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Eduarda Brandão Prates, de 12 anos, eleita 1ª Prenda Mirim do RS no último fim de semana, e o músico Ricardo Noskoski, mais 
conhecido como Rick Gaiteiro, de 15 anos, têm dado exemplo de talento e dedicação à cultura do Estado
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Jovens de Bento se projetam no cenário estadual 
e ajudam a manter vivo o amor pela tradição gaúcha
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Impostos sobre telecomunicações, energia 
e combustíveis estarão mais baixos em 2022

75 anos de história
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Redução no RS

Anúncio da redução do ICMS de 30% para 25% foi feito pelo governador Eduardo Leite na 
terça-feira, 14/09, durante entrega da LOA à Assembleia Legislativa
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modernização para 
ampliar atendimento 
a alunos e comunidade
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Alcoólicos Anônimos 
ressaltam a importância 
de admitir o problema 
e buscar ajuda
Há 30 anos, grupo auxilia alcoólatras a se 
manterem sóbrios e mudarem suas vidas
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COVID-19
Segunda dose da Pfizer 
será aplicada nesta sexta
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Serão vacinadas as pessoas que receberam 
a 1ª dose no dia 07/07
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A secretaria de Saúde de 
Bento Gonçalves aplica a segun-
da dose da Pfizer nesta sexta-
-feira, 17/09, na Fundaparque. 
Serão vacinadas as pessoas que 
receberam a primeira dose do 
imunizante no dia 07/07. A va-
cinação será feita no formato 

COVID-19
Bento aplica segunda 
dose da Pfizer nesta 
sexta-feira, 17

drive-thru, das 14h às 19h.
É necessário apresentar do-

cumento com foto e o cartão en-
tregue no dia da vacinação.

Em Bento, 83.609 pessoas já 
foram vacinadas com a primeira 
dose, 4.319 com a dose única e 
38.645 com a segunda dose.

O Ministério da Saúde re-
visou a recomendação de vaci-
nação de adolescentes contra a 
COVID-19. Em nota técnica pu-
blicada na quarta-feira, 15/09, 
pela Secretaria Extraordinária 
de Enfrentamento à Covid-19, o 
ministério passou a recomendar 
a vacinação apenas para os ado-
lescentes entre 12 e 17 anos que 
tenham deficiência permanente, 
comorbidades ou que estejam 
privados de liberdade.

Uma nota técnica anterior 
da pasta, também de setembro, 
recomendava que a imunização 
dos adolescentes tivesse início 
na quarta-feira, com a ressalva 
de que os que não apresentassem 
comorbidades deveriam ser os 
últimos a ser vacinados.

A pasta citou, entre outros 
argumentos para revisar a reco-
mendação, o fato de que os bene-
fícios da vacinação em adolescen-
tes sem comorbidades ainda não 
estão claramente definidos e que 

Ministério da Saúde recomenda 
suspensão da vacinação de adolescentes

a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) não recomenda imuniza-
ção de adolescentes com ou sem 
comorbidades.

A OMS, entretanto, não che-
gou a afirmar que a imunização 
de adolescentes não deveria ser 
realizada. Em vídeo publicado em 
junho, a organização disse apenas 
que, neste momento, a vacinação 
de adolescentes entre 12 e 17 
anos não é prioritária.

O ministério também argu-
mentou que a decisão foi tomada 
devido ao fato de a maioria dos 
adolescentes sem comorbidades 
acometidos pela covid-19 apre-
sentarem evolução benigna da 
doença.

Outro ponto levantado foi 
o de que houve uma redução na 
média móvel de casos e óbitos 
(queda de 60% no número de 
casos e queda de mais de 58% no 
número de óbitos por COVID-19 

COVID-19

nos últimos 60 dias) com melho-
ra do cenário epidemiológico.

Após a publicação da nota, 
algumas cidades anunciaram a 
suspensão da vacinação de ado-
lescentes, entre elas, as prefeitu-
ras de Natal (RN) e Salvador (BA). 
O governador do Distrito Federal, 
Ibaneis Rocha, decidiu seguir a 
recomendação do ministério e 
também suspendeu a imunização 
de adolescentes na capital fede-
ral. São Paulo vai seguir a vaci-
nação.

RIO GRANDE DO SUL
DEVE MANTER
O Conselho das Secretarias 

Municipais de Saúde do Rio Gran-
de do Sul (Cosems/RS) divulgou 
nota de esclarecimento na tarde 
de quinta-feira, 16, orientando 
que os municípios devem manter 
a vacinação dos adolescentes de 
17 anos sem comorbidades, pois 
há autorização da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) para uso da vacina da Pfizer.

O conselho reforça que essa 
estratégia está consolidada em 
todo o Brasil e em países como 
Estados Unidos, Chile, Canadá, Is-
rael, França e Itália.  A nota ainda 
lamentou o que chamou de “in-
conveniente e descompasso das 
diretrizes do Programa Nacional 
de Imunização do Ministério da 
Saúde com a realidade dos muni-
cípios”.

Em Bento, a secretária de 
Saúde aguarda orientação do Es-
tado para iniciar ou não a imuni-
zação.

A Qualis Soluções em Infectolo-
gia e o Instituto Tacchini de Pesqui-
sa em Saúde (ITPS) estão lançando 
o Robô-ISA (Infection Surveillance 
Assistant). Usando inteligência ar-
tificial (IA), ele realiza a busca ativa 
das Infecções Relacionadas à Assis-
tência de Saúde (IRAS).

O Robô-ISA, um dos Projetos 
colaborativos de Responsabilida-
de Social do ITPS, nasceu de uma 
iniciativa criada em setembro de 
2018, a partir do projeto INPARA-
RE (do italiano “Aprender”). Pelo 
Tacchini, participaram do projeto 
as médicas Juliana Giacomazzi, Ni-
cole Alberti Golin e Roberta Pozza, 
enquanto o médico. Rodrigo Pires 
capitaneou as ações na Qualis.  

Em artigo recentemente pu-
blicado na revista internacional 
Infection Prevention in Practice 

Inovação

ITPS e Tacchini lançam robô 
que identifica infecções

por pesquisadores do Tacchini e da 
Qualis, concluiu-se que o uso de al-
goritmos de IA na busca ativa global 
realizada pelo robô-ISA identificou 
as infecções com 90,3% de exatidão 
em testes diagnósticos. Além disso, 
a sua capacidade de predizer uma 
“não infecção” foi de 99,7%. “Nosso 
robô foi programado para ter uma 
alta sensibilidade e valores predi-
tivos negativos altos, para que as 
perdas de casos sejam as menores 
possíveis”, afirma Tiago Vaz, espe-
cialista em inteligência artificial e 
um dos autores do artigo.

A expectativa é que com a in-
trodução do Robô-ISA na rotina do 
hospital, os profissionais de con-
trole de infecção do Tacchini dedi-
quem ainda mais tempo ao cuidado 
de prevenção de casos diretamente 
com o paciente.

Criado no Brasil
Spray nasal pode 
estar disponível 
até 2022

Uma vacina em forma de 
spray nasal contra a COVID-19 
está sendo desenvolvida por 
pesquisadores da Universidade 
de São Paulo (USP), em parceria 
com a Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp) e a Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz). Em 
fase de estudos, o novo imuni-
zante promete ser de baixo cus-
to, proteger contra variantes e 
bloquear o novo vírus ainda no 
nariz. A expectativa é que ela es-
teja disponível até o fim de 2022.

“Você já começa a induzir 
resposta no epitélio nasal e in-
duzir a produção de um anticor-
po que é muito importante nas 
mucosas, que são as IgAs [Imu-
noglobulina A] secretórias”, ex-
plica o coordenador do estudo, 
Jorge Elias Kalil Filho, professor 
da Faculdade de Medicina da 
USP e chefe do Laboratório de 
Imunologia Clínica e Alergia do 
Hospital das Clínicas.

Além de inovar na forma 
de inoculação do vírus, com 
aplicação pelo nariz e não por 
via intramuscular, o imunizante 
também se diferencia no antí-
geno, que vai conter pedaços 
de proteínas que estimulem a 
resposta celular mais duradou-
ra do que aquela mediada pelos 
anticorpos neutralizantes. “Nós 
estudamos 220 pessoas que 
tiveram a doença, estudamos 
também por informática todo o 
genoma do vírus e selecionamos 
fragmentos que teoricamente 
induzem uma boa resposta celu-
lar”, acrescenta.

No Rio Grande 
do Sul, porém, 
Conselho das 
Secretarias 
Municipais de 
Saúde orientou 
que municípios 
devem seguir com 
a imunização
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Eduarda Bucco
No mês em que uma das prin-

cipais pautas é a prevenção ao 
suicídio, por meio do Setembro 
Amarelo, se exalta a importân-
cia de grupos que visam oferecer 
apoio emocional a seus membros. 
Pesquisas evidenciam que o álcool 
funciona como um depressor do 
sistema nervoso central, exacer-
bando os sintomas depressivos 
e aumentando o risco de morte 
por suicídio. Outras substâncias 
psicoativas também reduzem a 
capacidade de decisão racional de 
uma pessoa, alterando seu estado 
psicológico e de consciência. E é 
visando prevenir seus membros 
dessa e de outras consequências 
graves do alcoolismo que o Alco-
ólicos Anônimos (AA) atua mundo 
afora. Em Bento Gonçalves, as reu-
niões acontecem semanalmente 
às segundas-feiras, a partir das 
19h30 na Ação Social São Roque; 
às quintas-feiras, também a partir 
das 19h30 na escola General Bento 
Gonçalves da Silva e, aos sábados, a 
partir das 14h30, no mesmo local. 

Grupo funciona 
a partir da troca 
de experiências 
e aplicação de 
estratégias que 
visam auxiliar seus 
membros a manter a 
sobriedade

Alcoólicos Anônimos

Admitir o problema, aceitar a derrota e pedir ajuda
As reuniões são voltadas para 

alcoólicos ou alcoólicos cruzados 
(também dependentes de outros 
tipos de drogas) que estão abertos 
a receber ajuda. “A maior dificul-
dade para o alcoólatra é aceitar 
o problema. Então entram os pri-
meiros passos do AA: ‘admitimos 
que éramos impotentes perante 
o álcool, que havíamos perdido o 
domínio da nossa vida. Quando 
conseguimos admitir o problema, 
aceitar a derrota e buscar ajuda, a 
coisa funciona”, explica um mem-
bro do AA há cerca de 25 anos, que, 
recuperado, hoje auxilia à dissemi-
nar a mensagem do grupo a todos 
que estejam precisando. 

O AA em Bento Gonçalves 
existe há 31 anos e, desde então, já 
auxiliou centenas de pessoas a se li-
vrarem da dependência alcoólica. A 
ideia das reuniões é o compartilha-
mento de experiências e a prática 
dos “Doze Passos” para a recupera-
ção individual. Nenhuma informa-
ção pessoal além do nome é dada 
durante as reuniões, a fim de pre-
servar o anonimato daquela pessoa. 
Atualmente, cerca de 20 pessoas de 
todas as idades, sendo quatro mu-
lheres, frequentam os encontros. 

Levando em consideração que 
o alcoolismo é uma doença, con-
forme descrito pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o Al-
cóolicos Anônimos funciona como 
um suporte ao tratamento médico 
usual. Assim que a pessoa termi-
na seu período de internação, ela 
pode recorrer ao AA para dar se-
guimento ao tratamento. “Quan-
do a pessoa se isola da sociedade 

para o tratamento, ela deixa muita 
coisa do lado de fora. Desavenças, 
dívidas, mal-entendidos com a fa-
mília. É aí que nós entramos, para 
auxiliar a pessoa a enfrentar essa 
barra e não recair”, afirma o mem-
bro. “Geralmente, alguns compa-
nheiros perdem tudo, até a família. 
Outros, precisam reconquistar as 
pessoas queridas”, revela. 

OS DESAFIOS DA SOBRIEDADE
O AA trabalha a partir de 12 

passos para recuperação pessoal, 
12 tradições para manutenção do 
grupo e 12 conceitos de serviços 
que auxiliam no funcionamento 
da irmandade. Entretanto, cada 
membro é responsável pela sua 
própria evolução. “Um juiz federal 
de Minas Gerais publicou há algum 
tempo um artigo importante no 
qual citava que os participantes 
do AA são seus próprios médicos, 
enfermeiros e advogados”, recor-

da o membro. Mas o que muitas 
pessoas não sabem ou se esque-
cem, ressalta, é que o alcoolismo é 
uma doença “atrativa, progressiva, 
compulsiva, incurável e, muitas 
vezes, fatal”.

O membro, que preferiu não 
ser identificado, esteve na primei-
ra reunião do AA em 1996. Sem 
saber, foi levado até o encontro 
pela irmã e pela esposa. Ainda 
em negação sobre a proporção de 
seu problema, conta que aceitou 
realizar a internação e frequen-
tar as reuniões para contentar 
seus familiares. “Estava tudo uma 
maravilha, até que achei que po-
deria voltar a beber de novo, mas 
controlando a dose. Não deu certo 
e eu recaí”, recorda. Em um dia, 
entretanto, olhando sua figura no 
espelho, ele refletiu sobre o futu-
ro que queria para si. “Foi então 
que aceitei ajuda e passei a levar a 
sério o tratamento. Não pensando 

nos outros, mas sim em mim mes-
mo”, afirma. 

Durante seu processo de de-
pendência e recuperação, ele con-
ta que perdeu amigos e pessoas 
especiais, como seus pais, que fo-
ram vitimados pelo álcool. “Se eu 
soubesse, na época, que existia a 
AA, poderia ter feito algo por eles”, 
lamenta.

Para garantir o foco em sua 
reabilitação, o membro conta que 
passou a trabalhar pelo AA, auxi-
liando os demais companheiros 
e disseminando a importância do 
grupo na região. “Focando nisso, 
eu passei a ter a responsabilida-
de de não denegrir a imagem da 
irmandade. Com isso, eu me forta-
leço e pratico os princípios do AA, 
sempre que possível transmitindo 
minha mensagem para quem pre-
cisa”, comenta. 

E a cada novo dia, são outras 
24 horas de luta contra o álcool. “É 
uma doença que não tem cura. A 
partir do momento que um alcoóla-
tra coloca o primeiro gole na boca, 
volta toda dependência”, revela. 
“Por isso a importância da pessoa 
aceitar o problema e buscar ajuda 
por ela própria, não por pressão 
dos que a cercam”, reafirma. 

LIDANDO COM UM ALCOÓLATRA
O alcoolismo é uma doença 

que afeta não apenas a pessoa em 
situação de dependência, e sim 
sua família e pessoas de seu conví-
vio. Lidar com um alcoólatra pode 
ser difícil, desgastante e doloroso. 
Pensando nisso foi criada a asso-
ciação Al-Anon, a qual atua a partir 

de grupos de parentes e amigos de 
alcoólicos que compartilham sua 
experiência, força e esperança, a 
fim de solucionar os problemas em 
comum. 

Por conta da pandemia, as reu-
niões dos grupos Al-Anon em Bento 
seguem suspensas, mas deverão re-
tornar nos próximos meses. O obje-
tivo é prestar apoio a essas pessoas 
que, indiretamente, também são 
acometidas pela doença. “Às vezes, 
a família fica até mais doente do 
que o próprio doente”, comenta um 
dos membros. 

COMO SE SUSTENTA O AA?
Entre os princípios do Alcoó-

licos Anônimos está a autossufici-
ência. Não são aceitas doações de 
quaisquer entidades, empresas ou 
pessoas físicas de fora do grupo, 
sendo seu sustento garantido ape-
nas pelas pequenas contribuições 
feitas voluntariamente pelos mem-
bros durante as reuniões. O valor 
auxilia no pagamento do aluguel e 
demais despesas de manutenção 
das salas utilizadas para os encon-
tros. 

No AA não há presidentes ou 
diretores. O próprio grupo elege 
um coordenador por um determi-
nado período, o qual ficará encar-
regado de coordenar os encontros. 
Também há representantes que 
auxiliam na realização de demais 
serviços da irmandade e na divul-
gação do propósito do grupo à co-
munidade. Esses atuam de forma 
voluntária, com o único intuito de 
ajudar cada vez mais pessoas a al-
cançarem a sobriedade. 

Divulgação
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O novo delegado titular da De-
legacia de Polícia de Pronto Aten-
dimento (DPPA) de Bento Gonçal-
ves se apresentou à imprensa e à 
comunidade na tarde desta quar-
ta-feira, 15/09. Fernando Cruz 
Alexandre é natural de Criciúma, 
Santa Catarina, e atuou por 11 
anos como técnico do Ministério 
Público daquele Estado. 

Formado em Direito pela Uni-

Em Bento Gonçalves
Novo delegado da DPPA se 
apresenta à comunidade 

Fernando Cruz 
Alexandre é 
natural de 
Criciúma, Santa 
Catarina, e atuou 
por 11 anos 
como técnico do 
Ministério Público 
daquele Estado

versidade do Extremo Sul Cata-
rinense (Unesc), Fernando ficou 
como segundo colocado em sua 
turma de 31 delegados, poden-
do escolher o local de atuação. A 
escolha por Bento Gonçalves, re-
velou o delegado, foi baseada na 
qualidade de vida e receptividade 
da região da Serra Gaúcha. “É uma 
cidade grande e acolhedora, com 
muitas oportunidades”, disse.

Sua apresentação oficial foi 
realizada na terça-feira, 14/09, 
na Delegacia Regional de Caxias 
do Sul. 

Também em Bento Gonçalves 
para apresentação do novo colega, 
o delegado regional Cleber dos 
Santos Lima comentou que um 
dos objetivos principais do traba-
lho de Fernando será a qualifica-
ção do atendimento à população. 
“A Regional de Caxias está muito 
feliz com a escolha do delegado 
Fernando e espera que tenhamos 
a qualificação do nosso serviço 
nessa comunidade”, disse.
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Em Carlos Barbosa
Homem é preso acusado 
de tráfico de drogas 

Um homem de 21 anos foi pre-
so pela Brigada Militar (BM) por 
tráfico de drogas na tarde de quar-
ta-feira, 15/09, em Carlos Barbo-
sa. A prisão ocorreu por volta das 
13h25, quando policiais da Patru-
lha Tático Móvel (PATAMO) faziam 
patrulhamento nas imediações do 
bairro Triângulo e abordaram um 
veículo VW Saveiro tripulado por 

um casal.
Durante busca no veículo, os 

policiais encontraram uma porção 
de maconha pesando 306g e outra 
menor pesando 5g. Além da droga, 
também foram apreendidos o ve-
ículo, três celulares e R$ 450 em 
dinheiro.O homem foi encaminha-
do à delegacia, onde foi autuado 
em flagrante.
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Em Guaporé
BM prende homem com 
mais de 4kg de maconha 

Na manhã de quarta-feira, 
15/09, um homem de 35 anos foi 
preso pela Brigada Militar por tráfi-
co de drogas em Guaporé. A prisão 
ocorreu por volta das 9h40, quan-
do policiais da Força Tática faziam 
patrulhamento nas imediações do 
presídio, na rua Antônio Silves-
tre Spiller, no bairro Promorar. O 

homem ao perceber a presença 
da BM tentou se desfazer de uma 
mochila, mas acabou sendo flagra-
do pelos policiais. Entre os objetos 
apreendidos com ele estavam celu-
lares, carregadores, lanterna, alica-
te, tablet, 9,0 gramas de crack, 0,6 
gramas de cocaína e oito tijolos de 
maconha pesando 4,674 kg.

Prejuízo na educação
Criminosos fazem limpa 
em escola em Bento

Criminosos invadiram, na 
madrugada de segunda-feira, 
13/09, uma escola de ensino 
técnico e profissionalizante lo-
calizada na rua Augusto Geisel, 
bairro Juventude, em Bento Gon-
çalves. A ocorrência foi atendida 
pela Brigada Militar. Conforme o 
relato da vítima, os criminosos 
teriam quebrado os vidros das 
portas dos fundos e cortado a 
sirene do alarme para invadir o 

local. 
Do interior foram levados di-

versos equipamentos, como má-
quinas de solda, impressora, ce-
lular, máquinas de manutenção 
de celular, televisão, microcom-
putadores, datashow, notebooks, 
entre outros. A vítima ainda rela-
tou que foram vasculhadas gave-
tas e balcões.  Os criminosos e os 
objetos furtados ainda não foram 
localizados.

No bairro Progresso
GCM prende homem por 
furto em supermercado 

Por volta das 10h de terça-
-feira, 14/09, um homem de 31 
anos foi preso pela Guarda Civil 
Municipal (GCM) na rua Per-
nambuco, bairro Progresso, em 
Bento Gonçalves. O indivíduo é 
suspeito de ter furtado barras de 
chocolate de um supermercado, 
também no bairro Progresso.

Conforme relato dos agen-
tes da GCM, o homem foi perse-
guido por funcionários do esta-

belecimento e teria dispensado 
as barras furtadas durante a 
fuga. Ele foi localizado instan-
tes depois pela guarda, sendo 
necessário “uso moderado da 
força” para contê-lo, além de 
algemas.

O homem foi conduzido à 
Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) para os 
procedimentos necessários, fi-
cando à disposição da Justiça.

A Brigada Militar de Garibaldi recuperou, na noite de terça-
-feira, 14/09, um veículo que havia sido roubado na área central do 
município. O carro, um Fiat Uno, foi localizado na VRS 813, bairro 
Fenachamp, por volta das 19h, sendo conduzido por um homem 
de 28 anos. Em revista ao indivíduo, os policiais militares apreende-
ram um canivete, o qual teria sido utilizado durante o roubo. 
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Eduarda Bucco
O Aeroclube de Bento Gonçal-

ves sempre esteve acompanhando 
o crescimento do município e da 
região da Serra Gaúcha, se mol-
dando e se atualizando no cenário 
nacional da aviação. Muito mais 
que um clube de associados apai-
xonados pelos céus, a estrutura é 
responsável pela formação de mais 
de 400 pilotos desde sua inaugura-
ção, em 1947, e tem desempenha-
do um papel fundamental perante 
a sociedade. 

Atualmente, o Aeroclube con-
ta com cinco aeronaves – inclusive 
um moderno planador (Schempp-
-Hirth Duo Discus), com apenas 
outros dois no país, um em São 
Paulo e outro na Força Aérea – e 
três cursos para formação de pilo-
tos: curso de planador, piloto pri-
vado e o curso de instrutor de voo, 

Aeroclube de Bento

75 anos acreditando e investindo no futuro da aviação
Servindo como base 
para a formação de 
centenas de pilotos 
e cumprindo seu 
papel social perante 
a sociedade, clube 
tem investido na 
modernização 
de sua estrutura 
para continuar 
avançando no 
cenário nacional 

somando 25 alunos. Mas a amplia-
ção dessa gama de formações de-
verá ser concretizada em breve, a 
partir da adequação do clube ao 
novo sistema de ensino da Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC). 
Para tanto, o presidente, Alexandre 
Pereira, conta que o Aeroclube já 
concretizou a aquisição de um mo-
derno avião (Embraer 712 Tupi) 
no ano passado e de um simulador 
de voo. Com esses investimentos e 
outras adequações necessárias, o 
Aeroclube poderá ser registrado 
como Centro de Instrução de Avia-
ção Civil (CIAC). “Para fazermos 
essa adaptação a gente decidiu 
acreditar no futuro. Queremos nos 
tornar um polo de referência na 
aviação e crescer com os demais. 
E apesar de ser um investimento 
alto, nós conseguimos com muito 
esforço do clube e de nossos asso-
ciados”, afirma. 

Com os investimentos, o total 
de cursos ofertados deverá saltar 
para 11, contando, inclusive, com 
formação de piloto comercial. 
Além disso, o novo avião possi-
bilitou a disponibilização de voos 
panorâmicos pela cidade, que 
têm sido bastante procurados 
aos fins de semana. O valor total é 
de R$ 450 para três pessoas, com 
duração média de 20 minutos. 
“Voamos pelo Vale dos Vinhedos, 
pela Ponte do Rio das Antas, por 
Monte Belo. É um passeio bem 
bacana. E nós somos privilegia-
dos com a vista da nossa região”, 
comenta o presidente.

IMPORTÂNCIA SOCIAL
Nos últimos anos, com o asfal-

tamento da pista de 1,327 km em 
2015, em parceria com o Poder 
Público, a estrutura do Aeroclube 
passou a ser utilizada de forma 
mais recorrente pela sociedade em 
geral. Quase que diariamente che-
gam e saem aviões com turistas, 
empresários e equipes médicas, 
para transporte de pacientes. No 
último sábado, 11/09, por exem-
plo, foi realizado o transporte de 
um paciente de Bento para Santa 
Catarina e de Porto Alegre para 
Bento. 

Em um dos transportes, um 
avião Beechcraft King air c90 
Uniair (Unimed 4) trouxe um pa-
ciente vindo de Porto Alegre para 
o município. No segundo, o mesmo 
modelo de aeronave Beechcraft 
King air c90 (Arcanjo 06) fez o 
transporte do motorista que ficou 
ferido em acidente no domingo 
passado, 05/09, em Carlos Barbo-
sa. Ele foi levado para São Miguel 
do Oeste, em Santa Catarina.

E além da estrutura referên-
cia no país, a equipe do Aeroclu-
be é elogiada nacionalmente pela 
receptividade e excelência na 
formação de aviadores. “Ficamos 
abertos praticamente 24h, sem-
pre tem alguém aqui para passar 
as condições meteorológicas, para 
receber os pilotos e passageiros, 
oferecer carona quando precisam 
ou guardar os aviões particulares 
no hangar quando o tempo está 
ruim. E nada disso é feito em busca 
de algo, é tudo pelo amor e carinho 
que temos pela aviação”, comenta 
Alexandre Pereira. Nos cursos, os 
alunos aprendem a disciplina e a 
seriedade necessária para se tor-
narem grandes pilotos. “Nós co-
bramos bastante, temos uma linha 
dura no ensino. Além disso, nossas 
condições são mais dinâmicas para 
o piloto por conta da região, então 
nossos alunos precisam ter bas-
tante foco e dedicação. É preciso 
ser bom”, complementa.  

Atualmente, o Aeroclube conta 
com 85 associados, entre alunos e 
pilotos, uma direção composta por 
14 pessoas e um conselho com 
seis membros. O sustento finan-
ceiro do espaço se dá a partir da 
venda de cursos e das locações de 
hangaragem para abrigo de aero-
naves particulares. Mensalmente 
são realizadas reuniões para deci-
dir os rumos do clube e planejar 
ações em prol da sociedade. Para 
os próximos meses, já está sendo 
articulada a aquisição de mais um 
avião para dar conta da demanda 
de alunos. “Todos os presidentes e 
seus diretores até agora deixaram 
sua contribuição para o sucesso 
do Aeroclube. E pretendemos dar 
continuidade ao árduo trabalho, 
com uma visão mais atualizada, 
mas sempre acreditando e inves-
tindo no futuro da aviação”, afirma. 
O presidente ainda comenta que o 
Aeroclube está “em sintonia” com 
a comunidade e aberto a todos que 

queiram ter contato com a aviação.

PROJETOS PARA A PISTA
O asfaltamento do aeródromo 

municipal de Bento Gonçalves foi 
possível por conta de uma parceria 
com o Poder Público. O espaço foi 
cedido ao governo federal e a verba 
foi adquirida a partir de articula-
ções do então presidente do Aero-
clube, Flávio Savaris. Os recursos 
foram provenientes da União, por 
meio do Ministério do Turismo, 
com contrapartida do município. 

Hoje, apesar de ainda serem 
necessárias algumas adequações 
de sinalização e a homologação 
junto à ANAC, a prefeitura já proje-
ta novidades que devem beneficiar 
toda a comunidade. “A homologa-
ção possibilitará maior segurança 
às aeronaves na decolagem e pou-
so, além de ampliar a utilização 
pública em prol da saúde, turismo 
de negócios e também para poste-
rior busca de parcerias para a dis-
ponibilização de linhas comerciais 
com outras regiões e Porto Alegre”, 
revela o secretário municipal de 
Governo, Henrique Nuncio.

Outro projeto que está sendo 
posto em prática é a construção do 
terminal de passageiros. Conforme 
a secretaria de Governo, o edital 
de licitação já está sendo elabora-
do e deverão ser investidos cerca 
de R$ 800 mil, “sendo R$ 600 mil 
advindos de emenda parlamentar 
do senador Heinze e, o restante, 
contrapartida do município. O que 
possibilitará a concretização da 
disponibilização de linhas comer-
ciais através do aeroporto munici-
pal”, complementa Nuncio. 

Fotos: Divulgação/Aeroclube
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Raquel Konrad
No próximo dia 23 de setem-

bro, quando a terceira edição do 
Festival de Balonismo começar a 
colorir o céu de Bento Gonçalves, 
um morador da cidade estará no 
comando de um dos balões do 
evento: Eduardo Luis Valduga, de 
38 anos, é o primeiro piloto de 
balão da Serra Gaúcha. Enólogo 
de formação, Valduga é conhecido 
pela paixão por voar: há mais de 
oito anos ele é piloto de avião e há 
três resolveu ampliar sua atuação 
pelos ares e obteve o certificado 
de piloto e instrução de voos de 
balão, após realizar cursos na 
Omega Balonismo, em Torres.

A paixão pelo balonismo ini-
ciou quando ele voou de balão na 
maior feira da aviação do planeta, 
na cidade de Oshkosh, no estado  
norte-americano de Wisconsin. 

Enólogo, piloto 
de avião e agora 
também de balão, 
Eduardo Valduga 
trabalha para que 
Bento seja referência 
no balonismo e que, 
em um futuro breve, 
tenha pelo menos 
um voo por dia 

Talento de casa
Eduardo Luis Valduga: o primeiro 
piloto de balão da Serra Gaúcha

“Eu vi a força de promoção de 
marca e beleza de cenário e isso 
provocou em mim o desejo de 
levar a Bento mais um atrativo e 
fonte de crescimento de nossa re-
gião”, explicou. “Hoje faço voos de 
aerodesporto na região e promo-
vo o balonismo e a marca da Casa 
Valduga. Quero muito fazer uma 
provocação para que mais pilotos 
se formem e que promovam a prá-
tica na região”, pontua o piloto.

Atualmente, Bento já conta 
com uma média de 15 voos de ba-

lão por mês e Valduga sonha alto. 
“Nosso sonho é que nas décadas 
seguintes se tenha voos diários e 
dezenas de balões promovendo 
vinícolas e empresas de diver-
sas naturezas na nossa região”, 
projeta. “O festival do Balonismo 
em Bento, além de ser uma festa 
incrivelmente linda, é exemplo 
de disciplina no comportamento 
social, já que mesmo durante a 
pandemia, o evento a céu aberto 
está sendo de grande sucesso”, 
completa.

fotos: Arquivo pessoal

Programação intensa
Festival de Balonismo inicia na 
próxima quinta-feira, 23/09

Com todos os protocolos de 
segurança aprovados pelo Gover-
no do Estado, inicia na próxima 
quinta-feira, 23/09, a 3ª edição 
do Festival de Balonismo em Ben-
to Gonçalves. O evento, que já é 
sucesso e referência em todo o 
Brasil, será realizado na Funda-
parque, até dia 26 de setembro. 
O festival tem entrada gratuita, 
mas com uma exigência: os vi-
sitantes terão que apresentar o 
comprovante de vacinação contra 
a Covid-19 da primeira dose. Caso 
não tenha a carteira de vacinação, 
o visitante deverá apresentar tes-
te antígeno realizado no máximo 
48h antes do acesso ao evento. 
Menores de 18 anos não precisa-
rão apresentar o cartão. O estacio-
namento custa R$ 20.

Totalmente ao ar livre, o fes-

Confira a 
programação

Dia 23
16h30: voo inaugural pa-
trocinadores e imprensa
20h: coquetel de abertura 
hotel Vinocap

Dia 24
6h30 - 1º voo competitivo
15h - abertura do parque
16h30 - 2º voo competitivo
18h – show grupo 1A+
20h – Nightglow
21h30 - show Comunidade 
Ninjitsu

Dia 25
6h30 - voos livres
12h - abertura do parque
14h – show Pelicanos
14h30 – voo cativo
16h30 - 3º voo competitivo
18h – show Confraria do 
Blues BG
20h – Nightglow
21h30 - show Paulinho Be-
lusso e banda

Dia 26
6h30 - 4º voo competitivo
12h - abertura do parque
13h – show jogo sujo
14h30 – voo cativo
14h45 – show Rainha de 
Espadas
16h30 - 5º voo competitivo
18h - encerramento show 
banda Sunset Riders

tival contará com a presença de 
12 balões tradicionais e outros 
três especiais Shape – um deles 
promete ser gigante e ocupar 
toda a área destinada para de-
colagens. Além de voos competi-
tivos, o evento contará com o já 
tradicional Nightglow, quando os 
balões são iluminados no parque 
de Eventos e “dançam” no ritmo 
na dança, voo cativo (rasantes) e 
também com vários shows espe-
ciais, food trucks e área kids.

Os interessados em sobre-
voar Bento Gonçalves de balão 
poderão contratar os serviços 
diretamente com os pilotos, pelo 
valor de R$ 540. Neste ano, Bento 
terá seu primeiro piloto local, o 
Eduardo Valduga. Além dele, par-
ticipam pilotos de Torres, Venân-
cio Aires e de São Paulo. 

Rodrigo Parisotto
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Thiago Galvan 

Certa vez, ou melhor, mais 
de uma vez, me deparei com a 
expressão: “se queres entender a 
vida, lembra-te da morte”. Com 
esse início, pode parecer que eu 
estou escrevendo meu epitáfio. 

Não o é, contudo! Longe dis-
so! Bem longe...

Trata-se, sim, ao seu total 
oposto. Trata-se se uma tenta-
tiva, vã talvez, de fazer com que 
comecemos a dar valor às coisas 
enquanto as temos e não somen-
te quando as perdemos. 

Nós, humanos, aqueles que 
deveriam ser racionais, pelo me-
nos assim somos tratados nos 
livros da escola desde a tenra 
idade, temos a tendência de dar 
valor para as coisas somente 
quando elas acabam, quando 
não as temos mais, ou quando as 
pessoas morrem. Quando mor-
tos, sempre damos um jeitinho 
de nos despedirmos, fazer uma 
oração à beira de um caixão, de 
uma cova, de uma cerimônia de 
cremação. Aliás, quão boas ficam 
as pessoas quando morrem...

Até hoje, não me lembro de 
ter visto alguém dizer: “Morreu 
aquele(a) cafajeste! Esse não en-
gana mais ninguém!”. Não! Todos 
ficam bons quando morrem. Ou, 
pelo menos, deixam boas lem-
branças. Afinal, não quero crer 
que a morte apague um passado 

Epílogo

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. Assessor Jurídico do 
Município de Farroupilha, RS. Contato: thiago.galvan@terra.com.br

Pedro Della Côrte 

A lente ideal

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.

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 | 
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

Expediente

Quem nunca se deparou com 
aqueles óculos comercializados 
por ambulantes na maioria das 
vezes sem procedência? Pois é, 
o barato pode sair caro, uma vez 
que a lente ideal para nossos 
óculos escuros deve apresentar 
alguns requisitos básicos para 
nossa proteção, caso contrário, 
além não proteger contra os raios 
ultravioletas (UV-A e UV-B), pode 
distorcer a imagem ou até mesmo 
desencadear ou agravar alguma 
disfunção na visão.

À medida que vamos nos 
aproximando da estação mais 
agradável para a prática de ati-
vidades ao ar livre, devemos, na 
mesma proporção, tomarmos al-
guns cuidados para que seja pos-
sível aproveitar o verão de forma 
saudável e segura, principalmente 
para os nossos olhos, que estarão 
mais expostos aos raios ultravio-
letas (UV). Por isso, aquela cami-
nhada, aquele passeio pelas belas 
paisagens da nossa Serra Gaúcha, 
as férias na praia e todas as diver-
sões que esta estação nos brinda 
devem ocorrer acompanhadas de 
um bom par de óculos escuros. 

Os óculos ideais não devem 
ser somente aqueles que ficam 
esteticamente harmônicos com 
nosso rosto, mas também devem 
conter lentes que protejam nossa 
visão. Por isso é de extrema im-

portância fazer um acompanha-
mento com seu oftalmologista 
para saber como está a saúde de 
seus olhos e buscar uma orien-
tação de qual lente seria melhor 
para os seus óculos. A partir disso 
você pode buscar uma ótica de 
sua confiança e segurança, tendo 
a garantia de que estará protegido 
contra o aumento da incidência 
de luz natural do sol neste perío-
do.

Portanto, algumas dicas são 
importantes nesta época, como: 
o uso dos óculos escuros também 
deve ocorrer em dias nublados, 
pois continuamos expostos aos 
raios UV; o verão não deve ser a 
única estação para o uso dos ócu-
los, eles são indicados em todos os 
momentos que estamos expostos 
ao ar livre; as crianças também po-
dem fazer uso dos óculos, porém 
não se esqueça de consultar o seu 
médico para a melhor indicação; 
é possível termos óculos escuros 
com grau, desde que apresente 
a prescrição para a sua disfunção 
e aquela dica principal: os óculos 
escuros protegem contra a luz in-
direta do sol e não devemos olhar 
diretamente contra ele.

Passe o verão protegido e em 
dia com sua revisão ao médico 
oftalmologista, pois somente ele 
poderá recomendar a lente ideal 
para seus olhos.

de erros. Ou os erros do passado... 
O certo é que, pelo que me 

lembro, em todos os velórios e 
sepultamentos, as pessoas só tem 
qualidades. No meu velório, se eu 
tiver um, por favor, não chorem! E, 
por favor, lembrem-se dos meus 
defeitos. São vários! E falem deles! 
E riam deles! Sobretudo, riam! Não 
por estarem felizes pelo meu pas-
samento, mas porque é assim que 
eu quero lembrar de vocês, rindo, 
felizes. Esse foi meu objetivo, sem-
pre: FAZER AS PESSOAS FELIZES! 
Afinal, como diz meu amigo Sergio 
Tramontina Júnior: “Mano, a gente 
anima até velório”... E eu creio que 
isso seja verdade! 

Mais ainda – e voltando àquilo 
que comecei a falar quando disse 
que sempre damos um jeitinho 
de nos despedir de quem se foi –, 
lembremo-nos de estar perto da-
queles que amamos. Lembremo-
-nos de dar-lhes nosso bem mais 
precioso. Lembremo-nos que nada 
é para sempre. Então, lembremo-
-nos de estar perto daqueles que 
amamos a maior parte de tem-
po possível. Afinal, não sabemos 
quanto tempo mais teremos perto 
daquela ou daquelas pessoas. 

Se as coisas duram o tempo 
que tem que durar, e o que fica 
para sempre são as lembranças, 
cultivemos boas lembranças! 

Até a próxima!

CORRE GARANTIR

20%
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O julgamento da Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade nº 
4.711 pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) no último dia 03/09 
provocou um clima de tensão 
entre prefeituras, Estado e mo-
radores. De modo geral, a ação 
ajuizada pela Procuradoria-
-Geral da República contestava 
leis estaduais que sustentariam 
a emancipação de diversos mu-
nicípios gaúchos, inclusive Pinto 
Bandeira. Com isso, o primeiro 
entendimento que se firmou por 
parte da comunidade era que o 
município voltaria a ser distrito 
de Bento Gonçalves. 

Entretanto, a prefeitura de 
Pinto Bandeira esclarece que o 
município seguirá independen-
te de Bento. O setor jurídico da 
cidade reafirma o posiciona-
mento da Procuradoria-Geral 

Setor jurídico de Pinto 
Bandeira reafirma 
posicionamento da 
Procuradoria-Geral 
do Estado (PGE) de 
que emancipação 
do município 
está embasada 
na Emenda 
Constitucional 
57/2008, não 
influenciada pela 
última decisão do STF

Polêmica

Pinto Bandeira continua município
do Estado (PGE), divulgado no 
fim de semana a partir do Pare-
cer nº 18.961/2021. Com base 
nessa visão, a criação de Pinto 
Bandeira e outros municípios do 
RS estaria amparada pela Emen-
da Constitucional 57/2008, que 
“convalidou as leis de criação 
dos municípios anteriores à 
31/12/2006”. 

Além disso, o setor jurídico 
de Pinto Bandeira ressalta outra 
ADI julgada em 2010 pelo STF, 
a qual havia sido ajuizada pelo 
partido Progressistas (PP) de 
Bento. Naquela Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, de nú-
mero 2.381, foram contestadas 
as leis 10.749/96 e 11.375/99, 
que criavam o município. Duran-
te o julgamento da ação, Pinto 
Bandeira retornou à condição 
de distrito. Entretanto, o STF 
entendeu que o município pode-
ria, sim, se tornar independente, 
com base na Emenda Constitu-
cional 57/2008.

“A ação julgada na semana 
passada [ADI 4.711] se refere 
à inconstitucionalidade de leis 
do Estado e são interessados 
apenas o Estado e a Assembleia 
Legislativa. Não tem nada a ver 
com nenhum município em es-
pecífico”, afirma o setor jurídico 
de Pinto Bandeira.  

A PGE também ressalta, em 
seu parecer, que o julgamen-
to da ADI nº 4.711 se limitou 
a declarar a inconstitucionali-
dade da Lei Complementar nº 
13.535/2010, sem afetar “em 
absolutamente nada a situação 

dos Municípios criados no Es-
tado do Rio Grande do Sul com 
base em leis estaduais publica-
das antes de 31 de dezembro 
de 2006”. A ADI em questão, in-
terposta em dezembro de 2011 
pela PGR, tinha como objeto a 
declaração de inconstituciona-
lidade e não-recepção das Leis 
Estaduais que dispunham sobre 
a criação, incorporação, fusão 
e desmembramentos de muni-
cípios do RS, com o intuito de 
impedir a criação, incorporação, 
fusão e desmembramentos de 
novos municípios até a edição de 
Lei Federal.

FAMURS CRIA MOVIMENTO 
PARA PROTEGER MUNICÍPIOS

Durante encontro com ges-
tores municipais na quarta-feira, 
15/09, o presidente da Famurs 
e prefeito de São Borja, Eduar-
do Bonotto, lançou a primeira 
câmara temática, voltada para 
defesa dos pequenos municípios 
gaúchos. Sendo uma das bandei-
ras da gestão, as câmaras temá-
ticas têm o objetivo de discutir 
e buscar promover o desenvol-
vimento econômico e social das 
regiões e municípios, através de 
um plano de desenvolvimento 
setorizado, além de defender os 
interesses municipalistas.

O lançamento foi realiza-
do em encontro para tratar dos 
efeitos da Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) 4711, que 
mobilizou prefeitos, vices e re-
presentantes de 30 municípios 
do RS que poderiam ser afetados 

diante da decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Segundo 
o presidente Bonotto, o grupo 
dará suporte não só aos muni-
cípios presentes, mas a todos 
os 226 municípios gaúchos que 
podem ser extintos por causa 
do Projeto de Emenda à Consti-
tuição (PEC) nº 188/2019, que 
prevê a extinção de municípios 
com menos de 5 mil habitantes 
e arrecadação inferior a 10% da 
receita total.

Durante o encontro, o pre-
sidente da Famurs também 
tranquilizou os gestores a res-
peito da ADI 4711, que regula-
menta as condições de criação 
de municípios no RS. Diante 
da dúvida sobre o resultado 
da decisão, que poderia tor-
nar inconstitucional a criação 
e instalação de 30 municípios 
gaúchos, Bonotto informou que 
o posicionamento da entidade 
de que nenhum município será 
extinto, emitido em nota infor-
mativa na última sexta-feira, 
13/09, foi ratificado com um 
parecer da Procuradoria-Geral 
do Estado (PGE).

“Com a decisão da ADI, o em-
basamento que temos e refor-
çamos vem com a EC 57/2008, 
que convalidou os atos de cria-
ção, fusão, incorporação e des-
membramento dos municípios 
em todo o país, desde que tenha 
sido publicada até 31 de dezem-
bro de 2006 e tenha atendido os 
demais requisitos estabelecidos 
na legislação do respectivo Esta-
do”, justificou o presidente.

Feriado
Prefeitura de Bento não terá 
expediente na próxima segunda-feira

A Prefeitura de Bento Gon-
çalves comunicou que não terá 
expediente no dia 20 de setembro, 
em virtude do feriado estadual. Os 
serviços essenciais como Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 24h, 
Pronto Atendimento (PA) Zona 
Norte, SAMU, Guarda Civil Muni-

cipal e DMT funcionarão normal-
mente. 

Já a coleta de lixo ficará exclusi-
va para resíduos orgânicos confor-
me o cronograma em cada bairro.  
Comunidade pode entrar em conta-
to durante o feriado através do te-
lefone de fiscalização: 153 ou 190.

Indicação de projeto
Vereador propõe criação de Guarda 
Municipal de Proteção Ambiental

O vereador Thiago Fabris (PP) 
protocolou no último dia 09, uma 
indicação de projeto ao Executi-
vo de Bento Gonçalves propondo 
a criação da Guarda Municipal de 
Proteção Ambiental. O órgão vin-
culado à Guarda Civil Municipal 
(GCM) seria responsável por fisca-
lizar infrações e prevenir crimes 
contra o meio ambiente e maus-
-tratos contra animais.

Conforme a justificativa da 
indicação, o meio ambiente tam-
bém é considerado um bem pú-
blico, sendo responsabilidade da 
GCM agir na preservação a partir 
de ações preventivas e protetivas, 
“podendo atuar com poder de po-
lícia que foi conferido a eles pelo 
poder público municipal”. 

A proposta prevê que os 
agentes da Guarda Municipal de 
Proteção Ambiental passem por 
treinamento especializado para 
atuar “no patrulhamento pre-
ventivo em áreas de preservação 
ambiental, resgate e captura de 

animais silvestres e domésticos, 
fiscalização ambiental, combate 
à poluição sonora, resíduos só-
lidos e de mananciais hídricos, 
desenvolvimentos de educação 
ambiental junto a escolas e comu-
nidades, prestação de socorro em 
áreas de reservas e preservação 
ambiental, combate a incêndio 
em áreas de matas e reservas am-
bientais”. 

Em suas redes sociais, Fa-
bris ainda destaca a importância 
do projeto para auxiliar o traba-
lho da Patrulha Ambiental (PA-
TRAM), que atende mais de 20 
municípios da região e possui um 
efetivo mínimo. 

Agora, cabe ao Executivo aca-
tar a proposta e criar um Projeto 
de Lei para ser enviado à Câmara 
de Bento. Uma Guarda Municipal 
Ambiental já existe em outros 
municípios do Brasil e do Rio 
Grande do Sul, como é o caso de 
Rio Grande, onde o órgão foi cria-
do em novembro do ano passado.
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 2

FAM
ADRENALINA

EIEGRID
CARLARR
IAPAETE
MAIOCCI

FORADEMODA
ATERUNOL

EJORTHG
BRADOSECA

CRIVOCRUZ
EVAVISA
IRISEVR

PRESENTEAR
OXALAALVA

Hormônio
produzido
na hora
do medo

Salário
extra do
fim do

ano

Frente (?):
diminui a
tempe-
ratura

Luiz
Gustavo,

ator 
Desfi-
gurado

Superi-
ora de

convento

Brilhar 
(o sol)

Ordem de
largada,
na Fór-
mula 1

Associação
Cristã de
Moços
(sigla)

Particípio
do verbo

"ter"
(Gram.)

Fazer
circular o
ar em um

recinto

Desatua-
lizada

(a roupa)
Tumulto;
bagunça

Marisa 
(?), atriz

paulistana
Sílaba de

"fenol"

Largo
período

sem
chuvas

Exame
rigoroso
(pop.)

Arco-(?):
tem sete

cores
(Meteor.)

Tiranos-
sauro (?),

animal
extinto

Oferecer
algo em
datas

especiais

Américo
Vespúcio, 
navegador

italiano

O maior de
todos os 

orixás afro-
brasileiros

Clara;
límpida

Acessório
usado no

dedo

Sucede 
ao "F"
Não

cozidos

Símbolo
cristão
Proíbe;
impede

Deter;
reter 
Grito;
berro

201, em
romanos
Europa
(abrev.)

Movimen-
to da ave
Peça do
arreio

Marco;
fronteira

O mês 
das mães 

e das
noivas

Lantejoula
Olívio
Dutra,
político

Ditongo
de "leite"

(?) Perez:
antiga
dança-
rina do 

"É o Tchan"

"Quem (?)
amigo é"

(dito)

3/rex. 4/grid — orth. 5/crivo — oxalá.

Divirta-se com o Jogos dos 7 Erros e 
com as palavras cruzadas na página 22

Raquel Konrad
Utilizada por moradores, tra-

balhadores e turistas, a estrada 
em São Valentim, em Bento Gon-
çalves, tem causado transtornos 
para usuários da via. Buracos que 
ocupam as duas faixas, falhas na 
camada asfáltica e, ainda, reparos 
que duram poucos dias são as 
principais reclamações de quem 
passa diariamente pelo local. A 
reportagem do SERRANOSSA 
esteve neste domingo, 12/09, no 
local e constatou a precária situ-
ação da via.

Um morador de São Valen-
tim, que prefere não se identifi-
car, descreve como “vergonho-
so” o estado da estrada. “Todo o 
trajeto está deplorável e isso se 
arrasta por anos. O pessoal da 
subprefeitura vai lá, dizendo que 
estavam arrumando, postam foto 
com o prefeito no Facebook e na 
primeira chuva a situação fica 

Moradores reclamam 
de buracos e dos 
reparos provisórios, 
que acabam durando 
poucos dias, em 
trecho entre São 
Valentim e Tuiuty. 
Prefeitura afirma 
que manutenção 
será realizada nas 
próximas semanas

Para 2022
Leite anuncia redução 
de impostos sobre 
energia e combustíveis

O governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite, anunciou na 
terça-feira, 14/09, reduções nas 
alíquotas do ICMS em 2022 para 
a energia, combustíveis e teleco-
municações de 30% para 25%. No 
geral, para os demais produtos, a 
redução será de 17,5% para 17%. 
As alíquotas majoradas vinham 
sendo aplicadas no RS desde 2016, 
quando foram implementadas 
pelo governador José Ivo Sartori. 
O anúncio foi feito durante o ato de 
Entrega da LOA – Lei Orçamentária 
Anual 2022 – à Assembleia Legis-
lativa do Estado do Rio Grande do 
Sul, transmitido ao vivo pelo Fa-
cebook do governo do RS. Os de-
putados têm prazo legal até 30 de 
novembro para aprovar a LOA e de-
volver ao governador para sanção.

No ano passado o governador 
Eduardo Leite havia enviado um 
projeto de lei para a Assembleia 
Legislativa que previa a manu-
tenção da alíquota do ICMS so-
bre combustíveis em 30%, sendo 
aprovado. No ato desta terça-feira, 
Leite argumentou que, até então, 
as receitas das privatizações fei-
tas ainda não haviam sido gera-
das, apenas as despesas, e que a 
redução do imposto na ocasião 
traria “um grande problema” ao 
orçamento do Estado. Ele também 
citou a redução das despesas com 
as reformas aprovadas pela As-
sembleia Legislativa e destacou o 
crescimento do PIB, que ocasionou 

o aumento da arrecadação do ICMS 
de 28% no primeiro semestre de 
2021, “o que nos ajuda a fazer a 
desoneração dessas alíquotas”, dis-
se. O déficit orçamentário em 2022 
está projetado em R$ 3,2 bilhões. 

De acordo com o governo do 
Estado, a partir de janeiro, o Rio 
Grande do Sul passa a se inserir 
no grupo de sete Estados com as 
menores alíquotas do país para ga-
solina e álcool (25%) e equipara-se 
também a outros sete Estados com 
17% na alíquota modal, a menor 
do país. O Estado já está entre os 
menores também no diesel (12%). 
“Os ajustes que fizemos e todas 
as reformas e privatizações que 
aprovamos aqui na Assembleia nos 
permitem avançar na redução das 
alíquotas de ICMS no estado para 
ano que vem. No projeto, fica a de-
monstração de que o estado está 
bem encaminhado, mas que ainda 
tem desafios. A resolução se dará 
ao longo da próxima década, com 
a manutenção do equilíbrio das 
contas, o que tem de ser, para além 
do governo, um compromisso co-
letivo, do governo, desta Casa Le-
gislativa e da sociedade como um 
todo. Num entendimento de que 
precisamos vencer esta etapa de 
regularização do pagamento da dí-
vida com a União e dos precatórios, 
para que a gente possa sustentar 
investimentos a um custo baixo em 
impostos para a população”, desta-
cou Leite.

Rota da indústria e do turismo
Precariedade da estrada em São Valentim, 
em Bento, gera reclamação de usuários

ainda pior. Ou seja, gastam com-
bustível, salário de funcionários, 
para fazerem de conta que arru-
maram”, desabafou o morador. 

Em uma publicação na rede 
social, outra moradora reclama 
que, além dos buracos, a falta de 
iluminação prejudica os usuá-
rios, principalmente, em dias de 
pouca visibilidade por conta da 
cerração.

Em nota, a prefeitura muni-
cipal de Bento Gonçalves, através 
da secretaria de Desenvolvimen-
to da Agricultura, afirma que re-
alizou a manutenção nas últimas 
semanas e em alguns pontos, mas 
com as fortes chuvas os buracos 
abrem novamente. “Já há um pla-
nejamento para seguir nas pró-
ximas semanas a operação para 
melhoria nas estradas”, pontuou.

Raquel Konrad

Divulgação
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Eduarda Bucco
O preço dos combustíveis no 

Brasil tem subido exponencial-
mente neste ano, especialmente 
nos últimos meses. Conforme o 
Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), no acumu-
lado do ano, até agosto, o preço da 
gasolina teve alta de 31,9% e, do 
diesel, de 28,02%. Desde então, 
brasileiros têm entrado em dis-
cussões recorrentes sobre quem 
é o culpado pela escalada dos pre-
ços e quem deveria tomar a frente 
para reduzir esses valores.

O professor de Economia do 
IFRS Campus Bento Pedro Cam-
petti explica que o aumento se 
deve à política de preços da Petro-
bras, a qual prevê que o valor dos 
combustíveis acompanhe as flutu-
ações do mercado internacional. 
“O petróleo é uma commodity, 
então seu preço é dado interna-
cionalmente. Se o valor do barril 

Professor de 
economia explica 
taxação tributária 
do valor, fatores que 
levaram ao aumento 
nos últimos meses 
e soluções para 
reverter cenário 
desfavorável aos 
brasileiros

Para entender

Afinal, quais as causas do alto preço do combustível?
aumenta no exterior, isso vai ter 
impacto no Brasil”, comenta. Além 
disso, há a questão cambial, com a 
constante desvalorização do real 
frente ao dólar. “Quando a gente 
vê a desvalorização do real, acres-
centado ao aumento de preços 
do barril de petróleo, tem como 
consequência o aumento do preço 
dos combustíveis”, esclarece.

Somado a isso, entram os al-
tos tributos impostos no preço 
dos combustíveis, que até então 
representam cerca de 45% do va-
lor total. Para a gasolina comum, 
por exemplo, os impostos são 
divididos em 30% de alíquota de 
Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS), tribu-
to do Estado, e cerca de 15% de 
Cide, Pis/Pasep e Cofins, tributos 
federais. O valor, entretanto, irá 
mudar em 2022 com a redução 
do ICMS anunciada pelo governo 
do Estado na terça-feira, 14/09. 
“Quase metade do valor da ga-
solina é pagamento de tributos, 
por isso pagamos tão caro pela 
gasolina quando comparado com 
outros países, que têm tributos 
menores”, analisa o professor.

Mas apesar dos altos impos-
tos, Campetti afirma que reduzir 
a tributação não é tão simples 
quanto parece. Para explicar, 
o professor cita o decreto nº 
10.638/2021 do governo federal, 
que reduziu os tributos sobre o 
gás de cozinha e combustíveis 
em março deste ano. Entretan-
to, junto ao decreto, o governo 
publicou a Medida Provisória nº 
1.034/2021, estabelecendo medi-

das para compensar as perdas de 
receitas decorrentes da desone-
ração dos produtos. “Isso porque 
existe a Lei de Responsabilidade 
Fiscal que impede um governo de 
mexer indiscriminadamente na 
receita ou despesa sem apresen-
tar outra fonte para compensar a 
arrecadação”, esclarece.

Campetti explica que uma di-
minuição brusca dos tributos não 
é possível (por exemplo, diminuir 
de 30% para 15% ou mesmo 0%), 
“por mais agradável que isso seja 
para toda população”. Por outro 
lado, ele analisa como positiva a 
iniciativa da volta do ICMS ao pa-
tamar de 2015, quando a alíquo-

ta era de 25%, “inclusive porque 
nesse ano os dados demonstram 
que houve aumento de arrecada-
ção no RS”, complementa. Confor-
me anunciado pelo governador 
Eduardo Leite, a redução da alí-
quota do ICMS será recompensa-
da, em parte, pelas “reformas es-
truturantes, pelas privatizações, 
pelo ICMS da CEEE-D (Companhia 
Estadual de Distribuição de Ener-
gia Elétrica), pela contenção de 
gastos, pela receita 2030 e pelo 
crescimento do PIB”. 

Em sua opinião, Campetti 
acredita que a solução em longo 
prazo para os altos custos com 
combustível seja uma reforma 

tributária profunda que unifique 
tributos diversos no país, a fim 
de simplificar o processo de ar-
recadação. “Outra questão que 
poderia ser discutida é o Pacto 
Federativo [conjunto de regras 
constitucionais que determina, 
de modo geral, as obrigações fi-
nanceiras, as leis, a arrecadação 
de recursos e os campos de atu-
ação da União, dos estados e dos 
municípios] e a política cambial”, 
comenta.

EFEITO CASCATA
Além de prejudicar direta-

mente o bolso dos brasileiros, o 
alto preço dos combustíveis no 
momento tem gerado um efei-
to cascata em toda a economia 
nacional, ocasionando aumento 
da inflação. “É um efeito casca-
ta. Aumenta o frete, os custos de 
produção e acaba gerando aumen-
to no preço de outros produtos 
também”, explica o professor de 
Economia Pedro Campetti. “A crise 
hídrica e o aumento do preço de 
geração de energia elétrica tam-
bém são fatores que provocam um 
efeito cascata”, complementa.

Em relação à inflação, Cam-
petti volta a citar o impacto da 
questão cambial. “Quando o real 
desvaloriza, os produtos que são 
importados ficam mais caros. Por 
outro lado, produtos exportados 
ficam mais baratos para o restan-
te do mundo, aumentando a de-
manda lá fora”, pontua. Com isso, 
temos um aumento dos custos de 
produção para produtos que usam 
matéria-prima e insumos impor-

tados. Também temos o aumento 
das exportações, algo que pode ser 
bom em termos produtivos, mas 
que gera menor oferta no mercado 
nacional, contribuindo para o au-
mento de preços. Esse é o caso de 
produtos do agronegócio.

QUAL O NOSSO PAPEL?
O poder de mudar a realidade 

atual do país em relação aos altos 
preços do combustível, ressalta 
o professor Pedro Campetti, está 
nas mãos de nossos governantes. 
Mesmo assim, ele deixa uma refle-
xão importante sobre o papel dos 
brasileiros no cenário político:

“Primeiro, cuide da sua casa, 
da sua vizinhança, do seu bairro. 
Faça algo que seja em prol do bem 
público. Adote uma horta, partici-
pe de uma associação, instituição. 
Doe uma ou duas horas de sua 
semana por uma causa. Seja ho-
nesto sempre. Comece por você 
a mudança que espera aconteça 
no Brasil e no Mundo. Segundo, 
estude e vote com convicção não 
apenas em prefeito, governador e 
presidente, mas especialmente no 
seu candidato ao legislativo (vere-
ador e deputado). Após votar, não 
esqueça dele nos próximos quatro 
anos. Pelo contrário, acompanhe o 
seu candidato e/ou outros que fo-
ram eleitos. Participe, questione, 
visite vereadores e/ou deputados, 
mande e-mail, ligue. Cobre quais 
são as prioridades. Faça parte. 
Para finalizar: se mesmo assim os 
tempos forem nebulosos, não per-
ca a esperança. Depois da tempes-
tade vem a bonança”.

Eduarda Bucco
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Nós, do Armazém Fit Store, trazemos nesta semana 
uma novidade muito especial na área de chás.

Agora a loja conta com a Iamaní, que significa Mãe das 
Águas na língua pataxó, uma marca de autocuidado 
criada por uma mãe e uma parteira, dando foco na 
saúde da mulher.

Conheça algumas opções de chás que recebemos da 
marca:

Ciclos femininos: vem com dois blends em uma mesma 
caixinha e conta com plantas muito especiais quando o 
assunto é saúde da mulher. O primeiro blend, “TPM”, 
foi elaborado tendo como planta rainha a folha de 
framboesa. É o primeiro chá no Brasil que conta com 
essas folhas, muito utilizadas para tonificar e fortalecer 
os tecidos do útero. O segundo blend, “menstruação”, 
tem como protagonistas as folhas de amora e a casca de 
canela, enquanto uma promove o equilíbrio hormonal, 
a outra estimula o metabolismo do organismo.

Mulher madura: o blend 
tem como planta 

principal as folhas 
de amora. Muito 
utilizadas na 
medicina popular 
brasileira, são 
consideradas 
fitohormônios 
naturais muito 

Chas para o 
autocuidado feminino

Carreira em ascensao internacional 
A designer Marta Manente, cujo Studio Marta Manente está fixado em Bento Gonçalves, conquistou o 
mundo com um repertório de mobiliário e iluminação de vanguarda. Depois de participar pelo quinto 
ano consecutivo no ISaloni e Fuorisalone, em Milão, que encerrou na última sexta-feira, 10/09, com suas 
criações 2021, as peças da designer agora estão expostas no site francês da Maison & Objet and More. 
Entre as suas obras, o clássico e premiado sofá Flag repaginado e o lançamento da coleção Leaf fazem o 
protagonismo do design autêntico, em uma produção carregada de memórias afetivas e com uma narrativa 
poética. Seus produtos também foram expostos durante as semanas internacionais de design nas cidades 
de São Paulo, Milão, Roma, Paris, Estocolmo, Londres, Barcelona, Berlim e na ICFF Nova York.

Medalhas internacionais
A Vinícola Aurora já conquistou em setembro 10 novas medalhas em concursos internacionais. 
O grande destaque, mais uma vez, foi o reconhecimento à qualidade do espumante Aurora 
Moscatel Branco, com um duplo ouro no argentino Vinus 2021, e um ouro no Muscats du 
Monde 2021, na França.  Da Argentina, a Aurora trouxe ainda outros dois duplos ouros, para o 
recém-lançado vinho tinto Gioia Merlot 2018 D.O. Vale dos Vinhedos e para o espumante Pro-
cedências Chardonnay Brut. No ano em que completa nove décadas de história, a vinícola mais 
premiada do país também levou para casa as medalhas de ouro para os espumantes Prosecco, 
Procedências Brut Rosé e Procedências Pinot Noir.  Outros destaques foram as medalhas iné-
ditas para o espumante Conde de Foucauld Brut Rosé (prata) e para o vinho Pequenas Partilhas 
Malbec (Ouro). O multipremiado espumante Aurora Pinto Bandeira Extra Brut fecha a lista de 
condecorações conferida pelos hermanos, com 88 pontos e a medalha de prata.

´

Rodi Goulart

~

´

Associados do Sindilojas tem desconto na UCS^

A nova coleção Primavera-Verão 
2021/2022 do designer e empre-
sário caxiense Teodoro Salazar, 
denominada “Jardim Secreto”, já 
está colorindo as araras de lojas 
multimarcas que comercializam a 
grife. Desta vez, são mais de 200 
peças entre vestidos, macacões, 
saias, blusas, calças e shorts (na 
elegância da alfaiataria), exaltan-
do a alegria da proposta inspirada 
nos encantos da natureza.  Com 
trabalho criativo, sempre pau-
tado nas tendências e compor-
tamento, Salazar apresenta uma 
moda que reflete a magia e o 
lúdico nos modelos criados para 
abraçar quem veste. O ensaio da 
nova coleção teve como cenário 
a cidade de Cabo Frio, no Rio de 
Janeiro, produção de Christian 
Montenegro e fotografia de Va-
nessa Martins, que clicou a mo-
delo Thaina Pazetto.

benéficos para mulheres que estão próximas 
ou que já passaram pela menopausa. Além 
disso, é riquíssima em cálcio e fortalece os 
ossos.

De mãe para mãe: é o primeiro chá funcional 
orgânico de apoio à amamentação com 
plantas orgânicas.

Estas e outras opções de chás você encontra 
no Armazém.

Teodoro Salazar 
apresenta nova 

colecao~
´

Eduardo Benini

Vanessa Martins

O Sindilojas Regional Bentom que oferece mais de 100 produtos, serviços e convênios para seus mais de 
600 associados, amplia ainda mais as opçõesde vantagens e agora conta com a parceria com a Universidade 
de Caxias do Sul (UCS), garantindo descontos de 10% a 25% em 17 tipos de cursos, nas modalidades 
presencial e EAD, para novas matrículas. A assinatura do termo de cooperação, com validade de dois anos, 
realizada no dia 08/09, contou com a presença do presidente do Sindilojas Regional Bento, Daniel Amadio; 
o Executivo da entidade, Valério Pompermayer; o vice-reitor da UCS e sub-reitor da UCS Bento, Odacir 
Deonísio Graciolli; a diretora Acadêmica da UCS Bento, Nívia Tumelero e a analista de Relações com o 
Mercado da UCS, Catiane Zembruski.

Paula Larentis

Reta final
A comunidade de Bento tem até o dia 16 de outrubro para participar da “Ação entre 
Amigos”, uma das mais solidárias mobilizações da cidade, promovida pela Paróquia 
Santo Antônio. As cartelas estão sendo vendidas a R$ 10, que dá direito a dois nú-
meros. Quem adquirir concorre aos seguintes prêmios: um Volkswagem Polo, bran-
co, uma motocicleta Honda NXR 160 Bros ESDD,  estofado Belgrano, cama cloud e 
poltrona Tra, um colchão terapêutico e box padrão, e, por últmo, persiana, tapete e 
papel de parede. Além da possibilidade de ganhar prêmios, os recursos da ação ajudam a 
manter as comunidades atendidas pela paróquia. 
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Eduarda Bucco
A primavera se aproxima e, 

junto a ela, um problema recor-
rente na região da Serra Gaúcha: 
a mortandade de abelhas. Na ma-
nhã desta terça-feira, 14/09, um 
apicultor da Linha 40 da Leopol-
dina, no Vale dos Vinhedos, cons-
tatou a perda de cerca de 30 col-
meias. O mesmo teria acontecido 
na propriedade ao lado, onde 
dezenas de colmeias também 
foram perdidas nos últimos dias. 
“Na semana passada meu pai fez 
a limpeza e não tinha nenhuma 
abelha morta. Hoje, foi dar uma 
olhada e constatou a perda de to-
das as colmeias”, lamenta o api-
cultor Tiago Fedatto. 

No local, Fedatto e sua famí-
lia cultivam abelhas há cerca de 
oito anos e, desde então, nunca 
tinham constatado um número 
tão grande de colmeias perdidas. 

O extensionista rural da 
Emater de Bento Gonçalves Nei-

Em apenas uma 
propriedade 
na Linha 40 da 
Leopoldina, 
apicultor constatou 
a perda de cerca 
de 30 colmeias na 
terça-feira, 14/09

No Vale dos Vinhedos

Apicultores relatam morte 
de dezenas de colmeias

ton Peruffo revela que a provável 
causa da mortandade em larga 
escala no local seja decorrente 
da intoxicação pelo uso de in-
seticidas. “As abelhas viajam a 
uma distância de até 3km das 
colmeias para fazer a coleta do 
pólen e, pelos sintomas apresen-
tados, 95% de chances de que a 
causa tenha sido o uso incorreto 
de inseticidas”, comenta.

Conforme Peruffo, nesta 
época do ano os agricultores 
costumam fazer um controle de 
formigas em suas plantações 
e acabam utilizando produtos 
não registrados para a cultura 
da uva, por exemplo. O produto, 
então, fica na área e acaba conta-
minando as abelhas. Além disso, 
ele relata que alguns produtores 
acabam utilizando os inseticidas 
de forma incorreta, aplicando na 
parte superior da plantação, ao 
invés de apenas no solo. “Infeliz-

mente, todos os anos temos rela-
tos de mortandade de enxames”, 
lamenta. 

Como alerta aos agricultores, 
Peruffo ressalta a importância do 
papel das abelhas no processo 
de polinização, especialmente 
das frutas, e o impacto negativo 
que sua morte provoca em toda 
cadeia alimentar. Ainda, comple-
menta a relevância do retorno 
financeiro às famílias dos apicul-
tores, que têm a comercialização 
do mel como sua principal fonte 
de renda. 

Agora, a ocorrência da mor-
tandade das abelhas na proprie-
dade já foi repassada à Inspe-
toria Veterinária do Estado. A 
expectativa é que, ainda nesta 
semana, o veterinário responsá-
vel compareça ao local para co-
leta de amostras. A análise para 
confirmar a causa da morte deve 
ficar pronta em 15 dias.

Arquivo pessoal

Bento Capital Gaúcha das Agroindústrias

Certificado do Selo Sabor de Bento é 
entregue para mais três produtores

Bento Gonçalves já pode ser 
chamada de Capital Gaúcha das 
Agroindústrias. Isso porque, a 
cidade tem o maior número de 
agroindústrias no Rio Grande do 
Sul: são 39 famílias que contam 
com o certificado do Selo Sabor de 
Bento. Três delas foram reconhe-
cidas no último dia 10/09: Nona 
Gema Pães Coloniais, em São Pe-
dro, Produtos Coloniais Cainelli, 
em Tuiuty, e Produtos Coloniais 
Vale Aurora.

A produtora Cristiane Arsego 
Strapazzon, uma das proprietá-
rias da Nona Gema Pães Colo-
niais, além de entregar os pães 
para alguns pequenos mercados 
do município, recebe em sua pro-
priedade cerca de 500 turistas por 
semana. “O Selo Sabor de Bento é 
uma mão na roda para nós, pois 
valoriza muito o nosso produto”, 
agradeceu.

Já a Produtos Coloniais Cai-
nelli tem um leque amplo de 

produtos. A família se dedica à 
produção capelleti, massas, pães, 
biscoitos, grôstoli, cucas e tortas 
caseiras. A microempreendedora 
Cleciane Maria Cainelli é uma das 
proprietárias da agroindústria e 
fala sobre a importância da agroin-
dústria da família estar incluída no 
Selo Sabor de Bento. “Temos uma 
demanda muito boa de venda, e 
felizmente as pessoas compram, 
provam e voltam porque gostam 
bastante dos produtos. E o Selo 
Sabor de Bento com certeza ajuda 
bastante, porque passa ainda mais 
credibilidade e confiança para o 
cliente. Estamos muito felizes por 
mais essa conquista”.

Outra agroindústria que re-
cebeu o certificado do selo Sabor 
de Bento, foi a Produtos Coloniais 
Vale Aurora. Kátia Spaganol, pro-
prietária da agroindústria, come-
morou pelo fato de também estar 
incluída com o selo municipal. 
“Vendemos muito para famílias e 

mercados e agora com esse selo 
teremos ainda mais credibilidade e 
com certeza vamos aumentar nos-
sas vendas”.

O Chefe da Emater/Ascar de 
Bento Gonçalves, comentou sobre 
o fato de o município estar à frente 
no número de agroindústrias cria-
das e que seguem à risca todos os 
protocolos de higiene e segurança. 
“Tivemos mais três investimentos, 
três famílias que agregam valor à 
sua produção, e que de forma ar-
tesanal produzem seus produtos, 
sempre preservando as tradições 
da arte e culinária local, mas tam-
bém observando toda legislação 
ambiental, com todas as exigências 
sanitárias que a legislação prevê. 
São investimentos simples, mas 
que atendem a todas as questões 
sanitárias, colocando Bento como 
o município com o maior número 
de agroindústrias inclusas no pro-
grama estadual de agroindústrias 
familiares”.

Fotos: Rodrigo de Marco
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A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves
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54 3451 7773 | 3055 7774
www.casttini.com.br Rua Amabile Campagnolo, 703,

bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

ADVOGADA | OAB/RS 98.202

ADVOGADA | OAB/RS 110.426

Rua Visconde de São Gabriel, 392, sala 72,
Edifício São Gabriel, Cidade Alta, BG |  54 3125 0759

54 99959 9512 | 54 98435 7252

TRABALHISTA • INSS • ALIMENTOS • DIVÓRCIOS
INVENTÁRIOS • CONTRATOS • CONSUMIDOR • COBRANÇAS

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br

VENDO terrenos, no condomínio residencial 
Villaggio Toscana, no bairro Barracão. Em 
ótima localização, lotes individuais, 
financiamento direto com a empresa. Valor a 
partir de R$ 130.000. Desconto especial para 
pagamento à vista.  Contato (54) 99981 3000 
ou 98404 5302. 

VENDOVENDO apartamento  302,  edifício Luiz 
Gazzoni, na rua Emílio Pozza, com 02 
dormitórios, 01  suíte, banheiro social, área de 
serviço, sala de estar, garagem, no bairro 
Maria Goretti. Com área real privativa de 
101,58m².  Valor R$ 362.000. Contato (54) 
98404 5302, 99981 3000. 

VENDOVENDO casas prontas para morar, de 
alvenaria, novas, no loteamento Encosta do 
Sol. Financiamento pela Caixa em 360 meses 
ou pelo Sicredi em 100 meses. Valor a partir 
de R$ 170.000. Contato (54) 99981 3000 ou 
98404 5302.

VENDOVENDO apartamento, no edifício Reseda, 
com renda de aluguel, no bairro Maria Goretti, 
com 1 dormitório, sala/cozinha, área serviço, 
banheiro, boxe de garagem. Área total de 
55,674m², área privativa de 41,872m², prédio 
de esquina. Valor R$ 160.000. Contato (54) 
98404 5302 ou 99981 3000. 

2007

2021

2016

2020

2019

2019

20172017



















BLAZER 2.8 EXECUTIVE 4x4 DIESEL

COMPASS 2.0 LIMITED 4x4

FOX TRENDLINE 1.0 COMPLETO

HILUX SW4 2.8 SRX 7 LUGARES

HILUX SW4 2.8 DIAMOND7 LUGARES 

ONIX LT 1.0 COMPLETO30 MIL KM

SSAVEIRO 1.6 CABINE DUPLA

ARADO 02 DISCOS

ROÇADEIRA LAVRALE 1,20 540RPM

PLAINA LAVRALE 1,30 

RASPO BASCULANTE 1,50

RASPO TRANSP. TRASEIRO 1,30

RASPO COM TAMPA 1,10

RROTATIVA LAVRALE 1,00 1100 RPM

ROTATIVA 1,25 540 RPM

ROTATIVA MECRUL 1,60 540 RPM

AZUL

BRANCA

BRANCO

PRATA

BRANCA

PRATA

BBRANCA

USADO

NOVA

NOVA

NOVO

NOVO

NOVO

USAUSADA

USADA

USADA

2018
2021
2021
2018
2020
2020
20142014
2010
2012
2014
2016
2016
2021
20192019
2017

ANTONIO CARRARO TIGRONE  50CV
MASSEY FERGUSON 4707 NOVO
LS 65 CV CABINADO NOVO
LANDINI 60CV AZUL 650 HORAS
YANMAR SOLIS26 NOVO
 YANMAR 1145 4x4 70 HORAS
YYANMAR 1155 4x4
 YANMAR 1155 4x4 (2700 HORAS)
AGRALE 5075 4x4
 AGRALE 4118  4x4 (1090 HORAS)
 AGRALE 4233 4x4 (1600 HORAS)
AGRALE 540 4x4
 VALTRA A62 LAVOURA  NOVO
  VALTRA A73 FRUTEIRO 237 HORA
MICROTRATOR YANMAR 12 CV
COM ENXADA ROTATIVA

1.200 Horas
VERMELHO
AZUL
AZUL
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHOVERMELHO
VERMELHO
DOURADO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
AMARELO
AMAMARELO
BRANCO
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Rua Marechal Deodoro, 238, 
Shopping Bento, sala 46, 

Bento Gonçalves

Mais de 50 itens 
a preço único.

´

CARBONERA
Mercado

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

Rua Antônio Dalla Coleta, 415 
 Ouro Verde | Bento Gonçalves 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021 – 
REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2021 – 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de mudas de flores e árvores, e demais 
itens para ajardinamento. Dia 06/10/2021, às 8h. 
PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2021 – 
REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2021 – 
Objeto: Registro de preços para a prestação de 
serviços de recapagem de pneus de veículos e 
máquinas do município de Santa Tereza/RS. Dia 
06/10/2021, às 14h. Informações pelo telefone (54) 
3456 1033 ou site www.santatereza.rs.gov.br. 

Santa Tereza/RS, 17 de setembro de 2021. Santa Tereza/RS, 17 de setembro de 2021. 

Gisele Caumo
Prefeita Municipal
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SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

(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!

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

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

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

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

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

NO CORAÇÃO DA CIDADE
54 3452 2755

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

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

Extrato de Edital 001/2021
Edital de Código Eleitoral para eleição da Diretoria Executiva

para a Seção Sindical  Bento Gonçalves do Sinasefe
BIÊNIO 2021/2023

AA Comissão Eleitoral da Seção Sindical do Sinasefe de Bento Gonçalves/RS, do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, torna 
público o processo Seletivo à Diretoria Executiva da Seção Sindical do SINASEFE 
Seção Bento Gonçalves, para o biênio de 2021/2023, conforme o disposto no 
Edital 001/2021.

Os filiados que não possuem equipamento para participar da votação poderão 
fazê-lo junto à seção sindical do SINASEFE na rua Marechal Deodoro, 230, sala 
301, Shopping Bento, Centro, Bento Gonçalves, das 13h às 17h do dia da votação.
O Edital na íntegra encontra-se à disposição na sede da Seção Sindical Bento 
Gonçalves e pode ser solicitado pelo e-mail da secretaria@sinasefebg.org.br ou 
pelo telefone (54)3055-2012.

Bento Gonçalves, 9 de setembro de 2021.
Comissão EleitoralComissão Eleitoral

Evento
Publicação do Edital de Convocação
Inscrições de chapas
Publicação das inscrições de chapas  habilitadas
Publicação da lista de votantes aptos
Período de recurso referente à lista de chapas e lista de votantes aptos
Publicação dos resultados das análises dos recursos interpostosPublicação dos resultados das análises dos recursos interpostos
Homologação das chapas inscritas e votantes aptos
Campanha eleitoral
Eleições
Publicação do resultado das eleições
Período de recurso referente ao resultado das eleições
Homologação do resultado das eleições e convocação de Homologação do resultado das eleições e convocação de 
Assembleia geral para a posse da nova diretoria.
Posse da chapa eleita

Data
09/09/2021
10/09/2021 a 23/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
30/09/202130/09/2021
30/09/2021
01/10/2021 a 15/10/2021
18/10/2021
19/10/2021
20/10/2021
22/10/2021

25/10/202125/10/2021

PREGÃO PRESENCIAL 010/2021 
Registro de Preços

OO Município de Monte Belo do Sul torna público 
que realizará “PREGÃO PRESENCIAL, tipo: 
menor preço por item. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para manutenção dos 
poços de água do Município Monte Belo do Sul 
– RS, bem como aquisição peças para 
manutenção. O início da sessão de disputa de 
preçospreços será dia 01 de outubro de 2021, às 9h 
(horário de Brasília). Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no site: 
h t tps : / /www.montebe lodosu l . r s .gov .br / . 
Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457 
2051. 

Monte Belo do Sul, 16 de setembro de 2021.

ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONTRATO

Contrato nº 115/2021 – Pregão Presencial nº 036/2021 – Contratação de 
empresa para prestação de serviços de roçada mecanizada no interior e 
jardinagem para o Município de Santa Tereza. Correa Serviços de Jardinagem 
Ltda. Valor mensal: R$ 21.037,10. Prazo: 12 meses, a contar de 20/09/2021, 
podendo ser renovado. 

ContratoContrato nº 116/2021 – Tomada de Preços nº 010/2021 – Contratação de 
empresa especializada para licenciamento das estradas municipais da Linha José 
Júlio e trecho da “Rota Turística Caminho do Pão e do Vinho”. Consubio 
Assessoria e Consultoria Ambiental Ltda. Valor: R$ 6.000, referente ao Item 
01. Prazo: 60 dias, a contar de 10/09/2021. 

ContratoContrato nº 117/2021 – Tomada de Preços nº 010/2021 – Contratação de 
empresa especializada para licenciamento das estradas municipais da Linha José 
Júlio e trecho da “Rota Turística Caminho do Pão e do Vinho”. Kuhn 
Assessoria & Consultoria em Gestão Ambiental Eireli. Valor: R$ 5.524,00, 
referente ao Item 02. Prazo: 60 dias, a contar de 10/09/2021. 

Resumo de Termo Aditivo

TermoTermo Aditivo nº 005/2021 – Ata de Registro de Preços nº 001/2021 – Pregão 
Presencial nº 001/2021 – SRP nº 001/2021 – Referente ao novo preço do óleo 
diesel comum. Safra Diesel Ltda. Valor: R$ 4,15 ao litro de óleo diesel comum. 
Prazo: A contar de 10/09/2021.

TermoTermo Aditivo nº 013/2021 – Ata de Registro de Preços nº 001/2021 – Pregão 
Presencial nº 001/2021 – SRP nº 001/2021 – Referente ao novo preço da 
gasolina comum, gasolina aditivada e óleo diesel S10. Comércio de 
Combustíveis Colosso do Vale Ltda. Valor: R$ 6,62 ao litro de gasolina 
comum, R$ 6,94 ao litro de gasolina aditivada e R$ 5,14 ao litro de óleo diesel 
S10. Prazo: A contar de 13/09/2021.

Gisele Caumo 
Prefeita MunicipalPrefeita Municipal

Faça sua publicidade legal no
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Eduarda Bucco
“Há alguns anos haverá so-

mente nós, os jovens, e se não 
mantivermos nossa cultura e tra-
dição, a chama irá se apagar”. Es-
sas são as palavras de um dos can-
tores e compositores mais jovens 
e mais talentosos do Rio Grande 
do Sul, Ricardo Noskoski, mais 
conhecido como Rick Gaiteiro. 
Aos 15 anos, o bento-gonçalvense 
já acumula cerca de 40 troféus 
conquistados em rodeios no esta-
do, fruto de sua dedicação à gaita 
desde pequeno. Incentivado pelos 
pais, Salete e Clair Noskoski, e 

Especial 20 de Setembro

Com orgulho e amor, jovens bento-gonçalvenses 
ajudam a preservar cultura gaúcha
Figuras como o 
cantor e compositor 
Rick Gaiteiro, de 
15 anos, e a 1ª 
Prenda Mirim do RS, 
Eduarda Brandão 
Prates, de 12 anos, 
têm se destacado 
no cenário estadual 
e incentivado mais 
jovens a manterem 
acesa a chama da 
tradição gaúcha

pelo irmão Eduardo, Rick acabou 
se apaixonando pelo instrumento 
e iniciando sua carreira aos oito 
anos. Com sua primeira gaita 48 
baixos, começou a fazer cursos e 
animar os encontros familiares. 
Mas aos 10 anos, ao se inserir no 
CTG Herdeiros da Bombacha e 
participar do seu primeiro rodeio, 
em Vacaria, Rick percebeu que 
poderia transformar seu hobby 
em uma atividade profissional. 
“Eu nem imaginava que poderia 
me classificar no maior rodeio do 
RS logo de cara, mas acabei fican-
do em quarto lugar em duas cate-
gorias. Isso me incentivou a me 
dedicar ainda mais”, recorda Rick.

Desde então, o jovem já par-
ticipou de dezenas de rodeios, 
sempre acompanhado dos pais, 
se destacando na gaita piano e 
gaita ponto. Mas foi em 2019 
que o esforço de Rick começou 
a consagrá-los nas primeiras co-
locações. No mesmo fim de se-
mana daquele ano, conquistou o 
primeiro ligar na gaita piano em 
Canoas e segundo e terceiro luga-
res em Guaíba, nas gaitas ponto e 
piano, respectivamente. Em 2020, 
antes da pandemia, em quatro 
rodeios o jovem conquistou oito 
troféus. “Nós sempre buscamos o 
incentivar porque percebemos o 
quanto ele gosta disso. E também 
sempre participamos junto. É um 
orgulho muito grande e também 
uma grande diversão. Nos rodeios 

criamos um grupo de amigos bem 
unido. E com o Rick é igual. No 
palco eles competem entre si, fora 
deles mantêm uma amizade bem 
bonita”, conta a mãe Salete.

Ao longo dos últimos cinco 
anos, Rick também participou das 
invernadas do CTG e passou a se 
aventurar em outras duas habi-
lidades: o canto e a composição. 
Hoje, o jovem já possui seis can-
ções autorais, todas ressaltando 
o amor pela cultura gaúcha e pela 
família, as quais estão disponíveis 
em todas as plataformas digitais 
de música. Durante os Festejos 
Farroupilhas 2021, Rick se apre-
sentará na sexta-feira, 17/09, na 
Via Del Vino, e na segunda-feira, 
20/09, na ABCTG. Além disso, 
promove todos os domingos uma 
live em suas redes sociais, a fim 
de se apresentar e conversar com 
seu público.

Movido pelo amor à música 
e à tradição gaúcha, o jovem tam-
bém busca utilizar do seu talento 
para auxiliar iniciativas sociais, 
como é o caso do Projeto Piazitos, 
que busca valorizar a cultura gaú-
cha mantendo crianças e jovens 
longe das drogas. O slogan do 
projeto é “No bolso de uma bom-
bacha não cabem drogas”.

No futuro, Rick afirma que 
pretende continuar tocando pro-
fissionalmente, incentivando 
mais jovens a seguirem as tradi-
ções gaúchas. “Vamos lutar para 

manter viva essa cultura e essa 
chama do Estado”, declara. 

REPRESENTANTE ESTADUAL
Com apenas 12 anos, a bento-

-gonçalvense Eduarda Brandão 
Prates tem representado lin-
damente seu CTG Herdeiros da 
Bombacha, a 11ª região tradi-
cionalista e, agora, todo o Estado 
do Rio Grande do Sul na cultura 
tradicionalista. No último fim de 
semana, ela recebeu o título de 1ª 
Prenda Mirim Estadual, na 50ª Ci-
randa Cultura de Prendas. 

E seu envolvimento com a 
cultura gaúcha também iniciou 
cedo. Aos seis anos, Eduarda co-
meçou a frequentar o CTG Her-
deiros da Bombacha, localizado 

na sede campestre do Clube Bo-
tafogo, após contato com a atual 
patroa Zelide De Vargas Pellegri-
ne na escola. O incentivo veio da 
irmã, Gabriela, que na época tinha 
cinco anos e se apaixonou logo de 
cara pela proposta do CTG. “Antes 
disso eu nunca tive muito interes-
se. Mas logo no primeiro ensaio 
eu me apaixonei”, conta Eduarda. 

Um ano após as irmãs esta-
rem inseridas na rotina do CTG, 
Eduarda foi convidada a concor-
rer como prendinha no concurso 
interno, conquistando o título em 
2018. No ano seguinte, ela rece-
beu o título de 1ª Prenda Mirim 
da região e iniciou sua prepara-
ção para o concurso estadual. Por 
conta da pandemia, o evento que 

seria realizado em maio de 2020 
acabou acontecendo neste mês 
de setembro, proporcionando o 
tempo necessário para Eduarda 
se dedicar à competição. 

Foram dezenas de livros li-
dos e demais conteúdos sobre a 
história, a geografia, a tradição, 
o tradicionalismo e o folclore do 
Rio Grande do Sul. Ainda, Eduar-
da se debruçou sobre a temática 
da amostra do concurso, “contos, 
mitos e lendas do RS” e da prova 
artística “brinquedos e brincadei-
ras folclóricas”, além da pesquisa 
de campo, entrevistando dezenas 
de pessoas em diversos municí-
pios da região, a fim de conhecer 
as histórias e as tradições dos 
gaúchos do passado.

Eduarda BuccoEduarda Bucco Arquivo pessoal
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Programação
Eventos dos próximos dias

E o resultado de meses de 
estudo e muito comprometimen-
to não poderia ter sido diferente: 
mais do que uma excelente ava-
liação nos relatórios entregues, 
na prova realizada no dia 7 de Se-
tembro, em Carlos Barbosa, Edu-
arda errou apenas três das 50 
questões. 

E o envolvimento de Eduarda 
e sua irmã com a cultura gaúcha 
também trouxe novos olhares aos 
pais, Rosimar Brandão Prates e 
João Elias Prates. “Nós sabemos 
que é um caminho que possibilita 
o envolvimento deles com o tra-
dicionalismo, que os ajuda a criar 
confiança em si mesmo e perder a 
vergonha de falar em público, ha-
bilidades que eles vão levar para 
o resto da vida”, comenta a mãe. 
“Além disso, o CTG é um lugar 
de união da família, onde todos 
podem participar. Hoje em dia 
sabemos que há bastante disper-
são dos jovens, e ali eles têm um 
ambiente saudável e seguro, onde 
irão deixar de lado o celular e o 
computador para dançar, conver-
sar e interagir”, complementa. 

Atualmente, além de incenti-
var as filhas, os pais fazem parte 

da patronagem do CTG e são coor-
denadores da invernada pré-mi-
rim do Herdeiros da Bombacha. 
E o amor da família pelo local não 
passa despercebido. “Nós inicia-
mos ali e iremos permanecer, pois 
é um local muito acolhedor. Eles 
sempre foram muito hospitalei-
ros. E agora estamos unidos nesse 
recomeço pós-pandemia, depois 
de passarmos por momentos difí-
ceis. Mas estamos nos reerguendo 
para voltar ainda mais fortes”, de-
clara Eduarda. 

Como 1ª Prenda Mirim do 
Estado, a bento-gonçalvense se 
mostra muito feliz e decidida a 
incentivar mais jovens a cultiva-
rem a cultura gaúcha. O mesmo 
pensamento é compartilhado por 
sua irmã, hoje com 10 anos, que 
encontrou na declamação o seu 
ponto forte dentro do CTG. “Nossa 
cultura é muito bonita e sempre 
exaltou a beleza e a força da mu-
lher, mostrando que ela tem vez 
e voz. O CTG me ajudou muito a 
perder a timidez e confiar em mim 
mesma. E sobre o papel do jovem, 
será ele que manterá nossa cultura 
acesa no futuro, por isso a impor-
tância de participarmos”, finaliza. 

Eduarda Bucco

No sábado, 18/09, a partir 
das 20h, integrando a progra-
mação dos Festejos Farroupi-
lhas 2021 de Bento Gonçalves, 
ocorre na ABCTG o show bene-
ficente com Tatiéli Bueno. No 
palco, a cantora traz seu Show 
Sul-Americano, ampliando o re-
pertório que contempla diver-
sos estilos sulistas com músicas 
como KM 11, Vira Virou, Chaca-
rera de Un Triste, Semeadura, 

Show Beneficente com 
Tatiéli Bueno é neste 
sábado na ABCTG

Cordas de Espinho, Merceditas, 
Pealo de Sangue e muitos outros 
temas representativos.

O ingresso é 1kg de ali-
mento não perecível, que será 
distribuído, em parceria com a 
prefeitura de Bento Gonçalves, 
para entidades assistenciais do 
município. As entradas são limi-
tadas e precisam ser reservadas 
até a sexta-feira, 17/09, pelo Fa-
cebook da ABCTG.

17/09 Sexta-feira
16h – Apresentações Artísticas com CTG Laço Velho e CTG 
Herdeiros da Bombacha, na Praça Via Del Vino
19h – Oficina da Encilha (com Eduardo de Freitas Corbelini), 
na ABCTG
20h30 – Bate papo com Patrões dos CTGs de Bento Gonçal-
ves, mediação de Claudiomiro Laurindo Dias, na ABCTG

18/09 Sábado
10h – Apresentações Artísticas com CTG Gaudério Serrano e 
CTG Herdeiros da Bombacha na Praça Via Del Vino
16h – Apresentações artísticas com CTG Presilha da Serra, na 
Praça Via Del Vino
16h30 – Apresentação Duo Ezequiel De Toni e Giovani Pincet-
ta, na Praça Via Del Vino
20h – Jantar
21h – Show com Tatiéle Bueno, na ABCTG (ingressos anteci-
pados e limitados)

19/09 Domingo
14h – Oficina do Chimarrão (Com Professor Álvaro Machado 
de Mesquita), na ABCTG
15h – Bate papo com o Gaúcho Homenageado Claudiomiro 
Laurinho Dias juntamente com os Homenageados dos Feste-
jos anteriores, na ABCTG
17h – Oficina das Danças Gaúchas de Salão (com Academia 
de Danças Vento Negro), na ABCTG
20h – Jantar
21h – Show com Ênio Medeiros, na ABCTG (ingressos anteci-
pados e limitados)

20/09 Segunda-feira
09h – Cavalgada de Cristo Rei, coordenação do Departamen-
to de Cavalgadas da ABCTG
11h – Celebração Religiosa (com Padre Gilmar Marchesini), na 
ABCTG
12h – Almoço em Comemoração ao Dia do Gaúcho, na ABCTG 
(ingressos antecipados e limitados)
13h – Encontro de Gaiteiros (com Rick Gaiteiro), na ABCTG
14h – Apresentação do Grupo Sonidos, na ABCTG
15h – Encerramento dos Festejos Farroupilhas 2021, na 
ABCTG

Cerimônia de abertura
Na noite de sábado, 11/09, 

a ABCTG sediou a abertura ofi-
cial dos Festejos Farroupilhas 
2021, assim como sua pro-
gramação, que segue até o dia 
20/09 com diversas atrações, 
em formato híbrido, como apre-
sentações artísticas na Via Del 
Vino, apresentações musicais 
on-line, oficinas de declama-
ção e de culinária, entre outras. 
Neste ano, Bento Gonçalves tem 
como Gaúcho Homenageado 
o tradicionalista Claudiomiro 
Laurindo Dias. 

Os Festejos Farroupilhas 
deste ano têm por objetivo ho-
menagear e comemorar o bicen-
tenário de nascimento de Anita 
Garibaldi, uma das personalida-
des femininas mais cultuadas 
do Sul do Brasil. “Caminhos de 
Anita” pretende retratar a hero-
ína conhecida por sua partici-

pação e envolvimento direto na 
Revolução Farroupilha (1835-
1845).

O tema dos festejos é uma 
homenagem aos caminhos per-
corridos por Anita e à sua bra-
vura, inserida no contexto da 
Revolução Farroupilha - a mais 
longa revolução do Brasil, que 
durou quase dez anos e tinha 
como ideais liberdade, igualda-
de e humanidade. Anita, ao lado 
de Giuseppe Garibaldi (1807-
1882), lutou pela causa da liber-
dade no Rio Grande do Sul. 

A patrona do evento no 
Estado é a declamadora Lilia-
na Cardoso. Natural de Porto 
Alegre, a patrona tem 43 anos, 
é declamadora, radialista, apre-
sentadora, mestre de cerimô-
nias, ativista cultural e vice-pre-
sidente do Conselho Estadual 
de Cultura.
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Uma oportunidade para se 
inserir no mercado de trabalho, 
colocar em prática as habilidades 
adquiridas na vida acadêmica e 
dar início à carreira profissional. 
Tudo isso com remuneração. Es-
sas são as vantagens do estágio, 
um momento único para empre-
sas e futuros profissionais se co-
nectarem.

O estágio é o período no qual 
os estudantes de uma graduação 
podem colocar em prática todos 
os conhecimentos teóricos e práti-
cos adquiridos em sala de aula. Ele 
é uma complementação do apren-
dizado, realizado no ambiente do 
mercado de trabalho, sendo, em 
geral, a primeira experiência pro-
fissional na área de estudo.

No estágio, as atividades diá-
rias são realizadas em um período 
menor em relação ao trabalho for-
mal, pois a intenção é complemen-
tar a formação e o aprendizado. 
Para tanto, é importante que a em-
presa e seus responsáveis enten-
dam o objetivo da atividade, que 
não é o ganho de produtividade, e 
sim a formação do aluno.

Para as empresas, o estagiário 
auxilia nas atividades da organiza-
ção e sua contratação segue uma 
conta específica: de 1 a 5 fun-
cionários: 1 estagiário; de 6 a 10 
funcionários: até 2 estagiários; de 
11 a 25 funcionários: até 5 estagi-
ários; acima de 25 funcionários, 
até 20% de estagiários. 

Para o candidato à vaga, os 
benefícios são diversos: traz co-
nhecimento sobre a profissão, 

Emprego
Estagiário: bom para quem contrata 
e para quem é contratado!

proporciona a criação de network, 
estimula o aprendizado, amadure-
cimento profissional, proporciona 
remuneração, possibilita a efeti-
vação.

QUEM PODE
SER ESTAGIÁRIO?
Podem se candidatar a uma 

vaga estudantes com mais de 16 
anos que tenham RG e CPF. Além 
disso, eles precisam estar devi-
damente matriculados em uma 
instituição de ensino superior, 
profissional, ensino médio, espe-
cial ou dos anos finais do ensino 
fundamental.

O estagiário precisa estar em 
dia com as obrigações do curso, 
tirar boas notas e frequentar as 
aulas regularmente.

A lei determina que a carga 
horária de estágio deva ser de, no 
máximo, seis horas diárias e 30 
horas semanais. No caso de cursos 
que alternam teoria e prática, a 
jornada de atividades pode chegar 
até a 40 horas por semana. 

Interessados em fazer estágio 

guns autores como uma “epidemia 
invisível”, variando de 15 a 93% para 
portadores de doenças crônicas, com 
média estimada de 50%, dependendo 
do método empregado para a medida 
(Brasil 2016).

Estudos demonstram que a baixa 
adesão aos tratamentos terapêuticos 
é considerada uma barreira impor-
tante para o controle das doenças 
crônicas.

Para a OMS, existem dois tipos de 
pacientes não aderentes: os involun-
tários, que por falhas no conhecimen-
to ou interpretação das instruções da 
equipe de saúde, esquecimento dos 
horários e desorganização na ingesta 
medicamentosa, fazem subutilização 
medicamentosa, e os voluntários, 
aqueles que optam por não tomar, 
parcialmente ou totalmente, os medi-
camentos por múltiplos motivos.

Um local ideal para promover a 
adesão ao tratamento farmacológico 
são as farmácias comunitárias. Os 
farmacêuticos são os profissionais de 
saúde mais disponíveis para a popu-

Segundo estimativas, em 
2025, o Brasil terá mais de 30 mi-
lhões de indivíduos com 60 anos 
ou mais, e a maioria deles, cerca 
de 85%, apresentará pelo menos 
uma doença crônica. Doenças 
crônicas caracterizam-se por iní-
cio gradual, prognóstico usual-
mente incerto, com longa ou in-
definida duração e tratamentos 
contínuos. Além disso, muitas 
destas doenças são descritas 
como “silenciosas”, ou seja, doen-
ças sem sinais aparentes, o que 
as tornam potencialmente peri-
gosas e com altas taxas de morbi-
mortalidade associadas. Devido 
a essas características, o manejo 
de doenças crônicas como dia-
betes mellitus, dislipidemias e 
hipertensão arterial acaba sendo 
um grande desafio para as equi-
pes de saúde, principalmente em 
aspectos relacionados à adesão 
aos tratamentos farmacológicos 
propostos.

Para a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), adesão ao trata-
mento significa “a medida com 
que o comportamento de uma 
pessoa corresponde às recomen-
dações de um profissional da 
saúde”. Adesão pode também ser 
compreendida como a utilização 
de pelo menos 80% dos trata-
mentos prescritos, observando 
horários, doses e tempo de tra-
tamento.

A baixa adesão ao tratamen-
to pelo paciente é um relevante 
problema de saúde pública e 
também considerada por al-

Como o farmacêutico pode 
melhorar a adesão ao 

tratamento medicamentoso?

Prof.ª Ariane 
Schiavenin 
Docente do curso de 
Farmácia da UCS Bento 

Através do 
cuidado 

farmacêutico, os 
profissionais 

têm a oportunidade de 
desenvolverem medidas 

educativas 
voltadas às 

necessidades da 
população

lação em geral. Neste contexto, os 
farmacêuticos desempenham um 
papel fundamental a fim de garan-
tir uma boa adesão ao tratamento 
farmacológico.

Através do cuidado farma-
cêutico, os profissionais têm a 
oportunidade de desenvolverem 
medidas educativas voltadas às 
necessidades da população, com 
o objetivo de aumentar o conhe-
cimento dos pacientes sobre sua 
enfermidade, promovendo e me-
lhorando a adesão ao tratamento. 
Além disso, o farmacêutico pode 
detectar problemas relacionados 
ao uso de medicamentos, orien-
tar, conscientizar e aconselhar os 
pacientes quanto ao uso correto e 
seguro dos medicamentos, além de 
interagir e discutir suas necessida-
des de saúde.

Se você apresenta dificulda-
des relacionadas ao uso de medica-
mentos, procure um farmacêutico. 
Estes profissionais desempenham 
um papel essencial no provimento 
de assistência, informação e con-
selho sobre medicamentos, bem 
como monitorando o tratamento 
e identificando problemas como o 
da não adesão. Lembre-se: farma-
cêuticos estão capacitados para 
auxiliar na promoção da saúde.

Se você se interessa pelo as-
sunto e pensa em ser farmacêuti-
co, vem pra UCS! O Campus Bento 
oferece o Curso de Farmácia, com 
professores altamente qualifica-
dos e laboratórios amplamente 
equipados para a formação de ex-
celentes profissionais.

podem cadastrar seu currículo 
gratuitamente pelo site da Tomasi 
RH – www.tomasirh.com.br.

COMO CONTRATAR 
UM ESTAGIÁRIO?
É necessário cadastrar a vaga 

junto alguma empresa que atue 
como agente de integração.

A Tomasi RH possui convê-
nio atualizado com o Governo do 
Rio Grande do Sul, atuando como 
Agente de Integração (entre em-
presa e estagiário), responsabili-
zando-se por toda documentação 
e relatórios de acompanhamento 
de estágio.

Além de representar um 
baixo custo para as empresas, a 
contratação por estágio permite 
as empresas captarem e desen-
volver futuros talentos para suas 
equipes.

Quer saber mais?
Consulte a Tomasi RH
(54) 2105 2777 | 
Whats (54) 98166 0999
www.tomasirh.com.br
rh@grupotomasi.com.br

/academia.lamerica
phantomlamerica

www.phantomlamerica.com.br

54 99145 0365

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
 Se você sofreu um acidente de trabalho ou um acidente de qualquer natureza que lhe acarretou redução, por menor que 
seja, ou alguma limitação ou redução de algum membro, você deve procurar o jurídico do SITRACOM BG para que possamos 
analisar o seu caso e ingressar com ação judicial, se for cabível.

 Em uma breve explanação, traremos informações sobre um benefício muito pouco conhecido, mas que milhares de 
trabalhadores em todo o país têm direito: o auxílio-acidente.
OO auxílio- acidente (que não se confunde com o benefício por estar incapaz para o trabalho) é um benefício devido àqueles 
que após a consolidação das lesões tiveram, por menor que seja, REDUÇÃO NA CAPACIDADE DE TRABALHO. O 
auxílio-acidente é devido quando presente qualquer sequela, ainda que mínima, que ocasione maior esforço e/ou prejuízo 
na atividade laboral do segurado, podendo o segurado continuar trabalhando na mesma função, somente sendo extinto 
esse auxílio quando o trabalhador se aposentar. E quando se aposentar, ainda integrará o cálculo da aposentadoria, pois ele 
é incorporado aos salários de contribuição. 
OO benefício de auxílio-acidente é devido pelo INSS, quando há a comprovação de que a redução da capacidade laborativa 
decorreu de acidente de qualquer natureza (ex. acidente de trabalho, de trânsito, doméstico/atividades do cotidiano) ou de 
doença proossional, ou seja, não precisa ser 
decorrente de acidente de trabalho, podendo a 
redução ter origem por decorrência de qualquer 
acidente. Não precisa necessariamente ser 
decorrente de acidente de trabalho, basta apenas a 
comprovação da redução funcional e ser portador da 
qualidade de segurado quando da ocorrência do 
acideacidente. 
O Judiciário tem se manifestado no sentido de que, 
para a concessão do auxílio-acidente, é irrelevante o 
nível do dano/perda, havendo apenas que se 
comprovar a existência de lesão que implique 
redução da capacidade para o labor habitualmente 
exercido.

Mais esclarecimentos poderão ser obtidos com o advogado Vanderlei Zortéa,
que integra o Departamento Jurídico da entidade.
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Quem indica amigo é!
A UCS está com uma 

promoção especial para to-
dos os alunos. Quem indicar 
amigos para estudarem na 
UCS e eles se matricularem, 
ganha R$ 150,00 de descon-
to na mensalidade.

Quanto mais você indicar, 
mais você vai ganhar!

Contate a nossa área de 
Relacionamento, através 
dos números de Whats (54) 
9626-2771 e (54)  99919-
3141, para  mais informações.

Transfira seus estudos para a UCS
Que tal transferir seus estudos para 

a UCS? A hora é agora! Aproveite até 
100% das disciplinas já cursadas para 
ingresso no mesmo curso ou escolha en-
tre diversas opções de curso em todas as 
áreas de conhecimento. 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 Es-
colar 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! Es-
tude na UCS! Mais informações e inscri-
ções em www.ucs.br/site/estudenaucs/
transferencias/ ou envie um e-mail para 
atendimento-carvi@ucs.br

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; Fisio-
terapia; Gestão Comercial; Nutrição; Pedago-

gia, Processos Gerenciais e Psicologia.

Especialização em Espiritualidade no Trabalho: 
Organizações Humanizadas e Ecoengajadas é o tema do 
curso de pós-graduação oferecido pela UCS, Campus 
Bento. O curso objetiva elevar o nível de conhecimento na 
dimensão espiritual do ser humano a partir de ambientes 
laborais, hoje centrais na organização social.

Destinado a portadores de diploma de curso 
superior, profissionais da área de recursos humanos, 
administradores, psicólogos, comunicadores, gestores, 
assistentes sociais e demais áreas que compõem o setor.

Informações e inscrições, contate  o whats (54) 
99653.3184. Ou acesse ucs.br, na aba Especialização e MBA.

Pós em Espiritualidade 
nas Organizações

Mais informações e inscrições em 
www.ucs.br/site/vestibular/ ou contate-nos 

através do Whats (54) 9 9626-2771.

Contate  a área de relacionamento da UCS Bento, 
através do Whats (54) 99919-3141 e informe-se.

Não perca a oportunidade de ingressar num 
curso superior numa das universidades mais bem 
conceituadas do país.

O Vestibular UCS ocorre de forma semanal, com 
taxa de ingresso de apenas R$ 20,00, 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.

Chega de adiar os seus sonhos -
Vestibular 2021!

Curso de Farmácia? Na UCS Bento tem!
O Campus Bento da UCS oferece seis cur-

sos na área da saúde. Um deles é Farmácia. Se 
você tem interesse neste curso, vem pra UCS!

Com esta graduação, você pode atuar em 
inúmeros setores, como indústria de medi-
camentos, alimentos, cosméticos, saneantes, 
domissaneantes e insumos para diagnósti-
cos; hospitais; farmácias de manipulação de 
medicamentos alopáticos e homeopáticos; 
farmácias comunitárias; dispensação de me-
dicamentos; distribuidoras; laboratórios de 
análises clínicas e toxicológicas; ensino e 
pesquisa; assistência farmacêutica e técnica; 
atenção farmacêutica; órgãos de saúde e fis-
calização, além de centros de hemoterapia e 
oncologia.

E ainda: para te ajudar a realizar o sonho 
de estudar, a UCS, em parceria com o PRAVA-
LER, oferece aos alunos a oportunidade de 
financiar os estudos sem juros!

Além de Farmácia, a UCS Bento oferece 
outras cinco graduações e um curso técni-
co na área de saúde: Psicologia, Nutrição, 
Fisioterapia, Educação Física, Biologia e 
Técnico em Enfermagem.

Escolher uma profissão para exercer por uma vida 
não é tarefa fácil. Neste momento tão importante e 
significativo, você pode contar com o apoio da UCS, 
através do projeto #MinhaEscolha.

Trata-se de um Grupo de Orientação Vocacional On-
line, que promove oficinas pelo Google Hangouts Meet, 
com técnicas para autoconhecimento, identificação 
de interesses, de competências e outros fatores que 
influenciam na escolha profissional.

Destinadas aos alunos do 2º e 3° anos do Ensino 
Médio, as oficinas são gratuitas e os encontros 
ocorrem semanalmente, com duas horas de duração. 
O participante que tiver 75% de presença recebe 
certificado digital.

Mais informações em www.ucsminhaescolha.com.
br/site/ucs-minha-escolha/orientacao-vocacional/

 Te Orienta!

Mestrado em Direito com inscrições abertas
Estão abertas até 28 de setembro as inscrições 

para o Processo Seletivo do Mestrado Acadêmico de 
Direito. A oferta das vagas se dá em duas Linhas de 
Pesquisa: Direito Ambiental e Novos Direitos e Direito 
Ambiental, Políticas Públicas e Desenvolvimento Socio-
econômico. Alunos egressos da UCS terão um desconto 
de 30% sobre o valor da inscrição, que é R$ 150.

A divulgação dos resultados preliminares está 
marcada par a 18 de outubro, na página do Mestrado 
em Direito da UCS. Já o resultado final será divulgado 
no dia 28 de outubro.

Mais informa-
ções e o Edital na 
íntegra, acesse 
o QR-Code ou  
contate-nos: 
(54) 99653.3184.

Especialização em Engenharia Industrial
Especializar profissionais para aplicação de estratégias de ges-

tão, tecnologias e métodos inovadores para solução de problemas 
industriais é o objetivo do curso de especialização em Engenharia 
Industrial, organizado pela UCS Bento.

O curso é destinado a portadores de diploma de curso superior 
nas áreas de Engenharias, Tecnologias e Negócios, ou outros profis-
sionais de nível superior que estejam envolvidos na área industrial e 
que desejam melhorar suas competências no campo de atuação da 
Engenharia Industrial.

Acesse o QR -Code ou
informe-se através do e-mail 
mercado4@ucs.br.
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Use seu jogo de cintura e evite proble-
mas. Disputa na paquera. A dois, valorize 
o companheirismo, evite assuntos delica-
dos.

Touro – 21/04 a 20/05
 Aproveite oportunidades de trabalho 
extra. Cobranças deixam o astral tenso no 
romance. Pouco ânimo para paquera.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Atenção à saúde. Rotina consome disposi-
ção para curtir o relacionamento. A ousa-
dia garante sucesso na paquera.

Câncer – 21/06 a 21/07
Evite problemas ouvindo sua intuição. Si-
nal de problemas na conquista. No roman-
ce, controle seu temperamento.

Leão – 22/07 a 22/08
Atenção ao que diz aos familiares. Ciúme 
será o principal obstáculo, mas críticas e 
exigências também atrapalham a relação. 

Virgem – 23/08 a 22/09
Dê mais atenção à saúde. Não deixe a ro-
tina atrapalhar a vida amorosa e invista no 
diálogo para acertar qualquer atrito.
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Libra – 23/09 a 22/10
Prejuízo ou perda pela frente. Controle seu 
temperamento e deixe o ciúme de lado. 
Sinal de sorte na conquista.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Evite confusão com os familiares. A dois, 
explique que só quer relaxar e deixar todo 
o estresse da semana para trás. 

Sagitário – 22/11 a 21/12
Cuidado com o que diz.  Falar demais 
pode atrapalhar até uma conquista. Com 
equilíbrio, não terá problemas no roman-
ce. 

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Pense bem antes de investir. Será preciso 
cortar alguns gastos. Excesso de ciúme 
pode ser um problema na relação.

Aquário – 21/01 a 19/02
Será preciso fazer concessões na vida pro-
fissional. Energia de sobra na paquera. No 
romance, a sinceridade será valorizada.

Peixes – 20/02 a 20/03
Aja com discrição e evite problemas. Ouça 
sua intuição na paquera. A dois, não é um 
bom momento para o diálogo.

Cinema 
Programação de 17/09 a 22/09

GNC 1
Maligno
Terror, 16 anos, 113 minutos.
Diariamente, 15h20, dublado.
O Poderoso Chefinho 2: 
Negócios da família
Animação, livre, 107 minutos.
Diariamente, 13h10, dublado.
Reação em Cadeia
Ação, 16 anos, 102 minutos.
Diariamente, 17h40, 19h45 e 21h50, nacional.

GNC 2
Maligno
Terror, 16 anos, 113 minutos.
Diariamente, 19h30, dublado.
Diariamente, 22h, legendado.
Patrulha Canina – o filme 
Animação, livre, 86 minutos.
Diariamente, 13h20, 15h30 e 17h30, dublado. 

GNC 3
Mate ou morra
Ação, 16 anos, 101 minutos.
Diariamente, 16h45 e 19h15, dublado.
Diariamente, 21h30, legendado.
Shang-chi e a lenda dos dez anéis
Ação, 12 anos, 135 minutos.
Diariamente, 14h, legendado.

GNC 4
Shang-chi e a lenda dos dez anéis
Ação, 12 anos, 135 minutos.
Diariamente, 13h30, 16h15, 19h e 21h40, 
dublado.

GNC 5
Free Guy
Comédia, 12 anos, 115 minutos.
Diariamente, 13h40, dublado.
Shang-chi e a lenda dos dez anéis
Ação, 12 anos, 135 minutos.
Diariamente, 16h, dublado. 
Diariamente, 18h40 e 21h20, legendado. 

GNC 6
Escape Room 2: tensão máxima
Suspense, 14 anos, 88 minutos.
Diariamente, 14h15, 16h30 e 18h50, du-
blado.
Diariamente, 21h, legendado.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 1
Pedro Coelho 2 – O fugitivo
Aventura, livre, 94 minutos.
Dias 17, 18, 19, 21 e 22, 13h45, dublado.
Patrulha Canina – o filme 
Animação, livre, 86 minutos.
Dias 17, 18, 19, 21 e 22, 16h, dublado.
After 3 – Depois do desencontro 
Romance, 16 anos, 99 minutos.
Dias 17, 21 e 22, 18h30, dublado.
Maligno
Terror, 16 anos, 113 minutos.
Dias 18 e 19, 18h30, dublado.
Dias 18, 19 e 21, 20h40, dublado.
Dias 17 e 22, 20h40, legendado.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3
Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis
Ação, 12 anos, 135 minutos.
Dias 17, 18 e 21, 15h, 18h30 e 21h, dublado.
Dia 19, 21h, legendado. 

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Patrulha Canina – o filme 
Animação, livre, 86 minutos.
Dias 17, 18, 19, 21 e 22, 14h, dublado.
Dias 17, 19 e 21, 16h, dublado.
Dia 22, 18h30, dublado.
Pedro Coelho 2 – O fugitivo
Aventura, livre, 94 minutos.
Dias 18 e 22, 16h, dublado.
Dias 17 e 21, 18h30, dublado.
Maligno
Terror, 16 anos, 113 minutos.
Sábado e domingo, 18h30, dublado.
Dias 18, 19 e 21, 21h, dublado.
Dias 17 e 22, 21h, legendado. 

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 10

Udon com Lombo Suíno

INGREDIENTES
Caldo
- meia xícara (chá) de molho de soja (shoyu)
- 2 xícaras (chá) de shitake em fatias
- 2 colheres (sopa) de saquê
Montagem
-1 colher (sopa) de óleo
- 500 g de lombo suíno
- 4 xícaras (chá) de água fervente
- 500 g de macarrão tipo udon cozido
- 3 ovos cozidos e fatiados
- 3 xícaras (chá) de folhas de espinafre 
aferventadas
- 3 colheres (sopa) de cebolinha verde 
picada
- 6 folhas de alga marinha temperada (nori)

MODO DE PREPARO
Caldo: em uma panela, ferva todos 
os ingredientes com 1 litro de água. 
Reserve aquecido. Montagem: Em 
uma panela, coloque o óleo e doure 
todos os lados do lombo. Adicione a 
água fervente e cozinhe por cerca de 20 
minutos. Retire a carne do cozimento 
e corte em fatias finas e reserve.
Acrescente o caldo reservado ao líquido 
do cozimento. Em bowls individuais, 
coloque um pouco do Caldo, um pouco 
do macarrão e decore com fatias de 
ovos cozidos, espinafre, cebolinha 
verde, o lombo e uma folha de alga 
marinha. Sirva a seguir.

Sete Erros | Respostas na página 10
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Raquel Konrad
Uma casa dos sonhos! Assim 

é a Decorare, mostra de arquite-
tura, decoração, design, paisagis-
mo e engenharia que segue até 
o dia 17 de outubro em Bento 
Gonçalves. A residência, locali-
zada na rua Senador Joaquim Pe-
dro Salgado Filho, no bairro São 
Bento, conta com 40 ambientes 
decorados por profissionais de 
Bento e da região. A Decorare é 
uma parceria entre a THF Marke-
ting e Eventos e a Secretaria de 
Turismo de Bento Gonçalves, e 
tem como principal patrocinador 
a empresa MPA Incorporadora.

A mostra tem como tema 
“História, cultura e memória - os 
encantos de Bento Gonçalves”, 
cujo objetivo é promover e valo-
rizar a trajetória do município, 

Em Bento Gonçalves

Decorare segue até 
dia 17 de outubro
Mostra de 
arquitetura, 
decoração, design 
paisagismo e 
engenharia conta 
com 40 ambientes 
decorados por 
profissionais da 
Serra Gaúcha

Novo shopping
Com 300 vagas, estacionamento do Piazza 
Salton começa a funcionar na terça-feira

Estacionar na área central de 
Bento Gonçalves com conforto e 
segurança será mais fácil a partir 
da próxima semana. Abrangendo 
300 vagas, o estacionamento do 
shopping Piazza Salton abre as 
portas na terça-feira, dia 21/9, 
em um espaço de cerca de 8 mil 
metros quadrados de área. Um 
descerramento de faixa inaugu-
ral está previsto para ocorrer às 
10h com a participação de em-
preendedores e autoridades. A 
empresa Estapar é a responsável 
pela operação.

Ao todo, estima-se que 1,5 
mil veículos podem passar pelo 
novo estacionamento diariamen-
te. O espaço conta com dois pavi-
mentos, ambos com acesso pela 
Rua Dr. Montauri - via que des-
ce em direção à frente da Igreja 
Santo Antônio. Um dos grandes 
diferenciais da novidade é o ta-
manho das vagas e das áreas de 
circulação: os motoristas pode-
rão trafegar e fazer as manobras 
de estacionamento com muito 
mais praticidade e segurança, já 
que os espaços maiores garan-
tem mais facilidade para esta-
cionar.

Outra característica do novo 
estacionamento que deve cha-
mar a atenção dos visitantes é a 
iluminação. “O estacionamento 
conta com vagas bem amplas e 
com uma ótima iluminação. Será 
o estacionamento mais confortá-
vel da cidade, sem dúvidas”, ava-
lia Renato Machado, da Toopool 
Assessoria em Shopping, empre-

sa responsável pelo planejamen-
to comercial do projeto. 

Com previsão de abertura 
para abril de 2022, o Piazza Sal-
ton deve entregar as salas aos 
lojistas em novembro deste ano. 
Mesmo em tempos de pandemia, 
o novo shopping já está com 
mais de 80% dos espaços comer-
ciais locados.

Dentre as grandes marcas 
que já confirmaram presença 
estão a Gang, a Lojas Renner e a 
Pittol Bento – que já abriu a sua 

unidade. O Piazza Salton está sen-
do construído no prédio histórico 
que foi cenário da Vinícola Salton 
por mais de 90 anos - de 1910 a 
2004. Ao todo, o empreendimen-
to terá ABL (Área Bruta Locável) 
de 10 mil metros quadrados. 

Além do shopping, o projeto 
contempla ainda um residencial 
(torre de apartamentos) que 
também está sendo construído 
no espaço. O investimento total 
estimado no projeto é superior a 
R$ 150 milhões. 

Confira horários e valores
O novo estacionamento funcionará de segunda a sexta, das 
7h30 às 19h30min, e aos sábados, das 7h30min às 17h30min. 
Nos domingos e feriados, não haverá atendimento. Depois 
que o Piazza Salton for inaugurado, em abril de 2022, o horá-
rio será ampliado e haverá acesso interno ao shopping pelas 
escadas ou elevadores. 
Para os veículos que ficarem até 30 minutos no estaciona-
mento, será cobrado R$ 4. O valor de 1 hora é R$ 8 e a hora 
adicional é R$ 2. O investimento para a diária é de R$ 20 e a 
opção mensal é R$ 200.

Marcelo Cedeño

bem como difundir o legado, 
tradições e costumes da cidade. 
“Em cada um dos ambientes da 
Decorare é contado um pouco 
da história da Capital do Vinho, 
sempre apresentando e valo-
rizando os serviços e produtos 
dos setores de arquitetura, de-
coração, engenharia, design e 
paisagismo de Bento Gonçalves 
e região”, comenta a diretora do 
evento, Daniela Possamai. 

No espaço, além de visitação, 
também é possível viver boas 
experiências. Isso porque, a De-
corare conta com restaurante, 
com pratos assinados pelo chef 
Giordani Tarso, e bebidas da Cin-
co Cepas. 

O horário de funcionamento 

é de quarta a sexta, das 18h às 
22h. Aos sábados, domingos e 
feriados o público pode desfru-
tar da mostra das 14h às 22h. 
O ingresso custa R$ 25. Pessoas 
com deficiência pagam metade 
do valor, bem como estudantes 
e idosos.

Daniela Possamai, diretora 
da Decorare

Raquel Konrad
A

nderson Pagani
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“Lembremo-nos 
de estar perto
daqueles que 
amamos a maior parte 
de tempo possível”

Thiago 
Galvan
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Confira o que 
foi destaque na 
agenda social de 
Bento Gonçalves 
e região

Quel
Konrad
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 Pedro 
Della 
Côrte
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“Quem nunca se deparou com 
ambulantes comercializando 
óculos sem procedência? Pois 
é, o barato pode sair caro”

Previsão do tempo

Sol e aumento de nuvens 
pela manhã. pancadas de 

chuva à tarde e à noite

18/09
13º
25º

Chuvoso durante 
o dia e à noite 

17/09
11º
17°

Sol e aumento de nuvens pela 
manhã. pancadas de chuva à 

tarde e à noite

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

19/09
16º
27º

 As exportações na indústria 
de transformação gaúcha totali-
zaram US$ 1,3 bilhão em agosto, 
42,2% de crescimento na com-
paração com o mesmo mês de 
2020, e aumentaram em 19 dos 
24 segmentos que registaram em-
barques. “Nossas vendas externas 
continuam sendo um dos princi-
pais vetores da retomada do cres-
cimento no Estado”, diz o presi-
dente da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), Gilberto Porcello Petry. 
No acumulado de janeiro a agos-
to, totalizaram US$ 8,9 bilhões, 
valor 33,1% maior em relação ao 
mesmo período do ano passado. 
Comparado aos níveis de 2019, an-
teriores ao da pandemia, o avanço 

No Rio Grande do Sul
Exportações da indústria sobem 42,2% 
Comparado aos 
níveis de 2019, 
anteriores ao 
da pandemia, 
o avanço das 
exportações 
acumuladas no 
ano foi de 5,7% das exportações acumuladas no 

ano foi de 5,7%.
Na análise por setor, Máqui-

nas e equipamentos registrou a 
maior elevação do valor exportado 
entre os grandes segmentos. Cres-
ceu 211,6% (US$ 118,4 milhões), 
puxado pelos embarques para a 
China e Paraguai. Produtos de me-
tal também acompanharam esse 
movimento, avançando 212,3% 
(US$ 104,4 milhões), impulsio-
nados pelas vendas para China e 
Estados Unidos. Químicos subiram 
89,1%, graças à demanda de Ar-
gentina, Chile e Holanda. O setor 
de Alimentos recuou 4,9%, equili-
brado pela queda de Farelo de soja 
(-US$ 59,7 milhões) e aumento de 
Óleo de soja (+US$ 40,7 milhões). 
Mesmo assim, no agregado do ano, 
apresenta avanços de 27%, sob 

2020, e de 53%, sob 2019.
Colaborou para o aumento 

das exportações na indústria de 
transformação gaúcha, em agosto, 
a maior demanda de compras da 
China, o principal destino das ven-
das do Estado. Em comparação ao 
mesmo mês de 2020, foram mais 
174,6% ou US$ 847,4 milhões. 
O resultado pode ser explicado 
por duas partes. A primeira é a 
parte atípica, com as vendas dos 
segmentos de Máquinas e equipa-
mentos, que exportaram US$ 41,1 
milhões em aparelhos para filtra-
gem ou depuração de gases, e US$ 
50,7 milhões em compressores e 
bombas centrífugas; e de Produtos 
de metal, contabilizados US$ 89,1 
milhões em exportações de reser-
vatórios de ferro/aço. A segunda 
parte desse crescimento compre-

ende os setores que comercializam 
normalmente com a China, como 
Celulose e papel, mais US$ 26,2 
milhões; e Alimentos, mais US$ 
20,3 milhões; e o bom resultado de 
Soja em grãos, mais US$ 615,4 mi-
lhões. Os Estados Unidos, segundo 
destino, cresceram 36,1%, com as 
vendas de Celulose e papel, Pro-
dutos de metal e Couro e calçados. 
Por fim, a demanda da Argentina, 
terceiro comprador do RS, tam-
bém subiu comparada a agosto de 
2020: 27,1%, especialmente nos 
setores de Químicos, Borracha e 
Plásticos e Couro e Calçados.

 IMPORTAÇÕES
Pelo lado das importações, em 

agosto o Estado adquiriu US$ 1,2 
bilhão em mercadorias, configu-
rando uma demanda 81,7% maior 
em relação ao mesmo período do 
ano passado. Destacam-se as im-
portações de Bens intermediários, 
mais US$ 334 milhões; e de Com-
bustíveis e lubrificantes, mais US$ 
138,4 milhões. No acumulado do 
ano, o RS importou US$ 7 bilhões, 
valor 43,7% superior ao mesmo 
período de 2020, principalmente 
Bens intermediários (+US$ 1,65 
bilhão) e Bens de capital (+US$ 
455,8 milhões).

Divulgação

No país
Custo médio da cesta básica 
sobe em 13 das 17 capitais 
pesquisadas pelo Dieese

O custo médio da cesta 
básica em agosto teve alta 
em 13 das 17 capitais pes-
quisadas pelo Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). O levantamento, di-
vulgado nesta quarta-feira, 
08/09, mostra que os maiores 
aumentos foram em Campo 
Grande (3,48%), Belo Horizon-
te (2,45%) e Brasília (2,10%).

As quedas nos preços fo-
ram registradas em Aracaju 
(-6,56%), Curitiba (-3,12%), 
Fortaleza (-1,88%) e João Pes-
soa (-0,28%).

A cesta mais cara é a de Por-
to Alegre que custa R$ 664,67 e 
teve alta de 1,18 % em agosto. 
A de Florianópolis é a segunda 
mais cara (R$ 659), com eleva-
ção de 0,7% no mês. A de São 
Paulo ficou em R$ 650,50, com 
variação de 1,56%.

A cesta básica mais barata 
é a de Aracaju, no valor de R$ 
456,40, seguida pela de Salva-
dor (R$ 485,44) e de João Pes-
soa (R$ 490,93).

Em Brasília, a cesta bá-
sica acumula alta de 34,13% 
em relação a agosto de 2020 
e custa, hoje, R$ 594,59. Na 
comparação com agosto do 
ano passado, o conjunto bási-
co de alimentos teve elevação 
nos preços em todas as capitais 
pesquisadas.

Nos primeiros oito meses 
de 2021, a cesta básica teve au-
mento de 11,12% em Curitiba, 
o maior no período, com valor 
atual de R$ 600,47.

PRODUTOS
Entre os produtos que aju-

daram a puxar a alta no custo, 
está o café em pó que subiu em 
todas as capitais. A elevação 
chegou a 24,78% em Vitória. O 
açúcar teve alta em 16 capitais, 
com aumentos que ficaram em 
10,54% em Florianópolis e 
9,03% em Curitiba.

O litro do leite integral 
subiu em 14 capitais pesqui-
sadas, com alta de 5,7% em 
Aracaju e de 2,41% em João 
Pessoa.


