
ge respeito, empatia e tolerância. 
Assim como organização, pela 
questão do tempo e possíveis im-
previstos”, conclui. 

Instrutores de cursos de trânsito do Sest Senat Evandro 
Colognese e Maurício Farias apostam na conscientização 
nas escolas para mudar realidade do trânsito local

Multas de trânsito poderão ser 
pagas com até 40% de desconto 
caso o infrator renuncie de defesa

Proprietários de veículos 
e condutores do Rio Grande do 
Sul já podem receber suas noti-
ficações de infrações e multas de 
trânsito diretamente no celular. 
O DetranRS aderiu ao Sistema 
de Notificação Eletrônica (SNE) 
do Denatran, que permite maior 
agilidade no processo e garante a 
possibilidade de pagamento das 
multas com até 40% de desconto, 

caso o infrator renuncie apresen-
tação de defesa e interposição re-
curso da autuação.

O desconto vale para infra-
ções cometidas a contar do dia 1º 
de dezembro e em que o proprie-
tário de veículo ou condutor já 
tenha o aplicativo Carteira Digital 
de Trânsito no smartphone, com 
a opção de recebimento de notifi-
cação no formato eletrônico.

Eduarda Bucco

Divulgação
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Eduarda Bucco
Quase 200 vacinas conta o Co-

ronavírus estão em fase de testes 
em todo o mundo, de acordo com 
informações da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). Dessas, pelo 
menos dez já atingiram a fase três 
de estudos, que é a de teste em lar-
ga escala em humanos. No Brasil, 
quatro delas estão sendo testadas: 
a candidata produzida pela ameri-
cana Pfizer, em parceria com o la-
boratório alemão BioNtech; a vaci-
na da Universidade de Oxford, em 
parceria com a farmacêutica britâ-
nica AstraZeneca; a da Johnson & 
Johnson e a Coronavac, produzida 
pela farmacêutica chinesa Sinovac, 
em parceria com o Instituto Bu-

Coronavírus

Estudos com vacinas avançam em tempo 
recorde e levantam a questão: é seguro?
Pesquisa feita no país 
aponta que 20% da 
população brasileira 
não se vacinaria. 
Médica infectologista 
do Tacchini, Nicole 
Golin, reforça que 
a única forma de 
combater a COVID-19 
é conseguindo uma 
grande porcentagem 
de pessoas imunizadas

tantan, em São Paulo.
Nesta semana, o Reino Unido 

foi o primeiro país do mundo a 
aprovar uma vacina, por meio da 
Agência Reguladora de Saúde e 
Produtos Médicos do Reino Unido 
(MHRA, sigla em inglês). A licença 
foi dada à vacina do grupo Pfizer/
BioNTech e as imunizações deve-
rão iniciar na próxima semana, de 
acordo com o Ministério da Saúde 
britânico. 

Apesar do avanço dos estu-
dos relativos às vacinas contra o 
Coronavírus, no Brasil algumas 
pessoas já afirmaram que não fa-
rão a imunização. De acordo com 
a pesquisa “Global Attitudes on a 
Covid-19 Vaccine”, realizada pelo 
Instituto Ipsos em outubro, cerca 
de 20% das pessoas não se vaci-
nariam contra a COVID-19. Entre 
esse percentual de brasileiros, 
48% justificaram que estão pre-
ocupados com o avanço muito 
rápido dos testes clínicos. Além 

disso, 27% citaram preocupação 
com os efeitos colaterais, 7% não 
se vacinariam porque não acredi-
tam que a imunização seria eficaz, 
7% alegam que o risco de contágio 
pela COVID-19 é baixo, 6% se de-
claram contra vacinações em geral 
e 3% mencionaram outras razões. 
Globalmente, o motivo mais citado 
foi a preocupação com efeitos cola-
terais (34%).

Após divulgação da pesquisa 
pelo SERRANOSSA, diversos lei-
tores se posicionaram contrários 
à vacina, com afirmações como: 
“Confio mais em minha imunidade 
do que na vacina”, ou “Só com com-
provação científica, isso demora 3 
a 4 anos para sair”. 

Segundo a infectologista do 
Hospital Tacchini, Nicole Golin, 
esse não é o momento para dis-
cutir a segurança e a importân-
cias das vacinas. “Elas são um dos 
maiores avanços em termos de 
saúde pública. Permitiram a erra-

dicação de doenças como varíola 
e poliomielite”, ressalta. A médica 
cita o aumento da disseminação 
de notícias falsas como a principal 
causa da diminuição da importân-
cia da cobertura vacinal contra 
diferentes doenças, “como o sa-
rampo por exemplo, que estava er-
radicado e, pelos baixos índices de 
vacinação, acabou reaparecendo”. 

Nicole afirma que a única 
forma de combater realmente a 
pandemia da COVID-19 é conse-
guindo uma grande porcentagem 
de pessoas imunizadas na socie-
dade. “Precisamos entender que a 
decisão de não tomar uma vacina 
terá consequências para a socie-
dade como um todo. Vacina é um 
ato de saúde coletiva, não um ato 
individual”, afirma. “Quando al-
guém deixa de se vacinar, deixa 
de gerar imunidade de rebanho, 
que é o que protege as pessoas 
mais vulneráveis. A doença para 
de circular quando se atinge uma 
boa parte da população vacinada. 
Dessa forma, a doença não tem 
como chegar nas pessoas mais 
vulneráveis, ou seja, todos nós 
somos responsáveis por protegê-
-los”, complementa. 

A médica ainda afirma que 
diversas vacinas têm apresentado 
bons índices de segurança e eficácia 
e que mais de um tipo de imuniza-
ção se faz necessário na sociedade, 
tendo em vista a quantidade de do-
ses necessárias em todo o mundo. 

Gaúcho conta sobre sua 
experiência como voluntário 
da vacina de Oxford

O jornalista gaúcho Mateus 
Barreto foi um dos mil voluntários 
selecionados para participar dos 
testes da vacina desenvolvida pela 
Universidade de Oxford, da Ingla-
terra, em parceria com a empresa 
AstraZeneca, no Hospital Univer-
sitário de Santa Maria. “Me vo-
luntariei porque, além de ser um 
momento histórico, é necessário. 
Precisamos nos candidatar para 
que esses testes sejam aprovados 
o quanto antes, para que a vaci-
na possa também ser aprovada o 
mais rapidamente possível”, revela.   
Barreto faz parte de um grupo 
de profissionais que têm contato 
frequente com outras pessoas, a 
área da comunicação, e na épo-
ca estava trabalhando em uma 
campanha política. Dessa forma, 
preencheu os requisitos para ser 
incluso na pesquisa. Para tanto, 
o jornalista passou por uma série 
de exames e consultas médicas 
e precisou assinar um termo de 
responsabilidade. De acordo com 
Barreto, o único sintoma detecta-
do até o momento foi dores nas 
pernas, que cessaram após um 
período de descanso. “O monito-
ramento pela equipe do hospital 
é feito toda quinta-feira. Recebo 
uma mensagem no WhatsApp 
pela manhã e perguntam se estou 
sentindo algum sintoma. Vou ser 
monitorado até o final do estudo 
[pelo período de um ano]”, conta.  
Conforme Barreto, alguns dos 
voluntários estão recebendo, 
propriamente, a vacina contra o 
Coronavírus. Os demais, uma dose 
contra a Meningite e, outra, de 
placebo. A revelação sobre quais 
doses foram aplicadas será feita 
apenas ao final do estudo. “De-
pois de seis meses a gente retorna 

para fazer as demais doses. Se a 
vacina for aprovada antes desses 
seis meses, eles irão chamar os 
voluntários e vão contar qual va-
cina a gente tomou. Quem tomou 
as duas doses da COVID-19 está 
imune, mas quem tomou placebo 
e meningite vai ganhar a imuniza-
ção. Então todos têm imunização 
garantida, gratuitamente”, explica.  
O jornalista fez a primeira dose 
em outubro e fará a segunda nos 
próximos dias, mas já se mostra 
confiante quanto aos resultados. 
A última pesquisa sobre o estudo 
no mundo apontou que a vacina 
em questão já demonstrou 94% 
de eficácia.  “Essa onda negacio-
nista que estamos vivendo con-
tra as vacinas é um problema de 
saúde pública. A gente viu que a 
vacinação contra a poliomielite foi 
a mais baixa dos últimos 20 anos 
e isso terá um reflexo daqui a 10, 
15 anos... Então eu diria para que 
as pessoas participem dos testes. 
Não tem perigo nenhum. A gente 
se protegendo também está pro-
tegendo todos ao nosso redor”, 
finaliza.

Divulgação

Arquivo pessoal
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Eduarda Bucco
O governo do Estado mante-

ve 19 regiões em bandeira ver-
melha na 30ª rodada do Distan-
ciamento Controlado, incluindo 
Caxias do Sul (Serra Gaúcha). A 
última vez que a região tinha per-
manecido em bandeira vermelha 
havia sido no início do mês de 
agosto. O anúncio foi feito na tar-
de de segunda-feira, 30/11. Até 
então, as regiões que tivessem 
optado pelo modelo de cogestão 
poderiam adotar medidas mais 
brandas quando estivessem clas-
sificadas em bandeira vermelha. 
Entretanto, o governador Eduar-

Bandeira vermelha

“Precisamos fazer um esforço emergencial 
para os próximos 15 dias”, pede Pasin
Município é obrigado 
a cumprir decreto 
estadual, que proíbe 
a realização de 
eventos sociais, 
competições e 
ainda abertura de 
cinemas e restrições 
no horário de 
funcionamento 
de comércio e 
restaurantes. 
Prefeitura promete 
fiscalização

do Leite anunciou a suspensão 
da medida, devendo cada região 
respeitar os regramentos impos-
tos pelo sistema do Estado. 

Junto à divulgação das clas-
sificações, o governador anun-

Mesmo de férias, Pasin coordenou gabinete de crise e pediu 
apoio da comunidade para não promover aglomerações

ciou mudanças nos protocolos 
da bandeira vermelha, que serão 
válidas até o dia 14/12, confor-
me decreto estadual. Alguns 
setores acabaram beneficiados, 
como é o caso do comércio va-

Prefeitura bloqueia áreas de 
uso comum na Planalto

Na terça-feira, 01/12, a prefeitura de Bento Gonçalves, por 
meio do Departamento Municipal de Trânsito (DMT) fez o blo-
queio de algumas áreas de uso comum na Planalto. A medida se-
gue as novas determinações impostas pelo governo do Estado às 
regiões em bandeira vermelha. Na Praça Achyles Mincarone foram 
interditadas as pracinhas e a academia ao ar livre. Além disso, o 
DMT colocou cones para evitar a utilização da ciclo faixa. Ao longo 
da semana, também foram interditadas as pracinhas e academias 
ao ar livre nos demais bairros da cidade. 

O novo decreto do governo do estado impõe restrição de 
permanência em espaços abertos sem controle de público, como 
ruas, praias, parques e praça, além da proibição da utilização de 
áreas comuns em condomínios e clubes. 

Em relação às fiscalizações, a prefeitura ressalta que o estado 
designou a Brigada Militar para cumprir esse serviço e reafirmou 
que a administração municipal não quer aplicar multas à popula-
ção. “Não são 5 URM entrando nos cofres públicos que irão fazer 
a diferença. Queremos que a população entenda o que estamos 
vivendo. Tudo que pudermos fazer sem chegar no limite da pena, 
a gente vai fazer”, afirma o prefeito Guilherme Pasin. 

De acordo com o subcomandante do 3º BPAT, Major Becker, a 
Brigada Militar irá agir a partir da progressão de atitude do mora-
dor. “Não existe um ato de repressão, existe a orientação. Depois, 
um encaminhamento para uma possível multa e, por fim, a prisão 
por descumprimento. Mas vamos seguir essa linha de progressão”, 
afirma. 

Comércio pode funcionar com 50% de sua capacidade e somente 
até às 20h, o que limita horário de funcionamento dos shoppings

rejista não essencial, que pode 
abrir com 50% dos trabalhado-
res e apenas com restrição de 
horário (até as 20h). 

No caso dos restaurantes e 
bares, o horário de funcionamen-
to é até as 22h e o atendimento 
deve ser feito com os clientes 
sentados, com distanciamento 
de dois metros entre as mesas e 
para grupos de até seis pessoas. 
Está vedada a música ao vivo. 

Entre os setores que não 
podem funcionar em bandeira 
vermelha estão os cinemas, os 
eventos sociais e as competições 
e treinos de atletas amadores. 
Ainda, ficam vedadas as ativida-
des em locais fechados, a per-
manência em locais abertos sem 
controle de público (ruas, praias, 
parques, praças, etc) e o uso de 
áres comuns em condomínios e 
clubes.

“Nesses últimos dias todos 
relaxamos nossos cuidados. É 
compreensível, porque estamos 
cansados. Mas a gente pede um 
esforço emergencial para os 
próximos 15 dias. Se os nossos 
indicadores melhorarem, traba-
lharemos fortemente para tentar 
reverter [a bandeira vermelha] 
antes dos 15 dias. Então quere-
mos passar essa mensagem, para 
que a população e os empreen-
dedores respeitem as regras e 
evitem saídas desnecessárias”, 
solicitou o prefeito Guilherme 
Pasin. 

Fotos: Eduarda Bucco
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Suspensão de eventos sociais e 
festas de final de ano gera revolta 

O novo decreto estadual 
proibiu, novamente, a reali-
zação de eventos sociais nas 
regiões classificadas em ban-
deira vermelha no modelo do 
Distanciamento Controlado. 
Além disso, impôs que prefeitu-
ras, estabelecimentos privados 
e condomínios suspendam as 
festas de final de ano. A medida 
revoltou profissionais do setor 
de eventos de Bento Gonçalves, 
os quais realizaram uma mani-
festação na terça-feira, 01/12, 
em frente à prefeitura munici-
pal. Os manifestantes saíram 
da Pipa Pórtico, na entrada da 
cidade, seguindo até o Centro. 
Com caixas de som, cartazes e 
discursos, manifestaram sua 
contrariedade ao novo decre-
to, afirmando que o setor de 
eventos vem sendo o mais pre-
judicado desde o início da pan-
demia. 

Para a proprietária da em-
presa Linda Flores, especializa-
da em decorações para eventos 
e venda de flores, Renata Ca-
valet, o segmento se viu, nova-
mente, diante da necessidade 
do adiamento ou cancelamento 
de eventos. “Está meio compli-
cado. As noivas [por exemplo] 
estão extremamente estressa-
das e cansadas de marcar e des-
marcar. O setor de eventos foi o 
que mais sofreu”, reafirma. 

De acordo com a profissio-
nal, para manter as contas em 
dia, a empresa está focando 
100% na venda de flores, além 

da decoração de casas. “Esta-
mos trabalhando meio turno e 
assim vai, para tentar dar a vol-
ta”, desabafa. 

No setor público, a prefei-
tura de Bento Gonçalves anun-
ciou a suspensão de todos os 
eventos programados para o 
Natal Bento 2020 desta sema-
na. Dessa forma, os shows que 
estavam programados para 
quinta, 03/12, sexta, 04/12, e 
para o final de semana foram 
suspensos – inclusive a carava-
na da Banda de Papais-Noéis, 
que iria passar na terça, 01/12, 

e quarta-feira, 02/12, por dife-
rentes bairros da cidade. 

De acordo com o secretário 
municipal de Turismo, Rodrigo 
Parisotto, o Carrossel instalado 
no centro da cidade também 
permanecerá fechado. “Se hou-
ver volta da bandeira laranja, 
vamos fazer programação to-
dos os dias, porque não quere-
mos que aquele artista que se 
preparou tanto seja prejudica-
do. Vamos tomar todos os cui-
dados para que todos fiquem 
bem. É um momento que abate 
a todos”, declarou o secretário.

Outro setor que vem sendo fortemente prejudicado diante 
das restrições impostas pelo governo estadual é o Cinema. Após o 
fechamento ainda em março, as salas de cinema haviam reaberto na 
segunda quinzena de outubro, permanecendo pouco mais de um mês 
em funcionamento. “Ficamos apavorados, pois foram oito meses sem 
trabalhar/faturar e vamos seguir da mesma forma. Estamos no período 
de pagamento do décimo terceiro e próximo ao término do benefí-
cio disponibilizado pelo governo”, relata a proprietária da Movie Arte 
Cinemas, Roberta Gorniski. Ela ainda destaca que, durante o período de 
reabertura dos cinemas, não foi possível trabalhar com todas as salas, 
tendo em vista que alguns equipamentos acabaram danificados após fi-
carem um longo período ociosos. “Nós não recebemos nenhum tipo de 
recurso financeiro e nem somos vistos como uma empresa que oferece 
cultura à comunidade ou recolhe tributos e gera emprego, mas sempre 
estamos no topo das listas para fechamento nos Decretos”, lamenta.

Apesar da revolta em relação ao novo fechamento, Roberta afirma 
que não foi surpresa ao setor, devido à falta de cuidados que vem sendo 
observada. “Os cuidados diminuíram de forma assustadora. E a cada 
pausa feita com a pandemia é sugerido que o cinema é um dos locais 
mais propícios ao contágio, o que não é verdade, pois os cuidados são 
sempre impecáveis. O distanciamento é realmente respeitado, cuidados 
com sanitização, o que visivelmente não está acontecendo em outros 
estabelecimentos. Observamos muitos locais sem álcool em gel, sem 
limpeza das superfícies e os atendentes sem máscara, que ainda falam: 
“não aguentamos mais”. E nós?”, questiona.

Para as próximas semanas, Roberta revela que há o risco de a Movie 
Arte não receber lançamentos, como Mulher Maravilha 1984, que estava 
previsto para o dia 24/12. De acordo com a empresária, o título “daria 
um pouco de fôlego” às despesas deste final do ano. “Caso essa situação 
se estenda por mais semanas, corremos o risco de não ter mais conte-
údo para janeiro e fevereiro. Dessa forma, chegaremos a um ano sem 
trabalhar, o que torna impossível nos mantermos em pé”, conclui. 

Salas de cinema sofrem 
novamente com o fechamento

Profissionais do ramo de eventos fizeram um protesto em frente 
à prefeitura, manifestando contrariedade ao novo decreto do 
Estado, que proíbe a realização de eventos

Após reunião com os di-
ferentes setores do município 
durante a terça-feira, 01/12, o 
prefeito de Bento Gonçalves, Gui-
lherme Pasin, anunciou que en-
caminhará sugestões ao governo 
do Estado em relação ao modelo 
do Distanciamento Controlado. 
Um documento com alternativas 
para os setores de eventos, es-
portes e atividades religiosas foi 
elaborado.

A medida foi anunciada por 
Pasin em um vídeo em suas re-
des sociais, no qual afirma que os 
dados epidemiológicos do mu-
nicípio são diferentes daqueles 
apresentados pela região como 
um todo. “Fazemos parte de um 
contexto regional e devemos 
cumprir com as determinações, 
mas cumprir não me obriga a 
concordar com as regras. Como 
prefeito, preciso apresentar al-
ternativas e soluções para que 
o governador repense e busque 
alternativas para os setores que 
são mais impactados”, declarou. 

O prefeito ressaltou que o 
momento exige cuidados, mas 
que não pode permitir que os 
setores mais afetados com a pan-
demia continuem sofrendo as 
consequências. “Estamos viven-
do momentos tensos, que os ner-
vos ficam à flor da pele, mas mais 
do que nunca é necessário uma 
palavra de tranquilidade, para 
encontrarmos o nosso melhor 
caminho. Esse ano foi muito pe-
sado, mas nós temos que superar 
nossos desafios”, finalizou. 

Bento pede 
flexibilização para 
os setores mais 
atingidos

Rádio Difusora

D
ivulgação
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Thiago Galvan - Atualidades

Quem conhece a obra do professor Howard Zehr intitulada “Trocando as 
Lentes: um novo foco sobre Crime e Justiça” certamente foi remetido para ela 
quando leu esse título. E não digo que, de certa forma, não haja uma relação 
entre essa pequena reflexão e a obra difundida mundialmente pelo profes-
sor de sociologia e precursor da justiça restaurativa no mundo.

Todavia, a minha reflexão é um pouco mais singela. E não pretende, de 
forma alguma, aprofundar questões para as quais eu nem sequer tenho ha-
bilitação técnica, que seriam a Psicologia e a Antropologia. Vou me resumir 
à minha insignificância e falar das relações humanas. Essas, aliás, têm sido 
um redivivo em meu cotidiano que, às vezes, eu mesmo tenho dificuldade 
de acompanhar.

As pessoas entram e saem das nossas vidas de tantas formas, algumas 
curiosas ou inesperadas, que às vezes ficamos surpreendidos com isso. Po-
rém, as coisas são como elas são e só acontecem como têm que acontecer. E 
quando têm que acontecer. E duram somente o tempo que têm que durar. E 
são assim! E está tudo bem...

Pois bem, uma dessas pessoas, conhecidas de uma maneira ines-
perada, me trouxe uma das maiores lições que essa vida poderia me 
trazer. Com redução da capacidade visual desde a tenra infância, fazen-
do toda a sorte de tratamentos possível para tal, desde aquela época 
descobriu-se com 80% - isso mesmo, 80% - de sua visão comprometida. 
O que para alguns poderia ser algo trágico, servindo de desculpa para uma 
vida sem graça e cheia de limitações, foi a mola propulsora, a faísca para a 
chama de alguém com muita força e muito para ensinar.

Ana Paula é o nome dela. Ela se formou em arquitetura, morou na Aus-
trália, buscou seu lugar ao sol.

Quando já achava que não mais tinha para onde correr, quando a tris-
teza bateu, sentindo-se incapaz de fazer trabalhos simples como ser “house 
cleaner” ou “waitress”, recebeu a luz divina que lhe fez enxergar que, desde a 
sua infância, desde antes de 11 seus anos de idade, a vida havia lhe mostrado 
o que fazer: inspirar pessoas.

E Ana fez e faz isso muito bem! Ana trocou as suas lentes. Ana mostrou 
que não existem situações ruins, nós é que estamos enxergando com as len-
tes erradas.

Obrigado, Ana! Mil vezes obrigado!
Até a próxima!

Trocando as lentes

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

Pedro Della Côrte - Saúde e Educação

Saúde e Educação. Temas tão importantes no contexto atual, que têm 
sido os pilares da minha vida profissional. A vida é repleta de inúmeras realiza-
ções, principalmente quando fazemos o que amamos. E hoje mais um sonho 
que se torna realidade: poderei levar minhas experiências e conhecimento a 
milhares de pessoas por meio da coluna “Saúde e Educação”, que estreia nesta 
edição do Jornal Serranossa, meio de comunicação respeitado e que leva in-
formação à população de Bento Gonçalves. 

Sou o Professor Pedro Della Côrte, natural de Rio Pardo e bento-gon-
çalvense de coração, pois há 12 anos escolhi e fui escolhido por esta cidade 
maravilhosa para viver e constituir minha família. Atuo como Professor Uni-
versitário há mais de 15 anos, trabalhando minha vida inteira com saúde e 
educação, tendo participado na formação de milhares de jovens que me 
enchem de orgulho pelos profissionais que se tornaram. Sou Biólogo, for-
mado pela Universidade Luterana do Brasil – ULBRA- em 2004, onde em 
2007 também concluí o Mestrado Acadêmico em Genética e Toxicologia 
Aplicada. Como nunca consegui deixar de estudar e me aperfeiçoar, bus-
quei uma segunda graduação, pela qual também com muito orgulho me 
tornei Biomédico.

Diante de tantas vivências, eu e uma colega resolvemos criar o Instituto 
IDEVI, voltado ao aperfeiçoamento com cursos na área da saúde, e nos últi-
mos anos também estamos à frente da Clínica Levestar, que promove saúde e 
qualidade de vida à nossa comunidade. 

Muitas foram as experiências que me trouxeram até aqui para que hoje 
mais este sonho se realizasse. Esta coluna será a oportunidade de informar, 
dar a minha visão e opinião sobre temas tão importantes, como Saúde e Edu-
cação. Não é à toa que o maior medo das forças que regem uma comunidade 
é o CONHECIMENTO.  É o conhecimento que nos liberta e mostra o caminho 
da verdadeira luz. E assim tentarei levar aos leitores e amigos a importância 
de sermos um povo culto, pois somente através da educação teremos a ver-
dadeira mudança.

Para encerrar este primeiro episódio deste caminho que se inicia, gosta-
ria de citar uma parte da letra do Hino Rio-Grandense, escrito por Francisco 
Pinto da Fontoura, frase esta que sempre nos enche de orgulho quando nós, 
gaúchos, a pronunciamos: “Povo que não tem virtude acaba por ser escravo”. 
Agradeço a minha família, sempre tão perto me apoiando nas minhas ações, 
meus amores Deise, Vitor e Lorenzo, e um agradecimento especial ao Jornal 
Serranossa pela confiança e apoio neste novo projeto.

Vamos falar sobre saúde e educação?

Professor Universitário, Coordenador de Curso, Biólogo 
(CRBio3 41579), Biomédico (CRBM5 3259), Mestre em Genética 
e Toxicologia Aplicada, proprietário da Clínica Levestar e do 
Instituto IDEVI – Instituto de Ensino e Pesquisa em Saúde.  
Contato: pedrodellacorte@yahoo.com.br.
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Expediente

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

Solução

BANCO 8

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

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

BANCO 14

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

AAMB
BALNEARIO

PORESTACA
BALCEOB

CORTARAD
RERANGER
ATMVNOME

CERIMONIAL
CALOSAME
ETLHTRAI
NOMADEDT

DOSARATEU
URBRIR
RACHADURA

LASANHAAS

A cidade
como

Cabo Frio

Borracha 
que simula

o seio
materno

Ordem dos
Advogados
do Brasil
(sigla)

"(?) Você",
sucesso
do Barão
Vermelho

Arma pa-
ra matar
vampiros
(Folcl.)

Primeira
consoante
do nosso
alfabeto

Causar
aflição

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

Atmosfera
física

(símbolo)

Formali-
dades se-
guidas em
ato solene

São cau-
sados pelo

sapato
apertado
O povo
errante
como o
cigano

Forma de
decote
suave

Conso-
antes de
"hino"

Macarrão
em cama-
das com 

molho (Cul.)
A carta
mais

valiosa do
pôquer

Erva do
chimarrão
"(?) de Jó",

cantiga

Aparar 
(o cabelo) 
Marcha de
manobras

Função do 
conta-gotas

Lasca;
fenda

Cervídeo 
do Canadá
Fotogra-

fias (bras.)

Sucede 
ao "U"
Jogar

água em

Nome da
letra "T"
Grife de
roupa

Descrente
em Deus

Interjeição
gaúcha

Gargalhar
Daniel
Alves, 

futebolista

Sílaba de
"trufa"

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

Goste
muito

Chá, em
inglês

Item do
cadastro

"Nacional",
em Inpe

Orestes
Barbosa,
letrista
da MPB

Um milhar

Roçar os 
dentes uns
nos outros

O dedo no 
qual se põe
a aliança
Atmosfera

Dois ali-
mentos

ricos em 
vitamina A

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

Na tarde de segunda-feira 
(30/11), a Brigada Militar foi 
acionada para verificar denún-
cia de que um homem estava 
tentando repassar notas falsas 
no comércio de Garibaldi. 

O suspeito foi abordado na 
rua Buarque de Macedo, em um 
veículo GM Astra, com licen-

Perturbação do sossego
15 motos e 8 carros são 
recolhidos em Operação 
da Brigada Militar

Ação teve o 
objetivo de coibir a 
perturbação 
do sossego alheio, 
com uso excessivo 
de som e infrações 
de trânsito

O Comando do 3º Batalhão 
de Policiamento de Áreas Turís-
ticas (3º BPAT) realizou a Ope-
ração 24 Horas entre a sexta-
-feira, 27/11, e a madrugada de 
sábado, 28/11. A ação foi rea-

lizada por policiais da ROCAM 
(Ronda Ostensiva com Apoio de 
Motocicletas), em diversos bair-
ros da cidade, visando coibir a 
perturbação do sossego alheio, 
com o uso excessivo de som e 
infrações de trânsito.

O trabalho resultou em 65 
pessoas abordadas, 15 motos, 
08 carros, 12 autuações e duas 
remoções por irregularidades, 
além de um termo circunstan-
ciado.

As operações serão manti-
das em dias alternados, princi-
palmente nos finais de semana, 
visando uma melhor eficiência 
do serviço de fiscalização.

No centro de Garibaldi
Homem é preso com 
R$ 500 em notas falsas

ciamento vencido. Durante a 
revista, foi encontrada com o 
motorista a quantia de R$ 500, 
sendo 5 cédulas falsas de R$ 
100. O veículo foi recolhido ao 
depósito do Detran e o homem 
foi conduzido à Delegacia de 
Pronto Atendimento (DPPA) de 
Garibaldi.

Na tarde de quinta-feira 
(25/11), agentes da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) abordaram 
Peugeot 307 ocupado por 4 ho-
mens na BR-116, em São Marcos. 
Em consultas aos sistemas poli-
ciais foi verificada a existência de 
mandado de prisão contra um dos 
ocupantes do veículo. O homem, 

10 anos de prisão
PRF prende na BR-116 
homem condenado por 
estupro ocorrido em Bento

de 67 anos, havia sido condenado 
a 10 anos de prisão por estupro 
cometido em Bento Gonçalves.

Preso, o homem foi conduzi-
do pela PRF ao plantão de polícia 
judiciária em Caxias do Sul, de 
onde foi encaminhado ao sistema 
prisional para cumprimento da 
pena.

Maconha
Jovem é preso por 
tráfico de drogas 
na ERS-444

Na noite de sexta-feira, 
27/11, durante patrulhamento 
ostensivo, os policiais do Grupo 
Rodoviário de Garibaldi abor-
daram um veículo GM/Cruze, 
com placas de Bento, no km 4 
da ERS-444.

Após identificação do con-
dutor, a guarnição de serviço 
realizou revista no interior do 
veículo, onde foram encontra-
das 12 porções de maconha 
embaladas, pesando 73 gramas, 
além de um telefone celular e 
R$ 5,00. A droga estava em um 
compartimento localizado no 
painel do carro.

O homem de 23 anos foi 
conduzido à Delegacia de Po-
lícia Civil de Bento Gonçalves, 
onde foi lavrado o flagrante 
pelo crime de tráfico de drogas.

fotos: divulgação BM

PRF
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Crime bárbaro

Menino de dois anos foi morto por 
sufocação e esganadura, revela delegada
Suspeita é que 
Rafael Parisotto, 
que completaria três 
anos no final deste 
mês de dezembro, 
teria sido morto 
pelo próprio pai, 
Bruno Parisotto, em 
sua residência em 
Garibaldi. Corpo 
do menino foi 
encontrado com 
ferimentos de faca 
e com uma sacola 
plástica na cabeça

A delegada Deise Salton Bran-
cher, da Delegacia Especializada 
em Atendimento à Mulher (DEAM), 
esclareceu alguns detalhes sobre a 
morte do menino Rafael Parisotto, 
de apenas dois anos, na madrugada 
desta quinta-feira, 03/12, na rua 
Ângelo Breda, no bairro Integração, 
em Garibaldi.  A principal suspeita 
é de que a criança, que completa-
ria três anos no final deste mês de 
dezembro, tenha sido morta pelo 
próprio pai, Bruno Parisotto, de 39 
anos. De acordo com a delegada, o 

laudo da perícia apontou que Rafael 
morreu por sufocação e esganadu-
ra. O corpo da criança foi encontra-
do com uma sacola plástica em sua 
cabeça, além de três perfurações 
por faca na região do peito. 

Segundo a delegada, o fato teria 
acontecido por volta das 3h, quan-
do o acusado saiu da residência e 
passou a gritar, chamando pelos 
vizinhos e falando “palavras incom-
preensíveis”. Os vizinhos chamaram 
o Samu, que o encaminhou para 
atendimento médico. Na sequência, 

a delegada relata que os vizinhos 
foram até a residência para verifi-
car como a criança estava, quando 
localizaram seu corpo. O menino 
morava com o pai e o avô, que não 
estava em casa no momento do cri-
me. No local, policiais encontraram 
uma faca enrolada em uma toalha.

O pai da criança foi autuado em 
flagrante por homicídio qualificado 
e majorado, pelo fato de a vítima 
ser menor de 14 anos, e foi recolhi-
do à Penitenciária Estadual de Ben-
to Gonçalves. Conforme a delegada, 

ele optou por permanecer em si-
lêncio, não sendo possível escutar 
sua versão dos fatos. O homem não 
possuía antecedentes criminais 
contra a vida e conhecidos teriam 
relatado que ele era uma pessoa 
calma e costumava ser carinhoso 
com o filho. “Também fizemos con-
tato com o Centro Revivi para que 
a mãe seja acolhida e receba todo 
o acompanhamento psicossocial”, 
revelou a delegada. A investigação 
será remetida à Delegacia de Polí-
cia de Garibaldi.

Delegada Deise Salton Brancher (foto acima) afirma que menino morava com o pai em Garibaldi. 
O acusado do crime foi autuado em flagrante por homicídio qualificado

D
iogo Zanetti
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Até R$590 off

DESCONTOS O MÊS INTEIRO
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Todo ano, nesta época, temos visto que 
as pessoas apresentam um grau elevado de 
estresse e ansiedade, devido à correria e tensão que 
aumentam por causa de diversas tarefas que ficam 
acumuladas. 

Minha primeira dica para que isso não aconteça 
com você é: mantenha a paciência.  Ao sair de casa, 
procure conscientizar-se de que haverá alguns 
transtornos corriqueiros, mas que eles não serão 
suficientes para atrapalhar o seu dia e acabar gerando 
algum incômodo. 

A segunda dica é: procure um Quiropraxista. Através 
do tratamento quiroprático, temos resultados 
quase instantâneos para aquela dor no corpo 
causada pelo estresse do dia a dia. Utilizamos 
técnicas para resolver a tensão muscular, melhorar 
o funcionamento articular e preparar o corpo para 
combater o estresse diário. 

Também temos como objetivo restabelecer o fluxo 
de impulsos nervosos entre a coluna e o cérebro, 
melhorando a capacidade de cada organismo de 
se adaptar ao meio ambiente. O resultado é o 
equilíbrio e o relaxamento corporal e mental, um 
dos principais desejos de todos nós, em qualquer 
época do ano! 

Um sistema nervoso saudável é a melhor armadura 
para se proteger do estresse. O tratamento 
quiroprático melhora a qualidade de vida porque o 
paciente fica mais calmo e disposto. Não deixe para 
se cuidar na última hora: agende logo seu horário e 
sinta no seu corpo os benefícios da quiropraxia!

A última dica, mas não menos importante: fique 
com familiares e amigos (sempre respeitando o 
distanciamento e as medidas contra a COVID 19) e 
esteja presente apenas com pessoas que você tenha 
um grande carinho e amizade. Curta a família, cuide 
com os excessos e relaxe!

Dicas da quiropraxista

Respire, inspire 
e não pire!

Quiropraxista 
Bruna Romagna Rossetti
Especialista em Quiropraxia 
Esportiva e Quiropraxia Clínica 
Avançada
(54) 98141.4603
@quiropraxiabruna

www.quiropraxiabrunarossetti.com.br

A Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Urbanismo e 
Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul estão com um reforço 
em sua frota de veículos. A prefeitura terá uma Nissan 
Frontier para suporte nas atividades rotineiras, atendimentos 
e fiscalizações. Já o 5º Batalhão de Corpo de Bombeiros 
contará com duas pick-ups ostensivas, preparadas para 
realizar qualquer tipo de resgate. A entrega simbólica foi 
realizada na última quarta-feira, 2/12, nas dependências da 
DRSUL Nissan Caxias do Sul. Estavam presentes o diretor 
da empresa, Rafael Santarem, e o Gerente Comercial Jonas 
Lovato, o Prefeito Flávio Cassina, o Secretário do Meio 
Ambiente, Nério Susin e o Tenente-Coronel Comandante do 
5º Batalhão de Bombeiros Militar, Julimar Fortes Pinheiro, 
além da equipe comercial da loja. 

DRSUL NISSAN 
entrega nova 

frota

Operando sua primeira unidade gaúcha sob a marca Slim 
– localizada em Bento Gonçalves – há aproximadamente 
dois meses, a equipe gestora do grupo Slaviero Hotéis 
vem fortalecendo parcerias pela região. Executivos da 
administradora paranaense têm protagonizado diversos 
encontros com lideranças locais para, mais do que 
apresentar as melhorias aplicadas à unidade, fortalecer 
vínculos e estreitar relacionamentos. Nesta semana, o 
Diretor de Operações da rede Eraldo Santanna, recebeu 
lideranças e imprensa para apresentar as novidades e a 
estrutura do local.

Slaviero Hoteis
fortalece parcerias e 

relacionamentos 

Raquel Konrad

Carlos Ferrari

Centenas de pessoas foram conferir a grandiosidade da Pittol 
em Bento na tarde de quinta-feira, 03/12. Localizada no centro 
da cidade, no novo shopping Piazza Salton (que ainda está em 
construção). São três andares de loja com mais de 100 mil itens 
para agradar a todos os gostos e estilos de consumidores. 
O horário de atendimento será das 9h às 19h, de segunda a 
sexta-feira, e aos sábados das 9h às 17h. Nesta semana da 
inauguração, a equipe da Pittol está diariamente com ações 
de rua em frente à loja, com promoções especiais e entrega de 
brindes.  No registro, Marco Pitól, diretor da rede Pittol, e a 
equipe da agência Única Comunicação

Pittol abre 
oficialmente em Bento

O Super Andreazza abriu sua segunda unidade em Bento 
Gonçalves. Na tarde de quinta-feira, 03/12, clientes já 
puderam conferir todas as novidades dos 4.000m² de loja. 
O empreendimento apresenta um novo conceito, com 
muitos itens de conforto e variedade, além da mesma
qualidade e economia que a população já conhece. Traz 
consigo um importante complexo comercial à região, com 
farmácia e outras lojas e conveniências que prometem 
facilitar o cotidiano dos clientes. A nova operação
do Grupo Andreazza incrementa cerca de 180 empregos 
diretos e outros 100 indiretos. Entre os destaques da 
nova loja estão os corredores mais amplos e confortáveis, 
incorporação de novo conceito arquitetônico, 21 checkouts,
climatização, Wi-Fi grátis, amplo estacionamento com 160 
vagas, fácil acesso e atendimento estendido.

Andreazza de 
casa nova

Fotos: divulgação

´

Ana Paula Chies

Ana Paula Chies
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raquel@serranossa.com.br

serranossa.com.br/colunas/raquel
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Detoxificar já é uma ação espontânea do nosso organismo, mas com a vida moderna a carga tóxica 
aumentou demasiadamente. Pensando nisso e também no fato de as festividades de final de ano 
estarem chegando, nesta semana o Armazém Fit Store quer dar uma ajuda para você ter mais 
eficácia na destoxificação: é o DETOX PURO +, produto sucesso entre os consumidores e disponível 
na loja de Bento.

 
O detox é importante para: 

- desinflamar organismo - auxiliar na perda de peso - acelerar metabolismo 
 
Mais do que fazer os votos de renovação dos planos e objetivos neste final do ano, agora (e sempre) 
é a hora de cuidar do corpo. Fazer a destoxificação do organismo é importante para iniciar ainda 
melhor este novo ciclo que se aproxima. O contato excessivo com toxinas através da poluição, 
da fumaça do cigarro, além do consumo de ingredientes que contêm metais pesados, medicação, 
cosméticos, entre outros pode ser amenizado com o detox, além de reduzir medidas. 
 
No dia Detox você pode eliminar de 1.600kg a 2.000 kg dependendo do organismo, além de 
aumentar sua imunidade devido à alta densidade nutritiva. Louvável sem dúvida nenhuma.
Este e outros produtos saudáveis e nutritivos você encontra no Armazém Fit Store.

recomenda!

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

O enólogo Alexandre Chaves e os executivos Andrei Dalla Vecchia e Mouses Marcolin 
Fontoura, moradores de Bento Gonçalves, estão indo ao encontro de uma tendência mundial 
do varejo  e buscando viabilizar a produção de um rótulo premium, um vinho Blend elaborado 
com uvas cultivadas em Encruzilhada do Sul, no Sudeste Gaúcho, através do crowdfunding 
(financiamento coletivo). Com o valor que estimam arrecadar na campanha, eles esperam 
produzir 2 mil garrafas e, com isso, propiciar ao cliente ter conhecimento de todas as etapas 
da produção: da escolha das uvas até a entrega do produto final em sua casa. As variedades 
escolhidas para compor o assemblage foram Merlot, Touriga Nacional e Teroldego. Iniciada 
em 9 de novembro, a campanha terá duração de 60 dias, encerrando em 9 de janeiro de 
2021. Os vinhos elaborados serão entregues aos apoiadores no primeiro semestre de 2022. O 
projeto está sendo divulgado no Instagram @bodega3amigos e também no perfil de Chaves 
na rede social (@chaves_alexandre).

Um vinho, muitos apoiadores

Rodi Goulart
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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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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

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

CR
EC

I 5
96

70

SOBRADO NO BAIRRO BORGO
COM POUCOS MORADORES
- 2 Dormitórios
- Churrasqueira
- Tubulação de água quente
- Cozinha mobiliada
- Área de Serviço separada e ampla
- Área Privativa: 71,00m²
-- VALOR: R$ 220.000, estudamos propostas

LINDO APARTAMENTO
1 DORMITÓRIO NO CENTRO
- Banheiro
- Churrasqueira rotativa a gás
- Apartamento mobiliado
- Área Privativa: 42,10m²
- Posição Solar: OESTE;
- VALOR: R$ 300.000,
ESTUESTUDAMOS PROPOSTAS

54 98114 9732
eecagna@terra.com.br

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

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
Espera para split e
água quente como
opcional

R.7-48.904

ENTRADA PARCELADA

EM ATÉ 40x

R$ 166.000

VISITE O APARTAMENTO DECORADO

54 3449 4444 | contato@pinusplac.com.br

VENDO apartamento novo no edifício Brilho da 
Lua, com 2 dormitórios sala/cozinha, banheiro, 
vaga de garagem. Pode-se repassar 
financiamento. Valor R$ 132.000. 
VENDOVENDO casa pronta, nova, no loteamento 
Encosta do Sol. Financiamento pela Caixa em 
360 meses ou pelo Sicredi em 100 meses. Valor 
a partir de  R$ 163.000. 

VENDOVENDO apartamento, no edifício Residá, bairro 
Maria Goretti, em Bento Gonçalves, com 2 
dormitórios, sala/cozinha, área de serviço, 
banheiro, boxe de garagem. Contato (54) 98404 
5302.
VENDOVENDO terrenos no Condomínio Villaggio 
Toscana, bairro Barracão, em ótima localização, 
lotes individuais, condomínio fechado. Desconto 
especial à vista o 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.  

VENDOVENDO terrenos no loteamento Encosta do Sol, 
prontos para construir. Financiamento direto em 
até 48 parcelas ou pelo Sicredi em até 100 
meses, mediante avaliação. Valor a partir de R$ 
92.000.  Contato (54) 99981 3000 ou 98404 
5302. 

www.oliparimoveis.com.br

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

LOCAÇÕES



SERRANOSSA CLASSIFICADOS | Sexta-feira, 4 de dezembro de 2020 15

54 99989 9060
contatocamargoimoveis
Osvaldo Aranha, 1082

- Sala Térrea, com 300m²
- 2 banheiros
- sem os móveis
- Bairro Santa Rita
R$ 2.500 aluguel

VENDA

ALUGA

BOTAFOGO

CROSSFOX 1.6

CORSA CLASSIC LS

CLIO RN 

DUSTER 1.6 FLEX

FIT 1.5 LX AUTOMÁTICO

FUSION 2.0 TITANIUM AWD

GGRAND SIENA 1.4

HILUX SW4 0KM

IX 35 GLX AUTOMÁTICA

IDEA ELX 1.4 TETO SOLAR

OUTLANDER 2.2 0KM

PAJERO SPORT 2.5 HPE 4x4 

PUNTO ESSENCE 1.6

PPALIO WEEKEND 1.6

PALIO 1.0 FIRE 4 PORTAS

S10 2.8 TORNADO CD 4x4 

2008

2014

2001

2017

2016

2016

20132013

2020

2016

2006

2021

2010

2014

20142014

2013

2011

PRETA

CINZA

AZUL

BRANCA

BRANCO

PRATA

BBRANCO

CINZA

BRANCA

BRANCA

MARROM

PRETA

VERMELHO

BBRANCA

PRETO

BRANCA

SPACEFOX 1.6 COMPLETA

STRADA 1.4 CD FREEDOM

SANTAFÉ 2.7 AUTOMÁTICA

SIENA 1.0 FIRE 

SCENIC 1.6 PRIVILEGE

TORO 2.0 FREEDON 4x4 DIESEL

TROLLERTROLLER T4

TRATOR AGRALE 5075.4 4x4

TRATOR YANMAR 1050 TURBO

TRATOR LS R 50 154 HORAS

UNO MILLE GRAZIE COMPLETO

VECTRA SEDAN 2.0 ELEGANCE 

HONDA/CG 160 FAN ESDI

 

2011

2020

2010

2010

2010

2019

20132013

2014

1994

2018

2013

2010

2017

AZUL

VERMELHA

PRETA

PRATA

BRANCA

BRANCA

PPRATA

VERMELHO

VERMELHO

AZUL

PRATA

PRETO

VERMELHA

AVISO DE SUSPENSÃO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020 – COMUNICAMOS que está suspen-
sa a Tomada de Preços nº 008/2020 (objeto: prestação de serviços de coleta, 
transporte e destinação final de resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos do 
município de Santa Tereza/RS), para análise do Edital e possíveis alterações. 

Informações pelo telefone (54) 3456 1033. 

Santa Tereza / RS, 27 de novembro de 2020.

Gilnei Fior
Prefeito Municipal

AVISO ANULAÇAO EDITAL

TOMADATOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020 – CO-
MUNICAMOS que resta anulada a Tomada de 
Preços nº 008/2020 (objeto: prestação de servi-
ços de coleta, transporte e destinação final de re-
síduos sólidos orgânicos e inorgânicos do muni-
cípio de Santa Tereza/RS), por erro formal no 
objeto do Edital. Informações pelo telefone (54) 
3456 1033. 

Santa Tereza / RS, 04 de dezembro de 2020. 

Ivonei Chimento
Prefeito Municipal em Exercício

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADATOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020 – 
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para pavimentação asfáltica na Estrada Munici-
pal da Linha Graciema Alta – Trecho 03, no Mu-
nicípio de Santa Tereza/RS. Dia 22/12/2020, às 
09 hrs. Informações pelo telefone (54) 3456 
1033 ou site www.santatereza.rs.gov.br. 

Santa Tereza / RS, 04 de dezembro de 2020. 

Ivonei Chimento
Prefeito Municipal em Exercício

Imóveis

VENDO casa na parte 
baixa do Zatt, de alvena-
ria, medindo 8x9m, de 
dois pisos, terreno me-
dindo 8,85x19,65. Con-
tato (54) 99661 5786.  
 
ALUGO apartamento, 
no bairro Santa Rita, 
com 47m², 2 dormi-
tórios, sala/cozinha, 
banheiro, próximo a 
mercado, farmácia, es-
cola, pracinha e muitas 
empresas ao seu redor. 

Acesso principal para 
BR-470. Valor R$ 715.  
Contato (54)99990 
2799, com Felipe. Creci 
63197

ALUGO casa (piso infe-
rior), com 2 dormitórios, 
cozinha, banheiro e cor-
redor. Para uma pessoa 
ou no máximo duas. Con-
tato (54) 99956 7454.

VENDO terreno, com 
507m², 13,0x39,0, com 
casa de madeira, em 
Garibaldi. Ótima lo-
calização, no bairro 
Champanhe. Ideal para 
construção de prédio ou 
moradia. Contato (54) 
99102 4770.
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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

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

• ANALISTA COMERCIAL
• ANALISTA CONTÁBIL/FISCAL (4 VAGAS)
• ANALISTA E-COMMERCE
• ANALISTA DE ORÇAMENTOS
• ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E COMERCIAL (5 VAGAS)
• ASSISTENTE DE COMPRAS
•• ASSISTENTE DE LOGÍSTICA
• ASSISTENTE DE PCP (2 VAGAS)
• ASSISTENTE TRADE MARKETING
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES 
• AUXILIAR DE COZINHA (2 VAGAS)
• AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (5 VAGAS)
• AUXILIAR DE LIMPEZA
•• AUXILIAR DE PRODUÇÃO (28 VAGAS)
• CONFERENTE
• COORDENADORA DE TELEVENDAS
• ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
• LÍDER DE CROMAGEM
• LÍDER DE EMBALAGEM 
• LÍDER DE EXPEDIÇÃO
•• LÍDER DE USINAGEM
• MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (2 VAGAS)
• MOTORISTA COLETA/ENTREGA 
• REDATOR
• SOLDADOR MIG E TIG (5 VAGAS)
• TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM
• TORNEIRO MECÂNICO (6 VAGAS)
•• VENDEDOR TÉCNICO (4 VAGAS)

VAGAS URGENTES:
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
OPERADOR DE FURADEIRA E SECCIONADORA
SOLDADOR MIG OU TIG

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

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

EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 05/2020

  O Município de Monte Belo do Sul torna público, que nos dias 07, 08, 09, 
10 e 11 de dezembro de 2020, das 8h às 11h, e das 13h30 às 16h, na sede da 
Prefeitura Municipal, a Comissão irá receber os currículos para contratação 
dos seguintes cargos temporários: Agente Comunitário de Saúde – Micro 
Área 06, Agente Comunitário de Saúde – Micro Área 02, Auxiliar de Serviços 
de Obras, Merendeira/Servente, Motorista, Operador de Máquinas, Professor 
de Língua Portuguesa e Técnico de Enfermagem. Edital e anexos disponíveis 
nono mural da Prefeitura e no portal:  https://portal.montebelodosul.rs.go-
v.br/publicacoes-legais/.
 Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site: http://portal.monte-
belodosul.rs.gov.br/. Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051.

Monte Belo do Sul, 3 de dezembro de 2020.
Adenir José Dallé – Prefeito Municipal

• ALIMENTADOR LINHA DE
   PRODUÇÃO DIA OU NOITE
• ANALISTA DE PCP
• ASSISTENTE DE T.I.
• ATENDENTE DE TURISMO
• ATENDENTE/CAIXA VAREJO
• • AUXILIAR DE BOMBA DE   CONCRETO
• AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA
   DIA E NOITE
• AUXILIAR DE COZINHA
• AUXILIAR DE CROMAGEM
• AUXILIAR DE ELETRICISTA
• AUXILIAR DE LIMPEZA
• • CONFERENTE DIA E NOITE
• ELETROMECÂNICO DIA E NOITE
• ESTOFADOR A
• FERRAMENTEIRO

• LAVADOR DE CAMINHÃO
• MARCENEIRO
• MONTADOR DE ESQUADRIAS
• MONTADOR DE MÁQUINAS
• MONTADOR DE MOVEIS
• MOTORISTA DE CAMINHÃO
   BE   BETONEIRA
• OPERADOR DE CENTRO DE
   USINAGEM MOVELEIRO
• OPERADOR CNC
• PINTORA MOVELEIRO
• PROJETISTA DE MÁQUINAS
• SOLDADOR MIG E TIG
• TÉCNI• TÉCNICO A DE INFORMÁTICA
• TÉCNICO EM MECÂNICA 
• TORNEIRO/FRESADOR
• VENDEDOR A EXTERNO

CONTRATA:

Interessados devem comparecer à empresa ou enviar currículo 
para o e-mail pessoal@gdom.com.br
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Desde o mês de julho, dados do 
novo Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged) têm 
apontado uma melhora na geração 
de emprego em Bento Gonçalves. O 
mês de outubro apresentou saldo 
positivo de 470 vagas, com contri-
buição, principalmente, da indústria 
e do comércio, que representaram 
84% do total dos empregos gera-
dos. Com isso, o ano de 2020 já su-
perou o total de empregos formais 
registrados em 2019, passando de 
44.277 no ano passado para 44.401 
até outubro deste ano. No acumu-
lado do ano, o saldo é de 124, uma 
realidade diferente daquela consta-
tada em âmbito estadual e nacional. 

No acumulado de março a ou-
tubro, mesmo com 986 empregos a 
menos, o dado representa um avan-
ço de 31% na comparação com o 
período de março a setembro. Essa 
melhoria é de 58% quando se com-
para com o acumulado de março a 
junho, o ápice no saldo negativo 
durante a pandemia no município 
– com exceção da indústria, que já 

Saldo positivo
Bento supera o total de 
empregos formais de 2019

apresenta saldo positivo de março 
a outubro.

Quanto aos principais impactos 
dentro dos setores econômicos de 
Bento Gonçalves no período da pan-
demia, apresentam-se as atividades 
de serviços de alimentação, serviços 
de alojamento e fabricação de pro-
dutos alimentícios como as que re-
gistraram maior saldo negativo. As 
atividades com maiores saldos po-
sitivos foram fabricação de móveis, 
produtos de borracha/plástico e de 
metal, além de serviços de tecnolo-
gia e informação.

No Rio Grande do Sul, outubro 
contribuiu com um saldo positivo 
de 27.013, quase o dobro do obtido 
em setembro e quatro vezes mais 
quando comparado a agosto, com 
contribuição principalmente de co-
mércio (+8.864), indústria (+8.149) 
e serviços (+7.775). No período de 
março a outubro temos um saldo de 
-69.677, uma melhora de 37% na 
comparação com o saldo de março a 
setembro. No total do ano o saldo é 
negativo, um pouco mais de 48 mil. 

Censo Imobiliário

Estoque de imóveis em Bento é 
o menor dos últimos 10 anos
Levantamento 
apresentado pela 
Ascon Vinhedos 
aponta que velocidade 
de vendas foi de 
2,99% de 2019 para 
2020, mas pandemia 
reduziu número 
de lançamentos e 
unidades em 
oferta caiu de 
1.155 para 970

Raquel Konrad
Na última segunda-feira, 

30/11, a Ascon Vinhedos reuniu 
associados e imprensa para apre-
sentar mais uma edição do Censo 
Imobiliário, levantamento que 
apresenta o cenário do mercado 
de imóveis em Bento Gonçalves. 
O evento foi realizado na Casa Di 
Paolo.

A pesquisa apontou que o 
número de imóveis em oferta na 
cidade é o menor dos últimos 10 
anos. No ano passado eram 1.155 
unidades à venda, neste ano o 
número caiu para 970. De acordo 
com o engenheiro Rafael Panazzo-

Bairros com 

mais unidades em oferta:
Centro: 142
São Francisco: 142
Cidade Alta: 97
Progresso: 72
Humaitá: 70
Maria Goretti: 46
Botafogo: 39
São Bento: 37
Imigrante: 30
Borgo: 24

Os números
lo, coordenador do Censo, o dado é 
reflexo do baixo número de lança-
mentos. “Em virtude da pandemia, 
algumas construtoras optaram 
em protelar alguns lançamentos 
previstos para o ano. No ano pas-
sado a gente tinha 849 lançamen-
tos, neste ano foram apenas 359. 
A velocidade de vendas também 
foi menor se compararmos com a 
de 2018/2019: de 3,17%, caímos 
para 2,99%”, comenta Panazzolo. 
Os dados captados são referentes 
aos meses de julho de 2019 até ju-
lho de 2020.

Os imóveis da faixa econômi-
ca seguem sendo os mais vendi-
dos: 52,9% são do Minha Casa, Mi-
nha Vida, com valor inferior a R$ 
170 mil. No entanto, atualmente, 
apenas 21,1% dos imóveis desta 
faixa estão em oferta no muníci-
pio. Imóveis de R$ 200 a R$ 500 
mil representam 38.3%.

Imóveis de 2 dormitórios são 
os mais ofertados em Bento. São 
405, enquanto de um dormitório 
são 43, de 3 dormitórios 85 e 4 
dormitórios nenhum. 

O Centro e o São Francisco 
são os bairros com mais unidades 
à disposição para venda. São 142 
unidades. Depois vem o Cidade 
Alta, com 97 imóveis, Progresso, 
com 72, Humaitá, com 70, e Maria 
Goretti, com 46. Os dados comple-
tos podem ser consultados no site 
asconvinhedos.com.br

Resultados gerais

 do Censo
906 unidades 
residenciais em oferta
64 unidades comerciais

6 coberturas
27 casas
873 apartamentos

1672 vagas de 
estacionamento

Comparativo do total de unidades em oferta: 

1191
1266

1374

1115
1016

1155

970

2020201920182017201620152014

Falta d’água
Procon pede que moradores procurem o órgão para denúncias

O jornal SERRANOSSA tem re-
cebido uma série de reclamações 
de moradores em relação à inter-
rupção do abastecimento de água 
em Bento, que tem acontecido com 
ainda mais frequência neste final 
de ano, em diferentes bairros da 
cidade. Mais um episódio de inter-
rupção no abastecimento de água 
em Bento Gonçalves foi registrado 
na manhã de quinta-feira, 03/12. 
De acordo com a Corsan, o rompi-
mento de uma rede acabou afetan-
do moradores do bairro Humaitá. 

Nesse e em diversos outros casos, 
a previsão de normalização do ser-
viço é de um curto espaço de tem-
po, mas alguns moradores relatam 
enfrentar oscilações por 24h ou até 
mesmo por dias.

De acordo com publicações 
nas redes sociais no último sábado, 
28/11, houve registro de desabas-
tecimento nos bairros Aparecida, 
Caminhos da Eulália, Juventude, 
Linha Paulina, loteamento Bertoli-
ni, Maria Goretti, Ouro Verde, Santa 
Helena, Santa Rita, São Roque, Uni-

versitário e Zatt.
De acordo com o gerente da 

Corsan de Bento Gonçalves, Mar-
ciano Dal Pizzol, o motivo da in-
terrupção esteve ligado à falta 
de luz na estação de tratamento. 
“No meio da semana ocorreu a 
falta de luz na estação de trata-
mento, porém não recuperou o 
sistema totalmente. A previsão de 
normalização é durante a madru-
gada. Estamos operando normal-
mente, mas não estamos dando 
conta do alto consumo”, explica. 

Com relação às obras do túnel do 
bairro São João, que causaram in-
terrupção no abastecimento no 
entorno na última semana, Dal 
Pizzol afirma que a interligação já 
foi concluída e não deve influen-
ciar no fornecimento de água na 
região nas próximas semanas. 
Apesar das explicações, as quei-
xas de falta d’água têm sido cada 
vez mais frequentes no município, 
principalmente neste final de ano. 
O coordenador do Procon de Ben-
to Gonçalves, Maciel Giovanella, 

ressalta que é necessário que os 
moradores entrem em contato com 
o órgão para fazer sua queixa. “Por 
incrível que pareça, essas reclama-
ções não estão vindo até o Procon. 
Temos apenas situações pontuais 
em relação à Corsan”, comenta.  
Dessa forma, ele reitera que os con-
sumidores procurem o Procon e 
registram a reclamação, sendo pos-
sível, se necessário, a abertura de 
um processo administrativo contra 
a empresa. O telefone para contato 
é o (54) 3055 8547.

Rápida
Em reunião realizada no 

final de setembro, o Conselho 
Diretor da Fundação Universi-
dade de Caxias do Sul (FUCS) 
definiu que não haverá rea-
juste nas mensalidades dos 
cursos de graduação e pós-
-graduação da Universidade 
de Caxias do Sul e nas men-
salidades do CETEC para o 
ano de 2021. Assim, os alunos 
poderão estudar no próximo 
ano com o mesmo valor vi-
gente em 2020.
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Eduarda Bucco
Por volta das 18h da última 

quarta-feira, 02/12, moradores e 
políticos estiveram reunidos em 
frente ao Fórum de Bento Gon-
çalves, na rua Presidente Costa 
e Silva, bairro Planalto, para co-
brar novas eleições municipais. A 
iniciativa teve origem nas redes 
sociais, fazendo referência à deci-
são da Justiça Eleitoral em cassar 
a chapa vencedora das eleições, 
Diogo Siqueira e Amarildo Lucat-
teli. A juíza eleitoral Romani Dalcin 
apontou na sentença a realização 
de propaganda irregular e uso da 
máquina pública da administração 
municipal durante o pleito. 

Dessa forma, os manifestantes 

Protesto

Manifestantes se reúnem em frente 
ao Fórum para cobrar novas eleições 

Moradores e políticos 
estiveram reunidos 
no início da noite de 
quarta-feira, 02/12, 
para manifestar 
apoio à decisão 
da Justiça Eleitoral 
quanto à cassação da 
chapa Diogo Siqueira 
e Amarildo Lucatelli e 
solicitar agilidade no 
julgamento

estiveram reunidos para ressaltar 
o apoio à decisão e cobrar agilidade 
no processo judicial, a fim de que a 
chapa seja efetivamente cassada e 
que novas eleições sejam convoca-
das. Além disso, as pessoas mani-
festaram apoio à criação da “CPI da 
Máquina Pública”, cujo o pedido de 
abertura foi protocolado na segun-
da-feira, 30/11, pelos vereadores 
Moacir Camerini (PSB), Agostinho 
Petroli (MDB), Moisés Scussel 
(Republicanos), Mazzochin (PTB), 
Gustavo Sperotto (PSD) e Lerin 
(MDB). O objetivo é investigar o 
atual prefeito Guilherme Pasin por 
sua conduta durante as eleições.  
“Vimos que a probabilidade de 
arquivar [o pedido de abertura da 
CPI] é muito grande. Temos que 
continuar batendo firme nisso. O 
importante é que as pessoas não 
se calem nesse momento. Teremos 
apenas 25 dias e se precisar traba-
lharemos sábado e domingo. Então 
convocamos a comunidade para 
fazer um grande mutirão. Vamos 
fazer documentos, pedir auxílio de 
advogados. Vamos quebrar o sigi-

lo de telefone, bancários... vamos 
para cima”, declarou o vereador 
Moacir Camerini, que esteve pre-
sente na manifestação.

O parlamentar eleito Rafael 
Fantin (Dentinho) do PSD tam-
bém participou do ato. “Queremos 
demonstrar apoio à decisão da ju-
íza em cassar a chapa, porque ela 
entendeu que houve sim favore-
cimento [dos candidatos Diogo e 
Amarildo]. E nós que participamos 
do pleito eleitoral percebemos vá-
rios indícios”, comentou. “Gostaría-
mos que essa decisão viesse à tona 
o quanto antes, porque a sociedade 
de Bento precisa. Não acho corre-
to iniciarmos o ano sem prefeito 
de fato. E hoje o processo também 
está com o Ministério Público e 
ele precisa levar adiante essa in-
vestigação contra o prefeito Gui-
lherme Pasin em relação à impro-
bidade administrativa”, continuou.  
Ao final da manifestação, Camerini 
e Fantin convidaram os manifes-
tantes para uma nova mobilização 
na sexta-feira, 04/12, às 18h, em 
frente à Câmara de Vereadores.

Eduarda Bucco
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Abriu as portas na quinta-
-feira, 03/12, o novo Super An-
dreazza. Localizado no antigo 
supermercado Nacional, o empre-
endimento é a 32ª loja da Rede e 
tem uma área total de 7.000m² e 
4.000m² de loja.

A segunda unidade em Ben-
to Gonçalves apresenta um novo 
conceito, com muitos itens de con-
forto e variedade, além da mesma 
qualidade e economia que a po-
pulação já conhece. O Andreazza 
também terá um importante com-
plexo comercial, com farmácia e 
outras lojas e conveniências, que 
prometem facilitar o cotidiano 
dos clientes.

A nova operação do Grupo 
Andreazza incrementa cerca de 
180 empregos diretos e outros 
100 indiretos. Entre os destaques 
da nova loja estão os corredo-
res mais amplos e confortáveis, 
incorporação de novo conceito 
arquitetônico, 21 checkouts, cli-
matização, Wi-Fi grátis, amplo es-
tacionamento com 160 vagas, fácil 

No antigo Nacional
Amplo e moderno, Super Andreazza 
abre segunda unidade em Bento
Novo mercado conta 
com 21 checkouts, 
climatização, Wi-Fi 
grátis,160 vagas 
de estacionamento 
e atendimento de 
domingo a segunda

acesso e atendimento estendido 
(de segunda a domingo).

Quanto ao mix de produtos, 
a nova loja expande as opções ao 
consumidor em todas as áreas. 
No açougue, terá à disposição 
carnes nobres e exóticas. A pada-
ria segue o padrão da Rede com 
a produção realizada no próprio 
local.

O Grupo Andreazza soma 
agora 38 lojas, sendo 30 em 
Caxias (seis da Rede Vantajão), 
duas em Bento Gonçalves, duas 
em Flores da Cunha e uma unida-
de em Farroupilha, Carlos Barbo-
sa, Vale Real e também em Arroio 
do Sal. O Grupo Irmãos Andrea-

zza consolida-se assim como 
uma das grandes forças varejis-
tas do Rio Grande do Sul e um 
dos maiores empregadores da 
Serra Gaúcha, com mais de 3.500 
funcionários. “Entendemos que 
a abertura vem agora num mo-
mento importante, tanto para as 
pessoas quanto para a economia 
da região”, salienta Jaime Andre-
azza, diretor do Grupo.

O Super Andreazza, no cora-
ção de Bento Gonçalves, atende 
de segunda a sábado, das 8h30 
às 21h, e domingo, das 8h30 às 
20h. Está localizado na rua Sal-
danha Marinho, 821, bairro São 
Francisco.

Nova unidade incrementa cerca de 180 empregos diretos e 100 
indiretos. No local, também terá farmácia e lojas

O mês de dezembro será 
especial para a rede Pittol, que 
vai inaugurar a 20ª loja. O lugar 
escolhido para registrar este ca-
pítulo da história da empresa foi 
Bento Gonçalves, onde nasceu o 
criador do grupo, Serafim Pittol. 
A nova loja inaugurou na quinta-
-feira, 03/12.

Além da família Pittol ter 
ligação histórica e afetiva com 
Bento Gonçalves, o local esco-
lhido para receber a nova loja é 
especial para a região. A Pittol 
de Bento ficará no Piazza Salton, 
prédio que abrigou por 94 anos 
a vinícola que levava este nome.

A Pittol de Bento recebeu 

No novo shopping da cidade
Loja da Rede Pittol inaugura em Bento 
oferecendo mais de 100 mil itens

cerca de R$ 20 milhões em inves-
timentos. A loja terá 2.500 m² de 
espaço para venda, a maior área 
destinada ao varejo de calçados 
e confecções da região. “Vamos 
trabalhar com as principais mar-
cas do mundo da moda e teremos 
uma grande variedade de produ-
tos. Além disso, vamos facilitar as 
condições de pagamento”, diz a 
gerente da Pittol de Bento, Cris-
tiane da Silva Ortiz 

São três andares de loja com 
mais de 100 mil itens para agra-
dar a todos os gostos e estilos 
de consumidores. O horário de 
atendimento será das 9h às 19h, 
de segunda a sexta-feira, e aos sá-

bados das 9h às 17h. Na semana 
da inauguração a equipe da Pittol 
fará diariamente ações de rua em 
frente à loja, com promoções es-
peciais e entrega de brindes.   

Sobre a rede Pittol 
A Pittol iniciou as atividades 

em 1958, em Concórdia (SC) e na 
década de 60 já era a principal 
loja de calçados do município. 
Atualmente, está entre as maio-
res redes de moda do Sul do Bra-
sil.  A rede comercializa cerca de 
dois milhões de pares de calçado 
por ano. Saiba mais sobre a rede 
Pittol acessando o site www.pit-
tolbento.com.br. 

Com diárias de R$ 150 a R$ 179, hotel está localizado na porta do Vale dos Vinhedos, no antigo 
Super 8, e aposta no conforto, na tecnologia e em experiências para atrair novos hóspedes

A Pittol de Bento recebeu cerca de R$ 20 milhões em investimentos. A loja terá 2.500 m2 de 
espaço para venda, a maior área destinada ao varejo de calçados e confecções da região

D
iogo Zanetti

A
na Paula Ribeiro C

hies
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Adote 
um amigo

O SERRANOSSA agora 
conta 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 
na rede social disponível na 
publicação.

Dourado, 
porte M

“Oi, sou o Dourado. 
Fui resgatado de um lar 
que não me dava carinho 
e atenção e agora estou 
em busca de uma família. 
Sou um poodle, já estou 
castrado e sou de porte 
médio. Sou jovem e ativo. 
Quer me adotar? Entre em 
contato através do face-
book ou instagram @ado-
teumfocinho”

“Análise Sobre a Influência do País de Origem 
no Mercado de Vinhos Finos”, cujos resultados 
confirmaram que os consumidores desse 
produto têm suas percepções influenciadas, 
quanto à qualidade e a intenção de compra, 
ao saberem o país de origem dos vinhos. 
Voltado ao setor avícola, foi conduzido o estudo 
da formanda Ellen Bertól, “Efeitos da Guerra na 
Exportação de Frango Brasileira: Uma análise da 
República do Iraque”. O trabalho está alinhado a 
uma megatendência no agronegócio brasileiro, 
que é a expansão das vendas a países mais 

complexos, como os que exigem alimentos 
Halal ou, em árabe, “autorizados”, por 
seguirem as regras escritas no Alcorão.

Para lidar com os desafios do Comin, 
é imprescindível que seus profissionais 
tenham recursos emocionais, tema 
do estudo “Inteligência Emocional 
no campo de atuação do Comércio 
Internacional: um estudo junto a futuros 
profissionais da área”, elaborado pela 
formada Gabriela Romio. Seus resultados 
apontam que os alunos têm melhor 

desenvolvidas as habilidades 
sociais em comparação às pessoais, 

oportunizando reconhecer e 
aprimorar essas últimas.

Por fim, também relevante 
e muito oportuno foi o estudo “O Impacto do 
Coronavírus na Atuação dos Traders Internacionais 
de Empresas da Serra Gaúcha”, conduzido pela 
formanda Kétlen Rech, através do qual foi possível 
identificar a percepção dos negociadores de Comin 
sobre as transformações causadas pela pandemia, 
tendências e expectativas futuras à área. 
Sigamos em frente, pois Comin/UCS é ensino, 
pesquisa e extensão!

COMIN: para além de importações e exportações
Ainda me surpreendo quando alguns 

alunos – geralmente de início de curso – 
comentam: “eu gostaria tanto de trabalhar no 
Comércio Internacional” sem perceber que já 
estão atuando na área ou muito próximo disso. 
Creio que lhes falta uma compreensão plena 
do campo dessa carreira, que vai muito além 
da negociação de importações e exportações. 
O “Comin”, como carinhosamente 
costumamos chamar, possui funções 
negociais, gerenciais, consultivas, 
documentais, aduaneiras, logísticas, 
cambiais, dentre outras. Essas 
permitem atuar junto às empresas, 
mas também em serviços públicos e 
na ampla indústria de apoio ao Comin, 
como transportadoras, comissárias de 
despachos, assessorias, bancos, agentes 
de frete e seguro.

Para tanto, além de habilidades em 
outros idiomas, o profissional precisa 
de uma sólida formação em marketing, 
geopolítica e gestão de pessoas. E é 
nesse ponto que esse breve artigo 
irá se deter, ao expor sucintamente 
quatro pesquisas conduzidas por 
nossos concluintes e egressos nas 
áreas mencionadas. Tais estudos foram 
selecionados, expostos e publicados na 
XX Mostra de Iniciação Científica do Programa 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 
da UCS, em novembro de 2020. 

Além do aprofundamento teórico, cada 
trabalho se insere no contexto corporativo e 
em segmentos econômicos relevantes de nossa 
região, tais como o de frangos e o vitivinícola. 
Sobre esse último, destaca-se o estudo do 
graduado Gerson Eduardo Garcia Lodi, 

Profª. Ms. Simone Fonseca 
de Andrade  Klein
Docente da UCS e  Coordenadora do curso de Comércio Internacional 
da UCS Bento.

Síndico profissional. Diretor do Grupo Tomasi

Vicente Tomasi

O tema garagem em 
condomínios é um dos motivos 
de dor de cabeça para síndicos 
e condôminos. E para que 
tenhamos clareza neste assunto 
é importante compreender 
que existem dois tipos de 
espaços para acomodar os 
carros em um condomínio. 
Estacionamento é uma área 
comum, usada para abrigar 
veículos de acordo 
com o regimento 
do condomínio e 
as delimitações das 
vagas podem ou não 
existir. 

O outro 
espaço é, de fato, 
considerado garagem, 
composto por vagas 
privativas, ou seja, 
de propriedade 
particular do condômino. Elas são 
descritas no registro do imóvel, 
podendo ser fixas ou rotativas. No 
entanto, não se pode dizer que se 
é dono da garagem e sim que tem 
direito de utilizar aquele espaço. 
Segundo a Lei Federal 12.607 é 
proibida a venda ou aluguel de 
vaga de garagem em condomínio, 
salvo quando há o aval de dois 
terços dos moradores em uma 
reunião de assembleia. 

Essa lei, no entanto, não 
afeta os edifícios comerciais, 
por exemplo, onde funcionam 
estacionamentos rotativos. 

Boxe de garagem x
 Estacionamento

O Código Civil também divide as 
vagas de garagem em condomínio 
em três tipos. São eles:  
Vaga autônoma: trata-se de 
uma vaga privada e de direito 
exclusivo de uso do proprietário, 
podendo, se a convenção 
permitir, ser vendida e alugada 
de forma separada do imóvel. 
Vaga vinculada: não pode ser 
vendida e nem alugada de forma 
separada do imóvel, apesar 
de também se tratar de um 
tipo de propriedade privativa. 
Vaga de área comum: não 

pertence a nenhum 
morador, portanto é 
vetada a venda ou aluguel, 

sendo permitido a 
todos os condôminos 

apenas o uso.
Nestes anos 

de experiência, 
percebemos que os 

principais motivos de conflito 
nestes espaços são mau uso, 
tamanho da vaga, demarcação e 
direitos sobre o espaço. Muitos 
destes problemas podem ser 
extintos através da definição de 
regras claras, estabelecidas pelo 
código interno (ou regimento) do 
condomínio. 

A administradora pode 
auxiliar ao síndico nas definições 
destas regras. Por isso, nosso 
conselho é sempre deixar tudo 
alinhado em assembleia e 
registrado junto aos condôminos.

O conselho 
é sempre 

deixar tudo 
alinhado em 
assembleia 

Além de 
habilidades 
em outros 
idiomas, o 
profissional 
desta área 
precisa de 

uma 
sólida 

formação em 
marketing, 
geopolítica 

e gestão de 
pessoas

Exposição

08/12 a 30/01
 Theotokos

 A exposição Theotokos, que acontece no Museu do Imigrante, de 08/12 a 30/01, faz 
parte do projeto Iconograaa Russo Bizantina aprovado pelo Fundo Municipal de 
Cultura de Bento Gonçalves, que apresenta 10 obras de ícones russos e bizantinos, 
elaboradas a partir da tradicional técnica de pintura utilizada por Andrei Rublev, no 
séc. XV DC, quando era usada como suporte a madeira maciça, escavada à mão, cola de 
coelho, tecido de linho e folhas de ouro. Os pigmentos são de origem animal, vegetal e 
mineral, com a emulsão feita com gema de ovo e vinho branco.

  É a primeira vez que o público de Bento Gonçalves e região tem a oportunidade de 
contemplar e conhecer esta arte tão singular e bela e, quiçá, despertar o interesse 
pelos ícones, que na história da arte representam uma pintura, geralmente portátil, de 
gênero sacro, executada sobre madeira com uma técnica especíaca.
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

CHEGOU A PÓS EAD UCS: 
a Pós perfeita para você!
Reconhecida no mercado e 100% a distância 

Você quer ou precisa se especializar 
para conquistar novas oportunidades, 
mas não tem como frequentar uma 
universidade? A UCS tem a solução. 
São 34 cursos de pós-graduação na 
modalidade de Ensino a Distância 
(EaD), ministrados por profissionais 
experientes, especializados e 
com excelentes currículos. A 
plataforma EaD UCS conta com 
segurança e tecnologia, mantendo o 
funcionamento do Portal do Aluno e 
do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
ativo 24 horas por dia. 
Não dê mais desculpas para não 
cursar uma especialização. 

Pós em Gestão Estratégica de Negócios
Visando contribuir para o 

crescimento pessoal e profissional 
do educando, ampliando sua capa-
cidade crítica, visão sistêmica e a 
clareza sobre seu papel nas orga-
nizações e na sociedade, a Univer-
sidade de Caxias do Sul desenvol-
veu o curso de Especialização em 
Gestão Estratégica de Negócios. 

Coordenado pelas docentes 
Nívia Tumelero e Simone Taffarel 
Ferreira, o curso é destinado a gra-
duados que atuam ou desejam tra-
balhar na gestão de negócios, cujo 
perfil profissional se caracteriza 
pela atuação prática no segmento 
de comércio (atacadista e varejis-
ta), serviços de qualquer natureza, 
atividades industriais e atividades 
agropecuárias e agroindustriais. 

As aulas são ministradas às 
sextas-feiras, das 18h30 às 22h30, 
e aos sábados, das 8h às 12h. A 
carga horária é de 360 horas. 

Aprimore seu currículo:  
cursos de curta duração UCS 

O Campus Bento da UCS 
está com as inscrições abertas 
para dois cursos de extensão 
visando o desenvolvimento de 
novas lideranças.

Um deles é “Desenvolvi-
mento de Lideranças Para o 
Setor Industrial”, um curso on-
-line, que será realizado entre 
os dias 17 e 24 de fevereiro de 
2021, com aulas síncronas às 
quartas-feiras, das 18h30 às 
22h30, através da plataforma 
on-line Google Hangouts Meet.

O curso, coordenado pelo 
professor Gilberto Hummes, é 
voltado especialmente a acadê-
micos, empresários e pessoas 
que atuam nas áreas de lideran-
ça. As inscrições podem ser rea-
lizadas até o dia 10 de fevereiro 
e as vagas são limitadas.

Outro curso de extensão é 
o de “Desenvolvimento de Líde-
res de Alta Performance”, que 
será realizado entre 8 e 16 de 
março. As aulas serão às segun-
das e terças-feiras, das 18h30 
às 22h30, no Campus Univer-
sitário da Região dos Vinhedos.

Estão abertas as fases de orientação de 
matrícula e de solicitação de disciplinas para 
os acadêmicos que realizarão a rematrícula 
para o próximo semestre. Até 6 de dezembro, 
o estudante pode agendar a orientação com o 
coordenador, modalidade em que tem garantia 
de vaga nas disciplinas que pretende cursar, ou 
pode apenas solicitar as disciplinas pelo UCS-
Virtual.

Para agendar, basta acessar o UCSVirtual e, 
na aba Matrícula/Agendamento, reservar ho-
rário com o coordenador. A Universidade dis-
ponibiliza incentivos para os alunos que ante-
ciparem as matrículas referentes ao primeiro 
semestre de 2021. Matrículas finalizadas até 
31 de dezembros recebem desconto de 25% 
sobre o valor adicional, considerando a última 
matrícula do estudante. Para as realizadas em 
janeiro, o desconto será de 15%. Já para as rea-
lizadas durante o mês de fevereiro, o desconto 
será de 10%. Quem deixar a matrícula para úl-
tima hora, entre 1º e 13 de março, terá apenas 
5% de desconto.

Entre em contato com a UCS, 
através do telefone 4003 
4854 e informe-se.

Se você quer estar entre os milhares de alunos 
que estudam em uma das melhores universidades 
do Brasil, não perca a próxima oportunidade de 
participar do Processo Seletivo Contínuo. A prova 
está marcada para o dia 13 de dezembro.

A taxa de inscrição é de apenas R$ 20,00 e o 
aluno ainda pode aproveitar financiamentos, des-
contos e programas de apoio. Tudo para facilitar o 
alcance da tão sonhada graduação. 

Mestrado em Engenharia de Produção 
Inscrições até 18/12

Estão abertas até 18 de dezembro as ins-
crições para o Mestrado em Engenharia de Pro-
dução. O ingresso é anual, realizado por meio 
de processo seletivo. O número de vagas está 
condicionado à capacidade de orientação, res-
peitando o limite de 20 vagas anuais. Portanto, 
você, que tem interesse na área, não pode per-
der esta oportunidade. Coordenado pela profes-
sora Maria Emília Camargo, o curso formou 16 
mestres até agosto de 2019. 

Funcionários de empresas associadas ao 
Centro da Indústria, Comércio e Serviços de 
Bento Gonçalves (CIC/BG) têm desconto de 
20%. Basta apresentar uma declaração da em-
presa comprovando o vínculo. 

Dúvidas sobre OS CURSOS DE EXTENSÃO? 
Contate a área de Relações com o Mercado da UCS Bento, 
através do WhatsApp (54) 99935 6719

Informe-se pelo telefone (54) 3449 5200, 
ramal 5018 ou então pelo ppgep@ucs.br

Coordenado pela professora 
Roselice Parmegiani, o curso é 
direcionado a profissionais que 
atuam como gestores e que lide-
ram grupos e/ou interessados no 
assunto.

As inscrições podem ser efe-
tuadas até 7 de março e as vagas 

são limitadas.
Mais informações no se-

tor de Educação Continuada 
do Campus Universitário da 
Região dos Vinhedos pelo te-
lefone (54) 3449.5200 ou pelo 
e-mail Econtinuada-carvi@
ucs.br.

Processo Seletivo 
Contínuo 

Próxima prova: 13/12

Faça a sua rematrícula com 
descontos especiais 

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.

Mais informações com a Central de Atendimento 
UCS Bento pelo telefone (54) 3449-5200;  WhatsApp 
(54) 99935 6719, ou pelo atendimento-carvi@ucs.br
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Sete Erros | Respostas na página 10

Charge

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

Áries (21/3 a 20/4) 
Você tem tudo para se divertir muito hoje, mas será preciso primeiro cuidar das suas obri-
gações. Em casa, talvez seja preciso mostrar mais jogo de cintura e diminuir as críticas. 
Pode ter dificuldade para se concentrar no serviço. Busque o equilíbrio. No amor, tudo 
indica que pode se surpreender com os admiradores que vai conquistar. Pegue leve com 
os ciúmes. 

Touro (21/4 a 20/5) 
Seu lado comunicativo e falante pode agitar as coisas logo cedo, inclusive no trabalho.  
Mas mantenha em foco seus deveres. Mudanças estão em alta e você pode aproveitar 
para deixar o seu canto mais aconchegante. Evite brigar com a família. Há chance de se 
reaproximar de um grande amor do passado e até reatar o romance se ainda houver quí-
mica entre vocês. 

Gêmeos (21/5 a 20/6) 
Será preciso cortar gastos. Se fizer tudo direitinho, poderá conseguir vantagem em um 
negócio financeiro. Período favorável para analisar arquivos que precisam de atenção e até 
ampliar a sua clientela, se trabalha com vendas. Seu charme está em alta e você terá facili-
dade para encantar quem estiver à sua volta. Se está só, pode se apaixonar à primeira vista!

Câncer (21/6 a 21/7) 
Faça um esforço para ser mais compreensiva e tente se colocar no lugar do outro, especial-
mente se trabalha em equipe. Boas novas na área das finanças. Pode surgir a oportunidade 
de ganhar um dinheiro extra. Trabalhe duro, mas descansar também é importante para 
manter a saúde em dia. A possessividade deve crescer e causar atritos.

Leão (22/7 a 22/8) 
Tenha cuidado na hora de lidar com gente falsa. Na dúvida, ouça o que diz o seu sexto 
sentido. Com tanto pique e disposição, qualquer tarefa que dependa diretamente do seu 
esforço deve correr bem. No final da noite o clima pode ficar mais pesado se você não 
controlar as críticas. Confie no seu potencial, mas tenha cuidado para não confundir isso 
com arrogância.

Virgem (23/8 a 22/9) 
O dia começa com alguns desafios e você vai ter que mostrar firmeza logo cedo! Ao invés 
de deixar as coisas seguirem o seu curso, vai ser preciso bom-senso para dar conta do re-
cado no serviço. Pode pintar o desejo de ficar no seu canto, meditar e reforçar sua religiosi-
dade. Na dúvida, peça o apoio da família ou consulte a opinião de alguém mais experiente. 

Libra (23/9 a 22/10)
O trabalho reserva alguns desafios logo cedo. Assuntos antigos podem vir à tona e exigir 
mais empenho da sua parte para contornar os problemas e dar conta do serviço. Quem 
trabalha em home office pode ter dificuldades. Mas muita conversa e um clima descon-
traído garantem ótimos momentos. À noite, pode pintar briga ou discussão com alguém 
próximo. 

Escorpião (23/10 a 21/11) 
Logo cedo, você encarar alguns desafios. A dica é pensar duas vezes antes de falar. Quan-
do a irritação falar mais alto, respire fundo. Outra dica para começar o dia com pique total é 
adotar hábitos saudáveis e cuidar melhor do corpo. As finanças vão receber boas energias. 
O romance pode enfrentar alguns momentos complicados. Pegue leve com as críticas e 
não cobre demais.

Sagitário (22/11 a 21/12) 
Aproveite a parte da manhã para resolver qualquer pendência financeira. Defenda o que é 
seu sem medo. Será mais fácil definir novos objetivos e enxergar além do óbvio. Coloque a 
sua saúde em primeiro lugar e, se for preciso, abra mão da diversão para se cuidar melhor. 
Um admirador pode derreter seu coração. Bom humor e romantismo em alta. 

Capricórnio (22/12 a 20/01) 
Pode ser difícil convencer os outros a chegar a um acordo, principalmente se cada um 
focar nas diferenças. Concentre-se no que precisa fazer e aproveite para tentar algo dife-
rente. Seu sexto sentido estará a mil e você não terá problema para identificar alguém que 
gosta de fazer fofoca. Seu lado sensual pode agitar a paquera, mas também vai provocar 
brigas. 

Aquário (21/1 a 19/02)
Você vai ter que ralar se quiser aproveitar os momentos de lazer. Pode ser que alguém te 
procure para pedir ajuda, dê uma mãozinha, mas sem se sobrecarregar. Você pode estar 
cansado de ficar em casa, mas precisa encontrar um meio-termo se quiser matar a sau-
dade dos amigos e familiares sem colocar a sua saúde em risco. No amor, evite o excesso 
de ciúme.  

Peixes (20/2 a 20/3) 
Se estava pensando em diminuir o ritmo nesta sexta, pense de novo. Talvez precise adap-
tar alguns planos e mostrar jogo de cintura se quiser dar conta das obrigações. Você terá 
que encarar algumas tarefas extras, mas não desanime. Mantenha o foco e mostre sua 
competência, que deve ser reconhecida. Vale até tirar um tempinho para relaxar.

Cruzadas | Respostas na página 10

Arroz selvagem cremoso de beterraba

INGREDIENTES
- ½ cebola descascada e cortada em 
cubos pequenos
- 1 colher (sobremesa) de azeite
- 1 xícara (chá) de arroz selvagem
- 1 beterraba descascada e ralada
- 1 colher (café) de sal
- 5 xícaras (chá) de água
- 1 caixinha (200g) de Creme de 
Leite
-Salsinha picada a gosto
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MODO DE PREPARO
Em uma panela, doure a cebola 
no azeite, acrescente o arroz, 
a beterraba, o sal e refogue. 
Depois, acrescente água e espere 
levantar fervura; Diminua o fogo 
e deixe cozinhar com a panela 
semitampada até a água secar; 
Desligue o fogo, acrescente o 
creme de leite e misture. Finalize 
com a salsinha e sirva.

Cinema 

Solução

BANCO 22

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

SAAB
Q

UADRINHOS
REGIANELA
PIAMOLDAR

MMAXESA
BATERNSU

DALCALA
EXAUSTIVA

CEARAAZT
SSUAASE
TUGEMAS

BONSAIECT
QUENTINHA
UMJOTED

VEADOTOSA

Revista
em (?):

gibi

Motivo
de liqui-
dação do
comércio

Narrativa
lendária
sobre
heróis

(?) Alves,
atriz de 

"O Tempo
Não Para"

Perigo nas
encostas
durante

temporais 

Avenida
(abrev.)

Decalitro
(símbolo)

Certifi-
cada por
escrito

Sacudo 
(o frasco)

Saquinho
para perfu-
mar roupas

(pl.)

Vista
 (a roupa) 

Sufixo de
"lipase"

Árvore
decora-
tiva anã

Em + uma
(Gram.)

Empresa
brasileira
de Correi-
os (sigla)

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

"Escravos
de (?)",
cantiga
infantil

Operação 
bancária-
de trans-
ferência

Apara o
pelo

Dar forma 
Pôr muito

açúcar
(bras.) 

Pôr tela
de metal

Não
oxidável

Adorno do
dedo

A hora
decisiva

Peças da
sinuca
Festa

literária

Essa, em
espanhol

Parte gorda
do leite

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

Consoantes
de "aceso"
Interjeição
de surpresa

Parte do
ovo (pl.)

Serafim ou
querubim

Muito
cansativa
Estado do
Nordeste

Dígrafo
de

"passar"

Lavatório

Colidir 
(o veículo) Impostos

"Mad (?)",
filme com 
Mel Gibson

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

Por determinação do decreto do Governo do Estado e os protocolos da bandeira vermelha, os 
cinemas estão fechados.
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15 dias após abrir as portas 
da Florestal Candies em Grama-
do, sua primeira loja de doces 
exclusiva, a Florestal Alimentos 
inaugurou a sua segunda unidade, 
desta vez na cidade de Canela. A 
novidade está localizada no Alpen 
Park. A loja é quarta unidade da 
marca própria Chocolate Planalto.

A parceria entre o Alpen Park 
e a Florestal Alimentos foi cuida-
dosamente planejada. Ambas as 
marcas têm o mesmo objetivo: 
proporcionar momentos de ale-
gria e encanto aos seus clientes e 
consumidores. Aliada a aventura 
e diversão do parque de Canela, 
a ideia foi oferecer ao represen-
tativo público toda a qualidade 
e doçura da Florestal Candies e 
Chocolates Planalto.

A nova loja Florestal Candies 
recebe a mesma temática de um 
mundo lúdico, repleto de cores, 
sabores e aromas, assim como a 
última loja inaugurada no Centro 

Expansão na Serra Gaúcha

Florestal Alimentos inaugura 
segunda loja de doces exclusiva
Loja Florestal 
Candies está 
localizada no Alpen 
Park, em Canela, e 
é a quarta unidade 
da marca própria de 
Chocolates Planalto

de Gramado, representados em 
um belíssimo projeto arquitetôni-
co e em seus deliciosos pirulitos, 
balas, caramelos, chicles, drops, 
marhsmallows e muitos outros 
doces dos mais variados tama-
nhos, formatos e sabores. Além 
de produtos exclusivos, como 
pirulitos gigantes e marshmallo-
ws em metro, diferentes tipos de 
embalagens entre pacotes e potes 
especiais, com comercialização 
somente nas lojas da Florestal 
Candies, a casa ainda conta com 
uma grande variedade de produ-
tos para venda a granel, com mar-
cas tradicionais como Balinha do 
Coração, Brazilian Coffee, Flópi e 
Zollé.

Já a nova loja de chocolates 
da Planalto foi concebida a partir 

do projeto já apresentado na Loja 
Conceito, inaugurada em 2019, na 
Av. Borges de Medeiros, 2808 em 
Gramado. Padrão que também é 
seguido para a linha de franquias 
da empresa. 

Assim, a marca posicionada 
como artesanal premium, que se 
tornou referência em chocolates 
de alta qualidade, preparou um 
ambiente agradável e acolhedor, 
oferecendo cafés, gelatos e toda 
a linha de chocolates caseiros da 
marca Planalto. Atualmente essa 
linha dispõe de tabletes, bom-
bons com recheios cremosos e 
líquidos, trufas, drágeas, gelatos 
e muitas outras variações e for-
matos, dispostas em sofisticadas 
e atraentes embalagens sempre 
prontas para presentear.

A parceria entre o Alpen Park e a Florestal tem como objetivo 
proporcionar momentos de alegria e encanto aos consumidores

Conforto, praticidade e ex-
celente relação custo-benefício. 
Essa é a proposta da adminis-
tradora hoteleira Slaviero Hotéis 
que escolheu Bento Gonçalves 
para operar sua primeira uni-
dade no Rio Grande do Sul. A 
empresa assumiu a gestão de 
um empreendimento localizado 
às portas do Vale dos Vinhedos 
(onde funcionava até então uma 
unidade da rede Super 8), e que, 
desde o mês de outubro, está 
operando sob a marca econômica 
da administradora, a Slim Hotéis. 
Neste processo de retomada, 13 
novos postos de trabalho locais já 
foram criados, mas a expectativa 
é de que, conforme a pandemia 
diminua, os empregos cresçam.

O hotel é opção de referência 

Primeira unidade no Estado

Slaviero Hotéis aposta em marca 
econômica em sua operação em Bento

para viajantes que buscam tari-
fas econômicas e agilidade para 
a realização de negócios. Loca-
lizado estrategicamente entre o 
Vale dos Vinhedos e o centro do 
município, o hotel tem 100 unida-
des habitacionais (quartos single 
e suítes), dispostos em uma área 
construída de 2,9 mil m².  Para a 
reabertura, os ambientes passa-
ram por uma repaginação a fim 
de atender à identidade visual 
da marca. A chegada da Slaviero 
Hotéis também traz novidades 
nos serviços. O empreendimen-
to ganhou um coffee-shop, com 
menu de pratos rápidos servidos 
no restaurante do hotel. Os hós-
pedes terão, ainda, a praticidade 
de contar com frigobar e snacks 
nos quartos. 

Além disso – e, principal-
mente - há um conceito desen-
volvido para o atendimento no 
hotel. “O jeito Slaviero Slim de 
se hospedar é cheio de experi-
ências”, resume Eraldo Santan-
na, Diretor de Operações da Sla-
viero Hotéis. A chave do quarto, 
por exemplo, é entregue em um 
porta-chave que traz mensagens 
inusitadas, enquanto as tags dos 
quartos são feitas em formatos 
descontraídos. “É uma forma de 
incentivar o consumo responsá-
vel”, conta Santanna. Propondo 
uma estada ‘instagramável’, que 
pode ser compartilhada com o 
mundo via redes sociais, o hotel 
tem adesivos nos espelhos e ele-
vadores para selfies e uma pare-
de multicolorida para fotos.   

Com diárias de R$ 150 a R$ 179, hotel está localizado na porta do Vale dos Vinhedos, no antigo 
Super 8, e aposta no conforto, na tecnologia e em experiências para atrair novos hóspedes

Divulgação Fotos: Raquel Konrad
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Previsão do tempo

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

a qualquer hora

05/12
13º
23º

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

04/12
14º
28º

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

a qualquer hora

06/12
11º
23º

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

“O que para alguns 
poderia ser algo trágico,  

para ela foi a mola 
propulsora”

Thiago 
Galvan

Página 8

Os novos 
empreendimentos em 
Bento Gonçalves são 
destaques na coluna NOVO APP DE

DELIVERY

www.imeal.com.br

Quel
Konrad

Páginas 
12 e 13 

Trânsito

SERRANOSSA

Seis empresas interessadas 
em executar obras em rodovias 
estaduais manifestaram interesse 
na adesão ao Programa de Incen-
tivo ao Acesso Asfáltico (PIAA/RS), 
do governo do Estado. A parceria, 
coordenada pela secretaria de Lo-
gística e Transportes, possibilita a 
realização de obras de pavimenta-
ção de estradas estaduais median-
te o abatimento do valor no ICMS 

Parceria entre estado e Aurora deverá 
melhorar acesso ao Vale dos Vinhedos
Empresa aderiu ao 
PIAA/RS governo do 
Estado, possibilitando 
que parte dos valores 
pagos de ICMS 
seja revertida à 
construção de uma 
rótula na ERS-444, 
no acesso à nova 
unidade da Aurora

devido. Entre as empresas, está a 
Cooperativa Vinícola Aurora, de 
Bento Gonçalves. O intuito é cons-
truir uma rotatória na ERS-444, na 
entrada da unidade da vinícola no 
Vale dos Vinhedos, a qual foi recen-
temente inaugurada. “O objetivo é 
viabilizar que uma parte dos valo-
res que são pagos de ICMS sejam 
revertidos para uma obra que trará 
benefício não só para a empresa, 
mas principalmente para toda a 
comunidade. É uma forma de agili-
zar que os recursos públicos sejam 
alocados numa obra que trará se-
gurança e que ajudará no fluxo de 
veículos na ERS 444, na entrada do 
Vale dos Vinhedos em Bento Gon-
çalves/RS”, informa o diretor su-
perintendente da Vinícola Aurora, 
Hermínio Ficagna. 

Instituído pela Lei Comple-
mentar nº 15.405, o PIAA/RS foi 
sancionado em dezembro de 2019 
pelo governador Eduardo Leite. 
Entre os documentos exigidos aos 
interessados na parceria, estão os 
projetos básico e executivo da obra 

- com os estudos técnicos e de im-
pacto ambiental -, o orçamento de-
talhado dos serviços e documentos 
cadastrais da empresa. O valor de 
cada proposta deve ser de, no má-
ximo, R$ 5 milhões.

No caso do projeto enviado 
pela Aurora, o investimento será de 
R$ 1,7 milhão, facilitando “o acesso 
dos caminhões e veículos à unidade 
e os que utilizam a rodovia.  A obra 
trará mais segurança para os mo-
toristas que trafegam diariamente 
pelo local, para os turistas e para 
toda a comunidade”, afirma. 

Agora, os projetos enviados 

estão sendo analisados por uma 
comissão formada por represen-
tantes da secretaria de Logística e 
Transporte, Daer e Empresa Gaú-
cha de Rodovias (EGR). Após essa 
avaliação, caso o projeto proposto 
pela Aurora seja aprovado, haverá 
assinatura do termo entre o Estado, 
através da secretaria de Transporte 
e Logística, e a Cooperativa Viníco-
la Aurora. “Em caso de aprovação e 
assinatura do termo, a expectativa 
é que a obra inicie, salvo eventual 
evento fortuito, após encerramento 
da colheita da safra de 2021”, reve-
la o diretor. 

A chegada da primavera e a 
aproximação das festas de final 
de ano já refletem na mudança da 
escolha de compra do consumidor 
quando o assunto é bebida. Mesmo 
com excelente desempenho, os vi-
nhos finos cederam a liderança em 
volume mensal para as borbulhas, 
que no mês de outubro correspon-
dem a 72% das garrafas comercia-
lizadas no Brasil, o equivalente a 
4,6 milhões de litros. Mesmo assim, 
o incremento em relação ao mes-
mo período de 2019, quando foram 
vendidos 4,5 milhões de litros, não 
chega a 4%. Se considerado o inter-
valo de janeiro a outubro deste ano, 
foram vendidos 14,8 milhões de li-
tros de espumantes, sendo 8,6 de 
brut (-3,80% em relação a 2019) 
e 6,2 de moscatel (17,38% se com-
parado ao ano anterior). A expec-
tativa da União Brasileira de Vitivi-
nicultura (Uvibra) é que as vendas 
de espumantes sigam na crescente, 
diante do Ano Novo que se aproxi-
ma, mesmo em meio a uma pande-
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mia global. “As pessoas não vão dei-
xar de brindar o término de 2020, 
para se despedir de todas incerte-
zas e dificuldades que este ano nos 
trouxe, depositando em 2021 toda 
esperança necessária para um fu-
turo melhor. Nosso desejo é que o 
Ano Novo chegue repleto de saúde, 
trazendo mais uma grande safra 
para que possamos brindar juntos 
um ano de retomada e de esperan-
ça”, espera o presidente da Uvibra, 
Deunir Argenta.

Mas 2020, o ano da ‘Safra das 
Safras’, pode ser considerado tam-
bém o momento em que os brasilei-
ros descobriram o vinho nacional. 
Por uma série de fatores como a 
alta do dólar, a percepção da quali-
dade, o aumento da competitivida-
de, a mudança de comportamento 
no hábito do consumidor, a melhor 
distribuição e a facilidade no aces-
so com o uso de ferramentas, o con-
sumidor está aberto a viver novas 
experiências, a fazer descobertas, a 
degustar o diferente, o novo. 
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