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Raquel Konrad 
e Eduarda Bucco

Um assunto dominou as 
rodas de conversas, as redes 
sociais e, inclusive, motivou ma-
nifestos de diferentes entidades 
locais: Projetos de Lei (PL) nº 
106 e nº 107 na Câmara de Ve-
readores preveem revisão geral 
anual de 3,14% aos servidores 
do legislativo e aos vereadores, 
a partir deste mês de dezembro, 
e podem entrar em discussão e 
votação na sessão da próxima 
segunda-feira, 14/12. O proje-
to foi assinado por membros 
da mesa diretora: presidente 
da Câmara, Rafael Pasqualotto 
(PP), e vereadores Paco (PTB), 
Sidi (PSDB) e Tonietto (PSDB).

O principal motivo da polê-
mica é o fato de que, em março, 

Polêmica da semana
Mesa diretora propõe reposição salarial a vereadores 
e servidores da Câmara e revolta comunidade
Projetos de Lei 
nº 106 e nº 107 
preveem revisão 
geral anual de 
3,14% aos servidores 
da Câmara e aos 
vereadores, a partir 
deste mês 
de dezembro

o Legislativo aprovou o congela-
mento de seus salários e, agora, 
tenta um reajuste em forma de 
reposição salarial. De acordo 
com o PL, o objetivo é recompor 
a inflação do período de outubro 
de 2019 a setembro de 2020, 
com reposição de 3,14%. Junto 
a esse PL, também estão em tra-
mitação na Câmara os projetos 
nº 106, que prevê reposição do 
mesmo percentual para servido-
res efetivos e comissionados da 
Câmara, e o nº 105, que prevê 
reposição salarial de 1,68% “aos 
servidores e professores muni-
cipais detentores de cargos de 
provimento efetivo e comissio-
nados, aos servidores regidos 
pela CLT, aos contratados tem-
porariamente e aos conselheiros 
tutelares”. 

O projeto de lei é legal, no 
entanto, comunidade e entida-

des não viram com bons olhos, 
especialmente em um ano de 
restrições econômicas causa-
das pela pandemia – neste mo-
mento, a Serra se encontra em 
bandeira vermelha e muitos 
empreendedores e trabalhado-
res estão com seus rendimentos 
comprometidos. 

O SERRANOSSA tentou bus-
car o posicionamento de todos 
os parlamentares e, nos bastido-
res, já se fala em retirar os pro-
jetos de pauta, tendo em vista 
a repercussão negativa. Confira 
como cada vereador deve votar 
e os argumentos dos edis. O jor-
nal tentou contato e esperou as 
respostas de todos até o fecha-
mento desta edição. No entanto, 
não obteve retorno dos verea-
dores Rafael Pasqualotto, pre-
sidente da Casa, Sidi e Marcos 
Barbosa (REPUBLICANOS).

SERRANOSSA

Gustavo Sperotto (PSD) - NÃO 
“Quando é para político, e eu me incluo 
nisso, eles falam em reposição salarial e 
reposição inflacionária e não aumento 
de salário, o que na minha simples e 
humilde opinião é tudo igual. Vai au-
mentar sim os salários. Eu sou contrário 
a aumento de salário para vereador. E 
para servidor público a minha posição 
sempre foi o aumento merecido para 
todo servidor. O resto, poder Executivo 
e Legislativo deve continuar congelado”. 
Moacir Camerini (PSB) – NÃO  
“Eu vou votar contra toda e qualquer 
reposição, até porque uma lei federal 
trancou todas reposições de servidores. 
E quanto aos vereadores é ilegal isso. 
Vou tentar mobilizar a comunidade, 
buscar apoio para barrar esse projeto 
dos vereadores e dos outros também. 
Isso é um tapa na cara da população 
depois das eleições. Eu sempre votei 
contra porque acredito que o salário 
está alto até demais, tanto dos vereado-
res, quanto dos assessores da Câmara. E 
eu tenho direito a três assessores e uso 
apenas um. Tem gente que tem seis lá 
dentro. É uma vergonha”.  
Eduardo Virissimo (PP) – SIM 
“É o reajuste a nível nacional pela 
inflação e correção monetária. Não 
é aumento de salário propriamente 
dito. Então eu sou favorável porque 
tudo aumentou, a inflação aumentou 
e as pessoas também precisam ser 
remuneradas por essa correção. Sobre 
o aumento eu sou contra, acho que é 
suficiente e as pessoas se propuseram a 
trabalhar, seja no Executivo ou Legislati-

Como os vereadores devem votar:
vo, pelo valor que estava exposto”. 
Neri Mazzochin (PTB) – NÃO SABE 
“Minha posição sempre foi para reduzir 
custos tanto no Legislativo, como no 
executivo; inclusive fui autor de uma 
proposta para diminuir o número de 
vereadores da casa legislativa.  Vou avaliar 
detalhadamente do que se trata e votar 
com muita  responsabilidade e apreço, 
pois se trata de dinheiro público e este di-
nheiro não é da Câmara ou do Executivo, 
mas sim dos impostos das empresas e da 
população”.  
Volnei Christofoli (PP) – NÃO SABE 
‘Então, ainda não tenho uma opinião 
formada até a presente data.  Temos que 
levar em questão que faz 12 anos que 
não é dado nenhum tipo de reajuste aos 
vereadores, nem os reajustes de inflação. 
Ao mesmo tempo, sabemos que estamos 
num momento delicado de pandemia o 
que nos faz avaliar melhor a situação sem 
nos precipitarmos”.  
Jocelito Tonietto (PSDB) – NÃO SABE 
“Estou analisando ainda os projetos”.  
Amarildo Lucatelli (PP) – NÃO SABE 
“Na realidade eu nem fui para a Câmara 
essa semana. Estou envolvido em outras 
questões. Então não consegui analisar os 
projetos e não tenho uma posição”.
Gilmar Pessuto (PSDB) - NÃO SABE
“Não tenho posição ainda. Nem sei se vai 
entrar em pauta e estou analisando essa 
questão com os outros vereadores”.
Paulo Cavalli (PTB) - NÃO
“Mesmo eu sendo da mesa diretora, nem 
sempre concordo com tudo que é colo-
cado em pauta. Eu tive que assinar. Agora 
uma coisa que ninguém comenta é que 

os vereadores estão há seis meses com 
os salários congelados, enquanto está 
todo mundo ganhando. Mas vou votar 
contra e vou sempre votar contra a 
reposições salariais” .
Valdemar Marini (PP) - NÃO SABE
“Estamos vendo ainda. Não tenho uma 
posição em relação a isso”.
Idacir dos Santos (MDB) - NÃO
“Votarei contra. Embora esteja previsto 
em lei, considero que não seja o mo-
mento para aceitar isso, até por toda a 
situação do país. Esse é o momento de 
abrirmos mão da reposição”.
Agostinho Petroli (MDB) - NÃO
“Eu considero que a proposta é imoral, 
embora seja legal. Ouvimos discursos 
de reduções e contra aumentos de 
impostos, manifestações criticando 
salários e mordomias dos deputados, 
senadores ou do judiciários, é censurá-
vel qualquer reajuste nos salários dos 
vereadores. Sugeri a Mesa diretora que 
retire e arquive a proposta. Não pode-
mos aumentar salários no Legislativo 
enquanto falta recursos pra outras áreas 
do serviço público”.
Moisés Scussel Neto (Republicanos) 
- NÃO
“Há pouco tempo  votei pelo congela-
mento dos salários dos vereadores para 
a próxima legislatura, então apenas 
mantenho a linha de voto adotada 
naquela votação”.
Lerin - (MB) - NÃO
“Votarei contrário porque não concordo 
com reposição. No pouco tempo que 
fiquei na Câmara percebi que vereador 
pode trabalhar por um salário mínimo 
e sem nenhum assessor. Ganhar mais é 
só para sustentar campanha política”.
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Entidades se manifestam contra reajuste aos vereadores
O projeto de lei ordinária 

107, que prevê a revisão geral 
dos vencimentos dos salários dos 
vereadores de Bento Gonçalves 
gerou, além de críticas da comu-
nidade, manifestação do Centro 
da Indústria, Comércio e Serviços 
(CIC-BG). Na tarde de terça-feira, 
08/12, a entidade enviou um co-
municado manifestando contra-
riedade ao projeto.

De acordo com o texto, a en-
tidade reconhece a atuação e os 
esforços dos vereadores em prol 
da comunidade, manifestando 
ciência, também, da defasagem 
nos valores da remuneração, 
inalterados desde 2015. Porém, 
é do entendimento da entidade 
que a proposição de concessão 
de acréscimo nos salários vem 
num momento inoportuno para a 
sociedade. “Diversos segmentos 
ainda estão sofrendo os efeitos e 
retaliações da politização da pan-
demia, com restrições, em maior 
ou menor grau, ao exercício de 
suas atividades, e lutando para 
arcar com os prejuízos decorren-
tes desse cenário. O momento, 
agora, é de concentrar forças e 
recursos em duas prioridades in-
discutíveis: os cuidados relacio-
nados à saúde da população e o 
reestabelecimento da economia, 
motriz a partir da qual caminha 
o desenvolvimento de todas as 
outras áreas”, afirma a nota.

No comunicado, a entidade 
apela para a sensibilização dos 
vereadores que compõem o Le-
gislativo municipal no sentido 
de reavaliarem a pertinência do 
pleito neste momento. “Com esse 
alinhamento entre poderes Exe-
cutivo, Legislativo, entidades de 

classe, representando a socieda-
de civil organizada, certamente 
será possível tomar as decisões 
mais adequadas, inteligentes e 
eficientes em prol da comuni-
dade, dando continuidade a um 
núcleo de coesão em busca de in-
teresses comuns”, finaliza a nota 
assinada pelo presidente da enti-
dade, Rogério Capoani.

“TODAS AS CATEGORIAS ES-
TÃO TRABALHANDO COM REA-
JUSTE ZERO”

Na visão do Sindilojas Re-
gional Bento, o momento não é 
adequado para reajustes, tendo 
em vista o período de pandemia 
e o final de mandato. Além disso, 
a entidade também argumenta 
que todas as categorias da so-
ciedade estão trabalhando com 
reajuste zero, diante do cenário 
atual. “Nós estamos trabalhan-
do para que a nossa convenção 
coletiva não contemple reajuste, 
porque entendemos que preci-
samos manter empregos e não 
fechar negócios. Então, com isso, 

se quisermos continuar gerando 
custos, obviamente irá criar di-
ficuldades nos negócios”, expli-
ca o presidente Daniel Amadio.   
Ele ressalta que os vereadores 
não podem estar no cargo pelo 
salário e que devem ter um ideal 
mais voluntário do que, propria-
mente, financeiro. Ainda, relem-
bra que, em março, a Câmara fez 
a promessa do congelamento dos 
salários para o próximo manda-
to. “Tudo isso eu digo em forma 
de argumentação para mostrar 
que não é o momento. Reconhe-
cemos que é legal, que ninguém 
está fazendo nada de forma irre-
gular, pois os vereadores estão 
sem reajuste desde 2015, então 
os 3,14% propostos nem repõem 
a inflação desse período”, ana-
lisa. “Mas levando em conside-
ração que estamos em um ano 
de pandemia, final de mandato, 
acredito que o assunto deva ser 
debatido pela nova bancada que 
irá compor a Câmara de vereado-
res a partir do dia 1º de janeiro. 
Agora, as energias devem ser 

voltadas para outros assuntos 
mais importantes”, complementa 
Amadio.

SINDISERP E OBSERVATÓ-
RIO SOCIAL SE POSICIONAM 
POR MEIO DE OFÍCIO

Na quarta-feira, 09/12, o 
Sindicato dos Servidores Públi-
cos Municipais (SINDISERP-BG) 
enviou um ofício à Câmara de 
Vereadores se posicionando con-
trário ao projeto de reposição 
salarial.

“A justificativa seria o au-
mento da inflação, porém o mes-
mo entendimento não é aplicado 
a todos os demais servidores e/
ou empregados públicos munici-
pais, o que demonstra uma total 
imoralidade e demonstração de 
privilégios por parte dos legisla-
dores. 

O Observatório Social de 
Bento Gonçalves também enviou 
ofício para sensibilizar verea-
dores na terça-feira, 08/12. De 
acordo com a presidente Fer-
nanda Titton, foi enfatizada a 
questão da pandemia “para que 
[os vereadores] se sensibilizem. 
Enquanto eles pedem aumen-
to, muitas pessoas nem estão 
podendo trabalhar”, comenta.  
No ofício, ainda foi pontuada a 
questão legal envolvendo o pe-
dido de reajuste. Para tanto, foi 
utilizado como embasamento o 
artigo 8º da Lei complementar 
173, o qual diz que, “na hipótese 
de que trata o art. 65 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios 
afetados pela calamidade pública 
decorrente da pandemia da Co-

vid-19 ficam proibidos, até 31 de 
dezembro de 2021, de: I - conce-
der, a qualquer título, vantagem, 
aumento, reajuste ou adequação 
de remuneração a membros de 
Poder ou de órgão, servidores e 
empregados públicos e milita-
res, exceto quando derivado de 
sentença judicial transitada em 
julgado ou de determinação legal 
anterior à calamidade pública”.

Presidente do CIC de Bento 
Gonçalves, Rogério Capoani 

Presidente do Sindilojas 
Regional Bento, Daniel Amadio

Presidente do Observatório 
Social, Fernanda Titton

Enquanto 
eles pedem 

aumento, muitas 
pessoas nem 

estão podendo 
trabalhar, 
comenta 
Fernanda

Fotos divulgação

GASTOS TOTAIS 
COM FOLHA DE 
PAGAMENTO 
(Vereadores, servidores, encargos 
sociais e auxílio alimentação — dedu-
ções (amortização passivo atuarial e 
contribuição patronal inativos) 

EM 2019: 
R$ 9.818.965,91 

ESTIMATIVA COM 
A REPOSIÇÃO DE 3,14%:

R$ 10.237.702,73 

DIFERENÇA: 

R$ 418.736,82 

Em quatro anos, 
a diferença 
impactaria em
R$ 1.674.947,28
no orçamento 
da Câmara

Os valores
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Eduarda Bucco
Uma nova decisão da Justi-

ça Eleitoral em relação à cassa-
ção da chapa eleita em Bento, 
Diogo Siqueira e Amarildo Lu-
catelli, foi publicada na última 
segunda-feira, 07/12. Após 
a primeira decisão, a defesa 
da coligação Gente que Faz 
Bento, dos candidatos eleitos, 
havia feito uma “petição de 
Embargos de Declaração”, a 
qual tem o intuito de questio-
nar pontos da sentença. Entre-
tanto, a juíza eleitoral Romani 
Dalcin manteve a condenação 
de cassação dos mandatos da 

Defesa vai recorrer no TRE
Em nova decisão, Justiça Eleitoral mantém 
cassação da chapa Diogo e Amarildo
A coligação Gente 
que Faz Bento 
havia questionado 
pontos da sentença 
e solicitado 
alterações. Juíza 
eleitoral Romani 
Dalcin manteve 
condenações e 
processo deve 
seguir agora para 
o Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) chapa eleita. 

Na nova decisão, a juíza 
ressaltou que a propaganda 
institucional nas redes so-
ciais da prefeitura de Bento 
Gonçalves pode ser retomada, 
tendo em vista que a medi-
da liminar que determinou a 
suspensão era válida nos três 
meses anteriores às eleições. 
Também esclareceu que o 
prefeito Guilherme Pasin, in-
vestigado por improbidade 
administrativa, não está ine-
legível a cargos políticos. 

A defesa recorreu da de-
cisão de cassação ao Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) e ga-
rante que Diogo e Amarildo 
serão diplomados e assumirão 

no dia 1º de janeiro, enquanto 
aguardam a decisão do TRE.

SOBRE A SENTENÇA
O pedido de cassação da 

chapa está ligado ao entendi-
mento da Justiça Eleitoral em 
relação à realização de pro-
paganda irregular durante as 
eleições. Isso porque a chapa 
vencedora do pleito eleitoral 
teria sido beneficiada com as 
notícias sobre obras e feitos da 
administração municipal pu-
blicadas no site da prefeitura 
e no perfil pessoal do prefeito 
nas redes sociais. A ação de 
pedido de investigação judicial 
é de autoria da coligação Ben-
to Unido e Forte, do candidato 
Alcindo Gabrielli.

O presidente da Câmara de 
Vereadores de Bento Gonçal-
ves, Rafael Pasqualotto (PP), 
arquivou na segunda-feira, 
07/12, o pedido de abertura 
da “CPI da Máquina Públi-
ca”. A solicitação foi feita por 
seis vereadores no último dia 
30/11, a fim de investigar a 
conduta do atual prefeito de 
Bento Gonçalves, Guilherme 
Pasin, durante as eleições mu-
nicipais. 

De acordo com o despacho 
de Pasqualotto, o pedido não 
se trata de um “acontecimento 
de relevante interesse para a 
vida pública e a ordem cons-
titucional e legal, econômica e 
social do Município”. Além dis-
so, ele cita que os vereadores 
solicitantes não delimitaram 
“o objeto” da investigação, po-
dendo alcançar “fatos ocorri-
dos em passado distante”. 

Outro argumento utiliza-
do para arquivar o pedido de 
abertura da CPI foi o artigo 11º 
do Regimento Interno, o qual 
diz que não deve ser aberta Co-
missão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) para investigações 
“pertinentes às atribuições do 
Poder Judiciário”. Pasqualotto 
também citou o fato do tempo 
para investigação, que seria 
“insuficiente” tendo em vista 
que o mandato dos atuais ve-
readores se encerra ao final 

Não passou
Pedido de abertura de CPI para investigação de 
Pasin é arquivado na Câmara de Vereadores

deste mês de dezembro. 
Por fim, afirmou que o pe-

dido de abertura da CPI teria 
intenções políticas, “sem acar-
retar em nenhuma elucidação 
propositiva para a população 
acerca dos fatos que já estão 
sendo investigados pelo Poder 
Judiciário”. 

Em manifestação nas re-
des sociais, Guilherme Pasin 
afirma que confia na Justiça e 
diz que não agiu de má-fé caso 
tenha havido algum equívoco, 
acrescentando que não vê im-
pacto eleitoral no que ocorreu.  
“Tanto é assim que o próprio 
Ministério Público, em seu pa-
recer, não vê nos fatos levanta-
dos gravidade suficiente para 
qualificação como abuso de 
poder e nem indícios concre-
tos de interferência na vonta-

Diogo e Amarildo aguardam decisão do TRE

de do eleitor”, argumenta.
Na sequência, o prefeito se 

colocou à disposição do Minis-
tério Público para esclareci-
mentos e também garante que 
continuará trabalhando pela 
cidade. “Independentemente 
da convicção na boa-fé de nos-
sa conduta, estou à disposição 
do Ministério Público e da Jus-
tiça para qualquer informação 
e esclarecimento. Seguirei tra-
balhando pela cidade do mes-
mo jeito que sempre fiz, com 
respeito às leis, transparência 
e muita dedicação.”

Na quarta-feira passada, 
02/12, representantes políti-
cos e moradores se reuniram 
em frente ao Fórum de Bento 
para manifestar, entre outras 
pautas, apoio à criação da CPI. 

De acordo com o vereador 
Gustavo Sperotto (PSD), um 
dos parlamentares que assi-
nou o pedido de instauração 
da CPI, “a população novamen-
te tem a sua representativida-
de e democracia abalada....mas 
ela é passiva e, por isso, essas 
atitudes acontecem”, afirmou.

O vereador Moacir Came-
rini (PSB), outro parlamentar 
que solicitou a abertura da 
CPI e esteve na manifestação, 
classificou como “lamentável” 
a decisão de Pasqualotto e 
afirmou que está atrás de uma 
forma de interpor recurso.

Pasin afirma que confia na 
Justiça e diz que não agiu 
de má-fé

Divulgação Arquivo



SERRANOSSA | Sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 5



SERRANOSSA | Sexta-feira, 11 de dezembro de 20206

Na Câmara
Deputados estaduais aprovam 
congelamento do mínimo regional

Durante a primeira sessão 
com sistema híbrido, os deputa-
dos estaduais aprovaram, na ter-
ça-feira (01/12), o Projeto de Lei 
35/20, que trata sobre o reajuste 
dos pisos salariais estaduais. O 
piso regional incide sobre o salá-
rio de categorias de trabalhado-
res que não têm previsão diversa 
em convenções ou acordos coleti-
vos ou mesmo na informalidade.

A proposta original pedia a 
correção de 4,5%. Contudo, o tex-
to foi aprovado com uma emenda 
que prevê que, excepcionalmen-
te, sejam mantidos os valores do 
piso regional de 2019. De acordo 
com a justificativa, o congelamen-
to se dá por causa dos efeitos 
provocados pela pandemia de 
Covid-19, principalmente na área 
econômica do Estado.

O mínimo regional é compos-
to por cinco faixas salariais.

A proposta original 
pedia correção de 
4,5%. Contudo, o 
texto foi aprovado 
com uma emenda 
que prevê que, 
excepcionalmente, 
sejam mantidos 
os valores do piso 
regional de 2019

I – R$ 1.237,15: a) na agricultura e na pecuária; b) nas indústrias extrativas; c) 
em empresas de pescado (pesqueira); d) empregados domésticos; e) em turismo e 
hospitalidade; f ) nas indústrias da construção civil; g) nas indústrias de instrumen-
tos musicais e de brinquedos; h) em estabelecimentos hípicos; i) empregados 
motociclistas no transporte de documentos e de pequenos volumes - “motoboy”; e 
j) empregados em garagens e estacionamentos;

II - R$ 1.265,63: a) nas indústrias do vestuário e do calçado; b) nas indústrias 
de fiação e de tecelagem; c) nas indústrias de artefatos de couro; d) nas indústrias 
do papel, papelão e cortiça; e) em empresas distribuidoras e vendedoras de jornais 
e revistas e empregados em bancas, vendedores ambulantes de jornais e revistas; 
f ) empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas; 
g) empregados em estabelecimentos de serviços de saúde; h) empregados em 
serviços de asseio, conservação e limpeza; i) nas empresas de telecomunicações, 
teleoperador (call-centers), telemarketing, call-centers, operadores de “voip” (voz 
sobre identificação e protocolo), TV a cabo e similares; e j)empregados em hotéis, 
restaurantes, bares e similares;

III - R$ 1.294,34: a) nas indústrias do mobiliário; b) nas indústrias químicas e 
farmacêuticas; c) nas indústrias cinematográficas; d) nas indústrias da alimentação; 
e) empregados no comércio em geral; f ) empregados de agentes autônomos do 
comércio; g) empregados em exibidoras e distribuidoras cinematográficas; h) movi-
mentadores de mercadorias em geral; i) no comércio armazenador; e j) auxiliares de 
administração de armazéns gerais;

IV - R$ 1.345,46: a) nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétri-
co; b) nas indústrias gráficas; c) nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica 
de louça e porcelana; d) nas indústrias de artefatos de borracha; e) em empresas de 
seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de 
crédito; f ) em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares; g) nas in-
dústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas; h) auxiliares em administração 
escolar (empregados de estabelecimentos de ensino); i) empregados em entidades 
culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional; j) 
marinheiros fluviais de convés, marinheiros fluviais de máquinas, cozinheiros fluviais, 
taifeiros fluviais, empregados em escritórios de agências de navegação, emprega-
dos em terminais de contêineres e mestres e encarregados em estaleiros; k) vigilan-
tes; e l) marítimos do 1° grupo de aquaviários que laboram nas seções de Convés, 
Máquinas, Câmara e Saúde, em todos os níveis (I, II, III, IV, V, VI, VII e superiores);

V - R$ 1.567,81: técnicos de nível médio, tanto em cursos integrados, quanto 
subsequentes ou concomitantes.

Veja o valor que 
se mantém cada faixa:

R$ 39,2 mil

STF eleva teto salarial 
para juízes estaduais

A maioria dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
confirmou uma decisão da própria 
Corte que assegurou aos magis-
trados estaduais salários iguais 
aos dos juízes do STF: R$ 39,2 mil. 
De acordo com duas resoluções 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), os vencimentos da Justiça 
Estadual não podem superar o 
equivalente a 90,25% do salário 
dos ministros do STF (R$ 35,4 
mil). No entanto, elas se tornaram 
obsoletas. Tudo começou em 2007 
quando, por 10 a 1, o STF conce-
deu uma liminar suspendendo a 
determinação do CNJ. Portanto, 
elevou o teto salarial nos Estados. 
Treze anos depois, com uma nova 
composição de ministros, o tema 
voltou à pauta do STF, que confir-
mou o entendimento.

As ações contra as resoluções 
do CNJ, editadas em 2006, foram 
movidas pela Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros e pela Asso-
ciação Nacional dos Magistrados 

Estaduais, que apontaram que a 
fixação de um “subteto” para a ma-
gistratura estadual viola a unidade 
do Poder Judiciário brasileiro. A 
maioria dos ministros do STF con-
cordou com as alegações das enti-
dades. “O caráter unitário da ma-
gistratura nacional, determinado 
pela Constituição de 1988, sujeita 
todos os magistrados (federais e 
estaduais, da justiça comum e da 
justiça especializada) a princípios e 
normas que devem ser as mesmas 
para todos, de modo a preservar 
sua unidade sistêmica”, argumen-
tou o relator do caso, ministro Gil-
mar Mendes.

Acompanharam o relator os 
ministros Marco Aurélio Mello, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Ricardo 
Lewandowski, Rosa Weber, Luís 
Roberto Barroso, Nunes Marques e 
o presidente do STF, Luiz Fux — ne-
nhum deles divulgou a íntegra do 
voto. Alexandre de Moraes se de-
clarou impedido. Já o ministro Ed-
son Fachin discordou dos colegas.

Juízes estaduais receberão salários iguais aos dos ministros do STF

Agência Brasil

Governo zera 
alíquota de 
imposto de 
importação 
de revólver e 
pistola

O governo federal zerou a 
alíquota do imposto aplicado 
para a importação de revólveres 
e pistolas. A medida, que deve 
vigorar a partir de 1º de janeiro, 
está prevista em uma resolução, 
publicada pelo Comitê Executivo 
de Gestão da Câmara de Comér-
cio Exterior, no Diário Oficial da 
União de quarta-feira, 9/11.

Na resolução, o governo in-
clui “revólveres e pistolas” no 
anexo que descreve produtos e 
alíquotas aplicadas no âmbito 
do Mercosul. No caso dessas ar-
mas, a alíquota de imposto será 
de 0%.

A publicação dessa resolu-
ção foi comentada pelo presiden-
te Jair Bolsonaro, via redes so-
ciais. “A Camex editou resolução 
zerando a alíquota do Imposto 
de Importação de Armas (revól-
veres e pistolas). A medida entra 
em vigor no dia 1º de janeiro de 
2021”, disse o presidente que, 
em seguida, fez uma observação 
na qual comenta medidas que 
zeraram o imposto de importa-
ção de 509 produtos usados no 
combate à covid-19.

1° de janeiro

 54 99711 5422  |  99153 0149
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Eduarda Bucco 
O cruzamento entre a ERS-

444 e RSC-453, conhecido como 
trevo do Barracão, é constante-
mente foco de reclamações en-
tre os motoristas. Situado no km 
107 da 453, entre Bento Gonçal-
ves e Farroupilha, o cruzamento 
é caracterizado pelo asfalto ca-
ótico, pela pouca sinalização e 
visibilidade. Nesta semana, uma 
moradora de Bento Gonçalves 
entrou em contato com SER-
RANOSSA para pontuar o alto 
matagal presente em meio ao 
trevo. “A visibilidade é zero. Eu 
utilizo direto o trecho para ir a 
Caxias do Sul e Farroupilha, e faz 
pelo menos um mês que o mato 
está daquele jeito”, revela. “Esses 
dias tinha um senhor na minha 

Risco de acidentes
Motoristas reclamam de matagal no 
trevo do Barracão: “zero visibilidade”
Daer afirma que 
serviço de roçada 
está sendo feito, 
nesse momento, 
na ERS-118. Na 
sequência, as 
equipes trabalharão 
na ERS-448, em 
Nova Roma do Sul 
e, dentro de 20 dias, 
na RSC-453

frente e eu tive que o auxiliar 
para conseguir cruzar a pista, 
porque não estava conseguindo 
enxergar se vinha carro ou não”, 
complementa. 

A situação tem gerado ain-
da mais apreensão para os mo-
toristas que utilizam o trecho, 
que registra acidentes com certa 
frequência. Neste ano, de acordo 
com dados do Comando Rodovi-
ário da Brigada Militar, 14 aci-
dentes foram registrados no lo-
cal – nove com danos materiais 
e cinco com lesões corporais. O 
número é 133% maior que em 
2019, quando foram registrados 
seis acidentes de trânsito. “É 
sempre o mesmo estresse. E aí a 
gente acaba colocando o bico do 
carro um pouco para frente para 

conseguir enxergar, o que é mui-
to perigoso”, reforça a moradora. 
A falta de respeito quanto à ne-
cessidade de fazer o contorno 
também é um dos motivos que 
implica em acidentes. 

De acordo com o Departa-
mento Autônomo de Estradas 
de Rodagem (Daer-RS), res-
ponsável pela manutenção das 
rodovias estaduais, no momen-
to a equipe que realiza roçadas 
nas estradas está trabalhando 
na ERS-118. “Após a conclusão 
desses serviços, eles serão di-
recionados para a ERS-448, em 
Nova Roma do Sul e, posterior-
mente, para a RSC-453. A expec-
tativa é de que o trevo do Barra-
cão receba os reparos dentro de 
20 dias”, informa. 

Diogo Zanetti

O vereador Neri Mazzochin 
(PTB) informou ao SERRANOS-
SA que tentará, mais uma vez, 
colocar em votação o projeto que 
prevê a redução no número de 
parlamentares na Câmara de Ve-
readores de Bento Gonçalves. A 
proposta de Emenda à Lei Orgâ-
nica foi criada por Mazzochin em 
dezembro do ano passado, mas 
foi arquivada após não ser posta 
em votação pelo presidente da 
Casa, Rafael Pasqualotto (PP). Na 
época, o projeto havia recebido 
as assinaturas de Moisés Scussel 
(REPUBLICANOS), Gustavo Spe-
rotto (PSD), Agostinho Petroli 
(MDB), Moacir Camerin (PSB) e 
Idasir dos Santos (MDB). 

“A presidência não quer me-
xer em nada, quer que continue 
como está. E eu estou insistindo 
que tenha redução tanto na Câ-
mara, quanto nas secretarias e 
no funcionalismo público. Temos 
que diminuir custos e colocar 
pessoas mais qualificadas para 
fazer o serviço”, afirma o verea-
dor. 

A partir da redução, con-
forme Mazzochin, o município 
passaria a ter um número justo 
de representantes e conseguiria 
economizar cerca de R$ 500 mil 
por ano. Ainda segundo o verea-
dor, a Carta Magna prevê, em seu 
art. 29, que nos municípios que 
tenham entre 80.000 e 120.000 

Pedido de desarquivamento
Mazzochin tentará, mais uma vez, 
colocar em votação redução do 
número de vereadores em Bento

habitantes (como é o caso de 
Bento Gonçalves, de acordo com 
a população estimada pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE), o limite má-
ximo é de 17 vereadores, como 
ocorre hoje na cidade. “Analisan-
do o novo cenário político que se 
desenha no país é suficiente para 
pleitearmos a redução de 17 para 
15 vereadores. Cada parlamentar 
recebe como subsídio o valor de 
R$ 9.288,61, e conta com três ou 
quatro assessores (1 Coordena-
dor de Gabinete (CC-3) e 2 Asses-
sores Parlamentares (CC-2) ou 1 
Coordenador de Gabinete e 3 Au-
xiliares Parlamentares (CC-1)), 
dependendo do modo de contra-
tação realizado no início do ano 
da sua candidatura”, expõe. 

“A representatividade não 
será perdida, pelo contrário, a 
medida aumentará a responsa-
bilidade do vereador eleito, per-
mitindo, ainda, que a população 
conheça e fiscalize melhor cada 
parlamentar. A aprovação seria 
um indicativo de mudança que 
o município daria à população”, 
comenta. “Nosso objetivo é reali-
zar uma economia de fato para a 
cidade, reduzindo seu orçamen-
to e enviando diretamente até 
R$ 420.779,15, recursos esses 
que poderão ser utilizados nas 
áreas prioritárias”, completou. 

Questionado sobre a pos-
sibilidade de o presidente da 
Casa não colocar, novamente, a 
proposta em votação, Mazzochin 
afirma que levará o assunto à 
tribuna na segunda-feira, 14/12. 
“Segunda-feira eu vou bater de 
frente com ele. [Ele] vai ter que 
colocar em votação e acabou, ou 
ele vai se queimar mais um pou-
co”, finaliza. 

Caso o projeto fosse à vota-
ção e viesse a ser aprovado, a re-
dução do número de parlamen-
tares seria válida apenas para o 
próximo mandato, a partir das 
novas eleições municipais. 

O vereador concorreu à re-
eleição nas eleições municipais 
deste ano, mas não foi eleito e 
ficará como suplente no próximo 
mandato.
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Thiago Galvan - Atualidades

Essa passagem do latim, 
que significa “assim transita 
a glória do mundo” ou “toda 
a glória do mundo é transitó-
ria”, vem para nos lembrar, dia 
após dia, que tudo – TUDO –, 
na vida, é passageiro. Nada é 
definitivo! 

A vida, em si, é passagei-
ra. De permanente, somente 
nossa história, nosso legado.  
Nesta semana, a comunidade 
acadêmica e jurídica de Bento 
Gonçalves e região perdeu um 
ícone. A UCS perdeu uma de 
suas cabeças pensantes. O jor-
nal Serranossa perdeu um de 
seus ilustres colunistas, autor 
de reflexões que vão ficar para 
sempre nas nossas memórias. 

Depois de uma longa 
batalha pela saúde, o profes-
sor Jeferson Dytz Marin des-
cansou. A morte venceu, de 
maneira precoce, esse ilustre 
colega. 

Apesar de militarmos, am-
bos, na advocacia, de maneira 
concomitante por bastante 
tempo, de termos amigos em 
comum e círculos de convi-
vência convergentes, não tive 
o prazer de conviver ou assistir 
a uma aula do professor Jefer-
son. Como filho da PUC, eu o 
conheci somente de, às vezes, 
nos cruzarmos nos fóruns da 
vida, e após a formatura. Acho 

“Sic transit gloria mundi”

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

O ano de 2020 foi um ano de 
grandes desafios, principalmente na 
área da educação, pois, em poucos 
dias, centenas de instituições que 
sempre foram referência no ensino 
presencial tiveram que se reinven-
tar e migrar todo o seu pedagógico 
para plataformas online. Isto acon-
teceu em todos os níveis de ensino, 
do fundamental ao superior, sem 
ao menos ter um tempo hábil para 
planejar, mas simplesmente como 
a única opção para que o ano letivo 
não fosse perdido.  O surgimento do 
Ensino a Distância no Brasil é muito 
controverso para definirmos com 
precisão uma data, mas estudiosos 
relatam que há mais de um século 
já se realizava cursos por corres-
pondência, muito diferente do que 
representa o EAD nos dias atuais, e 
principalmente a tecnologia envol-
vida. Que o EAD chegou para ficar, 
ninguém dúvida mais, pois este foi o 
método utilizado para que a educa-
ção continuasse a chegar aos locais 
mais distantes nesta pandemia, e 
principalmente a todos. Ao mesmo 
tempo que a tecnologia nos possi-
bilitou a continuação do ano letivo, 
não podemos esquecer o quão difícil 
foi e está sendo para os professores, 
e me incluo neste grupo, pois mui-
tos não estavam familiarizados com 
estas ferramentas, ou ainda, aqueles 
que nem tinham computadores ou 
acesso a rede em suas residências. 
E os jovens? Quanta frustação estão 

A tecnologia e o ensino em 2020

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.

que fizemos uma ou duas au-
diências ao longo desses meus 
quase 15 anos de advocacia 
em Bento Gonçalves e região. 

Ainda assim, diante da ad-
miração que todos os alunos 
tinham por ele, e, dentre eles, 
pessoas as quais eu muito es-
timo, não foi pouco o que ouvi 
do trabalho do colega, prin-
cipalmente pela forma como 
ele estimulava a todos busca-
rem conhecimento, coisa que 
eu sempre primei em sala de 
aula. Meus alunos sabem dis-
so. Passei também a admirá-
-lo, por isso! 

A vida do Professor Jefer-
son foi passageira, transitória 
como a glória do mundo. Seu 
passamento foi precoce. Seu 
legado, sua história, porém, 
ficou e ficará gravada não so-
mente nos anais acadêmicos 
ou nas memórias dos seus alu-
nos, mas também foi entalha-
da nos livros que escreveu, e 
que ficam para burilar, lapidar 
a pedra bruta do conhecimen-
to de cada um de nós. 

Saibamos que a vida é 
passageira e, assim, dela, ex-
traiamos aquilo que ela tem 
de melhor, para nós e para 
os outros. Afinal, nunca sabe-
remos quando será o último 
abraço! 

Até a próxima!

vivendo? De uma hora para outra, 
viram a convivência com seus cole-
gas, amigos e mestres migrar para 
uma relação virtual, lembrando que 
muito desta convivência faz parte 
da construção da personalidade 
destes jovens. Continuando a falar 
dos protagonistas da educação em 
2020, não esqueçamos da família. 
Talvez hoje, mais do que nunca, a 
família tenha compreendido a difí-
cil tarefa que é educar, mas educar, 
no sentido de compartilhar conhe-
cimento, contribuir para formação 
do cidadão, realizada pelos nossos 
professores. Diante deste cenário, 
e do protagonismo realizado pelos 
professores, alunos e familiares, de-
vemos nos voltar ao EAD com ou-
tros olhos, pois agora, mais do que 
nunca, faz parte da nossa realidade. 
O ensino mudou, o planejamento 
e implementação das tecnologias 
que era para daqui dez anos como 
muito escutei em algumas insti-
tuições, tornou-se para hoje. Com 
isso, devemos através da tecnologia 
aproveitarmos melhor nosso tempo 
na escola, e ao professor realizar o 
seu novo papel, como facilitador e 
mediador, através de uma aprendi-
zagem ativa, experimental e trans-
formadora. Porém, não esqueça-
mos, isto se tornará possível com 
melhores investimentos na Educa-
ção, tanto na qualificação e valori-
zação dos profissionais, como assis-
tências aos jovens mais vulneráveis.

Circulação: semanal, às sextas-feiras 
Endereço: rua 13 de Maio, 877/602 
(L’América Shopping), bairro São 
Bento, Bento Gonçalves - RS | Contato: 
(54) 3454 1015  | Tiragem: 10.000 
exemplares | Editora-chefe: Greice 
Scotton Locatelli (MTB 11.542) | 
Direção: Diogo Zanetti 
E-mails de contato:    
redacao@serranossa.com.br
comercial@serranossa.com.br
financeiro@serranossa.com.br
Acompanhe on-line:   
www.serranossa.com.br
Facebook: SERRANOSSA
Instagram: jornalserranossa
Twitter: @serranossa
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90 gramas de maconha
GCM apreende menor suspeito de 
tráfico de drogas na Via del Vino

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) apreendeu na noite de 
terça-feira, 08/12, um menor de 
16 anos suspeito de tráfico de 
drogas. O fato aconteceu por vol-
ta das 21h, na Via Del Vino, área 
central de Bento Gonçalves. 

De acordo com a GCM, uma 
guarnição estava em patrulha-
mento e se deparou com dois 
indivíduos em atitude suspei-
ta. Ao realizar a abordagem, os 
guardas identificaram dois ado-
lescentes, de  16 e 17 anos, am-
bos com registros policiais por 
posse de drogas.

Com o menor de 16 anos, foi 

encontrada uma porção de subs-
tância com características seme-
lhantes a maconha, pesando 90 
gramas, além de R$ 16 em dinhei-
ro e uma balança de precisão.

O adolescente admitiu aos 
guardas municipais que estava 
comercializando a droga. 

Diante dos fatos, os dois fo-
ram conduzidos à Delegacia de 
Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA), onde foi feito o registro 
do ocorrido. Após os trâmites 
legais, os suspeitos foram libera-
dos aos cuidados do pai, que deve 
responder a inquérito por tráfico 
de drogas.

Rápida
Na noite da última segunda-feira (07/12) policiais do 12º BPM prenderam 

uma mulher de 33 anos e um homem de 35 anos por receptação e posse ilegal 
de arma de fogo em Caxias do Sul. A prisão ocorreu por volta das 18h30, em 
uma residência, no bairro Santo Antônio Serrano.  No local foram apreendidos 
celular, rádio-comunicador na frequência da BM, oito placas veiculares, um veí-
culo Ford Fiesta em busca e apreensão, uma Renault/Duster Oroch em ocorrên-
cia de roubo, um Ford Fusion clonado,  34 munições de diferentes calibres, uma 
pistola calibre .380 e um fuzil calibre 7,62 com luneta telescópica e mira laser. A 
dupla, autuada em flagrante, foi levada à delegacia.

Atuação nos presídios de Bento e Caxias
PF mira líderes de organização criminosa 
de tráfico internacional de drogas

A Serra Gaúcha entrou, mais 
uma vez, para os noticiários na-
cionais na quinta-feira, 10/12, 
por meio da Operação Teiniaguá, 
da Polícia Federal. O objetivo da 
ação era desarticular uma orga-
nização criminosa dedicada ao 
tráfico internacional de drogas e 
armas para fornecimento à uma 
facção estabelecida na Serra Gaú-
cha. Ao longo desta quinta-feira, 
foram cumpridos 22 mandados de 
prisão preventiva e 28 de busca e 
apreensão no Rio Grande do Sul 
(Caxias do Sul, Farroupilha, Bento 
Gonçalves, Sapiranga, Campo Bom, 
Parobé, Taquara, Lajeado e Char-
queadas) e no Mato Grosso do Sul 
(Ponta Porã).

Também foram cumpridas 11 
ordens judiciais de sequestro de 
veículos e imóveis de propriedade 
dos investigados e bloqueadas 57 
contas bancárias de pessoas físicas 

e empresas, utilizadas para movi-
mentar dinheiro de origem ilícita.

O delegado da Polícia Federal 
de Caxias do Sul e coordenador 
da operação, Noerci da Silva Melo, 
afirma que o grupo criminoso atu-
ava na Serra Gaúcha de dentro e de 
fora do sistema prisional, na Peni-
tenciária Estadual de Bento Gon-
çalves e na Penitenciária Estadual 
de Caxias do Sul (no Apanhador). 
De acordo com o diretor da Peni-
tenciária de Bento, Volnei Zago, 
um apenado era alvo de investiga-
ção. “Três importantes lideranças 
da organização criminosa tiveram 
suas prisões preventivas decreta-
das pela Justiça. Um deles havia 
obtido há apenas 10 dias o direito 
de cumprir pena em regime semia-
berto, com o uso de tornozeleira 
eletrônica, após passar os últimos 
11 anos preso”, informou a PF.

Operação Teiniaguá 
foi deflagrada na 
quinta-feira, 10/12, 
pela Polícia Federal, 
a fim de desarticular 
a organização que 
atua voltada ao 
tráfico internacional 
de drogas e armas 
na Serra

De acordo com a PF, ao longo 
de seis meses de investigação foi 
apurado que o grupo “internali-
zou mais de uma tonelada e meia 
de cocaína e enviou de forma ile-
gal para o exterior cerca de R$ 25 
milhões destinados ao pagamento 
a narcotraficantes no Paraguai”. 
Segundo os investigadores, “parte 
considerável” desses carregamen-
tos de drogas eram habitualmente 
destinados à Serra Gaúcha.

Ainda conforme o delegado 
Melo, a Serra Gaúcha é foco do trá-
fico de drogas por ser uma região 
de maior poder aquisitivo. “Por 
isso estamos atuando a partir da 
descapitalização da organização. 
Precisamos prender os líderes, 
colocar em presídios de seguran-
ça máxima, onde não possam se 
comunicar, e fazer essa descapita-
lização”, afirmou. 

90 anos
Idoso é preso 
após ameaçar 
companheira 
em Bento

A Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher (DEAM) de 
Bento Gonçalves efetuou a prisão 
de um idoso de 90 anos na quarta-
-feira, 09/12. De acordo com in-
formações fornecidas pela DEAM, 
sua companheira, de 80 anos, foi 
até a delegacia denunciar que es-
tava sendo ameaçada pelo idoso, 
que tinha uma arma de fogo em-
baixo do travesseiro. 

Dessa forma, policiais civis da 
DEAM compareceram na residên-
cia do casal, no bairro Eucaliptos, 
com a autorização da vítima. No 
local foi encontrado um revólver 
calibre .32, municiado com um 
cartucho.

O idoso recebeu voz de prisão 
em flagrante e foi apresentado na 
DPPA, onde foi autuado por pos-
se irregular de arma de fogo de 
uso permitido. Ainda conforme a 
DEAM, o homem pagou fiança e 
foi liberado na sequência. A víti-
ma solicitou medidas protetivas 
e, se o pedido for aceito pelo juiz, 
o idoso será afastado de sua casa. 
Até que saia a decisão, a mulher 
ficará em um local seguro.

Divulgação PF

Divulgação GCM

Divulgação DEAM
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AAMB
BALNEARIO

PORESTACA
BALCEOB

CORTARAD
RERANGER
ATMVNOME

CERIMONIAL
CALOSAME
ETLHTRAI
NOMADEDT

DOSARATEU
URBRIR
RACHADURA

LASANHAAS

A cidade
como

Cabo Frio

Borracha 
que simula

o seio
materno

Ordem dos
Advogados
do Brasil
(sigla)

"(?) Você",
sucesso
do Barão
Vermelho

Arma pa-
ra matar
vampiros
(Folcl.)

Primeira
consoante
do nosso
alfabeto

Causar
aflição

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

Atmosfera
física

(símbolo)

Formali-
dades se-
guidas em
ato solene

São cau-
sados pelo

sapato
apertado
O povo
errante
como o
cigano

Forma de
decote
suave

Conso-
antes de
"hino"

Macarrão
em cama-
das com 

molho (Cul.)
A carta
mais

valiosa do
pôquer

Erva do
chimarrão
"(?) de Jó",

cantiga

Aparar 
(o cabelo) 
Marcha de
manobras

Função do 
conta-gotas

Lasca;
fenda

Cervídeo 
do Canadá
Fotogra-

fias (bras.)

Sucede 
ao "U"
Jogar

água em

Nome da
letra "T"
Grife de
roupa

Descrente
em Deus

Interjeição
gaúcha

Gargalhar
Daniel
Alves, 

futebolista

Sílaba de
"trufa"

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

Goste
muito

Chá, em
inglês

Item do
cadastro

"Nacional",
em Inpe

Orestes
Barbosa,
letrista
da MPB

Um milhar

Roçar os 
dentes uns
nos outros

O dedo no 
qual se põe
a aliança
Atmosfera

Dois ali-
mentos

ricos em 
vitamina A

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

COVID-19

Bento registra 700 
novos casos somente 
em dezembro

Neste mês de dezembro, em 
menos de duas semanas, Ben-
to Gonçalves registrou 703 no-
vos casos de Coronavírus, 127 
apenas na quinta-feira, 10/12. 
O número representa 65% do 
total de casos confirmados 
em todo o mês de novembro, 
que foi de 1.080. No total, são 
6.091 casos confirmados desde 
o início da pandemia. Desses, 
5.655 já estão recuperados, o 
que representa cerca de 93%.  
Além disso, foram registradas 
três novas mortes nos últimos 
dias. A primeira foi de uma ado-
lescente de 15 anos. Ela estava 
internada no Hospital de Clíni-
cas, em Porto Alegre, e morreu 
no dia 17/11. Entretanto, a no-
tificação foi feita pelo Centro de 
Operações de Emergências da 
Saúde (COE) RS no dia 03/12. 
A segunda foi registrada no dia 
08/12. Um homem, na faixa etá-
ria dos 50 anos, estava na UTI do 

Em menos de 
duas semanas, 
também houve 
três novas mortes 
em decorrência da 
COVID-19

Tacchini abre 
novas vagas 
de trabalho

Oportunidade

O Hospital Tacchini, de Bento 
Gonçalves, está com vagas aber-
tas. As oportunidades são, em sua 
maioria, para o cargo de técnicos 
em enfermagem. Contudo, o hos-
pital também está contratando 
enfermeiros, médicos, fisiotera-
peutas, nutricionistas, higieniza-
dores e profissionais de manuten-
ção (em diversas especialidades). 

No decorrer de 2020, o hos-
pital dobrou o número de vagas 
de UTI Adulto. A expansão, que 
inicialmente alteraria a capacida-
de de 20 para 30 leitos, teve seu 
planejamento modificado em fun-
ção da pandemia do Coronavírus. 
Dessa forma, o Tacchini passou a 
contar com 40 vagas permanen-
tes de UTI Adulto, podendo ex-
pandir a capacidade para até 50 
em caso de necessidade.

Além disso, a estratégia de 
ampliação de serviços de saúde, 
planejada para ocorrer antes do 
Tacchini completar seu centésimo 
aniversário, em 2024, também 
demandam um incremento no 
quadro de profissionais necessá-
rios para ocupar as novas funções. 

Para garantir mais agilidade 
e segurança ao processo seletivo, 
o Tacchini dispõe de uma plata-
forma de seleção online. Ou seja, 
o candidato só precisará se deslo-
car até o hospital se for contrata-
do. Tanto a entrega do currículo 
quanto as eventuais entrevistas 
são realizadas por meio do site 
https://tacchini.gupy.io.

Paciente de 81 anos é 14° vítima 
do coronavírus em Garibaldi

Grupo de risco

A prefeitura de Garibaldi con-
firmou mais um óbito de paciente 
com a COVID-19 no município, to-
talizando 14 mortes desde o início 
da pandemia. O paciente, de 81 
anos de idade, estava internado na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

do Hospital Tacchini, de Bento Gon-
çalves, desde o dia 1º de dezembro.

De acordo com a prefeitura, 
ele possuía doença hematológica 
crônica. Por ter mais de 60 anos de 
idade e comorbidades, se enqua-
drava no grupo de risco.

Anvisa aprova extensão da 
validade de testes da COVID-19

12 meses

Foi aprovada pela Diretoria 
Colegiada da Anvisa a solicitação 
apresentada pelo Ministério da 
Saúde para extensão dos prazos 
de validade de lotes de testes de 
Coronavírus, do tipo RT-PCR, da 
marca Allplex 2019-nCoV Assay. 
Fabricados pela empresa Seege-
ne Inc., os testes para diagnóstico 
encontram-se no estoque do Mi-
nistério e foram adquiridos por 
intermédio da Organização Pan-
-Americana da Saúde (Opas).

Diante disso, o prazo de vali-
dade dos produtos em estoque no 
MS passará a ser de 12 meses, con-
tados da data de fabricação dos lo-
tes do referido produto, conforme 
atesta a empresa fabricante.

A autorização está condi-
cionada à realização de análises 
periódicas (mensais) de monito-
ramento para avaliação da espe-
cificidade e sensibilidade de todos 
os lotes dos produtos pelo Institu-
to Nacional de Controle de Quali-
dade em Saúde (INCQS), devendo 
o Ministério da Saúde fornecer 

mensalmente as amostras dos lo-
tes àquele instituto, bem como os 
insumos necessários para a reali-
zação das análises.

O MS deve, ainda, elaborar 
plano de gerenciamento de risco, 
de modo que seja assegurada a co-
municação da autorização excep-
cional a todos os entes que sejam 
parte do mapa de distribuição dos 
produtos; a manutenção da ras-
treabilidade dos lotes dos produ-
tos que venham a ser distribuídos; 
e as medidas a serem adotadas 
caso haja quaisquer indicativos de 
falhas do produto provenientes do 
seu monitoramento.

Também foi determinado 
que o Ministério da Saúde adote 
medidas adicionais necessárias 
para fins da manutenção do per-
fil de qualidade e desempenho 
dos produtos, que incluem, entre 
outros, o transporte, armazena-
mento e distribuição, conforme as 
condições de temperatura e acon-
dicionamento estabelecidas pelo 
fabricante.

Hospital Tacchini. Teve PCR posi-
tivo no dia 05/12. Tinha comor-
bidades e morreu no dia 07/12. 
Já o último óbito notificado foi na 
quinta-feira, 10/12, de um ho-
mem na faixa etária dos 60 anos. 
Ele já havia sido confirmado com 
a COVID-19, mas estava em casa. 
O paciente chegou a ser atendi-
do pelo SAMU, mas não resistiu. 
Com isso, Bento chega à marca 
de 127 mortes desde o início da 
pandemia. 

O número de internações em 
UTI e leitos clínicos também tem 
tido um salto nos últimos dias. 

Do dia 01/12 para essa quinta, 
dia 10/12, as internações em 
UTI saltaram de 9 para 16 e de 
isolamento hospitalar de 15 para 
20. A última vez que Bento havia 
registrado 16 internações em 
UTI tinha sido no dia 19/08. Já 
em leitos clínicos o número não 
alcança 20 internações desde o 
dia 02/08. 

Atualmente, a taxa de ocupa-
ção de leitos de UTI no Hospital 
Tacchini é de 84,4%, com 38 lei-
tos ocupados dos 45 disponíveis. 
São 16 pacientes com a COVID-19 
e 22 com outras enfermidades.

6.091 casos desde o início da pandemia 
703 novos casos desde o dia 01/12 
5.655 recuperados (93%) 
127 óbitos desde o início da pandemia 
3 novos óbitos desde o dia 01/12 (dois homens e uma adolescente) 
16 pacientes em UTI 
20 pacientes em leitos clínicos  
273 pacientes em isolamento domiciliar  
309 casos ativos

Números de dezembro

 Rua Florianópolis, 303
54 3454 2244 | 99923 2677   
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Em meio à segunda onda, Serra registra primeiro caso de reinfecção

Eduarda Bucco
O município de Garibaldi 

registrou no último dia 03/12, o 
primeiro caso de reinfecção por 
Coronavírus. Esse foi o primei-
ro registro divulgado na Serra 
Gaúcha. A paciente, uma mulher 
de 48 anos, teve a primeira con-
firmação da doença, por método 
PCR, em agosto. Já o segundo 
resultado do exame, pela mesma 
metodologia, foi recebido no iní-
cio deste mês de dezembro. De 
acordo com a secretária de Saúde 
de Garibaldi, Diane Pascoaletto, 
nos dois casos ela teve sintomas 
parecidos, como tosse, coriza, fe-
bre e cansaço, sendo necessário 
apenas o isolamento domiciliar, e 
não a internação. 

O setor de Vigilância Epide-
miológica do município notifi-
cou a Coordenadoria Regional 
de Saúde e o Centro Estadual 
de Vigilância em Saúde que no 

Mulher de 48 
anos, moradora 
de Garibaldi, 
teve a primeira 
confirmação da 
COVID-19 por 
PCR em agosto 
e, a segunda, no 
começo deste mês 
de dezembro

sábado, dia 05/12, confirmou a 
recontaminação. O anúncio foi 
feito durante a reunião do Co-
mitê de Atenção ao Coronavírus 
realizada na manhã de domingo, 
dia 06/12.

Diante do caso, a secretaria 
da Saúde de Garibaldi vem re-
forçando ainda mais a necessi-
dade dos cuidados em relação à 
pandemia. Ao contrário do que 
alguns estudos internacionais 
indicaram, casos práticos estão 
demonstrando que a duração 
média dos anticorpos criados 
após a infecção pelo Coronavírus 
é de três a, no máximo, quatro 
meses. “Fica evidente que rein-
fecções podem vir a ocorrer, que 
os cuidados precisam ser redo-
brados até que não se tenha um 
tratamento efetivo e uma vacina 
que consiga imunizar boa parte 
da população”, reforça a secretá-
ria Diane. 

Ainda conforme Diane, com 
as informações recebidas pelo 
laboratório, é possível dizer que 
a paciente foi infectada pela 
mesma variação do vírus. En-
tretanto, o coordenador Médico 
da secretaria de Saúde de Bento 
Gonçalves, Marco Antônio Ebert, 
ressalta que o vírus também 
pode sofrer mutação. “Reinfec-
ções significam que tanto o vírus 
muda, quanto as pessoas trocam 
suas células de defesa de tempo 
em tempo, o que torna a imuni-
dade a ele temporária”, explica. 
“Recontaminação é questão de 
tempo, visto que, igual a gripe 
que se pega todo ano, o Coronaví-
rus provavelmente terá um com-
portamento similar. Ele muda, e 
as defesas do corpo de cada um 
possuem um tempo de perma-
nência limitado e depois tendem 
a diminuir. Não é uma defesa pe-
rene”, reforça. 

Nos dois casos ela teve sintomas parecidos, como tosse, coriza, febre 
e cansaço, e ficou apenas em isolamento domiciliar

Em todo o mundo, desde que a segunda onda teve início 
em países europeus, por exemplo, está se constatando a maior 
ocorrência de infecções em jovens. Em Bento Gonçalves, o cenário 
se repete. De acordo com o coordenador Médico Marco Antônio 
Ebert, o motivo está ligado ao descumprimento do isolamento por 
parte dos jovens. “No meio do ano o isolamento foi geral. Agora, 
jovens estão indo a festas e eles vão se contaminar mais e passar aos 
familiares”, analisa. 

Questionado sobre a segunda onda em Bento, Ebert afirma não 
ser possível fazer previsões em relação à intensidade ou duração 
do período. “Diversos fatores, a maioria icomensuráveis, afetam esta 
análise. A primeira onda confirmou que previsões são difíceis e 
imprecisas”, afirma. 

A situação atual, na avaliação do médico, é mais branda em rela-
ção ao número de internações, mas se assemelha na disponibilidade 
de leitos de UTI a nível estadual. “Atualmente, a quantidade de leitos 
totais do estado diminuiu e estamos tendo certa dificuldade com os 
mesmos. Contudo, na nossa UPA, possuímos capacidade para suprir 
a demanda de cuidados intensivos temporariamente, logo não há 
impacto imediato sobre a assistência dos pacientes graves”, afirma. 

Já em Garibaldi, a secretaria de Saúde reforça os dados que 
levantaram o sinal de alerta: em novembro houve recorde de 
atendimentos, chegando a 107 pacientes diários com 55 coletas de 
exames. “O público mais atingido está na faixa etária de 20 a 49 anos 
e a dificuldade está em fazer as pessoas cumprirem o isolamento 
evitando a propagação do vírus na comunidade” destaca a secretária 
de Saúde, Diane Pascoaletto. “Tivemos uma falsa sensação de nor-
malidade no mês de setembro, quando os casos começaram a dar 
uma diminuída. Em outubro começou a elevar de novo e, no mês de 
novembro, tivemos esse pico que está adentrando em dezembro”, 
complementa. Na semana passada, o município teve o maior pico 
de casos positivos, com 236 confirmações. 

Em Bento, o período ficou marcado pelo salto do número 
de pacientes internados. “Devemos manter o isolamento quando 
possível. Manter cuidados de higiene. Seguir fazendo o que se pode 
com as condições que cada um dispõe. Não tem como  parar de tra-
balhar, mas quem pode evitar situações de maior risco infectológico, 
acaba ajudando quem não pode”, aconselha Ebert. 

Maior ocorrência entre jovens Surto em asilo
A Prefeitura de Caxias do 

Sul, por meio da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde (SMS), confir-
mou na terça-feira, 08/12, um 
surto da Covid-19 em uma casa 
de repouso, detectado na quarta 
rodada de testagens para diag-
nóstico da doença. De acordo 
com último dado divulgado pela 
prefeitura, no total são 50 ido-
sos e 20 funcionários positivos, 
além de oito óbitos. Ao longo 
da terça-feira, duas mortes fo-
ram confirmadas e divulgadas 
pela imprensa. De acordo com 
a secretaria municipal de Saúde, 
apenas uma delas teve relação 
com a COVID-19, por isso o total 
de óbitos relativo ao surto é de 
oito idosos. 

A SMS reuniu parte da equi-
pe diretiva da casa asilar na tar-
de de terça-feira, quando ficou 
acordado que os 35 funcioná-
rios e dois idosos que negativa-
ram seriam novamente testados 
pelo SAD. Também foi realizado 
um reforço na higienização do 
prédio.

Conforme o secretário da 
Saúde, Jorge Olavo Hahn Cas-
tro, na segunda-feira, 07/12, a 
Vigilância Sanitária esteve nova-
mente na instituição. “A equipe 
realizou uma nova vistoria a fim 
de descobrir a origem do surto, 
bem como orientar e solicitar 
adequações para conter a disse-
minação do vírus”, afirmou.

Ana Biondo
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Rugas de preocupação? Que nada! 
Agora as novas vilãs da beleza são 
as rugas do sono, chamadas de 
Sleep Lines. 
Ao contrário das rugas 
convencionais, causadas por 
movimentos repetitivos dos 
músculos, essas linhas são 
causadas pela pressão que o 
travesseiro exerce no rosto 
durante o sono. Isso mesmo! Ao 
dormir, a pressão exercida sobre 
o rosto ou a pele pode provocar, 
em longo prazo, a formação de 
vincos e linhas verticais na face e 
no colo. 

As chamadas rugas do sono, ou 
Sleep Lines, se desenvolvem 
conforme a posição ao dormir. 
O ideal é sempre evitar dormir 
de lado ou de barriga para baixo. 
No entanto, como não é fácil 
mudar os padrões do sono, aqui 
vai uma dica: troque os tecidos 
das fronhas de algodão que 
tendem a ser mais duras por 
fronhas de cetim ou seda que 
são mais maleáveis e costumam 
não deixar marcas em quem 
dorme sobre elas. Além disso, é 
possível tratar essas linhas com 
vários procedimentos como: 
microagulhamento, peelings, 
botox, preenchimento entre 
outros tratamentos que a estética 
nos proporciona.

Dicas da
Esteticista 

Dormir 
pode 
causar rugas?

A Associação Gastrô Serra Gaúcha, que reúne empresários do segmento 
de restaurantes, gastronomia, entretenimento, lazer, bares, hotéis, turismo 
e similares, de Garibaldi e cidades próximas, está com nova diretoria. Em 
encontro realizado no dia 7 de dezembro, a jovem empreendedora Catherine 
Tedesco assumiu a presidência da entidade, substituindo Rodrigo Bellora, que 
liderou o grupo por dois anos – desde dezembro de 2018, quando a associação 
foi fundada. Atualmente o grupo conta com 15 associados.
O marco mais importante da gestão de Bellora foi a realização de três 
edições do evento Garibaldi Gastrô, sendo que a última, em meio à pandemia, 
precisou de muita criatividade para ser realizada em formato híbrido. Além 
das tradicionais oficinas, que ocorreram virtualmente e do tradicional jantar 
na Maria Fumaça, foi realizado um almoço solidário em formato de Drive 
Thru, que gerou uma doação de R$ 3.950,00 para o FAC – Fraterno Auxílio 
Cristão. Nesses dois anos, a Associação também se envolveu diretamente nas 
12 edições do evento Garibaldi Vintage, e do Carnaval Retrô, promovidos pela 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Garibaldi. 

Associacao Gastro tem 
nova diretoria

A Associação Brasileira de Enologia (ABE) tem nova Diretoria 
para o biênio 2021/2022. Conduzida pelo jovem enólogo André de 
Gasperin, da Vinícola Don Affonso, de Caxias do Sul, a diretoria 
foi eleita por aclamação em Assembleia-Geral realizada na sexta-
feira, 4 de dezembro. Gasperin assume o posto do enólogo Daniel 
Salvador, que esteve à frente da entidade em 2019 e 2020. A nova 
equipe, já empossada, terá sua primeira reunião ainda neste ano.
O novo presidente assume com o desafio de seguir o trabalho 
da ABE, superando resultados. “A ABE vem numa ascendente 
e isso é fruto do trabalho de todas diretorias que empenhadas 
sempre seguiram a mesma missão. O enólogo é o centro de 
todo planejamento, a razão da existência da entidade. Vamos 
dar sequência, intensificando projetos como o Banco de Dados 
do Espumante, a Avaliação Nacional de Vinhos, além de cursos, 
palestras e missões técnicas úteis para a qualificação dos 
associados”, destaca Gasperin.

A Andre de Gasperin e o 
novo presidente da ABE

A Associação Brasileira de Enologia (ABE) escolheu Edegar 
Scortegagna o Enólogo do Ano 2020. O profissional atua 
Luiz Argenta Vinhos e Espumantes, de Flores da Cunha. A 
votação, realizada de 9 a 20 de outubro, seguiu o formato 
de anos anteriores. Online, cada associado da ABE teve a 
oportunidade de indicar livremente um colega para receber 
a distinção. Ao invés de um jantar, que tradicionalmente 
reúne mais de 120 enólogos todos os anos, a ABE montou 
uma pequena comitiva que, sem avisar, chegou na Luiz 
Argenta na tarde desta terça-feira, 8/12, para premiar 
o agraciado. Sem entender muito bem o que estava 
acontecendo, Edegar Scortegagna foi surpreendido pelos 
colegas. Emocionado, disse que é um orgulho participar da 
ABE e ser homenageado pelos próprios colegas de profissão.

Enologo do ano

Marciele Horta - formada em Estética 
e Imagem Pessoal e pós-graduada em 
Estética avançada. 
Contato: (54) 99919.1006 
Insta: @renov_estetica_avancada
Facebook: Renov Estética Avançada

Tatiana Cavagnoli

Jeferson Soldi

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) 
promoveu, pela primeira vez virtualmente, o 
Carrinho Agas, na noite desta segunda-feira, 

30/11. A edição de 2020, apesar da diferença para 
as anteriores, acabou sendo um sucesso: a transmissão 
pelo canal da entidade no YouTube teve o prestígio de pelo menos 
nove mil pessoas. Além da presença do presidente da Associação, 
Antônio Cesa Longo, que abriu a cerimônia, a cerimônia contou com 
falas do governador do Estado, Eduardo Leite, do atual presidente 
da Abras, João Sanzovo Neto, e do presidente eleito para o próximo 
biênio da Abras, João Galassi. O músico bento-gonçalvense Joel Carlo 
(na foto com o presidente Longo), animou o evento.

Carrinho Agas

~

´

^

´ ´

´

Marcos Carvalho

Fotos: divulgação
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Quel Konrad

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br

serranossa.com.br/colunas/raquel

Sexta-feira, 11 de dezembro de 2020

Durante o último século, o homem tornou-se menos ativo fisicamente, adotando hábitos cada vez mais 
sedentários. Isto promoveu aumento na incidência de doenças crônicas como Diabetes Tipo 2, Doenças 
Cardiovasculares e Síndrome Metabólica, doenças essas que agravam os sintomas do Coronavírus. 

Segundo estudos nessa área, a prática regular de exercícios físicos pode ser benéfica no tratamento e 
prevenção dessas doenças e de fatores de risco associados, estimulando a melhora do sistema imune através 
do aumento das células de defesa que cumprem a função de combater e destruir agentes patogênicos como 
as células tumorais ou as infectadas por vírus e bactérias, dentre eles o Coronavírus.  

No cenário atual, cheio de dúvidas e incertezas, houve um aumento significativo nos índices de pessoas com 
ansiedade e depressão. São muitos os sintomas e sensações. Acordar cansado, falta de disposição, medo, 
tensão muscular, não conseguir finalizar as tarefas são algumas delas. 
Ao praticar exercícios físicos, o organismo libera hormônios como a endorfina, ocitocina e dopamina, que 
são hormônios reconhecidos por promover a sensação de bem-estar geral, trazendo relaxamento, alívio de 
tensões, uma melhora geral tanto da saúde física quanto mental.

Mas vale ressaltar, faz-se necessário ter acompanhamento de um profissional capacitado para uma prática 
segura, profissional este responsável por ajustar as intensidades, volume e frequência do treinamento, mas 
principalmente a individualidade de cada um.

Não busque dietas milagrosas e rápidas ou programas de treino com resultados em curto prazo. Construa 
os seus resultados para colher somente os benefícios que levam um tempinho e esforço para acontecer.

Não se dê desculpas como “não tenho tempo”. Torne esse tempo um investimento para você. Você é a 
sua prioridade e a sua saúde também. E por fim, escolha uma atividade que lhe dê prazer para que ela seja 
incorporada ao teu dia a dia e faça parte do teu estilo de vida por escolha e não por obrigação.

recomenda!

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

Conhecido pelas suas famosas coxinhas de pato e por 
apresentar o programa Fábrica de Casamentos, do SBT, 
o chef Carlos Bertolazzi encontrou em Caxias do Sul a 
solução que procurava para tornar sua cozinha ainda mais 
profissional. Agora, a massa de seus pães e pizzas será 
sovada pela Amassadeira Espiral AR 12, desenvolvida pela 
Reemaq Equipamentos para Alimentação. À frente do 
premiado Zena Caffé Restaurante - Bib Gourmand do Guia 
Michelin -, em São Paulo, o chef, que se tornou celebridade, 
vem à Serra Gaúcha para ver de perto o processo de 
fabricação do equipamento 100% nacional com padrão 
europeu. Ele também vai aproveitar a visita para conhecer a 
Amassadeira AR 25, além de um forno com lastro de pedra.

Carlos Bertolazzi em Caxias

A IMPORTÂNCIA DOS EXERCÍCIOS
 EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS

Rafaela Coser
CREF 017992-G/RS 
@personalrafaelacoser

A Associação Brasileira 
de Sommelier acaba 
de lançar o curso de 
Sommelier totalmente 
on-line. O início das 
aulas será em 25 de 
fevereiro e irá até 9 de 
setembro de 2021. As 
vagas são limitadas. 
A qualificação tem 
Certificado emitido 
pela ABS-RS válido em 
todo o Brasil e com 
o reconhecimento 
internacional da 
ASI (Association 
de la Sommellerie 
Internationale). 

Sommelier 
on-line
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Pontos de Distribuição SERRANOSSA

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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Vendendo mais do que imóveis, 
realizando seu sonho!

VENDA

ALUGA

BOTAFOGO

54 3449 4444 | contato@pinusplac.com.br

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

VENDOVENDO casas e terreno em alvenaria, 
pronta, no loteamento Encosta do Sol, 
financiável pela Caixa em 360 meses ou pelo 
Sicredi em 100 meses. A partir de R$ 
165.000. 

VENDOVENDO apartamento, no edifício Residá, 
bairro Maria Goretti, com 2 dormitórios, 
sala/cozinha, área de serviço, banheiro e 
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 ou 
financiamento direto. Entrada e até 48 
parcelas corrigidas pelo INCC-M. Avalio seu 
automóvel como parte da entrada. Contato 
(54) 99981 3000 ou 98404 5302. (54) 99981 3000 ou 98404 5302. 

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

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$ 173.000

VISITE O APARTAMENTO DECORADO
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Imóveis

RESUMO DE CONTRATO

Contrato 194/2020 – Dispensa de Licitação nº 033/2020 - Contratação de empresa especializada visando à aqui-
sição de peças e prestação de serviços de mão de obra para conserto da Motoniveladora CAT 120B, pertencente 
à Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana, do Município de Santa Tereza-RS. Refor-
maq Indústria e Comércio de Componentes Rodoviários Ltda-EPP. Valor: R$ 11.894,20. Prazo: 30 dias, a 
contar de 24/11/2020.
Contrato 195/2020 – Dispensa de Licitação nº 034/20020 – Contratação de empresa para elaboração de laudo 
geológico e laudo biológico de fauna e flora, em uma área de aproximadamente 3,0 hectares, no município de 
Santa Tereza, para a obtenção de Licença Prévia, referente à atividade de Parcelamento do Solo para fins resi-
denciais (loteamento). Aflora Serviços Geológicos e Ambientais Ltda. Valor: R$ 9.000. Prazo: 70 dias, a 
contar de 25/11/2020.
Contrato nº 196/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento 
de insumos e medicamentos de uso humano. Altermed Material Médico Hospitalar Ltda. Valor: R$ 909,52. 
Prazo 40 dias, a contar de 02/12/2020. 
Contrato nº 197/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento 
de insumos e medicamentos de uso humano. Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. 
Valor: R$ 378,30. Prazo 40 dias, a contar de 02/12/2020.
ContratoContrato nº 198/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento 
de insumos e medicamentos de uso humano Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. Valor: R$ 
156. Prazo: 40 dias, a contar de 02/12/2020.
Contrato nº 199/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento 
de insumos e medicamentos de uso humano Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda. Valor: R$ 693. 
Prazo 40 dias, a contar de 02/12/2020.
ContratoContrato nº 200/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento 
de insumos e medicamentos de uso humano. Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. Valor: R$ 
494,40. Prazo 40 dias, a contar de 02/12/2020.
Contrato nº 201/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento 
de insumos e medicamentos de uso humano. Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda. Valor: R$ 3.226,16. 
Prazo 40 dias, a contar de 02/12/2020.
ContratoContrato nº 202/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento 
de insumos e medicamentos de uso humano. Longevitá Produtos Higiênicos Ltda. Valor: R$ 3.756,00. Prazo 
40 dias, a contar de 02/12/2020.
Contrato nº 203/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento 
de insumos e medicamentos de uso humano MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. Valor: R$ 640,42. 
Prazo 40 dias, a contar de 02/12/2020.
ContratoContrato nº 204/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento 
de insumos e medicamentos de uso humano Medilar Importação e Distribuição de Produtos Medico Hospi-
talares S/A. Valor: R$ 1.305. Prazo 40 dias, a contar de 02/12/2020.
Contrato nº 205/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento 
de insumos e medicamentos de uso humano. Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos Hospi-
talares Ltda. Valor: R$ 1.430. Prazo 40 dias, a contar de 02/12/2020.
Contrato nº 206/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento 
de insumos e medicamentos de uso humano. NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda. Valor: R$ 4.194,90. 
Prazo 40 dias, a contar de 02/12/2020.
Contrato nº 207/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento 
de insumos e medicamentos de uso humano. Promefarma Representações Comerciais Ltda. Valor: R$ 
306,10. Prazo 40 dias, a contar de 02/12/2020.
ContratoContrato nº 208/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento 
de insumos e medicamentos de uso humano. Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda. Valor: R$ 262,40. Prazo 
40 dias, a contar de 02/12/2020.
Contrato nº 209/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento 
de insumos e medicamentos de uso humano. Victória Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. Valor: R$ 
4.012,20. Prazo 40 dias, a contar de 02/12/2020.
Resumo de Termo Aditivo
TermoTermo Aditivo n° 001/2020 – Referente à prorrogação do prazo do contrato nº 174/2019 – Dispensa de Licita-
ção nº 019/2019. Contratação de empresa (clínica veterinária) para a prestação de serviços profissionais especia-
lizados para executar cirurgias de esterilização de machos e fêmeas de cães e gatos abandonados e os residentes 
nas ruas do Município, conforme autoriza a Lei Municipal nº 1.365/2014 de 22/10/2014 e Lei Municipal 
1.486/2017 de 08/03/2017. Univete Hospital Veterinário Ltda. Valor: Até R$ 400 mensais. Prazo: 12 meses, 
a contar de 02/12/2020.
Termo Aditivo n° 011/2020 – Ata de Registro de Preços nº 001/2020 – Pregão Presencial nº 019/2019 – SRP nº 
005/2020 – Referente à alteração de preço do óleo diesel comum. Safra Diesel Ltda. Valor: R$ 3,54 ao litro do 
óleo diesel comum. Prazo: a contar de 01/12/2020. 
Termo Aditivo nº 001/2020 – Referente à prorrogação do prazo e acréscimo de valor no contrato nº 059/2020 – 
Tomada de Preços nº 002/2020 - Contratação de empresa especializada para revitalização da Gruta Nossa Senho-
ra de Lourdes, no Município de Santa Tereza/RS. Lotto Engenharia e Construções Ltda. Valor: Acréscimo de 
R$ 23.433,83. Prazo: Prorrogado em mais 90 dias, a contar de 13/11/2020.

Ivonei Chimento
Prefeito Municipal em Exercício

CROSSFOX 1.6

CORSA CLASSIC LS

DUSTER 1.6 FLEX

FIT 1.5 LX AUTOMÁTICO

FUSION 2.0 TITANIUM AWD

GRAND SIENA 1.4

HIHILUX SW4 O KM

HILUX SW4 2.8 4x4 

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

2017

2016

2016

2013

20202020

2019

2016

2006

2021

2010

2014

20142014

2013

2011

PRETA

CINZA

BRANCA

BRANCO

PRATA

BRANCO

CINCINZA

BRANCA

BRANCA

BRANCA

MARROM

PRETA

VERMELHO

BBRANCA

PRETO

BRANCA

STRADA 1.4 CD FREEDOM

SANTAFÉ 2.7 AUTOMÁTICA

SIENA 1.0 FIRE 

SCENIC 1.6 PRIVILEGE

TROLLER T4

TRATOR AGRALE  4118 4x4

TTRATOR AGRALE 5075.4 4x4

TRATOR 4200

TRATOR YANMAR 1155 4x4

TRATOR YANMAR 1050 TURBO

TRATOR LS R 50 154 HORAS

UNO MILLE GRAZIE COMPLETO

UNO MILLE FIRE 4 PORTAS

VEVECTRA SEDAN 2.0 ELEGANCE 

HONDA/CG 160 FAN ESDI

2020

2010

2010

2010

2013

2014

20142014

1975

2014

1994

2018

2013

2010

20102010

2017

VERMELHA

PRETA

PRATA

BRANCA

PRATA

VERMELHO

VERMELHOVERMELHO

LARANJA

VERMELHO

VERMELHO

AZUL

PRATA

PRETO

PREPRETO

VERMELHA

www.oliparimoveis.com.br

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

LOCAÇÕES

VENDO APARTA-
MENTO, no BER-
TOLINI, com 2 
dormitórios, cozi-
nha, churrasquei-
ra, sala, área de 
serviço, banheiro 
social e vaga de 
garagem.  Pode ser 

financiado, usado o 
FGTS e ENTRADA 
PARCELADA. Pos-
sui ótima posição 
solar. VALOR R$ 
117.000. CONTATO 
(54)99966 4616, 
com Adriano. CRE-
CI 42.504.
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Rua Antônio Dalla Coleta, 415 
 Ouro Verde | Bento Gonçalves 

(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 

Avenida Nelson Carraro,
111, Santo Antão

54  3453 2802

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

Bento Gonçalves

• ANALISTA COMERCIAL (2 VAGAS)
• ANALISTA CONTÁBIL/FISCAL (4 VAGAS)
• ANALISTA DE LOGÍSTICA/FROTA
• ANALISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
• ASSISTENTE COMERCIAL (3 VAGAS)
• ASSISTENTE DE PCP (2 VAGAS)
•• ASSISTENTE TRADE MARKETING
• ASSISTENTE DE SUPORTE (TRANSPORTES)
• ASSISTENTE DE TURISMO (3 VAGAS)
• AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (6 VAGAS)
• AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
• CAIXA
• CONFERENTE (2 VAGAS)
•• COORDENADOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
• ESTAGIÁRIO DE ENGª ELÉTRICA
• EXPEDIDOR DE MÓVEIS
• LÍDER DE EMBALAGEM 
• LÍDER DE USINAGEM
• MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (LINHA AMARELA)
• MOTORISTA DE RODOTREM (2 VAGAS)
•• OPERADOR DE EMPILHADEIRA (3 VAGAS)
• OPERADOR DE OXICORTE/PLASMA CNC
• OPERADOR DE PROCESSOS DE PINTURA U.V (2 VAGAS)
• PORTEIRO (4 VAGAS)
• RECEPCIONISTA DE HOTEL (2 VAGAS)
• REDATOR
• SOLDADOR MIG E TIG (6 VAGAS)
•• TORNEIRO MECÂNICO (6 VAGAS)

VAGAS URGENTES:
ASSISTENTE CONTÁBIL (3 VAGAS)
ASSISTENTE FINANCEIRO
VENDEDOR EXTERNO (RAMO DE EQUIPAMENTOS)

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

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

*ALIMENTADOR DE LINHA DE
   PRODUÇÃO DIA OU NOITE
*ALMOXARIFADO
*ANALISTA DE PCP
*ANALISTA FISCAL E CONTÁBIL
*ASSISTENTE DE T.I.
**ATENDENTE DE TURISMO
*AUXILIAR DE BOMBA DE CONCRETO
*AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA
   DIA E NOITE
*AUXILIAR DE COZINHA DIA E NOITE
*AUXILIAR DE CROMAGEM
*AUXILIAR DE INSTALAÇÕES 
MONIMONITORAMENTO
*CONFERENTE DIA E NOITE
*DESENHISTA TÉCNICO MOBILIÁRIO    
   BARÃO

*ELETROMECÂNICO
*ELETROMECÂNICO DIA E NOITE
*ESTOFADOR A
*FERRAMENTEIRO
*MARCENEIRO
*MONTADOR DE ESQUADRIAS
*MON*MONTADOR DE MAQUINAS
*MONTADOR DE MÓVEIS
*OPERADOR CNC
*OPERADOR DE MÁQUINAS
   MOVELEIRA E METALÚRGICAS
*OPERADOR DE SECCIONADORA 
   BARÃO
*PIN*PINTORA DE MÓVEIS
*PINTORA MOVELEIRO
*SOLDADOR MIG E TIG
*TÉCNICO A DE INFORMÁTICA

54 99989 9060
contatocamargoimoveis
Osvaldo Aranha, 1082

Ótima oportunidade de 
locação! Casa comercial 
com 11 salas, no bairro 
Planalto
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Combate à pandemia

O equipamento de suporte 
respiratório transitório “Ven-
tra”, desenvolvido na fábrica da 
Tramontina em Carlos Barbosa, 
já foi entregue a 21 unidades de 
saúde do Rio Grande do Sul. Nes-
ta semana, equipes da empresa 
realizaram a entrega técnica, 
que conta com todo o suporte de 
treinamentos para manuseio do 
equipamento. Na segunda-feira, 
07/12, a entrega técnica foi reali-
zada no Hospital Beneficente São 
Pedro, em Garibaldi. Em Bento 
Gonçalves, o treinamento foi feito 
na quinta-feira, 10/12. No muni-
cípio, os equipamentos “Ventra” 
foram doados para o Complexo 
Hospitalar de Saúde e para o Hos-
pital Tacchini. 

Hospitais do RS recebem equipamento de suporte 
respiratório desenvolvido pela empresa Tramontina

Homologado pela 
Anvisa, Ventra 
foi entregue ao 
Complexo Hospitalar 
de Saúde e ao 
Hospital Tacchini em 
Bento Gonçalves, 
além de outras 19 
instituições de saúde 
do estado

O projeto nasceu em março, 
em meio à crise no norte da Itá-
lia, onde o sistema de saúde en-
trou em colapso. No Brasil, havia 
grande preocupação em relação a 
possível escassez de equipamen-
tos para suporte respiratório. “O 
cenário era de limitação na ca-
pacidade de produção nacional e 
muita concorrência, alto custo e 
longos prazos para importação. 
Reunimos um grupo multidisci-
plinar que estudou em detalhes 
os diversos esforços em andamen-
to, incorporamos novas ideias e, 
por fim, chegamos à proposta do 
Ventra”, afirma Osvaldo Steffani, 
Diretor da Tramontina à frente do 
trabalho.

Para desenvolvimento do 
Ventra, a Tramontina reuniu suas 
equipes técnicas, principalmen-
te de eletrônica e construção de 
máquinas. O primeiro lote contou 
com 40 equipamentos, doados às 
unidades de saúde, que você con-
fere no site do SERRANOSSA.

O conceito do Ventra é basea-
do em estudo do MIT - Massachu-
setts Institute of Technology - que 
envolve um sistema mecânico au-
tomatizado relativamente simples 
e barato, utilizado para ventilar 
pacientes em situações de emer-
gência. Esse sistema substitui o 
reanimador manual chamado de 
Ambu, atualmente utilizado nas 
emergências dos hospitais, com 

vantagens ligadas à simplicidade, 
baixo custo, fácil assepsia e dispo-
nibilidade no mercado. 

A solução não é destinada 
para casos de doenças respirató-
rias graves que demandam ven-
tiladores microprocessados e de 
alto custo. “O objetivo do Ventra é 
ser realmente um equipamento de 
suporte respiratório emergencial 
e transitório, podendo ser útil nas 
situações em que não há disponi-
bilidade imediata de ventiladores 

de cuidados críticos, até que a si-
tuação seja solucionada”, explica 
Steffani. 

O prefeito Guilherme Pasin 
ressaltou que “o respirador chega 
no momento certo, em que esta-
mos passando por uma nova fase 
da pandemia e estes equipamen-
tos auxiliam nossos profissionais 
de saúde a salvar vidas. Agradece-
mos a equipe da Tramontina por 
estar proporcionando para comu-
nidade estes respiradores”, disse.

A entrega técnica no Complexo Hospitalar de Bento, com treinamento 
para manuseio do equipamento, foi realizada na quinta, 10/12
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Ações sociais
Voluntários de Bento criam 
projeto para presentear 
crianças do bairro Municipal

As crianças do Municipal terão 
um Natal diferente neste ano. No dia 
24/12, às 16h, moradores do bairro 
realizarão um evento no Salão Co-
munitário, a fim de presentear as 
crianças com brinquedos e doces. A 
iniciativa das voluntárias Andressa 
Pires e Alessandra Pires da Silva foi 
intitulada “Amor em Ação” e con-
tará com o auxílio dos presidentes 
do bairro Lindones da Silva Nunes, 
Nestor Nunes e José Rodrigues dos 
Santos. Também auxiliarão os vo-
luntários Liege Bertolini, Fabíola 
Machado, Deiverdison Lutz, Hum-
berto Mazui, Tatiane Godinho, Adão 
Godinho, Neusa Pires e Ana Paula 
Nunes. “Nosso bairro tem muitas 
famílias de baixa renda e o objetivo 
é levar um momento de diversão 
às crianças”, comenta Andressa. De 
acordo com a voluntária, o nome foi 
pensado devido a uma citação bíbli-
ca. “Amor é agir, não apenas dizer 

que se ama. Amor não fica somente 
em palavras. Amor é ação”, explica. 

Moradores, empresas e institui-
ções já estão engajados na ação e já 
fizeram sua doação aos voluntários. 
Todos os brinquedos usados estão 
passando por um processo de reno-
vação, ficando praticamente novos 
para as crianças. De acordo com a 
voluntária Andressa, as bonecas são 
deixadas de molho no amaciante 
por algumas horas. “Depois tem que 
pentear ainda no amaciante. Levo 
para o chuveiro, enxaguo bem com 
água morna e passo condicionador. 
Então seco com o secador e aparo as 
pontas dos cabelos. Não fica perfei-
to, mas pelo menos dá para as meni-
nas pentearem”, conta. “Os ursos são 
todos lavados, pois vão para os be-
bês. Os brinquedos quebrados e que 
não funcionam a pilha nós descarta-
mos. Enfim, a gente tentar arrumar 
o que dá e fazer o nosso melhor”, 

complementa. 
Além dos brinquedos, as crian-

ças terão à disposição comes e be-
bes, os quais serão providenciados 
pelos presidentes dos bairros. “Fa-
remos um evento em local aberto, 
seguindo todos os protocolos de 
segurança, com uso obrigatório de 
máscara. Serão vários voluntários 
envolvidos no projeto”, diz Andres-
sa. 

As pessoas podem auxiliar 
doando brinquedos novos e usa-
dos, além de doces. Os voluntários 
afirma que estão precisando de 
mais brinquedos voltados para as 
meninas. Os telefones para contato 
são (54) 99671-0663 e (54) 99666-
8777. “Nosso dever é cuidar das 
crianças e nosso bairro necessita 
de ações sociais. E esse é um evento 
que queremos, juntamente com os 
presidentes, dar continuidade”, con-
clui a voluntária.

Projeto Amor em 
Ação tem o intuito 
de arrecadar 
brinquedos e doces 
para este Natal. O 
evento de entrega 
será realizado no 
dia 24/12, no Salão 
Comunitário 

Fotos Divulgação

O Natal é uma data cheia de 
significados para muita gente, es-
pecialmente para as crianças. A 
fantasia do Papai Noel e a esperan-
ça em dias melhores torna a épo-
ca mágica para os pequenos, que 
aproveitam para fazer pedidos ao 
bom velhinho. Pensando em tornar 
a data ainda mais especial para as 
famílias em vulnerabilidade social, 
voluntários do projeto Por Mais 
Empatia propuseram um desafio 
às crianças de comunidades caren-
tes de Bento Gonçalves: escrever 
uma cartinha ao Papai Noel, con-
tando seu desejo de Natal. 

Todas as cartinhas possuem 
endereço para que as pessoas inte-
ressadas possam presentear dire-
tamente as crianças. Os moradores 
também podem optar em entregar 
os presentes aos voluntários do 
projeto, que estarão disponíveis 
para realizar a entrega. 

Crianças em vulnerabilidade 
social de Bento escrevem 
cartas ao Papai Noel
Comunidade pode 
retirar as cartas 
com os pedidos 
e presentear as 
crianças neste Natal. 
Iniciativa está sendo 
promovida por 
voluntários do projeto 
Por Mais Empatia

As cartas podem ser retiradas nos locais informados 
abaixo, até o dia 18/12. Os presentes serão entregues 
no dia 19/12. 
“Que tal fazer uma criança feliz nesse Natal? Vamos 
juntos?”, convidam os voluntários. 

PONTOS DE RETIRADA:
- Loja Doce Magia Moda Infantil 

Rua Treze de Maio - 1179
Bairro: Cidade Alta

- Loja Rosê Boutique 
Rua Senador Joaquim Pedro Salgado Filho - 203

Bairro: Cidade Alta
- Loja O Mundo das Capas 

Rua Marechal Deodoro - 101
Bairro: Centro

- Loja Lequarttiê 
Rua Xingu – 7

Bairro: Cidade Alta

Confira a relação 
das instituições 
de saúde que 
receberam o 
equipamento 
apontando a 
tela do seu 
celular para o 
QR CODE
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Preocupação com as vendas

Vinícolas traçam estratégias para evitar 
falta de bebidas neste fim de ano 

Eduarda Bucco
Há alguns meses, a falta de 

insumos tem sido um proble-
ma recorrente em empresas de 
diversos setores, incluindo as 
vinícolas. De acordo com os es-
pecialistas, são diversos fatores 
que estão afetando a entrega 
dos produtos: a alta demanda, 
o consumo excessivo e a oferta 
reduzida.

Com escassez de garrafas 
de vidro, as vinícolas da região 
estão precisando adotar estra-
tégias para evitar prejuízos e 
garantir a disponibilidade das 
bebidas aos clientes, principal-
mente neste final de ano. Na 
Cooperativa Vinícola Garibaldi, 
a falta de vasilhames para rece-
ber a produção de espumantes 
e sucos resultou na interrupção 
de, ao menos, dois dias de tra-
balho. “Cada dia de paralisação 
representou 150 mil litros a me-

Escassez de insumos, 
especialmente 
garrafas, tem 
ocasionado prejuízos 
em empresas como 
na Cooperativa 
Vinícola Garibaldi, 
que deixou de 
envasar 150 mil 
litros de espumantes 
e sucos

nos de bebidas não envasadas”, 
revela o gerente de Marketing 
e Turismo da Cooperativa, Mai-
quel Vignatti. 

Para minimizar os prejuízos 
e tentar regularizar a situação, a 
vinícola adquiriu cerca de 500 
mil garrafas na Argentina, “mas 
a quantidade não será suficien-
te para suprir toda a demanda”, 
informa Vignatti. Na avaliação 
da cooperativa, a dificuldade de 
obtenção desse insumo deverá 
ser sentida até março do próxi-
mo ano.

Na Vinícola Salton, o dire-
tor-presidente Maurício Salton 
afirma que foi traçado um pla-
nejamento de longo prazo jun-
to aos fornecedores, a fim de 
minimizar a falta de produtos. 
“No primeiro semestre, rede-
senhamos todo planejamento, 
justamente visualizando que 
poderíamos enfrentar dificulda-
des de suprimentos no segundo 
semestre em função do cenário 
geral, então antecipamos com-
pras para mitigar riscos”, revela. 

CRESCIMENTO 
DAS VENDAS
Outro fator que está con-

tribuindo com a falta de alguns 
produtos nas vinícolas é o au-
mento da demanda. Na Vinícola 
Salton, desde maio está sendo 
registrado um crescimento aci-
ma da média histórica. “Hoje 
a gente vem acumulando uma 
alta média de 17,5% na compa-
nhia como um todo”, comenta o 
diretor-presidente.

Com isso, para este final 

de ano e para todos os meses 
de verão a expectativa é de um 
crescimento médio de 15% a 
20%, “embora tenhamos o de-
safio de equilibrar as questões 
de insumos da parte produtiva”, 
complementa. Ainda conforme 
Salton, a média mensal de co-
mercialização no último quadri-
mestre do ano tem crescimento 
de 85%, em relação aos oito pri-
meiros meses. “O forte aumento 
já começa em setembro, porque 
muitos varejistas antecipam os 
pedidos de final de ano para 
fazer a distribuição em lojas e 
centros, já que muitos clientes 
são de estados afastados. O últi-
mo quadrimestre, normalmen-
te, representa 50% das vendas 
da companhia, no ano”, informa. 

Dessa forma, a empresa 
afirma que há estoques, mas 
que alguns produtos deverão 
estar em falta no mercado. Isso 

motivado pelo grande consumo 
e pela vinícola já ter atingido a 
meta de vendas do ano. “Então 
existem sim alguns produtos 
que estarão indisponíveis, pois 
precisamos destiná-los para 
o nosso estoque de segurança 
para a virada de ano. No caso do 
espumante Salton Prosecco, do 
Salton Brut Rosé e até mesmo 
do Salton Moscatel, por exem-
plo, é possível que os estoques 
terminem na vinícola para os 
clientes, mas vale destacar que 
para o consumidor, no ponto de 
venda, vão estar à disposição”, 
afirma Salton. 

O diretor-presidente finali-
za dizendo que a vinícola possui 
um estoque de segurança para 
regular as vendas no início do 
ano e, assim, minimizar even-
tuais “rupturas”, como aquelas 
sofridas no começo de 2020. 

Alta demanda, o consumo excessivo e a oferta reduzida são alguns 
dos fatores apontados para a falta de matéria-prima no setor

O diretor-presidente da Salton, Maurício Salton, afirma que alguns 
produtos poderão estar indisponíveis na vinícola, mas garante que o 
consumidor encontrará nos pontos de venda

Maiquel Vignatti, da Vinícola Garibaldi, comenta que a empresa 
adquiriu cerca de 500 mil garrafas da Argentina e, mesmo assim, não 
serão suficientes para suprir toda demanda

Buscando contribuir com as vinícolas na busca de estratégias eficazes 
para minimizar os impactos, a União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra) 
está trabalhando na busca de investidores para uma nova fábrica de 
garrafas no Rio Grande do Sul – onde se concentra 90% da produção 
nacional. 

A primeira reunião ocorreu na quinta-feira passada, 03/12, com um 
grupo de empresas que têm interesse no investimento na Serra Gaúcha 
– tendo em vista a existência de dutos de gás na região e da facilidade 
logística por estar junto ao maior polo de produção vitivinícola do Brasil. 
Agora, a Uvibra afirma que vai trabalhar para levantar dados precisos 
sobre demanda para dar andamento às tratativas. 

Paralelo a isso, a união também conta com o apoio do Governo do 
Estado, que designou o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvi-
mento Rural, Covatti Filho, para ajudar na viabilização de parceiros. A inter-
locução entre a Uvibra e a secretaria está sendo feita por Davi Da Rold. 

Na quarta-feira, 09/12, foi realizada uma nova reunião com investido-
res, com representantes do Estado e da prefeitura de Bento Gonçalves, os 
quais estão empenhados em auxiliar por meio de incentivos fiscais. “Essa 
reunião não é de definição, mas de intenções do investimento acontecer 
aqui na região. É um projeto grandíssimo”, revela Davi Da Rold. “Nosso in-
tuito é trazer a empresa para Bento mesmo, para facilitar e não encarecer 

Uvibra busca investidores para nova fábrica de garrafas
o preço. Hoje, a única empresa de garrafas de vidro no RS que atende a 
demanda do setor vinícola da região fica em Campo Bom. Então também 
estaremos auxiliando na quebra do monopólio da concorrência, a qual 
tem alta demanda e baixa oferta, encarecendo o produto”, explica. 

Enquanto isso, as vinícolas brasileiras se obrigam a importar garrafas 
da Argentina e do Chile, aumentando o custo final do produto em razão 
da alta do dólar, do frete em razão do distanciamento, além da demora 
na entrega.

“O problema é sério. Mesmo quando o setor estava estagnado já 
faltavam garrafas. Chegou 2020, um ano adverso. No início, a pandemia 
trouxe a insegurança do que estava por vir. Tivemos a ‘Safra das Safras’ e 
depois, favorecidos por diversos fatores, vimos o consumo dos vinhos 
nacionais despontar. E mesmo sabendo que este problema continuará, 
já fomos informados de que 2021 inicia com aumento no preço dos 
vasilhames, além de saber que a demanda continuará não sendo 100% 
atendida. Ou seja, dinheiro não resolve o problema”, lamenta o presidente 
Deunir Argenta, lembrando que a prioridade dos fornecedores é o setor 
cervejeiro, onde estão concentrados os grandes volumes. 

Mesmo o assunto avançando e tendo definições rápidas e satisfató-
rias, tanto burocráticas quanto operacionais, uma nova fábrica de garrafas 
de vidro levaria cerca de 2 anos para ser construída e entrar em operação.

Gastos x Covid
Pesquisa aponta que
menos gaúchos pretendem 
viajar neste verão

Viagens estão nos planos de 
férias de menos gaúchos neste 
veraneio, aponta pesquisa re-
alizada pela Fecomércio-RS. A 
pesquisa foi realizada de 13 a 22 
de outubro de 2020 nas cidades 
de Caxias do Sul, Ijuí, Pelotas, 
Porto Alegre e Santa Maria. Das 
385 pessoas ouvidas durante o 
levantamento, 36,1% disseram 
que pretendem viajar durante o 
verão. No estudo do ano passa-
do, cerca de metade dos partici-
pantes (52%) havia manifestado 
esta intenção. Dentre as pessoas 
que vão sair das suas cidades em 
férias nesse verão, os destinos 
mais procurados serão outros 
estados (46%) e as praias do li-
toral gaúcho (43,9%).

Entre as praias gaúchas, 
Torres foi a mais citada (27%), 
seguida por Capão da Canoa 

(22,2%) e Cidreira (12,7%). Cer-
ca de 27% dos entrevistados vai 
passar uma temporada no seu 
destino. Para 45,9% dessas pes-
soas, as férias terão duração de 
11 a 20 dias. Quanto ao método 
de hospedagem, 45,3%  escolhe-
rão casa própria, de parentes  ou 
amigos, enquanto 28,1% ficarão 
em hotel ou pousada e 26,6% 
alugarão casa ou apartamento.

O orçamento para o perí-
odo ficará em até R$ 1.000,00 
para 37,4%  dos entrevistados, 
enquanto outros 33,8% desem-
bolsarão entre R$ 1.000,01 e R$ 
3.000,00. Quando perguntados 
sobre a comparação com o ano 
passado, 36,4% gastarão menos 
ou muito menos, 34,1% devem 
manter a mesma faixa e 29,5% 
pretendem gastar mais ou muito 
mais com o período de lazer.

Orçamento da maioria para o período ficará entre R$ 1 a R$ 3 mil

Com desconto
Pagamento do IPVA 2021 
começa em 16 de dezembro

A partir do dia 16 de dezem-
bro, proprietários de veículos do 
Rio Grande do Sul já podem pagar 
o IPVA 2021 com 3% de desconto 
e com o valor da Unidade de Pa-
drão Fiscal (UPF/RS) nos pata-
mares de 2020. Na virada do ano, 
há atualização do valor, estimado 
em 3,54%. As vantagens podem 
ser maiores para os proprietários 
de veículos que tiverem os des-
contos de Bom Motorista e Bom 
Cidadão.

Pagando antecipadamen-
te em dezembro e com a soma 
de todos os descontos máximos 
disponíveis, é possível obter re-
dução de 25,05% sobre o valor 
total do IPVA. O total da frota no 
Rio Grande do Sul é de aproxima-
damente 7 milhões de veículos, 
sendo 53,1% tributáveis e 46,9% 
isentos. Entre as principais isen-
ções estão veículos com mais de 
20 anos (cerca de 2,5 milhões de 
veículos) e veículos cujo valor do 
imposto é inferior a 4 UPF (uma 
UPF vale R$ 20,30).

As alíquotas incidentes sobre 
o valor dos veículos permane-
cem as mesmas, sendo 3% para 

automóveis e camionetes, 2% 
para motocicletas e 1% para ca-
minhões, ônibus, micro-ônibus 
e automóveis e camionetes para 
locação.

Para definir o valor do tribu-
to, é utilizado como base de cál-
culo o preço médio de mercado. 
Para veículos novos, vale como 
referência o preço da nota fiscal. 
Em média, o valor do imposto 
em 2021 terá redução estimada 
em 4,6% (depreciação da frota) 
para os cerca de 3,8 milhões de 
veículos tributáveis. O valor do 
tributo estará disponível para 
consulta antes de 16 dezembro, 
data de início do calendário de 
pagamento.

A expectativa da secretaria 
da Fazenda é arrecadar R$ 3,1 
bilhões com o IPVA 2021, valor 
que é repartido automaticamente 
50% para o Estado e 50% para 
o município do licenciamento 
do veículo. Pelas estimativas da 
Receita Estadual, o período de 
pagamento antecipado, até 30 de 
dezembro, deve representar arre-
cadação bruta de cerca de R$ 900 
milhões.
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Pesquisa Fecomércio

30% dos gaúchos devem 
gastar menos neste Natal

Apesar dos prejuízos cau-
sados pela pandemia, o setor 
do comércio no Rio Grande do 
Sul tem registrado resultados 
animadores nos últimos meses. 
No Black Friday, as promoções 
atrativas fizeram com que mui-
tos consumidores aproveitas-
sem a oportunidade para an-
tecipar, inclusive, os presentes 
de Natal. A data é considerada 
o carro chefe de vendas no ano, 
seguida do Dia das Mães e do 
Dia dos Pais. Mesmo com uma 
porcentagem de gaúchos que 
já garantiram seus presentes, 

Para a data mais 
importante do ano 
para o comércio, 
pesquisa apontou 
que gastos médios 
devem ficar em 
torno de R$ 129,25 
por presente e 
gastos totais de 
R$ 574,16, 
conforme renda

os próximos dias deverão ser 
aquecidos paras as vendas no 
comércio local. “A nossa prin-
cipal data é o Natal, pois en-
volve a questão dos presentes, 
da família, do espírito natalino 
e de uma série de circunstân-
cias que acabam motivando as 
vendas”, afirma o presidente do 
Sindilojas Regional Bento, Da-
niel Amadio. 

De acordo com a Pesquisa 
de Final de Ano 2020, realiza-
da pela Fecomércio-RS, o Natal 
deste ano deve ter gastos com 
presentes em valores inferio-

res aos registrados em 2019. 
Das 713 pessoas entrevistadas, 
54% afirmaram que compra-
riam presentes na data, com 
gastos médios que devem fi-
car em torno de R$ 129,25 por 
presente e gastos totais de R$ 
574,16, variando conforme a 
renda. Na comparação com as 
compras realizadas no Natal 
anterior, 30,6% das pessoas 
ouvidas disseram que pre-
tendem gastar menos, 11,7%, 
muito menos e 34,8% devem 
despender valores similares. 
Os gastos tendem a ser maiores 

ou muito maiores para 22,1% 
dos entrevistados.

Cada consumidor deve ad-
quirir, em média, 4,5 presentes, 
apurou o levantamento reali-
zado nas cidades de Caxias do 
Sul, Ijuí, Pelotas, Porto Alegre 
e Santa Maria. Os planos mais 
frequentes dos consumidores 
incluem adquirir itens de ves-
tuário (67,8%), brinquedos 
(41,3%) e calçados (19,2%). 
Entre as pessoas que afirma-
ram que não comprariam algo 
especial para a data, as prin-
cipais justificativas foram de-
semprego e falta de dinheiro.

A pandemia deve afetar a 
opção pelo local de compra de 
23,9% dos entrevistados. Entre 
as preferências para adquirir 
os presentes de Natal, 75,1% 
devem procurar as lojas dos 
centros. A maioria dos consu-
midores, 69,4%, pretende evi-
tar o endividamento fazendo 
compras à vista.

Com relação aos planos 
para o 13° Salário, os principais 
destinos dessa remuneração 
devem ser a formação de pou-
pança (25,4%), o pagamento 
de contas do mês (23,0%) e a 
compra de presentes (20,6%).

Natal
Inmetro orienta 
consumidor para compras 
seguras e de qualidade

O Instituto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro), autarquia vinculada 
ao Ministério da Economia, faz 
algumas recomendações para 
que os consumidores brasileiros 
garantam segurança e qualidade 
dos produtos que pretendem 
adquirir neste Natal. De acordo 
com o chefe da Divisão de Veri-
ficação e Estudos Tecnico-Cien-
tíficos do Inmetro, Hércules de 
Souza, a primeira recomenda-
ção é nunca comprar mercado-
rias no mercado informal. “Isso 
é importantíssimo”, afirmou.

Outra orientação é sempre 
conferir se o produto possui o 
selo de conformidade do Inme-
tro. “Ele é uma garantia de que 
aquele produto foi identifica-
do e cumpre os regulamentos 
do Inmetro. Os produtos que 

exibem o selo estão de fato de 
acordo com os regulamentos. 
Isso confere segurança e saúde 
para o consumidor e não o co-
loca em risco quanto à compra 
de produtos não certificados”, 
mencionou.

Mais duas dicas importan-
tes são o consumidor exigir 
sempre a nota fiscal do produ-
to e, quando possível, denun-
ciar irregularidades que identi-
fique nos canais institucionais 
da autarquia, que podem ser a 
Ouvidoria, pelo telefone 0800 
285 1818, de segunda à sexta-
-feira, das 9h às 17h. Em casos 
de acidentes de consumo en-
volvendo um produto ou um 
serviço, o relato deve ser feito 
no Sistema Inmetro de Monito-
ramento de Acidentes de Con-
sumo (Sinmac).

Comprar no comércio local regularizado é principal recomendação

20% dos entrevistados usarão 13° salário para comprar presentes

Fotos: Arquivo

garantir o sucesso
do seu visual é o
nosso compromisso

boas festas!
General Góes Monteiro, 290, loja 4
Bento Gonçalves

54 3075 0560 | 99656 6759
/barbershopbobschool

 Em um ambiente temático e agradável, a experiente equipe formada por 
Robson Sartor (Bob) e Maicon Nicolas Alberton ( Maic) já está à espera de 
quem quer garantir aquele visual com estilo para as festas de fim de ano.

 Além de corte de cabelo e design de barba, a barbearia oferece 
próteses capilares e uma linha própria de produtos, que inclui pomadas 
capilares e bálsamos para barba em três versões: Bob Blood. Bob Blue e 
Bob Beard. 

  Os preparativos já começaram, garanta já o seu horário e conte com um 
atendimento de excelência em um espaço que é uma atração à parte! 
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Adote 
um amigo

A coluna “Adote um 
amigo” é um espaço sema-
nal do SERRANOSSA para a 
divulgação de  animais para 
adoção responsável. Se ti-
ver interesse em abrir seu 
coração, entre em contato 
na rede social disponível na 
publicação.

Rapaz,
porte M/G

Este bonitão da foto 
é amigo, parceiro e mui-
to dengoso. Já é adulto e 
ideal para quem deseja 
uma boa companhia. Ele 
espera há mais de cinco 
anos um lar e uma famí-
lia. Quer dar uma vida 
feliz para o Rapaz? Entre 
em contato pelas redes 
sociais @adoteumfocinho

Redução de 3%
Cai número de pessoas nascidas 
e registradas no país em 2019 

A pesquisa Estatísticas de Re-
gistro Civil, divulgada na quarta-
-feira, 09/12, pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), mostra que 2.888.218 pes-
soas foram registradas no país em 
2019. A pesquisa foi feita com base 
em dados relatados por mais de 20 
mil entidades, entre cartórios, va-
ras de família, varas cíveis, foros e 
tabelionatos.

Desse total, 2.812.030 foram 
registrados no ano do nascimento e 
76.188 nasceram em anos anterio-
res. O número de pessoas nascidas 
e registradas em 2019 teve redução 
de 3% no Brasil, em comparação ao 
ano anterior, após dois anos de alta 
(2,6% em 2017 e 0,9% em 2018). A 
maior queda foi observada no esta-
do do Rio de Janeiro (5,4%). 

De acordo com a pesquisa, 
entre 2010 e 2019, as maiores 
proporções de nascidos vivos ti-
nham mães, na ocasião do parto, 
nas faixas etárias de 20 a 24 anos 
(24,5%), 25 a 29 anos (23,8%) e e 
30 a 34 anos (21,1). O menor per-
centual de nascidos vivos em 2019 
tinha mães com 40 anos de idade 
ou mais (3,4%). 

Na avaliação dos técnicos do 
IBGE, os números mostram que 
houve redução de partos de mulhe-
res mais jovens em relação a anos 
anteriores e ampliação em mulhe-
res na faixa de 30 a 39 anos, no ano 
passado, o que confirma observa-
ções feitas nos censos demográfi-
cos de redução das taxas de fecun-
didade das mulheres mais jovens.

Segundo o instituto, a propor-

A pandemia do coronavírus 
que atingiu o Brasil em 2020 
trouxe consigo inúmeras dúvi-
das e medos. O distanciamento 
controlado e, principalmente, 
o isolamento social podem 
acarretar em sérios problemas 
psicológicos para os seres hu-
manos, uma vez que em seu 
ímpeto eles já nascem com a 
necessidade de socializar.

Pensando sob esta ótica, 
a UCS Bento procurou uma 
maneira de se aproximar ain-
da mais da comunidade com 
um atendimento psicotera-
pêutico diferenciado. Esse 
serviço está sendo oferecido 
seguindo todos os protoco-
los de segurança, no Campus 
Bento Gonçalves, por meio 
do Serviço de Psicologia Apli-
cada (SEPA). Inaugurado em 
março, o espaço configura-se 
em um laboratório de ensino, 
pesquisa e extensão em Psi-
cologia Clínica, localizado no 
bloco A, sala 114.

Conforme a coordenadora 
do curso de Psicologia, Ilciane 
Breitenbach, o SEPA atende a 
comunidade em geral, enca-
minhada por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde do 
Município.

O serviço oportuniza aten-
dimento psicológico gratuito 

Iniciativa educacional
Prática do serviço de psicologia aplicada da UCS 
Bento aproxima-se da comunidade e amplia o 
aprendizado do acadêmico da Psicologia

à população. Em contraparti-
da, por meio da supervisão de 
docentes, o SEPA possibilita 
aos estudantes vivências de 
integração e estágios curricu-
lares, ampliando as práticas já 
oferecidas pela UCS à comuni-
dade, despertando através das 
experiências o aprendizado.

O atendimento, em função 
deste momento atípico, está 
sendo direcionado a adultos, 
por meio de diferentes abor-
dagens teóricas, refletindo a 
pluralidade do próprio cur-
so de Psicologia. Neste ano, 
pensando especificamente na 
pandemia, o espaço também 
contemplou o projeto PSI 

Os estagiários do 
curso de Psicologia  
que atuam no 
SEPA neste 
semestre: Deise 
Zwirtes, Luana 
Foschiera, Jurema 
Zaffari, Bruna 
Peruffo, Carlos 
Fedrigo, Gabriela 
da Luz Tretto, 
Debora Marques 
e Vanessa 
Piovesana

ACOLHER, através de escuta 
telefônica, acolhendo os inte-
ressados em suas ansiedades 
e angústias. 

O espaço de acolhimento 
é composto por recepção, am-
pla sala de atendimento em 
grupo, sala para atendimento 
adulto, sala para atendimento 
infantil, sala espelhada, além 
de espaço de estudos para es-
tagiários e professores.

ção de nascimentos gerados por 
mães com idade de 30 anos ou 
mais já responde por 37,4% do to-
tal de nascimentos do país, sendo 
que, em 1999 essa proporção era 
de 23,7%.

A estimativa de sub-registro de 
nascimentos em 2018 foi de 2,37% 
no Brasil, com o percentual mais 
alto encontrado na Região Norte 
(8,55%) e o mais baixo (0,31%) 
na Região Sul. A estimativa de 
nascimentos ocorridos em 2018 
e não registrados alcança 77.495, 
com 39% na Região Norte e 38% 
no Nordeste. Por estados, o Pará 
detém a liderança de nascidos em 
2018 e não registrados: 13.629.

CASAMENTOS
Em 2019, foram celebrados 

1.024.676 casamentos civis, dos 
quais 1.015.620 de cônjuges de 
sexos diferentes e 9.056 do mes-
mo sexo. A única região que apre-
sentou aumento do número de 
casamentos de pessoas do mesmo 
sexo, (+6,5%), entre 2018 e 2019, 
foi o Norte. Segundo o IBGE, hou-
ve retração de casamentos civis 
em geral, em comparação a 2018, 
de 2,7% (28.791 uniões a menos). 
Essa foi a quarta queda consecuti-
va na comparação anual: de -3,7% 
de 2015 para 2016; de -2,3% de 
2016 para 2017; de -1,6% de 2017 
para 2018 e, agora, de  -2,7% entre 
2018 e 2019. A média mensal de 
casamentos registrados ficou em 
84.635. Todas as regiões tiveram 
queda no número de casamentos 
civis registrados em cartório, em 
especial o Sudeste (-4%).
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

ESTUDE EM UMA DAS MELHORES 
UNIVERSIDADES DO BRASIL: 
faça a sua gradução na UCS

Não perca as oportunidades de 
ingressar na curso superior em uma das 
universidades mais bem conceituadas 
do país. O Processo Seletivo Contínuo da 
UCS ocorre de forma semanal ou mensal, 
com taxa de ingresso de apenas R$ 20, que 
pode ser isentada mediante requisição, 
para quem aproveitar a nota de redação 
de vestibulares anteriores da UCS e para 
os ingressantes em cursos de Licenciatura. 

O ingresso semanal pode ocorrer 
com aproveitamento da nota da Prova de 
Redação do Enem de 2015 a 2020 ou então 
do Vestibular da UCS de 2016 a 2021. Já o 
ingresso mensal pode ocorrer mediante a 
realização de uma Prova de Redação.

Aproveite as últimas oportunidades 
de 2020, com provas on-line nos dias 13 e 
17 de dezembro. Já em 2021, as primeiras 
provas, também de forma on-line, ocorrem 
nos dias 7, 14, 21 e 28 de janeiro.

Além de toda essa comodidade, o 
candidato aprovado deverá aguardar 
contato da Central de Atendimento UCS, 
que fornecerá instruções para efetivação 
da matrícula sem necessitar ir de forma 
presencial à universidade.

 Segunda graduação UCS
Se você já é graduado pela UCS e pensa 

em cursar uma nova graduação, chegou a 
sua vez! Egressos da UCS têm um desconto 
exclusivo de 25%, com exceção do Progra-
ma de Segunda Licenciatura EaD, Segundo 
Bacharelado - Ciências Sociais, Segundo 
Bacharelado - Comunicação e cursos EAD 
que possuem condições especiais. 

Já os graduados provenientes de ou-
tras instituições de ensino têm um descon-
to de 15% para realizar a segunda gradu-
ação na UCS.

Além disso, as disciplinas cursadas na 
primeira graduação podem ser aproveita-
das para reduzir o tempo do curso e agili-
zar a conquista do segundo diploma. Mas 
atenção: em ambas as situações, a oferta 
não é válida para o curso de Medicina.

Essas promoções e oportunidades só a 
UCS oferece! Então, vem para a UCS!

Confira os cursos oferecidos 
no Campus Bento: 
Administração; Arquitetura e Urbanismo; 
Ciência da Computação; Ciências Biológicas; 
Ciências Contábeis; Comércio Internacional; 
Design; Direito; Educação Física; Engenharia 
Civil; Engenharia de Produção; Engenharia 
Elétrica; Engenharia Mecânica; Farmácia; 
Fisioterapia; Nutrição; Pedagogia e Psicologia. 

O ano de 2020 trouxe consigo 
inúmeros percalços relacionados à 
pandemia do coronavírus, que atin-
giu todo o mundo e mexeu conside-
ravelmente com a economia. Pen-
sando nisso, o Conselho Diretor da 
FUCS definiu pelo reajuste zero nas 
mensalidades para 2021 para os cur-
sos de graduação e pós-graduação, 
como também nas mensalidades do 
CETEC. Assim, os alunos poderão es-
tudar no próximo ano com o mesmo 
valor vigente em 2020.

Segundo o presidente da FUCS, 
José Quadros dos Santos, o Conselho 
foi sensível e levou em consideração 
o cenário social e econômico diante 

 Estude na UCS: 
em 2021, reajuste ZERO

Faça a sua transferência 
para a UCS: 

a hora é agora!
Estude em uma das universidades mais conceituadas 

do Brasil. A hora é agora! Aproveite até 100% das 
disciplinas já cursadas para ingresso no mesmo curso 
ou escolha entre diversas opções de curso em todas as 
áreas de conhecimento e venha para a UCS. A oferta é 
válida para todos os cursos, exceto Medicina.

O processo é simples e tem início com a análise 
prévia das disciplinas que você já cursou. Para iniciar 
o processo, você precisará da cópia da Carteira de 
Identidade, cópia do CPF e Histórico Escolar completo 
emitido pela Instituição de origem. Com a apresentação 
desses documentos será feito um estudo sobre quais 
disciplinas você será dispensado de cursar na UCS.

Não perca essa oportunidade! Estude na UCS! 

A UCS está com uma promo-
ção especial para todos os alunos. 
Quem indicar amigos para estu-
darem na UCS e eles se matricula-
rem ganha R$ 150 de desconto na 
mensalidade. 

Quanto mais você indicar, mais 
você vai ganhar!

Quem 
indica 

amigo é

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.

 Ciências Contábeis: ação incentiva 
destinação de parte do imposto de renda a fundos e 

programas voltados à comunidade
O Núcleo de Apoio 

Contábil e Fiscal (NAF) do 
curso de Ciências Contábeis 
da UCS realiza uma ação 
de esclarecimento e 
conscientização da comunidade 
sobre a possibilidade e 
relevância da destinação de 
parte do Imposto de Renda 
devido para fundos e programas, 
que pode ser realizada em 
qualquer momento do ano. 

Através do Núcleo de Apoio 
Contábil e Fiscal, professores 
e acadêmicos realizam 
atendimentos gratuitos para 
esclarecer os procedimentos 
para realizar a doação.

Os recursos doados são 
direcionados às áreas social, 
cultural e de saúde. Para 
o declarante, tanto pessoa 
física, quanto jurídica, não há 
mudança em relação ao que 
é pago – a única alteração 
refere-se à destinação do que 
é doado.

O atendimento ao público 
é feito de forma virtual por 
agendamento prévio a partir 
do e-mail naf@ucs.br, com 
possibilidade de realização 
de reuniões on-line nos dias 
16 e 17 de dezembro, das 14h 
às 17h, via Google Hangouts 
Meeting.

da emergência em saúde ocasionada 
pela pandemia. A medida reafirma 
o compromisso da Fundação com a 
comunidade acadêmica e regional, 
reduzindo impactos orçamentários 
às famílias dos alunos e estimulando 
a continuidade dos estudos no próxi-
mo ano.

Com mais de 100 mil pessoas for-
madas, a UCS tem como missão funda-
mental contribuir com a realização de 
propósitos de vida. O compromisso é 
com as pessoas que se movimentam 
na direção do novo, transformando 
o mundo e protagonizando o futuro. 
Seja o protagonista da sua vida: estu-
de na UCS!
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Sete Erros | Respostas na página 10

Charge

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

Áries (21/3 a 20/4) 
O astral é favorável para tentar coisas novas. Colocar um fim em um relacionamento 
ou em um padrão de comportamento não é fácil, mas você pode usar sua coragem 
para deixar as inseguranças de lado. Arrisque-se mais em busca dos seus sonhos. 
Prepare-se para arrasar muitos corações.

Touro (21/4 a 20/5) 
Bom momento para planejar mudanças profundas. Não hesite em tentar uma nova 
direção na vida profissional. Os relacionamentos seguem protegidos e você pode 
melhorar a sintonia com sua alma gêmea. Talvez você embarque em um lance proi-
bido, mas cuidado para não se decepcionar.

Gêmeos (21/5 a 20/6) 
Seu lado sociável e animado se destaca. É hora de identificar quem tem objetivos e 
valores parecidos com os seus. Você fará sacrifícios na busca de objetivos, mas cuida-
do com a saúde. No amor, mostre seu lado divertido e aposte na sintonia. Os amigos 
podem ter um papel importante na conquista.

Câncer (21/6 a 21/7) 
Trabalho e carreira são áreas em alta hoje. Seu lado mais ambicioso ficará em evi-
dência, mas também avisa que nada cai do céu. Será preciso atenção e esforço se 
quiser dar conta das suas obrigações. Sinal de boas energias para cuidar do corpo. 
Seu charme continua em alta.

Leão (22/7 a 22/8) 
Você vai contar com uma dose extra de charme, o que ajuda a melhorar o relaciona-
mento com pessoas próximas. Seu lado caseiro ganha destaque e vai ser mais fácil 
conviver com o pessoal sem ficar se estressando por bobagens. Programa romântico 
com o par pode ser uma ótima pedida.

Virgem (23/8 a 22/9) 

Fase positiva nos assuntos domésticos, em especial para quem está planejando tro-
car de endereço, fazer algumas mudanças em casa ou iniciar reforma. Respire fundo, 
junte sua coragem, planeje e vá em frente. Reencontro com alguém do passado 
pode acender uma paixão que estava adormecida. 

Libra (23/9 a 22/10)
É hora de mostrar sua habilidade para lidar com dinheiro. Preste atenção a qualquer 
oportunidade. Excelentes energias para você formar uma parceria ou trabalhar em 
equipe. Ótimo astral para colocar o papo em dia e esclarecer mal-entendidos. Decla-
ração de amor pode deixar a relação mais animada.

Escorpião (23/10 a 21/11) 
Mantenha os pés no chão e lide com as coisas de maneira mais realista. Há chance 
de conquistar algo importante ou valioso através do trabalho duro. Faça a sua parte 
e não perca o foco. Como você estará mais intenso do que o normal, seu lado ciu-
mento deve ser controlado para não provocar briga.

Sagitário (22/11 a 21/12) 
Você terá que ficar mais na sua para evitar problemas nesta sexta. Pode faltar pique 
para se envolver em assuntos mais urgentes ou trabalhosos. Confie em seus instintos 
e, se achar que algo parece bom demais para ser verdade, pule fora sem pensar duas 
vezes. Bom momento para lidar com vendas.

Capricórnio (22/12 a 20/01) 
A nostalgia pode bater forte hoje, especialmente ao entrar em contato com a família. 
Você pode se interessar por um projeto ambicioso apresentado por um amigo. Só 
evite colocar a carroça na frente dos bois e analise com calma. Um lance proibido 
com um amor antigo pode agitar a vida sentimental. 

Aquário (21/1 a 19/02)
Dia perfeito para correr atrás dos seus interesses, inclusive aqueles mais ambiciosos. 
Seu lado sonhador e idealista está em destaque e você vai se sentir melhor se puder 
ajudar o próximo. Contato com os amigos, mesmo virtual, pode lhe fazer bem. Evite 
o excesso de críticas e cobranças.

Peixes (20/2 a 20/3) 
Você tem tudo para se destacar no trabalho. Agir de maneira focada, dar conta das 
tarefas e mostrar o seu lado mais responsável pode render mais do que esperava. 
Junto com isso, também vai conquistar uma grana extra. Cuide da saúde. Bom mo-
mento para planejar o futuro com o par. 

Cruzadas | Respostas na página 10

Salada de batatas com salmão

INGREDIENTES
- Azeite para untar
- 2 postas de salmão sem pele
- 1 batata-doce descascada, cortada em 
cubos pequenos e cozida
- 1 cenoura descascada e ralada
- ¼ de xícara (chá) de uvas-passas escuras
- 1 caixinha (200g) de Creme de Leite
- 1 colher (sopa) de mostarda
- 1 colher (sopa) de azeite
- 1 colher (café) de sal

D
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MODO DE PREPARO
Em uma frigideira untada com 
azeite, grelhe as postas de 
salmão e, depois, desfie o peixe 
grelhado;
Em um recipiente, misture 
delicadamente o salmão, a 
batata-doce, a cenoura, as 
uvas-passas, o creme de leite, 
a mostarda, o azeite e o sal. 
Sirva frio.

Cinema 
Por determinação do decreto do Governo do Estado e os protocolos da bandeira vermelha, os 
cinemas estão fechados.
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O instrutor Adriano Rinaldi 
tem oportunizado uma experiên-
cia diferente a moradores de Ben-
to Gonçalves, Garibaldi e Carlos 
Barbosa. A partir da arte marcial 
israelense Krav-Maga, os alunos 
são apresentados a diferentes 
técnicas de defesa pessoal, con-
tra situações reais de violências, 
como por exemplo: “defesa con-
tra ataques com faca, ataques com 
bastão, arma de fogo, livramento 
de estrangulamento, pegadas de 
mãos, puxão de cabelo, situações 
de estupro, etc... Aprendemos a 
eliminar nosso inimigo em um só 
golpe”, explica o instrutor. 

Pode participar das aulas 
qualquer pessoa a partir dos 
seis anos de idade, independen-
temente do condicionamento 
físico. Entre as principais caracte-
rísticas das turmas da arte mar-

Novidade

Instrutor de Bento e região ensina sobre 
defesa pessoal por meio do Krav-Maga 
Krav-Maga, arte 
marcial israelense, 
não é considerada 
luta ou esporte, 
sendo focada em 
técnicas de defesa 
pessoal que podem 
ser aprendidas por 
homens, mulheres e 
crianças 

A maior autoridade do Krav-Maga no mundo, o israelense Yaron Lichtenstein, veio para a Serra 
Gaúcha exclusivamente para graduar os alunos do instrutor Adriano Rinaldi 

cial é que, durante as aulas, são 
ensinados 38 socos e 78 chutes, 
considerando sempre a homo-
geneidade, com mulheres e ho-
mens mais fracos treinando com 
mulheres e homens mais fortes, 
por exemplo – sem distinção de 
peso, altura ou gênero. Além de 
auxiliar em técnicas de autode-
fesa, o Krav-Maga melhora as 
habilidades corporais e ajuda a 
fortalecer o sistema imunológico. 
Ainda, melhora a capacidade de 
enfrentar dificuldades mentais 
e físicas, além de proporcionar 

a superação de medos. “Ela nos 
torna mais flexíveis, mais fortes e 
mais rápidos, consequentemente 
ganhamos o mais importante na 
vida, a autoconfiança”, afirma o 
instrutor. O objetivo principal é a 
busca pela integridade física. 

Na quarta-feira, 09/12, a aca-
demia Limit, de Garibaldi, rece-
beu a maior autoridade do Krav-
-Maga no mundo, o israelense 
Yaron Lichtenstein, que veio ao 
município da Serra Gaúcha exclu-
sivamente para graduar os alunos 
do instrutor Adriano Rinaldi. Ya-

ron foi aluno do criador do Krav-
-Maga IMI Lichtenfeld e treina 
desde seus 14 anos, sendo hoje 
responsável pela Bukan escola de 
Krav-Maga, que está presente em 
14 países, em quatro continentes. 
Ele também é professor do ins-
trutor Adriano Rinaldi e mais de 
200 instrutores pelo mundo todo. 
Para mais informações sobre 
as aulas de Krav-Maga em Ben-
to, Garibaldi e Barbosa, ou para 
agendar uma aula experimental, 
entre em contato pelo telefone 
(54) 98127 0776.

fotos: André Pelizzari

Crescimento
Saif investe em ampliação de 
mix e cresce 30% em vendas

A Saif, marca de produtos de 
limpeza, viu suas vendas cresce-
rem de forma expressiva ao longo 
de 2020. Além de aproveitar o 
contexto favorável para os negó-
cios em seu segmento, a empresa 
cumpriu um ousado plano comer-
cial para um ano atípico como o de 
2020 – despejou no mercado nada 
menos do que 13 lançamentos em 
produtos, ampliando a oferta de 
soluções disponíveis ao consumi-
dor. As novidades incluem desde 
rótulos inéditos, com aplicações 
específicas, até o desenvolvimen-
to de novas embalagens – com 
destaque para as versões em 
formato refil, mais econômicas e 
ecologicamente adequadas, uma 
vez que diminuem o consumo de 
plástico e geração de resíduos.

O impacto foi tão grande 
que, por cerca de seis meses, a 
indústria operou sem estoque 
– entregando ao mercado de for-
ma quase que imediata toda sua 

produção. O resultado aparece 
traduzido nos números: de janei-
ro a outubro deste ano, a Saif fa-
turou cerca de 30% a mais do que 
no mesmo período de 2019. Esse 
crescimento permite à marca es-
timar que, em 2020, terá o maior 
faturamento de sua história, com 
três décadas de atuação. “Estamos 
estruturados para a expansão dos 
negócios. Nossa meta é quadrupli-
car a produção e venda de produ-
tos ao longo dos próximos anos”, 
explica Roni Kussler, sócio-diretor 
da Mackerduz, empresa detentora 
da marca.

Capacidade produtiva para 
isso há. No início do segundo 
semestre deste ano, a indústria 
mudou-se para uma nova planta, 
protagonizando investimentos de 
mais de R$ 11 milhões na aqui-
sição de um terreno, reforma e 
ampliação do prédio para abrigar 
seu parque fabril e sede adminis-
trativa. 

Empresa lançou 13 novos produtos somente em 2020

divulgação
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Previsão do tempo

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

12/12
17º
33º

Sol com algumas 
nuvens.

Não chove.

11/12
16º
32º

Sol com muitas nuvens.
Pancadas de chuva à 

tarde e à noite

13/12
17º
27º

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

“A vida do Professor 
Jeferson foi passageira, 

transitória como a 
glória do mundo”

Thiago 
Galvan
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Entidades 
da região 

apresentam seus 
novos líderes NOVO APP DE

DELIVERY

www.imeal.com.br

Quel
Konrad
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“A tecnologia nos 
possibilitou 

a continuidade 
do ano letivo”

Em virtude das regras do 
distanciamento controlado do 
Governo do Estado, visando a 
segurança da comunidade e a 
prevenção ao Coronavírus, a 
programação do Natal Bento foi 
transformada em drive-in.

Com isso, a partir da segun-
da-feira, 14/12, os eventos se-
rão realizados, a partir das 19h, 
no pavilhão E da Fundaparque. 
“Resiliência, acredito que essa 
é a palavra para o ano. De for-
ma alguma deixaríamos nossa 
cidade sem uma programação 
de Natal, vivemos um ano com 
tantas dificuldades e a magia do 

Mudança 

Programação do Natal Bento é transformada em drive-in
Shows foram 
adaptados e 
serão realizadas 
no Pavilhão E da 
Fundaparque. Será 
permitida a entrada 
de 180 veículos, 
gratuitamente

Natal Bento faz bem para todos. 
Os shows foram adaptados para 
o formato drive-in e até o dia 
23 teremos programação diária 
no pavilhão E da Fundaparque. 
Precisamos com responsabili-
dade cuidar da saúde da nossa 
população e manter a alegria 
presente”, destaca o secretário 
municipal de Turismo, Rodrigo 
Ferri Parisotto.

Serão permitidos até 180 
carros, com uso obrigatório de 

máscara. Será proibido sair do 
veículo, apenas para uso dos ba-
nheiros, sinalizando com acen-
dimento dos piscas. Para cada 
evento, é sugerida a doação de um 
brinquedo para crianças carentes.

Durante as programações 
diárias, serão realizados shows 
de patinação e musicais, teatros, 
danças e apresentações do mú-
sico Rodrigo Soltton, da banda 
Sunset Riders e do Guri de Uru-
guaiana.

Espetáculos também será transmitidos pelas redes sociais

Todos os shows serão trans-
mitidos pelo facebook.com/tu-
rismo.bento.

CARAVANA 
DE PAPAIS-NOÉIS
A banda dos papais noéis na 

Caravana do Natal seguirá levan-
do alegria e músicas natalinas 
para os bairros do município. As 
apresentações acontecem nos 
dias 15, 16, 21 e 22 de dezem-
bro. Em caso de chuva, os shows 
serão cancelados. 

EXPRESSO DE NATAL
A novidade do ano fica por 

conta do Expresso de Natal: um 
trem que passará pela Via del 
Vino. A viagem contará com to-
das as regras de prevenção à Co-
vid-19, além de ser realizada em 
ambiente arejado. 

O Expresso de Natal chegará 
na segunda-feira, dia 14/12, rea-
lizando um passeio com o Papai 
Noel pelas principais vias da ci-
dade. Os demais passeios serão 
realizados a partir das 19h, sen-
do o ingresso 1kg de alimento ou 
ração. O trem estará à disposição 
nos dias 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 
22 de dezembro.

14/12 - segunda-feira
Espetáculo Magia de Natal
15/12 - terça-feira
Apresentação: A arte em um presente
16/12 - quarta-feira
Show do Aladdin
17/12- quinta-feira
Rodrigo Soltton
18/12 - sexta-feira
Show Natalino “A Voz do Coração”
19/12 - sábado
Sunset Riders
20/12 - domingo
Canarinhos com Tenor Dirceu Pastore
21/12 - segunda-feira
Apresentação: A arte em um presente, após Frozen, um show congelante!
22/12 - segunda-feira
Show do Aladdin
23/12 - terça-feira
Show “A volta do Natal do Guri de Uruguaiana”  

Programação na Fundaparque 
Pavilhão E, sempre às 19h

Kiaorafilms


