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Pedro Sampaio se 
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do SuperBike Brasil

Complexo Ceran, que é composto por três usinas na região, afirma que em novembro foram registrados 
períodos de vazão insuficiente para geração de energia. Previsão de pouca precipitação para os 
próximos meses já evidencia importância do uso racional da energia elétrica
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Bento registra três homicídios
em apenas 24 horas
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o número de mortes violentas registradas neste ano no município
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Município centraliza 
atendimentos pós-
covid no Progresso

No Espaço do Idoso 
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Objetivo é otimizar atendimentos e acompanhar 
de perto a ocorrência de sequelas da doença em 
pacientes recuperados

Pasqualotto e Barbosa 
são inocentados pela 
Justiça de Bento
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Eles eram suspeitos de ter oferecido propina para 
aprovação de emendas do Plano Diretor
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Nesta semana tiveram início 
os atendimentos Pós-Covid nas 
dependências do Espaço do Idoso, 
na rua Giovani Girardi, no bairro 
Progresso. No local foi destinado 
um ambulatório para centralizar e 
ampliar o tratamento para pessoas 
recuperadas da COVID-19, mas que 
ainda necessitam de trabalho de 
fisioterapia, orientação nutricional 
e de atendimento psicológico para 
vencer as sequelas da doença. Até 
então, esse atendimento vinha sen-
do realizado na Unidade de Pronto 
Atendimento do bairro Botafogo 
(UPA 24h). “Lá na UPA seguimos 
atendendo os pacientes que pre-
cisam de reabilitação respiratória, 
com fisioterapia, mas observamos 
que há outras sequelas que podem 
ser vividas, principalmente para 
aqueles que tiveram os sintomas 
agravados durante a infecção e fi-
caram por longos períodos inter-

No local estão 
sendo oferecidos 
atendimentos 
com técnicos de 
enfermagem, 
enfermeiros, 
médicos, psicólogos, 
fisioterapeutas, 
nutricionistas e 
otorrinolaringologistas

Para tratar as sequelas
Bento inaugura área de atendimento pós-
covid no Espaço do Idoso, no bairro Progresso

nados e/ou entubados”, explica a 
secretária de Saúde, Tatiane Mistu-
rini Fiorio. 

No local estão sendo ofereci-
dos atendimentos com os seguintes 
profissionais: técnicos de enferma-
gem, enfermeiros, médicos, psicó-
logos, fisioterapeutas, nutricionis-
tas e otorrinolaringologistas. Os 
pacientes estão sendo atendidos 
a partir do encaminhamento das 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
das equipes de saúde de família, 
das unidades de pronto atendimen-
to, tanto a UPA 24 horas, quanto a 
UPA da Zona Norte, do Programa 
de Assistência Domiciliar Melhor 
em Casa.

Mais do que ampliar e centra-
lizar os atendimentos de pacientes 
com sequelas da COVID-19, o am-
bulatório possibilitará o acompa-
nhamento de dados. “Saberemos 
quantos pacientes são, qual o perfil, 

quais as principais sequelas e como 
estão reagindo aos tratamentos. Te-
remos informações mais precisas”, 
adianta a secretária. 

Além do espaço Pós-Covid no 
bairro Progresso, as ações de acom-
panhamento dos pacientes são rea-
lizadas pelo Programa de Assistên-
cia Domiciliar Melhor em Casa, em 
vigor desde 2014 no município. O 
objetivo do programa é realizar um 
atendimento domiciliar a pacientes 
que tiveram a possibilidade de alta 
hospitalar, mas que ainda deman-
dam de cuidados específicos e não 
têm condições de saírem de casa. 
A equipe é formada por enfermei-
ros, nutricionistas, fisioterapeutas, 
técnicos de enfermagem, assistente 
social e psicólogos.

Almir Barella, 64 anos, foi uma 
das pessoas que venceu a doença e 
que necessitou de um trabalho in-
tenso de recuperação, iniciado no 
hospital, e posteriormente em sua 
casa, onde recebeu os cuidados ne-
cessários. Foram mais de três me-
ses de internação hospitalar, sendo 
a maioria na Unidade de terapia 
Intensiva (UTI).

A Coordenadora do Programa 
Melhor em Casa, Rosenilda Cor-
rêa Imperatori, comentou sobre o 
trabalho de recuperação realizado 
com Barella: “Quando adentramos 
uma residência, encontramos um 
paciente e uma família fragiliza-
dos com seu estado de saúde, isso 
requer de uma equipe multiprofis-
sional prática, conhecimento e es-
trutura psicológica. O nosso maior 
objetivo é proporcionar o cuidado, 

as intervenções sempre com o pro-
pósito de reabilitação e melhora do 
quadro de saúde, juntamente com 
o apoio da família, que é o caso do 
Sr. Almir”.

Ela se emociona ao se lembrar 
do êxito no trabalho de recupe-
ração junto ao idoso. “Só obtive-
mos sucesso na sua reabilitação. 
E conseguir devolver a dignidade 
para uma pessoa, após uma longa 
internação por complicações oca-
sionadas pela COVID-19, é de muita 
gratidão”, declara.

Agora, já na fase final de re-
cuperação, Barella não esconde as 
lágrimas ao se lembrar dos mo-
mentos difíceis de sua luta contra 
a COVID-19. “O que eu passei não 
foi nada fácil, de muito sofrimento 
mesmo. Quando eu olho as minhas 
fotos quase nem me reconheço. 
Quando eu cheguei em casa eu era 
como uma criança, estava muito 
fraco e precisava de um cuidado 
especial durante todo o tempo”, 
recorda.

Nas palavras do idoso, a união 
da família e o atendimento de saú-
de qualificado que recebeu foram 
primordiais para sua recuperação. 
“Eu só recebi carinho e apoio du-
rante esse tempo todo, e isso só me 
faz ser ainda mais grato a Deus. Es-
sas meninas que ficaram cuidando 
de mim, trocando curativo, fazendo 
fisioterapia, dando apoio nas horas 
difíceis, ficarão para sempre na 
minha memória. Sou muito grato a 
elas e ao Programa Melhor em Casa, 
que foi muito importante para hoje 
eu estar bem e feliz”, finaliza.

A prefeitura de Bento Gon-
çalves, por meio da secretaria 
de Saúde, realizou nesta sema-
na uma estratégia diferente de 
vacinação contra a COVID-19. 
De segunda, 22/11, a quarta-
-feira, 24/11, a ambulância da 
saúde percorreu diferentes 
bairros do município para vaci-
nar as pessoas na porta de suas 
casas. Na quinta-feira, 25/11, a 
caravana também seria realiza-
da, no bairros Licorsul, Cohab e 
Borgo, porém foi cancelada em 
decorrência da chuva.

A estratégia teve o objetivo 
de alcançar os moradores que 
ainda não se vacinaram. “É uma 
oportunidade de deixar a pri-
meira e segunda dose em dia”, 
destaca a secretária Tatiane 
Misturini Fiorio.

Durante a semana, foram 
contemplados os bairros Apa-

Nova estratégia
Caravana da vacina chega 
a cerca de 500 pessoas 
nos bairros de Bento

recida, São Roque, Ouro Ver-
de, Zatt, Eucaliptos, Vila Nova, 
Municipal, Tancredo Neves e 
Conceição. Agora, a prefeitura 
afirma que irá avaliar a neces-
sidade de continuidade da ação 
em outros bairros. 

Até a quarta-feira, 24/11, 
484 pessoas já haviam sido 
imunizadas nessa iniciativa, 
com primeira e segunda do-
ses da AstraZeneca, Pfizer e 
CoronaVac. No último sábado, 
20/11, a secretaria da Saúde 
realizou o último drive-thru de 
vacinação no município. Cerca 
de 700 pessoas completaram 
o ciclo de imunização. O dado 
amplia o número de vacinados 
em Bento, que hoje já conta com 
97.529 pessoas com a primei-
ra dose, 76.186 com a segunda 
dose, 4.637 com dose única e 
10.260 com a dose de reforço.

Fotos: Divulgação/Prefeitura
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Vinhos e espumantes têm o melhor momento 
da história das exportações brasileiras

A qualidade de vinhos e 
espumantes brasileiros ganha 
cada vez mais reconhecimento e, 
consequentemente, a ampliação 
de áreas de atuação no mercado 
internacional. Estudo apresen-
tado ao Conselho de Planeja-
mento e Gestão da Aplicação de 
Recursos Financeiros para De-
senvolvimento da Vitivinicultura 
do Estado do Rio Grande do Sul 
(Uvibra-Consevitis-RS) pela Ideal 
Consulting, empresa de auditoria 
de importação e inteligência de 
mercado, mostra que de janeiro a 
setembro de 2021 o Brasil expor-
tou 690,4 mil caixas de 9 litros 
das bebidas, o que representa 
crescimento de 62% em relação 
ao mesmo período de 2020. 

Do total, os vinhos tranquilos 
apresentaram crescimento de 
66% no volume exportado nos 
nove primeiros meses do ano, 
enquanto os espumantes apre-
sentaram alta de 36%. Em valor, 
o crescimento total foi de 54%, 
somando U$ 9,5 milhões.

O Rio Grande do Sul continua 
sendo o Estado que concentra 

Mercado externo

De janeiro a 
setembro de 2021, 
vinícolas ampliaram 
em 62% a saída 
de bebidas na 
comparação com 
mesmo período do 
ano anterior

a maior parte das exportações 
brasileiras, com 92,5% do valor 
total, seguido por São Paulo e Pa-
raná. Os espumantes continuam 
mostrando seu potencial e opor-
tunidade de crescimento nos 
Estados Unidos, país que é res-
ponsável por 87% das exporta-
ções dessa categoria e registrou 
crescimento de 57% em volume 
e 53% em valor. Já os vinhos 
tranquilos continuam tendo o 
Paraguai como principal destino, 
com 79% das exportações.

De acordo com Felipe Galta-
roça, diretor da Ideal Consulting, 
o bom resultado se deve por um 
conjunto de fatores, entre eles a 
desvalorização da moeda brasi-
leira, a excelente safra 2020 e o 
eficiente trabalho de brand rea-
lizado pelas vinícolas e associa-
ções nos mercados-alvo, como 
Estados Unidos e China.

MERCADO INTERNO
Em setembro de 2021, con-

forme relatório da Ideal Con-
sulting, a comercialização das 
vinícolas nacionais somadas às 
importações de vinhos e espu-
mantes registrou 49 milhões 
de litros, volume 3% menor em 
comparação ao mesmo mês de 
2020, no entanto, se comparado 
a 2019, período de pré-pande-
mia, as vendas representaram 
alta de 32%. No acumulado de 
janeiro até setembro de 2021, 
o mercado movimentou 355,3 
milhões de litros, volume 2% 
menor que o mesmo período de 
2020.

Quando comparados os últi-
mos 12 meses, outubro de 2020 
a setembro de 2021, o mercado 
movimentou 492,5 milhões de 
litros, volume 2% superior ao 
mesmo período de 2019/2020. 
Galtaroça aponta que o volume 
tem se mantido próximo ao pata-
mar de 2020, com uma leve de-
saceleração da comercialização 
na ponta da operação, ou seja, ao 
consumidor final, principalmen-
te pelo varejo, devido ao retorno 
da normalidade, após um perío-
do de pandemia. 

Nos nove primeiros meses 
de 2021, os espumantes brasi-
leiros representaram 84% no 
mercado total, com crescimento 
de 58% na comercialização. Já no 
acumulado do ano, de outubro 
2020 a setembro 2021, foi regis-
trada alta de 22% nas vendas. O 
vinho fino brasileiro permane-
ce em alta, com crescimento de 
30% no mesmo período e os vi-
nhos importados 15%.
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ou enquanto durarem os estoques.

Achoc.
em Pó

Nescau 2.0
Sachê

550g
un

Bombom
Lacta

Favoritos
250,6g

un

Energético
Baly

quente 2l
un

Arroz
Blue
Ville

5kg
un

Pêssego
em calda

GB
450g

un

Papel
Higiênico

Mili
30m 12r

un

Cerveja
Brahma

Duplo
Malte

quente 350ml
un

Café
Bom Jesus

Trad.
Pouch

500g
un

Panettone
Festtone

Chocolate
e Frutas

400g
un
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Crise anunciada

Eduarda Bucco
Neste ano, o Brasil tem en-

frentado uma das piores estia-
gens da história, o que ocasionou 
uma grave crise hídrica, princi-
palmente na região Sudeste. Mas 
a pouca chuva também já tem 
impactado o cenário na Serra 
Gaúcha. Conforme a Companhia 
Energética Rio das Antas (Ceran), 
as três usinas hidrelétricas que 
compõem o complexo operam “a 
fio d’água”, ou seja, a energia é 
gerada a partir da vazão afluente 
natural do rio. Dessa forma, quan-
do não há vazão afluente suficien-
te, as unidades geradoras são 

Com pouca chuva, usinas hidrelétricas da região 
já apresentam dificuldades na geração de energia
Conforme o 
Complexo Ceran, 
em novembro já 
foram registrados 
períodos de vazão 
afluente insuficiente 
para geração de 
energia. Situação 
deverá se agravar 
nos próximos meses 
com a tendência 
de aumento da 
temperatura e a baixa 
da precipitação

paralisadas. “Foi o caso de alguns 
períodos de novembro”, informa a 
companhia. 

Conforme dados do Opera-
do Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS), entre o período de janeiro 
de 2020 a junho de 2021, houve 
uma queda significativa no valor 
da Energia Natural Afluente em 
todos os subsistemas. E a crise hí-
drica tem impactado diretamente 
nessa situação, porque é a água 
das chuvas que alimenta os rios 
e, consequentemente, aumenta 
a vazão. Nesse caso, quando não 
há a possibilidade de geração de 
energia pelas hidrelétricas, o país 
aciona as termoelétricas – muito 
mais caras e poluentes. 

A Ceran explica que suas usi-
nas fazem parte do Sistema Inter-
ligado Nacional (SIN), controlado 
pela ONS. “Portanto não cabe à 
Ceran a comunicação ou controle 
no acionamento de termoelétri-
cas. Nossas UHEs operam con-

forme a vazão afluente natural do 
rio, e todas essas informações são 
compartilhadas com o ONS, que 
comanda nossa geração”, reforça. 

A usina 14 de Julho está lo-
calizada entre os municípios de 
Bento Gonçalves, Cotiporã e Ve-
ranópolis e em 2020 foi respon-
sável pela geração de 212.450 
MWh. Já a usina Monte Claro fica 
entre Bento, Nova Roma do Sul 
e Veranópolis, gerando 260.047 
MWh no ano passado. Por fim, a 
usina hidrelétrica Castro Alves 
está localizada entre Nova Roma 
do Sul, Antônio Prado, Nova Pá-
dia e Flores da Cunha. Foram 
329.016 MWh em 2020. Juntas, 
elas conseguem abastecer cerca 
de 600 mil residências de consu-
mo mensal de 200 KWh. “Como 
nossa geração é baseada na vazão 
natural do Rio das Antas, os valo-
res anuais variam de acordo com 
as chuvas em nossa região”, afir-
ma a companhia. Por estar conec-

tadas ao SIN, e geração de energia 
não é destinada há cidades em 
específico, explica a Ceran. 

Mas além dos períodos de 
paralisação registrados em no-
vembro, a companhia já eviden-
cia a preocupação para os próxi-
mos meses, quando a tendência 
é de aumento das temperaturas 
e baixa da pluviometria. Até o 
dia 24/11, conforme dados do 
Instituto Nacional de Meteorolo-
gia (INMET), choveu apenas 11,8 
mm em todo o mês de novembro. 
E a previsão também é de pouca 
chuva para os próximos dias. 

Diante dessa situação, a com-
panhia ressalta a responsabili-
dade de todos no uso da energia 
elétrica. “A Ceran acredita que 
todos temos papel importante no 
uso racional e eficiente da ener-
gia elétrica, e que deve ser uma 
prática constante, e não apenas 
lembrada em momentos de crise”, 
finaliza.

Fotos: Divulgação Ceran

Obras do Túnel do São 
João já ultrapassam 
R$ 13,4 milhões

Novo aditivo

A prefeitura de Bento Gonçal-
ves, por meio do IPURB, concedeu 
recentemente às empresas res-
ponsáveis pela execução das obras 
do túnel do São João – consórcio 
entre Engedal e Continental – um 
aditivo de R$ 1.512.796,20. Além 
disso, foi concedido um reajuste 
de R$ 241.146,09 e um reequilí-
brio econômico-financeiro de R$ 
249.396,88. Inicialmente, a obra 
estava orçada em R$ 9,5 milhões, 
chegando a R$ 13.451.081,64 com 
esses novos incrementos.

De acordo com a diretora do 
IPURB, Melissa Bertoletti Gauer, 
com esse novo acréscimo, já foram 
realizados dois aditivos de valor 
desde o início das obras. “Esses 
dois aditivos vão computar nos 
25% do valor total da obra. Eu não 
posso ultrapassar essa porcenta-
gem”, explica. O reajuste, por outro 
lado, é repassado de acordo com o 
aumento de insumos da tabela Si-
napi. “Se ela varia, a gente repassa 
ao contratado”, esclarece Melissa. 
Já o reequilíbrio financeiro é feito 
anualmente, já previsto em contra-
to. “É juridicamente legal”, afirma.

SOBRE O ADITIVO
Conforme o IPURB, nesse adi-

tivo de valor estão contemplados 
três serviços extras daqueles pre-
vistos inicialmente: terraplanagem, 
pavimentação asfáltica e serviços 
de drenagem. De acordo com a 
IPURB, em relação à terraplana-
gem, “a quantidade do volume de 
escavação de 3ª categoria é maior 

que do volume do contrato original. 
Isso foi constatado durante a obra”, 
afirma.

Já sobre a pavimentação, o 
IPURB explica que será necessária 
a correção de pavimentos danifica-
dos pelo remanejamento da rede 
de água tratada. “Para tal, é preciso 
realizar um revestimento asfálti-
co que se estende até a frente do 
posto de abastecimento nas ime-
diações da obra”, esclarece. “Serão 
realizadas ações semelhantes às 
supracitadas, em relação ao rema-
nejamento de rede, nas imediações 
da rua Reviglio Toniolo, onde a rede 
existente será removida, o que de-
mandará, também, reconstrução 
do revestimento. Além disso, na 
pista principal foi removido o as-
falto existente porque estava muito 
danificado”, complementa o IPURB, 
em nota enviada ao SERRANOSSA.

Por fim, os serviços de dre-
nagem, conforme o instituto, se-
rão necessário “para dimensionar 
novos dispositivos de drenagem 
capazes de orientar e conduzir as 
águas para o talvegue imediata-
mente após a interseção, a fim de 
coletar e direcionar as águas em 
escoamento”.

A obra tiveram início em agos-
to do ano passado e têm previsão 
de conclusão em dezembro. O túnel 
terá profundidade de 5,5 metros, 
sendo duas pistas de tráfego com 
quatro metros cada e passeio. A 
obra ainda compreende pavimen-
tação, iluminação e paisagismo.
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Thiago Galvan 

Eu tenho me descoberto, com 
o tempo, um otimista por natureza. 
Acho até que estou gostando disso!

Explico! Todos nós temos e co-
nhecemos pessoas que, entre ver a 
solução e viver o problema, prefere 
viver o problema. Eu já fui assim! Con-
fesso!  Todos nós, por certo, em algum 
momento, entendemos que remoer o 
problema, talvez, nos ajude a não ter 
que encontrar a solução. E está tudo 
bem!

Todavia, em certo momento, 
acredito que não mais podemos nos 
conformar com viver com o proble-
ma. Afinal, como o próprio nome diz: 
é um problema. 

Eu quero acreditar que estamos, 
hoje, todos nós, pensando positiva-
mente em relação ao fim do período 
de pandemia que nos acomete. Que-
ro acreditar que, em breve, não mais 
se fará necessário andar na rua de 
máscaras, não mais será necessário 
não abraçar as pessoas. Que, em um 
futuro breve, estaremos voltando ao 
“normal”. 

Aliás, muitas coisas me mostram 
que estamos voltando ao normal. As 
pessoas se reunindo mais, andando 
mais pelas ruas, passeando mais. Com 
todos os cuidados e seguindo todos 
os protocolos. Ou quase todos...

Mesmo assim, eventos sociais 
voltaram a acontecer. Restaurantes 
voltaram a ter movimento. O comér-
cio voltou a se preparar para os even-
tos de final de ano. Aliás, Farroupilha, 

Padrinhos na Escola

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 

Banalização da Estética

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 

Expediente

Estamos chegando a uma 
das estações mais esperadas 
do ano, o verão, e com ele tam-
bém surge a busca pelo corpo 
perfeito – embora eu acredite 
que não existe corpo perfeito, 
e sim aquele com o qual você é 
feliz. Nesse período, é crescen-
te o número de procedimentos 
estéticos realizados em harmo-
nização facial e corporal. 

Em virtude desse cresci-
mento, nas últimas semanas 
estive observando diversos 
colegas publicando em suas 
redes sociais a importância de 
procurar por profissionais que 
passem segurança e conheci-
mento para seus clientes, sem 
falar, é claro, com formação na 
área, pois assim como o núme-
ro de procedimentos crescem, 
as intercorrências também. 

São muitas as técnicas 
realizadas na área da estética, 
tanto para tratamentos faciais 
como corporais, sendo hoje a 
utilização dos injetáveis a mais 
procurada em virtude dos re-
sultados que são alcançados. 
Porém, ao mesmo tempo, 
tem-se observado um número 
crescente de profissionais que 
não possuem nível Superior e 
habilitação atuando com estas 
técnicas, muitas vezes aprendi-

do com um simples curso de final 
de semana ou virtual, gerando 
insegurança e aplicação incorreta 
dos protocolos.

Esta insegurança muitas ve-
zes é causada pela falta de co-
nhecimento sobre os produtos 
utilizados, uma vez que para 
cada tipo de pele existe um tipo 
de produto ou técnica a ser uti-
lizada. Não é hábito dos clientes 
perguntarem aos profissionais 
qual marca ou substância estão 
sendo utilizados e é aí que sur-
gem os problemas, pois muitos 
destes que aplicam sem possuir 
a formação correta, utilizam de 
produtos de baixa qualidade ou 
de forma inadequada para con-
quistar clientes através de valores 
que não conseguimos nem clas-
sificar sabendo o quanto custa 
estes produtos.

Portanto, ao optar por reali-
zar estes tratamentos, primeiro 
busque por um profissional ha-
bilitado, e segundo, questione 
ao máximo o profissional sobre 
as técnicas que serão utilizadas e 
os produtos aplicados para este 
fim, pois nem todos os clientes 
podem passar por estes trata-
mentos, lembrando que o barato 
pode sair caro tanto para quem 
realiza como para aquele que re-
cebe o tratamento.

cidade vizinha, deu um show em sua 
decoração de Natal. É, sem dúvida, 
a mais linda da história. Bento Gon-
çalves, nessa mesma linha, tem feito 
eventos belíssimos para seus muní-
cipes.

Mas uma das campanhas que 
vem movimentando esse final de 
ano, e que me faz acreditar que as 
coisas estão próximas da normali-
dade, em paralelo, é claro, da dimi-
nuição dos números de casos de 
mortes, casos ativos, lotação dos 
hospitais e, por certo, aumento do 
público vacinado, é a expectativa 
que recaiu dessa vez sobre os PA-
DRINHOS NA ESCOLA. Idealizado 
em 2016 por um grupo de amigos, 
a campanha aumenta a todo ano. 
Neste ano, a expectativa é de atingir 
3.500 alunos. Alunos esses que retor-
naram às aulas presenciais, estão fre-
quentando regularmente as escolas 
e precisam desse material.

A campanha consiste em trocar 
R$ 50,00 – sim, míseros cinquen-
ta reais – por uma carta escrita por 
um aluno carente de uma escola de 
Bento Gonçalves, com os quais se-
rão adquiridos materiais escolares, 
para uso durante o ano letivo. Ora, 
eu sempre digo (e já disse aqui) que 
prefiro ser aquele que ajuda àquele 
que precisa de ajuda. Então, eu já ga-
ranti a minha. Vários outros amigos 
também. E eu ainda tenho mais dis-
poníveis. Quem vem comigo?

Até a próxima!

Direção: Diogo Zanetti 
E-mails de contato:    
redacao@serranossa.com.br
comercial@serranossa.com.br
financeiro@serranossa.com.br

Acompanhe on-line:   
www.serranossa.com.br
Facebook: SERRANOSSA
Instagram: jornalserranossa
Twitter: @serranossa
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 20

CFSVH
OPRESSIVO

TREINOAIR
ESSAISCA
SRADIOI
DMOMCOPA

GOLEPRAV
RAINHAEREI

RERITMO
CALMATIE
OIPROLZ

QUIBEARABE
RALARGEL

BIBLIOTECA
SAASOMAR

Casa do 
Congresso
Nacional

Ar, em
francês

Prepara-
ção para

o jogo

1.051, em 
algarismos
romanos

Substitui
os ossos,

nos
tubarões

Fio
inflamável

da vela

Porção
que se
bebe

Nome
da letra

"M"

Casal de
soberanos

Herói de
"As Mil e
Uma Noi-
tes" (Lit.)

O do
Carnaval

é o samba

Cuidar;
tomar
conta 

Bolinho
de carne
e trigo

Ela, em 
espanhol

Traje
para 

formatura

Ferir a
pele de

leve, arra-
nhando

O espaço
destinado
à leitura

Tirânico;
cruel

Vermelho,
laranja,
amarelo,

verde,
azul, anil,

violeta 

Salientar;
sublinhar 
Sustentam

o corpo

Cópias de
contratos

Marca 
do plural

Sessenta
minutos
Costume
nocivo

(?) coisa:
isso

Decímetro
(símbolo)  

A 1a mídia
eletrônica
Exame do 
MEC (sigla)

Para
(contração)
Consoan-
te muda

Anexo da
cozinha

Diretor de
faculdade

É usada
no anzol

O número
como o 3

Tranqui-
lidade

Saudação
popular

Em (?) de:
em favor
Idioma 
do Egito

Ácido da
aspirina
Acres-
centar 

Fixador
de cabelo

Estou
(pop.) 

(?)-sangue,
pássaro

vermelho
Escassos

3/aas — air — tiê. 4/ella. 5/quibe. 6/frisar.

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

Rafael Pasqualotto e Marcos 
Barbosa são absolvidos pela Justiça

Raquel Konrad
O presidente da Câmara de 

Vereadores, Rafael Pasqualotto, 
e o ex-vereador e atual secretá-
rio de Mobilidade Urbana, Mar-
cos Barbosa, foram absolvidos 
pela Justiça no caso do Plano 
Diretor. A sentença foi anuncia-
da nesta segunda-feira, 22/11, 
pelo juiz Paulo Meneghetti. Am-
bos eram acusados pelo Minis-
tério Público de oferecer vanta-
gens financeiras indevidas para 
a aprovação de emendas do Pla-
no Diretor de Bento Gonçalves.

Na decisão, Meneghetti afir-
ma que a prova produzida pelo 

Caso Plano Diretor

Presidente da Câmara 
de Vereadores e o 
então vereador, que 
hoje ocupa o cargo 
de secretário de 
Mobilidade Urbana, 
foram acusados pelo 
Ministério Público de 
oferecer propina para 
aprovação de emendas 
do Plano Diretor. Juiz 
Paulo Meneghetti 
entendeu que provas 
são essencialmente 
testemunhais e que não 
são suficientes para 
condenar os réus

Ministério Público “é essencial-
mente a testemunhal. E, para 
alicerçar decreto de procedên-
cia, a prova testemunhal deve 
ser irretocável, o que não é o 
caso dos autos”, pontuou. O juiz 
ainda argumenta que a questão 
política e os interesses “obscu-
ramente advindos por questões 
partidárias” demandam mais 
atenção na análise dos casos.

Rafael Pasqualotto comemo-
rou a decisão. “Foi uma intensa 
e longa investigação. Por um ano, 
minha vida foi varrida, minhas 
contas bancárias acessadas, notas 
fiscais, celulares, computadores, 
tudo foi analisado pelo núcleo de 
inteligência do Ministério Público 
e mesmo assim não encontra-
ram nada ilícito, nenhuma prova 
documental. Foram três anos de 

investigação, de audiências, e, 
neste dia, recebo da Justiça a con-
firmação da minha total inocên-
cia desta acusação”, disse Rafael 
Pasqualotto.

Barbosa fez coro ao colega. 
“A gente tinha certeza da vitó-
ria. Com a decisão foi realmente 
provado que somos inocentes. A 
Justiça foi feita e agora temos que 
ir atrás de quem provocou isso. 
Essa é a hora”, afirmou.

O promotor Alécio Silveira 
Nogueira esclareceu que, como 
o processo ainda está correndo, 
em especial a fase recursal, por 
orientação institucional ele não 
comenta decisões ainda não tran-
sitadas em julgado. No entanto, 
ele afirma que está analisando a 
decisão e que “a ideia é, sim, re-
correr”, pontuou.

Após boatos, Pasin afirma 
que não será vice de Heinze

Eleições 2022

Raquel Konrad
O ex-prefeito de Bento Gon-

çalves Guilherme Pasin (PP) foi 
apontado como candidato a vice-
-governador na possível chapa de 
Luiz Carlos Heinze (PP). O boato 
ganhou força após publicação da 
notícia em um jornal da região. 
No entanto, para o SERRANOSSA, 
Pasin afirma que a informação não 
procede e que ele segue pré-can-
didato a uma vaga na Assembleia 
Legislativa nas eleições do ano que 
vem. “Serei candidato a deputado 
estadual representando a Serra”, 
garantiu.

Pasin se disse prestigiado pelo 
chamado partidário, especialmen-
te após eleger seu sucessor na pre-
feitura de Bento, e agora percorre 
cidades gaúchas em seu projeto 
por uma vaga na Assembleia Le-

gislativa. “Precisamos de uma voz 
legítima da Serra, que lute pelos 
nossos interesses produtivos, eco-
nômicos e sociais”, argumenta.

Já Heinze, que é senador da 
República, tem feito recorrentes vi-
sitas a Serra Gaúcha, onde os pro-
gressistas têm uma forte base elei-
toral. Na noite de segunda-feira, 
23/11, o pré-candidato ao governo 
do Estado foi um dos palestrantes 
do jantar promovido pelo Centro 
da Indústria, Comércio e Serviços 
de Bento Gonçalves (CIC-BG), que 
teve como tema “Infraestrutura 
em debate: as rodovias federais da 
Serra Gaúcha”. A noite ainda teve a 
presença do superintendente re-
gional do Dnit, Hiratan Pinheiro da 
Silva, e do analista de infraestrutu-
ra do Ministério da Infraestrutura, 
Eduardo Rocha Praça.

DivulgaçãoFotos: Raquel Konrad/Arquivo SERRANOSSA



SERRANOSSA | Sexta-feira, 26 de novembro de 2021 11

Prefeito e vice de Garibaldi 
são cassados pelo TRE

Raquel Konrad
“Gravíssimas”. Foi assim que 

o presidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE), Armínio José 
Abreu Lima da Rosa, classificou 
as acusações contra a chapa 
eleita das eleições municipais de 
Garibaldi, formada pelo prefeito 
Alex Carniel (PP) e vice Sérgio 
Chesini (PP). Além de decidir 
pela perda dos cargos eletivos, a 
decisão inclui que Carniel fique 
inelegível por oito anos e que 
novas eleições sejam convoca-
das na cidade.  A decisão, no en-
tanto, não é definitiva, pois cabe 

Fraude nas eleições de 2020

Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), 
Armínio José Abreu 
Lima da Rosa, além 
de cassar a chapa 
vencedora das eleições 
do ano passado, ainda 
tornou prefeito Alex 
Carniel inelegível por 
8 anos. Cidade pode 
ter novas eleições. Da 
decisão, no entanto, 
cabe recurso. 

recurso no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), que pode ou não 
confirmar a cassação. 

O voto do presidente de-
sempatou a decisão dos de-
sembargadores. O relator Sílvio 
Ronaldo Santos de Moraes havia 
julgado as denúncias improce-
dentes, decisão semelhante à 
adotada pela Justiça de Gari-
baldi. No entanto, na sessão do 
dia 09/11 ocorreu pedido de 
voto-vista do desembargador 

Luís Alberto Aurvalle. Na reto-
mada do processo, no último dia 
16/11, este votou pela cassação. 
A votação seguiu até o empate 
de 3 a 3. Com a votação empa-
tada, o presidente do TRE, Ar-
mínio José Abreu Lima da Rosa, 
pediu vista e novamente o pro-
cesso ficou em aberto e sua re-
tomada para avaliação ocorreu 
nesta terça-feira, 23/11, quan-
do ele decidiu pela cassação do 
prefeito e vice, inelegibilidade 

de Alex Carniel por oito anos e 
novas eleições. 

O principal ponto ressaltado 
pelo presidente do TRE, que foi 
destaque nos pareceres assina-
dos pelo procurador regional 
eleitoral Fábio Nesi Venzon, foi 
a colocação de equipamento de 
rastreamento e captação de áu-
dio por parte dos investigados 
em veículos de Antonio Cettolin 
(MDB), que era prefeito de Ga-
ribaldi e apoiava a candidatura 
Antonio Fachinelli e Eldo Milani; 
bem como do então chefe de ga-
binete, Micael Carissimi, repre-
sentante da coligação.

 “Se normalizarmos um fato 
grave como este, de instalação 
de um rastreador, o que virá 
para nós amanhã?”, questionou 
Armínio.

Um dos pareceres junta-
dos pela procuradoria relacio-
na elementos coletados ainda 
durante investigação policial e, 
conforme aponta o procurador, 
comprovaram que o carro utili-
zado para instalar um dos ras-
treadores — um Chevrolet Spin 
— pertencia à empresa Trans-
portes Biano, de propriedade 
do prefeito investigado, Carniel, 
que foi apontado como mentor 
das fraudes praticadas por meio 
do monitoramento eletrônico de 
seus adversários políticos.

“Confiamos na Justiça 
e na permanência do 

Prefeito no cargo”, 
afirma defesa

A defesa do prefeito de Garibal-
di, Alex Carniel (PP), informou que 
aguardará a publicação do acórdão 
pelo Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Sul (TRE-RS) sobre 
a cassação da chapa com o vice 
Sérgio Chesini (PP). A partir do co-
nhecimento do inteiro teor dos vo-
tos dos magistrados, os advogados 
avaliarão se haverá necessidade de 
oposição de embargos de declara-
ção ou se será diretamente inter-
posto recurso especial ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

A defesa — representada pelos 
advogados Gustavo Paim, Marco 
Túlio Aguzzoli, Caetano Lo Pumo, 
Marcio Medeiros Felix e Everson 
Alves dos Santos — esclarece tam-
bém que o prefeito Alex Carniel e 
o vice-prefeito Sérgio Chesini per-
manecerão no exercício dos cargos, 
enquanto não esgotado o grau ordi-
nário de jurisdição. “Respeitamos a 
decisão, mas não temos dúvida da 
lisura da eleição de Alex Carniel. 
Dos oito julgadores que proferiram 
decisão no processo, quatro julga-
ram improcedente, incluindo o juiz 
de Garibaldi, que colheu a prova e 
viveu a realidade da eleição, e o re-
lator originário do recurso, que se 
debruçou detalhadamente sobre o 
processo e entendeu que não ha-
veria razão para alterar o resultado 
democrático e a vontade soberana 
dos eleitores de Garibaldi”, detalha 
Gustavo Paim.

O advogado acredita que o TSE 
“vai entender que não houve ne-
nhum fato que maculasse a eleição 
e justificasse a excepcional inter-
venção da Justiça Eleitoral”. 

D
ivulgação

Aumento de 1/3

Câmara aprova 
pena maior 
para calúnia e 
difamação 
contra a mulher

A Câmara dos Deputados 
aprovou na terça-feira, 23/11, 
o Projeto de Lei 301/21, que 
aumenta a pena dos crimes de 
calúnia, difamação e injúria co-
metidos em contexto de violên-
cia doméstica e familiar contra 
a mulher. Atualmente, o Código 
Penal prevê penas de detenção de 
um mês a dois anos a depender 
do crime, e o projeto aumenta as 
penas aplicadas pelo juiz em um 
terço. A proposta será enviada ao 
Senado. Já para o crime de ame-
aça, a pena atual de detenção de 
um a seis meses ou multa passa 
para detenção de seis meses a 
dois anos e multa quando ocorrer 
no contexto de violência contra a 
mulher.

O código caracteriza esse 
crime como aquele em que o 
agente ameaça alguém com pa-
lavras ou gestos, por escrito ou 
qualquer outro meio simbólico 
de lhe causar mal injusto e grave. 
De autoria da deputada Celina 
Leão (PP-DF) e do deputado Ju-
lio Cesar Ribeiro (Republicanos-
-DF), o projeto também estabe-
lece que esses crimes cometidos 
no contexto de violência contra 
a mulher não dependerão mais 
exclusivamente da queixa da 
ofendida, podendo o Ministé-
rio Público oferecer a denúncia. 
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Sicredi e agro!
Para se aproximar ainda mais dos produtores rurais e da comunidade, a cooperativa Sicredi inaugurou 
a agência Agro em Bento Gonçalves – a quarta casa da instituição financeira cooperativa no município 
e a primeira da cidade direcionada ao atendimento do agro. O objetivo é potencializar o segmento en-
tregando para os associados a plenitude da proposta de valor. O evento de inauguração foi realizado na  
terça-feira, 23/11, e reuniu lideranças municipais, entidades e convidados. No registro, os gerentes das 
agências de Bento Gonçalves da Sicredi Serrana, da esquerda para direita, Ederson Moises Protto (São 
Roque), Deise Vanzela Ticiani (Centro), Marcelo Luis Bettoni (Agro) e Luciano Tessaro (Cidade Alta).

Carrinho Agas
O Carrinho Agas 2021 será realizado, pela primeira 
vez, em formato híbrido – presencial com transmis-
são ao vivo pelo YouTube – na próxima segunda-feira, 
29/11, para homenagear as empresas e personalida-
des que, na opinião dos 250 maiores supermercados 
do Estado, mais se destacaram em suas áreas de atu-
ação ao longo do ano e contribuíram para o cresci-
mento da economia e o desenvolvimento do setor. 
O evento irá reunir cerca de 350 convidados a partir 
das 20 horas no salão nobre da Associação Leopoldi-
na Juvenil, em Porto Alegre. O anfitrião do evento, 
presidente da Agas, Antônio Cesa Longo (foto), re-
ceberá os premiados, entre eles, as seguintes empre-
sas de Bento Gonçalves e região: Orquídea (melhor 
fornecedor de biscoitos), Isabela (de massas), Suvalan 
(de sucos prontos), Santa Clara (de leites), Viníco-
la Garibaldi (de espumantes) e Vinícola Aurora (de 
vinhos). Os vencedores foram divulgados na última 
terça-feira, 23/11, durante coletiva de imprensa em 
Porto Alegre.

Fotos: KIAORA

Mesas-redondas e exposicao fotografica
Na próxima semana os fãs da boa gastronomia e de destinos hospitaleiros têm encontro marca-
do nos canais do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (Segh) Região Uva e Vinho 
no YouTube e no Facebook. Na terça-feira, 30/11, e na quarta, 01/12, ocorrem as duas últimas 
mesas-redondas e exposição fotográfica do projeto “Retratos da Uva e Vinho”. Os eventos on-
-line serão transmitidos ao vivo, sempre às 18h. Medidas de acessibilidade, como audiodescrição 
e libras, serão adotadas para ampliar e democratizar o acesso. Com duração de cerca de 1h, os 
bate-papos terão mediação e participação de integrantes da equipe do projeto, além de represen-
tantes do Segh e das Secretarias Municipais de Turismo de Bento Gonçalves e Caxias do Sul. As 
rodas de conversa buscam aguçar a curiosidade, disseminar as descobertas e feitos e compartilhar 
sobre o processo de desenvolvimento por trás do livro “Retratos da Uva e Vinho: Memórias da 
Gastronomia e da Hotelaria”, lançado no dia 11 de novembro. A obra imagética pode ser acessa-
da gratuitamente no site seghuvaevinho.com.br/memoria. No registro principal, Marcos Giordani 
(diretor de Gastronomia e Turismo do Segh Uva e Vinho e proprietário do Giordani Gastronomia 
Cultural e do Bodega Ottone), Tatieli Sperry (fotógrafa), Paula Nora (turismóloga e coordenadora 
de pesquisa do projeto), Evandro Soares (Secretário da Cultura de Bento Gonçalves), Roberto 
Hunoff (jornalista), Cassiano Farina (jornalista) e Cristina Nora Calcagnotto (produtora cultural) 
foram os convidados da primeira mesa-redonda, realizada dia 16/11, em Bento.

Eder Tondello

´

Natal Bento
Mais de 17 mil pessoas já marcaram presença nas dezenas de atra-
ções do Natal Bento 2021. Desfiles temáticos, shows, musicais, dan-
ça e teatro movimentam a Via Del Vino desde o último dia 11/11, 
encantando toda a comunidade. Os espetáculos, sempre realizados 
às quintas-feiras, sábados e domingos, seguem até 09 de janeiro de 
2022. Confira alguns registros da abertura do Natal, do desfile Buon 
Natale (que será realizado outras vezes no dia 18 e 23 de dezembro), 
da banda Canarinhos (atração deste sábado) e ainda do Grupo Tholl 
(que sobe no palco da Via del Vino nos dias 09 e 20 de dezembro).

´

´

~

Fotos: Paula Nora, Rafael Sartor e Tatieli Sperry

Cassius Souza
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CARBONERA
Mercado

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

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves

 FA
BI
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E B
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E  

CR
O/

RS
: 1

91
56

.

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) 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

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

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

EM OBRAS | BAIRRO BORGO
COM 2 DORMITÓRIOS | CONSULTE 
CONDIÇÕES COM ENTRADA 100% 

PARCELADA

EM OBRAS | BAIRRO HUMAITÁ
COM 2 DORMITÓRIOS | CONSULTE 
CONDIÇÕES COM ENTRADA 100% 

PARCELADA

ESTE ESPAÇO ESTÁ
DISPONÍVEL PARA O SEU IMÓVEL

2021
2009
2019
2016
2015
2017
20202020
2020
2019
2019
2021
2021

COMPASS 2.0 LIMITED 4x4
COROLLA XEI 1.8 MECÂNICO
COROLLA XRS 2.0 AUTOMÁTICO
FOX TRENDLINE 1.0 COMPLETO
FRONTIER 2.5 SV ATTACK 
FUSION 2.0 TITANIUM AWD
HIHILUX 2.8 SR CD 5 MIL KM
HILUX SW4 2.8 SRX 7 LUGARES
HILUX DIAMOND SW4 2.8 7 LUGARES 
ONIX 1.4 LTZ
S10 CD LTZ 4x4 DIESEL
TORO 2.0 ULTRA 4x4 DIESEL

BRANCA
PRETO
PRETO
BRANCO
BRANCA
PRATA
VERMELHAVERMELHA
PRATA
BRANCA
PRETO
PRATA
BRANCA

ARADO 02 DISCOS
PLAINA LAVRALE 1,30 
RASPO BASCULANTE 1,50
RASPO TRANSP. TRASEIRO 1,30
RASPO COM TAMPA 1,10
ROÇADEIRA LAVRALE 1,20 540RPM
RROTATIVA LAVRALE 1,00 1100 RPM
ROTATIVA 1,25 540 RPM
ROTATIVA MECRUL 1,60 540 RPM

USADO
NOVA
NOVO
NOVO
NOVO
NOVA
USAUSADA
USADA
USADA

2013
2010
2019
2018
1987
2021
20212021
2007
2011
2021
2019
2021
2021
20142014
2010
2017

AGRALE 4230 4x4
AGRALE 5075 4x4
ANTONIO CARRARO MAJOR 5800
ANTONIO CARRARO TIGRONE  50CV
FORD 4610
LS 65 CV CABINADO NOVO
MMASSEY FERGUSON 4707 NOVO
TRAMONTINI 5045 4x4
TRAMONTINI 8075 4x4
 VALTRA A62 LAVOURA  NOVO
 VALTRA A73 FRUTEIRO 237 HORA
YANMAR SOLIS 80CV NOVO
YANMAR SOLIS 26CV  NOVO
YYANMAR 1155 4x4
YANMAR 1055 4x4
MICROTRATOR YANMAR 12 CV 
COM ENXADA ROTATIVA 

VERMELHO
PRATA
640 HORAS
1.200 HORAS
AZUL
AZUL
VERMELHOVERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
AMARELO
AMARELO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHOVERMELHO
VERMELHO
BRANCO

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$ 135.000. 
Desconto especial para pagamento à vista. 
Contato (54) 99981 3000 ou 98404 5302.
VENDOVENDO apartamento no Edifício Luiz 
Gazzoni, na rua Emílio Pozza, bairro Maria 
Goretti, com 2 dormitórios, 1  suíte, 
banheiro social, área de serviço, sala de 
estar, garagem, com área real privativa de 
101,58m². Valor R$ 362.000. Contato (54) 
98404 5302 ou 99981 3000. 
VENDOVENDO casa pronta para morar, no 
loteamento Encosta do Sol, em alvenaria, 
financiamento em 360 meses pela Caixa ou 
em 100 meses pelo Sicredi. Valor a partir 
de R$ 170.000. Contato (54) 99981 3000 ou 
98404 5302. 
VENDOVENDO apartamento no Edifício Resedá, 
com renda de aluguel, no bairro Maria 
Goretti, com 1 dormitório, sala/cozinha, 
área de serviço, banheiro e boxe de 
garagem. Área total de 55,674m² e área 
privativa de 41,872m². Prédio de esquina. 
Contato (54) 98404 5302 ou 99981 3000. 
Valor R$ 160.000. Valor R$ 160.000. 



SERRANOSSA CLASSIFICADOS | Sexta-feira, 26 de novembro de 2021 15

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

 COSTUREIRA MÁQUINA RETA
COM EXPERIÊNCIA

 COSTUREIRA MÁQUINA OVERLOQUE
(COM EXPERIÊNCIA)

 AJUDANTE GERAL 
Interessadas devem comparecer na empresa (Rua Tietê, 568, Bairro Imigrante)

de 2ª a 6ª feira, em horário comercial, com a Carteira de Trabalho

ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

    O Presidente do LAR DO ANCIÃO DE 
BENTO GONÇALVES, no exercício de suas 
atribuições que lhe confere o Art. 28, do estatuto, 
convoca a todos os Associados Efetivos e 
Colaboradores para a Assembleia-geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 7 de dezembro 
de 2021, às 18h30 em primeira convocação e às 19h 
emem segunda convocação, com qualquer número de 
presentes. Será realizada na Casa Masquerin, sita na 
rua Ulisses Roman Ross, 1306, bairro Universitário, 
nesta cidade para deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: 
1º) Alteração do Estatuto Social.
2º) Assuntos de interesses da entidade.
  

Bento Gonçalves, 26 de novembro  de 2021.
Lar do Ancião de Bento Gonçalves

José Foresti – Presidente

EXTRAVIO
MAUROMAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA, portador do 
CPF 009.795.560-40, e FRANCIELE F. 
TORRES DE OLIVEIRA, portadora do CPF 
023.920.710-63, residentes na Linha Graciema 
Alta, Santa Tereza-RS, comunicam o extravio de 
talão Tipo P, Série 191, número 4011010595 e 
não se responsabilizam pelo uso indevido do 
referido talão.referido talão.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
DA ALIMENTAÇÃO DE BENTO GONÇALVES

Rua Dom José Baréa, 60, Bento Gonçalves/RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

                          No uso das atribuições que me conferem o Estatuto e as Leis em vigor, 
CONVOCO todos os trabalhadores que exercem suas atividades nas 
PADARIAS, CONFEITARIAS, MASSAS, BISCOITOS, MOINHOS E 
CARNES de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza e Pinto 
Bandeira para uma Assembleia-geral Extraordinária a ser realizada na data de 
5 de dezembro de 2021, às 10h em 1ª convocação e às 11h em 2ª convocação, 
a ser realizada na Sede Campestre do sindicato, localizada na  rua Domenico 
PompermayerPompermayer s/n, Distrito de São Valentim, nesta cidade de Bento 
Gonçalves/RS, a fim de deliberar a seguinte:

  ORDEM DO DIA
1- Deliberar sobre a conveniência ou não de negociar para a realização de 
Convenção Coletiva do Trabalho;
2- Em caso afirmativo, bases a serem pleiteadas;
3- Em caso de malogro das negociações ou de negativas e formalização de 
Convenção Coletiva, deliberar sobre a conveniência ou de instauração de 
Revisão de Dissídio Coletivo e, caso afirmativo, bases do pedido;
4- Deliberar sobre a importância ou percentual a ser descontado e recolhido 
aos cofres do sindicato a favor de sua manutenção;
5-5- Deliberar sobre a concessão ou não de poderes ao presidente do sindicato 
para as negociações com a categoria econômica, podendo aceitar ou rejeitar 
propostas, constituir procuradores e firmar acordos.

Bento Gonçalves, 26 de novembro de 2021.
Oclair  Sanchez

Presidente

CURSO
GRÁTIS
DE COSTURA
INDUSTRIAL 

INÍCIO DAS AULAS: dezembro de 2021
HORÁRIO: de segunda a sexta-feira,
das 7h às 12h e das 13h às 17h 
REQUISITOS: vontade de aprender
a costurar e de ter uma profissão

Com possibilidade de contratação na Malhas G’Dom ao término do curso 
para alunos que se destacarem. Interessados devem entrar em contato 
com a empresa pelo telefone (54) 2105 1400, com Luciana, ou enviar 
e-mail para pessoal@gdom.com.brVAGAS LIMITADAS

VENDO ÓTIMO TERRENO 
EM CONDOMÍNIO
FFECHADO, único condomínio 
nos Caminhos de Pedra, lugar 
lindo, muito seguro e em ex-
celente localização, único à 
venda, para pessoas exigen-
tes, lugar reservado em meio 
a uma linda paisagem e bele
zas naturais, com 800m² 
(20x40). Valor R$ 480.000. 
Parcelo direto em 20 vezes.
Contato (54) 99981 7423.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021 – Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de materiais elétricos para a rede de energia do 
município de Santa Tereza/RS. Dia 09/12/2021, às 9h.
PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021 – objeto: contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção em quadros de comando, junto aos poços 
artesianos e recalques do município de Santa Tereza-RS. Dia 09/12/2021, às 
14h.
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2021 – Objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviços na área de engenharia civil. Dia 14/12/2021, às 9h. 
Informações pelo telefone (54) 3456 1033 ou site www.santatereza.rs.gov.br. 

Santa Tereza/RS, 26 de novembro de 2021. Santa Tereza/RS, 26 de novembro de 2021. 
Gisele Caumo

Prefeita Municipal

2º LEILÃO JUDICIAL
ON-LINE

DIA 7 de dezembro de 2021
Enc. 14h

IMÓVEL INDUSTRIAL com 
1.320m² de área construída

e terreno com 1.650m²

Lance inicial: R$ 1.527.500
 50% da avaliação 50% da avaliação

Rua: Antonio Crivello, 58, bairro 
Humaitá, Bento Gonçalves/RS

peterlongoleiloes.com.br
peterlongoleiloes
leiloespeterlongo

54 3028 5579 | 99191 0723
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Polícia Civil indicia suspeito de 
jogar cão de penhasco em Bento

Maus-tratos

Conforme o delegado 
da 1ª Delegacia 
de Polícia (1ªDP), 
Renato Nobre Bias, 
homem de 30 anos 
seria vizinho dos 
então tutores do 
cãozinho Coragem 
e teria ficado 
encarregado de levar 
o animal para uma 
clínica veterinária. 
Entretanto, teria 
colocado o cão 
em uma sacola e 
o arremessado do 
penhasco

Eduarda Bucco
A Polícia Civil encaminhou ao 

Judiciário na segunda-feira, 22/11, 
o inquérito policial que apurou o 
crime de maus-tratos contra o cão-
zinho Coragem, resgatado de um 
penhasco no dia 09/10, em Bento 
Gonçalves. O caso foi investigado 
pelo delegado Renato Nobre Bias, 
da 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP).

O suspeito de ter praticado a 
maldade contra o animal foi iden-

tificado apenas pelas iniciais F.M. 
O homem de 30 anos seria vizinho 
dos então tutores do cão, um casal 
de idosos. Conforme depoimentos, 
Coragem teria sido atropelado há 
cerca de seis meses e estava bas-
tante debilitado. Os tutores, então, 
teriam solicitado a ajuda do vizinho 
para encaminhar o animal até uma 
clínica veterinária, “para tratamen-
to ou para sacrificar”, informa o 
delegado.

O vizinho, entretanto, teria co-
locado o cão dentro de um saco e o 
arremessado do penhasco, entre os 
bairros Universitário e Ouro Verde. 
Segundo o delegado, o casal de ido-
sos teve conhecimento do fato ape-
nas após a divulgação nos veículos 
de comunicação locais.

“Ele está sendo indiciado pelo 
crime de maus-tratos, que tem 
uma pena relativamente alta, de 2 
a 5 anos de reclusão”, revela Bias.  
O inquérito foi remetido ao Poder 
Judiciário de Bento Gonçalves, que 

irá determinar a pena do suspeito.
Após cerca de um mês inter-

nado na clínica veterinária Simpa-
ticão, o cãozinho Coragem foi para 
seu novo lar no dia 03/11. Mesmo 
sendo um cão idoso – cerca de 16 
anos – e tendo presenciado de per-
to a maldade humana, Coragem 
tem honrado o nome dado a ele: to-
dos os dias tem mostrado sua garra 
e sua sede por viver.

Semanalmente, ele faz sessões 
de fisioterapia e acupuntura na 
clínica veterinária Sentidos. “Ele 
passa bastante tempo deitado, por 
ser um animal idoso, então está 
com a postura bem ruim. Acabou 
desenvolvendo escoliose e cifose. 
Estamos trabalhando bastante o 
alongamento”, informa a veteri-
nária Viviane Flamia. “Mas em um 
quadro geral, ele está melhor. Já 
interage bastante e a expressão é 
outra. Agora já podemos pensar em 
acostumar ele em uma cadeirinha 
de rodas”, complementa.

Fotos: arquivo pessoal

Cinco cavalos sobreviventes 
de abatedouro ilegal serão 
resgatados por ONGs de Caxias

Operação do MP

Na semana passada, a notícia 
sobre a Operação Hipo do Ministé-
rio Público, que desarticulou uma 
organização criminosa responsá-
vel por abater clandestinamente 
cavalos e vender a carne para es-
tabelecimentos de Caxias do Sul, 
chocou a comunidade local. Mas 
além da comoção por aqueles ani-
mais que foram mortos, a Proteção 
Animal Caxias (PAC) e a Sociedade 
Amigos dos Animais (Soama), de 
Caxias do Sul, decidiram agir para 
encontrar os sobreviventes da ação 
criminosa.  “Incansavelmente fo-
mos atrás de informações. Ligamos 
para alguns meios de comunicação 
e para várias outras pessoas e as 
informações eram desencontradas 
ou nulas. Começamos a ficar deses-
peradas”, relatam as voluntárias da 
Soama.  

Após contato com a promotora 
Janaína de Carli dos Santos, do Mi-
nistério Público de Caxias, foi ela-
borado um documento oficializan-
do a intenção de assumir a tutela 
dos animais – quatro éguas, um ca-
valo e uma mula. “O pedido foi en-
caminhado para a Juíza da 4ª Vara 
Criminal de Caxias do Sul, doutora 
Maria Cristina Rech, que nos deu a 
guarda dos cavalos”, contam.  Dessa 
forma, a Soama e a PAC assumiram 
de forma legal a tutela dos animais. 
Além disso, na ação judicial, as 
ONGs pedem que o Estado arque 
com os custos do transporte dos 

animais de volta a Caxias, “assim 
como foram para lá, queremos que 
tragam de volta”, ressalta a Soama.

Conforme informações do MP, 
a secretaria da Agricultura do Es-
tado teria levado os cavalos para 
o município de Hulha Negra, onde 
seriam abatidos em “condições le-
gais”. Agora, as ONGs aguardam a 
volta dos animais para Caxias do 
Sul, onde ficarão aos cuidados da 
Clínica de Grandes Animais da Uni-
versidade de Caxias do Sul (UCS), 
por meio de uma parceria com o 
professor Leandro Ribas. “Eles se-
rão avaliados, passarão por exames 
e até o fim do ano encaminharemos 
os cavalos para seus novos lares, 
onde poderão ter um fim de vida 
digno”, comemoram as voluntárias. 
“Para nós, esses cavalos importam 

imensamente e jamais conseguiría-
mos ficar bem sem saber que final 
eles teriam. Como ativistas da cau-
sa, essa é nossa missão”, declaram.

Segundo as voluntárias, há 
uma grande lista de pessoas in-
teressadas em adotar os animais 
assim que estiverem recuperados. 
Entretanto, elas ressaltam: os in-
teressados na adoção passarão por 
entrevista e avaliação. Não serão 
doados para uso de cavalgadas, ro-
deios e montaria.

Apesar de ainda não haver in-
formações concretas sobre quan-
do os cavalos irão retornar para 
o município, as ONGs já comemo-
ram toda a mobilização feita em 
prol dos animais. “Celebraremos a 
vida e não a morte e a ganância”, 
finalizam.

Divulgação MP

Brigada Militar apreende máquinas caça-níqueis 
no Humaitá durante operação Força Total

Operação integrada

Na noite de quarta-feira, 
24/11, às 21h, a Brigada Militar 
localizou em Bento Gonçalves, no 
bairro Humaitá, uma residência 
que servia para jogos de azar proi-
bidos pela legislação. A ação foi 
realizada durante o andamento da 
“Operação Integrada Força Total”, 
que consiste em ações simultâne-
as em diversos municípios, com a 
finalidade de atuar na prevenção e 
repressão à criminalidade, visan-

do a redução dos Crimes Violentos 
Letais e Intencionais (CVLI).

No local foram encontradas 
13 máquinas caça-níqueis, uma 
máquina de cartão de crédito, 
uma calculadora, dois cadernos 
de anotação e R$ 3.437,00 em 
dinheiro. Diante dos fatos, foi la-
vrado um termo circunstanciado 
para o homem de 61 anos, pro-
prietário do local. Já os materiais 
foram apreendidos.

Divulgaçaõ/Brigada Militar
Na madrugada de quinta-

-feira, 25/11, por volta das 
3h45, policiais da Força Tática 
da Brigada Militar de Bento 
Gonçalves, durante policiamen-
to ostensivo na repressão ao 
tráfico de drogas e homicídios, 
abordou em via pública um ho-
mem de 25 anos. 

O indivíduo estava portan-
do, em sua cintura, duas armas 
de fogo, um revólver calibre 38 

Homem é preso com duas 
armas de fogo em Bento

com seis  cartuchos intactos 
com numeração suprimida e 
uma pistola calibre 40 com car-
regador e 10 munições intactas 
do mesmo calibre. 

Diante dos fatos, foi dada 
voz de prisão ao acusado, 
que foi  apresentado no plan-
tão Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA) 
de Bento para registro e de-
mais procedimentos legais.  

BM localiza pé em 
decomposição

Policiamento ostensivo Em Farroupilha

A Brigada Militar de Farrou-
pilha atendeu uma ocorrência inu-
sitada na tarde de segunda-feira, 
22/11, no bairro 1º Distrito, em 
Caravaggio. Um morador localizou 
um pé humano em decomposição 
em um contâiner de lixo, ao lado do 
cemitério de Caravaggio. De acor-
do com a BM, o homem relatou ter 
visualizado uma meia preta no lixo 
e no interior estava a parte de um 
corpo humano. O material foi reco-
lhido para ser periciado.
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Três mortes em 24h

Após quase um mês sem no-
vas ocorrências, Bento Gonçalves 
voltou a registrar crimes de ho-
micídio entre a quarta, 24/11, e 
a quinta-feira, 25/11. Com isso, 
o município alcançou a marca de 
35 mortes violentas neste ano – 
um aumento de 40% em relação 
ao ano passado, mas ainda 32% 
abaixo da marca histórica de 52 
assassinatos em 2019.

O primeiro homicídio desta 
semana foi registrado por volta 
das 6h40 de quarta-feira, 24/11. 
Bruno Botassoli, de 25 anos, foi 
morto com golpes de faca pela ex-
-companheira, de 20 anos, ao ten-
tar invadir sua residência na rua 
Agostinho Casagranda, no bairro 
Conceição. Ele chegou a ser leva-
do ao Hospital Tacchini pela pró-
pria jovem, mas não resistiu aos 
ferimentos. Conforme o delegado 
da 1ª Delegacia de Polícia (1ª 
DP), Renato Nobre Bias, a mulher 
não foi autuada em flagrante pelo 
homicídio por ter alegado legíti-
ma defesa. 

Ainda segundo o delegado, 
ela havia solicitado medida pro-
tetiva contra o ex-companheiro 

Bento chega à marca de 35 
assassinatos em 2021
Foram três homicídios 
registrados entre a 
manhã de quarta-
feira, 24/11, e a 
manhã de quinta-
feira, 25/11

após uma ocorrência de ameaça 
registrada no mês passado. En-
tretanto, a medida não estava em 
vigor porque Bruno ainda não 
havia sido intimado.

Já na noite de quarta-feira, 
24/11, por volta das 23h, um 
homem de 37 anos, identificado 
como Vagner Guerreiro da Silva, 
foi atingido por disparos de arma 
de fogo no bairro Vila Nova I. 
Conforme informações da Polícia 
Civil, ele estava em via pública, 
próximo a sua residência, quando 
foi surpreendido pelos disparos. 

O homem foi socorrido em 
estado grave por populares e 
também chegou a ser encami-
nhado ao Hospital Tacchini, mas 
foi a óbito em seguida. 

Cerca de sete horas depois, 
por volta das 6h30, uma briga 
entre famílias conhecidas teria 

motivado a terceira morte em 24 
horas. Carlos Felipe Silva da Silva, 
de 31 anos, também foi alvejado 
por disparos em sua residência 
na rua Carlos Gomes, no São Ro-
que.

Conforme informações da 1ª 
Delegacia de Polícia (1ª DP) de 
Bento, a vítima teria se deslocado 
até o endereço para visitar sua 
ex-companheira e os dois filhos 
que teria com ela. Nesse momen-
to, o suposto autor do crime, que 
seria vizinho da família, teria 
desferido os disparos contra a 
vítima, que veio a óbito ainda no 
local.

Até o fechamento desta edi-
ção, 25/11, o suspeito do homi-
cídio ainda não havia sido loca-
lizado.

Os crimes seguem em inves-
tigação pela Polícia Civil.

Divulgação BM

Moradores e empresários 
cobram soluções para 
insegurança no trânsito 
na rua São Paulo

Acidentes recorrentes

Eduarda Bucco
Há cerca de oito meses, mo-

radores e empresários da rua 
São Paulo, no Borgo, solicitaram 
ao Poder Público a instalação de 
um redutor de velocidade na via. 
O motivo se traduz em números. 
Conforme dados do Departamento 
Municipal de Trânsito (DMT), des-
de o começo deste ano já foram re-
gistrados 20 acidentes no local, 13 
propriamente na rua São Paulo e, 
sete, na esquina da São Paulo com 
a rua Fiorelo Bertuol. Já os regis-
tros da Brigada Militar, que atende 
acidentes com lesões, somam oito 
ocorrências apenas neste ano.

“Os motoristas passam por 
aqui como se fosse uma pista de 
corrida. Essa é a principal causa 
dos acidentes: o excesso de veloci-
dade”, relata o empresário Cássio 
Luchini, proprietário da Casa Bra-
sil, loja de embalagens e utilidades 
localizada na rua São Paulo. “Foi so-
licitado há oito meses um redutor 

de velocidade. Mas o responsável 
nos deu uma série de justificativas 
do porquê não poderia ser feito no 
momento”, conta Luchini.

Somente o empresário já pre-
senciou uma série de acidentes em 
frente a seu estabelecimento, qua-
tro deles registrados em fotografias 
e vídeos enviados ao SERRANOSSA. 
“Às vezes estou atendendo e não 
consigo fotografar, mas é muito 
recorrente”, afirma. “As faixas de 
pedestres estão ali de enfeite, por-
que realmente poucos respeitam. E 
temos diversos empreendimentos 
nesta rua, além de uma escola pró-
xima, então é bem delicada a situa-
ção”, complementa.

A secretaria de Gestão Integra-
da e Mobilidade Urbana (Segimu) 
afirmou ao SERRANOSSA que será 
realizado um estudo “para verificar 
o que é necessário no local”. En-
tretanto, não informou um prazo 
ou uma data para a realização da 
análise.

Arquivo pessoal

Raquel Konrad
A prefeitura de Bento Gonçal-

ves retirou na quarta-feira, 24/11, 
mais de 5 mil metros de fios inu-
tilizados de internet e telefone na 
Cândido Costa, no centro da cidade. 
A decisão de retirada da fiação foi 
tomada pela prefeitura, a partir da 
Secretaria de Gestação Integrada e 
Mobilidade Urbana (SEGIMU) em 
conjunto com a RGE, empresas de 
telefone e internet.

De acordo com o secretário 
Marcos Barbosa, a ação removeu 
cabos e fios da antiga CRT, de an-
tigas operadoras, entre outros que 
não estavam sendo utilizados. “O 
trabalho foi muito positivo e o re-
sultado é notório. Claro que tudo 
isso envolve empenho de todos, 
como a parceria com as operado-
ras, que estavam presentes no local. 
Agora, todos os fios estão identifi-
cados”, explicou Barbosa.

A próxima ação deve ser re-
alizada na Saldanha Marinho. A 
prefeitura também cobrou a regu-
larização das empresas de internet 
que atuam no município. Em agos-
to, das 30 empresas com cadastro 
na prefeitura e RGE, apenas três 
estavam regulares. Depois da no-
tificação dos órgãos, todas foram 
regularizadas.

Mutirão
Prefeitura retira 
mais de 5 mil 
metros de fios 
ociosos no Centro

Raquel Konrad
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Bento-gonçalvense Pedro Sampaio é 
campeão do principal campeonato 
de motovelocidade das Américas

SuperBike Brasil

Mesmo chegando 
em segundo lugar 
na penúltima 
corrida do 
SuperBike Brasil 
deste ano, realizada 
no domingo, 
21/11, Pedro já se 
consagrou campeão 
da categoria 
SuperBike PRO

Eduarda Bucco
Após anos de treinos in-

cansáveis, foco e muita dedica-
ção, o bento-gonçalvense Pedro 
Sampaio, da RXP / TRH Racing, 
levou o título inédito da princi-
pal categoria do maior campe-
onato de motovelocidade das 
Américas, o SuperBike Brasil. 
Na penúltima corrida do cam-
peonato, realizada no último 
domingo, 21/11, no Autódromo 
de Potenza, em Lima Duarte, Mi-
nas Gerais, Pedro terminou na 
segunda colocação e já conquis-
tou o primeiro lugar da catego-
ria SuperBike PRO. O primeiro 
lugar da corrida foi para Danilo 
Lewis, da Tecfil Racing Team.

“Fiquei muito emocionado. 
É uma consagração de tanto 
trabalho. Faz anos que estou em 
busca desse título e só tenho a 
agradecer a toda minha famí-
lia, equipe, amigos e namorada. 
Todos eles participaram disso e 
agora é apreciar esse momen-
to e comemorar do jeito que a 
gente gosta. É isso aí. Vamos 
para Interlagos fazer um show 
bonito para todo mundo para fi-
nalizar bem o ano”, comemorou 
emocionado.

Pedro começou a andar 
de moto ainda com cinco anos 
de idade, no motocross, e deu 
início aos treinos e campeona-
tos de motovelocidade aos oito 

anos. No SuperBike iniciou em 
2016, conquistando o título de 
campeão na categoria 600cc em 
2017. No ano seguinte, avan-
çou para a categoria 1.000cc, 
conquistando o terceiro lugar 
em 2018, o segundo em 2019 e 
2020 e, agora, a primeira colo-
cação em 2021.

A 8ª e última corrida da 
temporada deste ano está mar-
cada para o dia 19/12, em Iter-
lagos, São Paulo, quando Pedro 
irá participar já com o título em 
mãos. “Meu plano daqui para 
frente é estudar, pensar bem o 
que vai ser feito no ano que vem 
e continuar andando de moto, 
me divertindo”, finaliza.

Fotos: 2soulphotos

BGF faz história e conquista de 
forma inédita a Série Ouro 2021

Rumo à Copa RS

A temporada 2021 entrou 
para a história do Bento Gonçalves 
Futsal (BGF). Pela primeira vez em 
sua trajetória no futsal gaúcho, o 
time da Capital Brasileira do Vi-
nho conquistou o título da Série 
Ouro de Futsal, estampando a sua 
primeira estrela em seu escudo. 
De quebra, o time comandado por 
Vaner Flores carimbou passaporte 
para a disputa inédita na Taça Bra-
sil de Futsal.

Na final, realizada no sábado, 
20/11, no Ginásio Municipal Darcy 
Pozza, os comandados de Vaner 
Flores derrotaram o Paulista, de 
Pelotas, no tempo normal, por 4 a 
3. Na prorrogação, o BGF goleou 
os visitantes por 5 a 0, levando o 
torcedor ao delírio com a taça em 
mãos. É o segundo título conquis-
tado pelo BGF em sua história.

A FINAL
O BGF necessitava exclusiva-

mente de uma vitória no jogo de 
volta, uma vez que no primeiro 
confronto a equipe foi superada 
pelo Paulista por 3 a 0, em Pelotas. 
Para a segunda partida decisiva, o 
técnico Vaner Flores contou com o 
reforço do ala Gustavo Saraiva, que 
teve passagens por clubes como 
Assoeva e Horizontina.

No primeiro tempo, o BGF co-
meçou a partida de forma intensa, 
criando inúmeras oportunidades 
e impedindo qualquer progressão 
do time adversário ao ataque. E a 
pressão inicial logo resultou em 
gol. Tanke rolou para Gabizinho, 
que invadiu a área e finalizou no 

ângulo para abrir o placar para o 
BGF, 1 a 0. Na sequência, o Paulista 
teve um pênalti a seu favor. Na co-
brança, Dani fez brilhante defesa, 
salvando o que seria o gol de em-
pate do time visitante. Nos minutos 
finais da etapa inicial, uma confu-
são se instaurou dentro de quadra 
e a partida ficou paralisada por 
cerca de 10 minutos.

PRORROGAÇÃO
O BGF dominou as ações da 

partida no tempo extra. No pri-
meiro tempo da prorrogação, em 
cobrança ensaiada de falta, Bruno 
Reis encontrou Kevin, que tocou 
para Tanke empurrar para o fun-
do das redes para abrir o placar. 
Pouco depois, Giorgi Lucas deu 
assistência para Matheus Mello, 
que colocou a bola no ângulo. Na 
sequência, Dani lançou para Ma-
theus Mello, que finalizou no gol 
vazio, 3 a 0.

Na etapa final, aproveitando os 
erros do adversário, o BGF aumen-
tou o placar com Lucão. Nos mi-
nutos derradeiros da prorrogação, 
Lucão deu uma caneta no adversá-

rio e rolou para Tanke dar números 
finais ao confronto: 5 a 0 na pror-
rogação e estrela garantida no es-
cudo do time de Bento Gonçalves.

MELHORES DO CAMPEONATO
Além do título, o BGF foi desta-

que nos prêmios individuais. Com 
a melhor campanha da Série Ouro, 
sofrendo uma única derrota em 
toda a competição, o time do técni-
co Vaner Flores finalizou o campe-
onato com o melhor ataque, con-
tando com os artilheiros Matheus 
Mello e Lucão, ambos com 12 gols; e 
a defesa menos vazada, prêmio que 
foi recebido pelo goleiro Dani. Além 
disso, o eleito melhor atleta da Série 
Ouro de 2021 foi Matheus Mello.

Agora, o BGF direciona o seu 
foco para a Copa RS, na qual tam-
bém está na final. A decisão valen-
do o título será diante do Figueira, 
de Tupanciretã. O primeiro con-
fronto ocorre no sábado, 27/11, na 
casa do adversário. Esta ação in-
tegra o projeto “BGF Futsal 2021”, 
que é financiado pelo Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul por 
meio do PRÓ-ESPORTE RS – LIE.

Kevin Sganzerla
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Mais do que um livro: uma experiência literária

Um livro pensado em cada 
detalhe para ir além de uma mera 
obra literária. Uma abordagem que 
busca atrair a atenção dos leitores 
refletindo sobre suas alegrias e an-
gústias cotidianas. Um reflexo de 
como os relacionamentos podem 
ser felizes, mas ao mesmo tempo 
imperfeitos e desafiadores. Assim 
é o “Louco por Ela”, quinto livro do 
escritor bento-gonçalvense Felipe 
Sandrin, que será lançado oficial-
mente no dia 1º de dezembro, às 
20h, na Casa das Artes de Bento 
Gonçalves. Selecionados entre os 
mais de 4.000 textos do autor pu-
blicados nas redes sociais, os 100 
recortes que compõem a obra re-
tratam as diferentes faces do dia a 
dia de quem vive uma relação.

1 MILHÃO DE SEGUIDORES, 
50 MILHÕES DE ACESSOS
Foram os textos escritos por 

Felipe os responsáveis por uma 
legião de fãs: mais de um milhão 
de seguidores no Instagram e 50 
milhões de acessos. “Essas pesso-
as chegaram até mim através do 

Literatura

Felipe Sandrin 
lança em dezembro 
“Louco por Ela”, 
livro que reúne 
textos publicados 
nas redes sociais, 
onde o autor 
conquistou mais 
de um milhão de 
seguidores

que eu escrevia e foram ficando, 
assistindo às lives e compartilhan-
do conteúdo. O ´Louco por Ela´ é 
a consolidação da minha carreira. 
Apesar de fugir da ordem normal 
do meu trabalho, por ter textos 
mais antigos e menos aprofun-
dados em relação aos que eu crio 
hoje, ele coroa um esforço que eu 
faço há tempos, de atrair as pesso-
as para a leitura através de textos 
que reflitam a vida delas, seus rela-
cionamentos e comportamentos, e 
com os quais elas se identifiquem. 
Se a pessoa perceber que não está 
sofrendo sozinha, ela se interessa”,.

BRASILEIRO QUER
EXPERIÊNCIA
Para Felipe, fugir do “mais 

do mesmo” é imprescindível para 
atrair atenção para uma obra: “os 
leitores não querem apenas a lei-
tura. Eles querem uma experiência 
além, no meu caso a de amenizar ou 
sanar uma dor emocional. O meu 
trabalho acabou dando tão certo 
porque não vendo apenas mais um 
livro, mas uma experiência literá-

ria”, acrescenta, comemorando a 
marca de 15.000 exemplares vendi-
dos exclusivamente por ele, sem in-
termediários. “É um número muito 
expressivo para um autor indepen-
dente em um país onde a leitura é 
hábito de uma minoria”, avalia. 

“Desde o primeiro livro eu per-
cebi que deveria ter esse contato 
direto com os meus leitores, por 
isso meus trabalhos não são en-
contrados em livrarias. Assim, eu 
tenho certeza de que aquela pessoa 
será atendida de forma especial e 
individualizada, receberá um livro 
autografado e itens personalizados 
que incluem desde essência de café 
até joias banhadas a ouro”, enume-
ra. “Tudo isso faz parte da experi-
ência, algo muito diferente do que 
receber uma compra qualquer ou 
de entrar em uma loja e sair com o 
livro na mão”, comenta. 

O LIVRO EM DETALHES
O livro foi impresso em capa 

dura e tem toda a arte assinada 
por Newton Facchini, da NWTN 
Brand + Design. A inspiração para 

a imagem que ilustra a capa surgiu 
após Felipe passar 15 dias em uma 
tribo isolada na Amazônia, durante 
uma experiência de desbloqueio 
emocional. “Lá eu tive a visão de 
uma mulher-lobo, que pode sofrer 
solitária, ser brava, proteger sua 
ninhada e seus sonhos, e que con-
segue sobreviver em qualquer ter-
reno, mas que em um determinado 
momento quer ser apenas uma mu-
lher que converge dentro si mesma 
ao se dar conta de que tudo só vale 
a pena se for compreendida e va-
lorizada”, explica Felipe. Impresso 
em papel couchê, o livro tem 238 
páginas que mesclam textos e de-
senhos. No miolo, um compilado de 
páginas coloridas já anuncia que a 
experiência de leitura será diferen-
ciada.

O “Louco por Ela” foi financia-
do pelo Fundo Municipal de Cul-
tura (FMC) de Bento Gonçalves. A 
venda é feita de forma exclusiva 
pelo autor. Entre em contato pelo 
e-mail felipesandrin@hotmail.com 
ou pelo Direct do Instagram (@feli-
pesandrin) para mais informações.

Zéto Telöken

Palestra e exposição fotográfica 
movimentam Bento em dezembro

Eventos gratuitos

O projeto Cozinha de Natureza, 
que leva o nome da filosofia de tra-
balho do chef de cozinha, agricultor 
e pesquisador Rodrigo Bellora, será 
realizado no mês de dezembro, na 
Casa das Artes de Bento Gonçalves.

Uma mostra fotográfica e uma 
palestra fazem parte do projeto que 
foi contemplado pelo Fundo Muni-
cipal de Cultura (FMC), através da 
Secretaria Municipal de Cultural 
(SECULT) e do Conselho Municipal 
de Política Cultural (CMPC).

A palestra ocorrerá no dia 
02/12 às 19h no anfiteatro da Casa 
das Artes de Bento Gonçalves e a 
mostra segue até o dia 20/12. O 
tema geral foi determinado pelo 
trabalho que Bellora, que é ativista 
do movimento Slow Food e inte-
grante da comunidade Guardiões 
do Sabor Primeira Colônia Italiana, 
fomentando o consumo de alimen-
tos orgânicos e a compra da produ-
ção de pequenos produtores.

A mostra conta com cerca de 
30 imagens de produtores da re-
gião, mostrando o trabalho do dia 

a dia e contando a história do ca-
minho que o alimento percorre até 
chegar à mesa do consumidor, seja 
nos restaurantes ou na casa das 
pessoas. As imagens são assinadas 
pelo fotógrafo Augusto Tomasi e o 
projeto conta com a curadoria do 
arquiteto e ator Jovani Bortoncello.

O projeto iniciou há alguns 
anos, com a saída a campo para co-
nhecer as propriedades rurais que 
produziam ingredientes para o chef 
Rodrigo Bellora e acabou se torna-
do um projeto, que anos mais tarde, 
foi contemplado pelo município. “É 
uma grande alegria podermos rea-
lizar esse projeto, tanto por poder 
palestrar para a cidade de Bento 
Gonçalves, quanto por mostrar o 
trabalho lindo dos agricultores que 
formam uma cadeia orgânica que 
trabalhamos”, destaca Bellora.

A palestra será ministrada pelo 
próprio chef e na oportunidade tam-
bém pode ser visitada a mostra foto-
gráfica que terá intervenção sonora, 
com imagens impressas e projeta-
das e com experiências sensoriais.

Greice Scotton Locatelli
Augusto Tomasi
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lhos de pesquisa, o Campus Universi-
tário da Região dos Vinhedos organiza 
anualmente a Mostra Científica do 
CARVI. Este ano o evento está em sua 
terceira edição. O objetivo do evento 
é desenvolver estratégias teóricas e 
práticas para a aplicação do método 
científico em uma pesquisa a fim de 
promover a popularização da ciência 
e da tecnologia. Em três anos de reali-
zação, participaram aproximadamen-
te 500 alunos, 25 professores e 25 
escolas de Bento Gonçalves. 

A iniciação científica nas escolas 
contribui para despertar a vocação 
científica uma vez que instigará a 

A educação escolar vive novos 
paradigmas. Os quatro princípios 
propostos pela Comissão Inter-
nacional sobre a Educação para 
o século XXI estabelecem que a 
educação deva ser estruturada em 
quatro eixos: aprender a conhecer, 
aprender a fazer, aprender a viver 
e aprender a ser. A pesquisa e o 
aprendizado são características 
intrínsecas da natureza humana. A 
história da humanidade baseia-se 
na observação, análise, compreen-
são e transmissão deste conheci-
mento para os demais. O ser huma-
no age cientista naturalmente ao 
olhar e ao entender o mundo.

A escola se insere neste con-
texto com a missão de perpetuar 
e sistematizar o conhecimento 
adquirido. A escola não pode ser 
alheia às modificações científico-
-tecnológicas que vêm acontecen-
do e sendo absorvidas no cotidia-
no. A formação dos educandos 
deve ser voltada para a compreen-
são e análise crítica destes eventos. 

O ensino deve trabalhar, tam-
bém, com projetos investigativos. 
Nesta abordagem, o professor re-
passa orientações sobre o que é o 
método científico, como começar 
um projeto, criar hipóteses e bus-
car estratégias para confirmá-las. 
A investigação exige que se faça 
uma seleção da matéria a ser tra-
tada. Essa seleção requer alguma 
hipótese que irá guiar e delimitar 
o assunto a ser investigado. Em se-
guida, conduzem-se os experimen-
tos que testam e validam as hipóte-
ses formadas. Esses resultados são 
então analisados e discutidos.

Para apresentar esses traba-

A iniciação científica 
na escola

Professores Scheila de Avila e Silva, 
Roselice Parmegiani e Daniel Luis Notari 
Docentes da área das Tecnologias e 
Engenharias da UCS Bento

formação de perguntas pelos estu-
dantes as quais serão respondidas 
pela aplicação do método cientí-
fico. A Ciência faz parte da vida 
do ser humano. O papel da escola 
neste contexto é resgatar a prática 
científica no cotidiano da sala de 
aula, refletindo sobre o que nos 
cerca e que está no mundo. Por-
tanto, a educação pela pesquisa 
propõe transformar as aulas em 
espaço, modo e tempo de pesquisa. 
A essência é o questionamento, a 
argumentação e a crítica e valida-
ção dos argumentos assim cons-
truídos.

Mundo Animal celebra três anos de 
boa gastronomia e alegria em Bento

Com o objetivo de propor-
cionar uma experiência ines-
quecível e repleta de diversão, 
em um ambiente temático ins-
pirado na selva, o Mundo Ani-
mal é um sucesso em todo o 
Brasil. Em Bento, são três anos  
atraindo famílias que buscam 
boa gastronomia em um am-
biente festivo e divertido.

Desde a decoração, feita 
com móveis desenvolvidos de 
maneira artesanal, até o car-
dápio com pratos deliciosos 
que levam nomes de animais e 
são perfeitos para dividir com 
quem se ama, tudo na Mundo 
Animal é pensado para que 
o cliente viva uma verdadei-
ra imersão em um mundo de 
muitas aventuras, alegrias e 
sabores.

Em Bento tudo começou 
em setembro de 2018, quando 

Ambiente selvagem

Restaurante 
temático, localizado 
no bairro Fenavinho,  
atrai famílias que 
buscam pratos 
democráticos e 
ambiente divertido

o empresário Paulo Cesar Bre-
solin, natural de Erechim, veio 
de mala e cuia para a cidade. O 
objetivo de inovar no municí-
pio da Serra Gaúcha foi alcan-
çado com sucesso. A Mundo 
Animal, localizada na Alameda 
Fenavinho, 318, completou três 
anos em outubro – uma traje-
tória curta, mas que já deixou 
marcas positivas na Capital 
Brasileira do Vinho. 

“Eu tinha familiares em 

Bento e, ao visitar a cidade, 
percebi que o município pre-
cisava de um empreendimento 
de fácil acesso, com um atendi-
mento diferenciado e ambiente 
familiar”, comenta Paulo.

Uma das principais atra-
ções da casa são os famosos 
“batatões”, torres de batata 
com tudo que há de mais deli-
cioso, além dos xis de diversos 
sabores. Também há tábuas 
de carne, prato premium, op-

ções vegetarianas, sobremesas, 
drinks e chopes. 

A Mundo Animal de Bento 
Gonçalves conta com uma equi-
pe de cerca de 15 pessoas, as 
quais se dedicam em selecio-
nar os melhores ingredientes 
e garantir o melhor sabor em 
cada prato. Além disso, o clima 
familiar também se reflete na 
estrutura do restaurante. Com 
a ajuda das filhas e da esposa, 
Bresolin está sempre buscando 

inovar para garantir cada vez 
mais conforto aos clientes. 

Os clientes também contam  
com o famoso personagem Le-
onel, o leão da Mundo Animal, 
que, após o pior da pandemia, 
voltou para animar a noite dos 
clientes no restaurante. “Te-
mos que agradecer muito ao 
pessoal de Bento pela recep-
tividade. Temos clientes fiéis 
que chegam a vir três vezes por 
semana. Também já fizemos 

trabalhos bacanas com a comu-
nidade, como com o Instituto 
do Câncer Infantil de Bento, 
por meio do nosso mascote 
Leonel. Então a gente fica mui-
to feliz por ser lembrado e por 
fazer a diferença no município”, 
finaliza. 

A Mundo Animal de Bento 
Gonçalves está aberta de se-
gunda a segunda, das 18h30 
até as 23h45. Mais informações 
pelo telefone (54) 3698 1178.

Cleber BaunerFotos: Mundo Animal

DIA 08 TEM ELEiCAO-
-

 SITRACOM terá eleição no dia 08 de dezembro 
(quarta-feira), das 8h às 18h, em urna fixa na Sede do 
Sindicato e urnas itinerantes passando nas empresas. 
Podem votar os sócios com a mensalidade em dia e é 
necessário apresentar identidade ou carteira de 
associado.
  A eleição deste ano conta com uma chapa inscrita e vai 
ter, pela primeira vez em 44 anos de história da entidade, 
uma mulher como Presidente. Adriana Machado de Assis é 
quem vai estar a frente da entidade, juntamente com sua 
diretoria, nos próximos quatro anos. Na vice presidência 
Alexandro Giuriatti da Silva vai trabalhar em conjunto 
para que o SITRACOM BG se torne cada vez mais 
reprepresentativo e símbolo de lutas na representatividade 
dos setores da construção civil e mobiliário e pela 
sociedade em que todos os trabalhadores estão inseridos.
“Representamos mais de 50% dos trabalhadores da 
categoria do Mobiliário nos municípios de abrangência. 
Temos muito que avançar ainda, principalmente na busca 
por igualdade salarial, espaços de poder tanto dentro das 
empresas como também no meio político. Precisamos 
ocupar espaços, furar a bolha e participar de lugares que 
até a pouco tempo eram só de homens e éramos 
obrigadasobrigadas a aceitar decisões que se referiam a nós sem se 
quer opinar. Nós mulheres temos que nos reconhecer 
como protagonistas da nossa própria história e nos unir 
para cada vez mais lutar por nossos direitos e valorização”, 
ressalta Adriana Machado de Assis.
“Lutamos por uma sociedade, um Brasil, desenvolvido e 

democrático, com emprego para todos, trabalho decente e respeito aos direitos e à diversidade, 
cidadania, liberdade de expressão, paz e justiça social! Acreditar que tudo pode dar certo é uma forma de 
preparar o caminho para que algo bom aconteça. E é isso que eu chamo de Esperança” comenta Alexandro 
Giuriatti da Silva.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
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A UCS é pra VOCÊ que 
aproveita a prova do ENEM!
Você que já fez o Enem mas ain-

da não está cursando uma gradua-
ção tem a oportunidade de optar por 
uma das Universidades mais bem 
conceituadas do Brasil, a UCS.

Somente a UCS oferece descon-
tos exclusivos nas mensalidades dos 
dois primeiros semestres, de acordo 
com o seu desempenho na Prova do 
Enem. Mas a oferta não é válida para 
o Curso de Medicina.

E atenção! A promoção é válida 
apenas para novos alunos. 

Com o objetivo de 
promover a qualificação 
de profissionais Enfer-
meiros para a atuação 
especializada no cuidado 
ao paciente oncológico, 
estão abertas as inscri-
ções para a especializa-
ção em  Enfermagem 
Oncológica.

O Curso é destinado 
a farmacêuticos já gra-
duados, que desejam 
atuar na área. As aulas 
serão ministradas quin-
zenalmente, às sextas, 
das 18h30 às 22h30 e aos 
sábados das 8h às 12h e 
das 13h30 às 17h30.

Mais informações 
em www.ucs.br/site/es-
pecializacao/detalhes/
enfermagem-oncologi-
ca-presencial-digital/

Pós em Enfermagem Oncológica

Cursos Técnicos com inscrições 
abertas na UCS Bento

Técnico em Segurança no Trabalho ou Técnico em Enfermagem? Qual das áreas mais combina 
com você? Faça sua escolha e venha para a UCS! A Universidade que tem a força da Serra Gaúcha, 
além de uma tradição de mais de 50 anos.

Vestibular UCS
Pensando em facilitar o ingresso 

no Ensino Superior, a Universidade de 
Caxias do Sul desenvolveu inúmeras 
modalidades. Uma delas é a oportu-
nidade de realizar a prova semanal de 
acesso. O ingresso 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.

Confira os cursos 
oferecidos no Campus Bento:
Administração; Arquitetura e 

Urbanismo; Ciência da Computação; 
Ciências Biológicas; Ciências Contá-
beis; Comércio Internacional; Design; 
Direito; Educação Física; Engenharia 
Civil; Engenharia de Produção; Enge-
nharia Elétrica; Engenharia Mecânica; 
Farmácia; Fisioterapia; Gestão Comer-
cial; Nutrição; Pedagogia; Processos 
Gerenciais e Psicologia.

Se você ainda prefere o tradicio-
nal, a prova presencial do VESTIBULAR 
DE VERÃO será realizada no dia 5 de 
dezembro, para bacharelados, licen-
ciaturas, tecnologias e Medicina.

Não perca essas chances! Você também pode obter mais informações pelo 
Whats (54) 99935-6719, pelo telefone (54) 3449 5200 ou pelo e-mail atendimento-carvi@ucs.br.

Acesse o QR-Code  e preencha o formulário 
demonstrando seu interesse nas vantagens 
que só a UCS oferece para você!

Você que quer concluir seus 
estudos numa das mais conceituadas 
universidades do Brasil não pode 
perder essa oportunidade: transfira 
seus estudos para a UCS.

Só na UCS você pode aproveitar 
até 100% das disciplinas já cursadas 
em outra instituição para a mesma 
graduação ou então escolher entre as 
diversas opções em todas as áreas de 
conhecimento.

Saiba mais  contatando a  área de 
relacionamento através do Whats (54) 
99919-3141.  Mas atenção: a oferta não 
é válida para o curso de Medicina.

Transfira 
seus estudos 
para a UCS e 

ganhe descontos!

Saiba acessando o QR-Code, ou 
contate nossa área de 

relacionamento através do 
Whats App (54) 99919-3141.

O técnico em segurança do trabalho colabora 
para a prevenção de riscos no ambiente de trabalho, 
desenvolvendo ações que garantam a integridade físi-
ca e a saúde das pessoas e promovendo a divulgação 
das normas de segurança da empresa. Para cursar é 
necessário ter concluído ou estar no 3ª ano do Ensino 
Médio. A área de atuação compreende empresas e de-
mais locais onde a legislação determina a presença do 
técnico em segurança do trabalho.

Mais informações no www.ucs.br/site/cetec/
cursos-tecnicos/tecnico-em-seguranca-do-trabalho.

Já o Curso Técnico em Enfermagem da UCS conta com 
uma parceria com o Hospital Tacchini. A área de atuação dos 
profissionais é bastante ampla, podendo atuar em hospitais, 
clínicas, instituições públicas ou privadas, prestação de servi-
ços, unidades básicas de saúde, laboratórios de análises clí-
nicas e unidades de diagnóstico, empresas de atendimento 
domiciliar, consultórios médicos, clínicas estéticas, escolas 
infantis e regulares e também atuar de forma autônoma.

Mais informações podem ser acessadas no site www.
ucs.br/site/cetec/cursos-tecnicos/curso-tecnico-em-en-
fermagem-bento/

Faça uma pós na UCS e ganhe um Smart Speaker Google
Que tal ganhar um Smart Speaker 

Google? O Nest Mini segunda geração é 
capaz de interagir via comandos de voz 
com você e conectar-se com diversos 
outros serviços e eletrônicos. 
Gostou? Então matricule-se numa 
Pós da UCS que você leva um pra casa.  
Inscreva-se acessando o QR-CODE:
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Horóscopo Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Confie na sua força, mas sem passar por cima dos outros. Nos relacio-
namentos, podem rolar desentendimentos, mas não desanime. 

Touro – 21/04 a 20/05
Vai ser preciso redobrar o esforço no trabalho. Ótimas energias para 
quem já tem compromisso. A conquista anda meio devagar.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Escolha as palavras com cuidado. Na paquera, não fale mais do que 
deve. O diálogo na relação continua precisando de muito tato.

Câncer – 21/06 a 21/07
Mais atenção para não ter prejuízos ou imprevistos financeiros. Nos 
assuntos do coração, a possessividade será seu maior desafio.

Leão – 22/07 a 22/08 
Atenção para não exagerar nas ordens e bater de frente com os co-
legas. Nos relacionamentos, você precisa controlar mais seu gênio.

Virgem – 23/08 a 22/09
Tente ceder em alguns pontos e busque o equilíbrio. Aposte no bom-
-senso para fugir de discussões e fique longe das redes sociais.

Libra – 23/09 a 22/10 
Será preciso redobrar os esforços no trabalho. Antes de se envolver 
com alguém, busque informações. Boa sintonia no romance. 

Escorpião – 23/10 a 21/11 
Será necessário pisar no freio em seus sonhos e projetos ambiciosos. 
Na paquera, será mais exigente. A dois, a convivência melhora.

Sagitário – 22/11 a 21/12 
Evite colocar sua saúde em risco. Você tem tudo para encarar o ro-
mance com leveza e bom humor, mas é melhor não exagerar. 

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Analise o comportamento das pessoas ao seu redor. Na paquera, al-
guém que mora longe pode chamar atenção. A dois, quebre a rotina.

Aquário – 21/01 a 19/02
Sinal de concorrência à vista. A vida a dois estará no centro das suas 
atenções, mas nem tudo será perfeito. Mostre seu lado irresistível!

Peixes - 20/02 a 20/03
Procure manter o foco no trabalho, mas atenção à saúde. Na paquera, 
avalie se vale os sacrifícios. Clima favorável no romance. 
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Cinema 
Programação de 25/11 e 01/12

GNC 1
A sogra perfeita
Comédia, 12 anos, 95 minutos.
Diariamente, 13h15, 19h30 e 
21h40, nacional.
Encanto
Animação, livre, 106 minutos.
Diariamente, 15h15 e 17h20, 
dublado.

GNC 2
Casa Gucci
Drama, 14 anos, 158 minutos.
Diariamente, 16h, legendado.
Diariamente, 19h, dublado.
Imperdoável 
Drama, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente, 22h, legendado.
Ghostbusters – mais Além
Ação, 12 anos, 125 minutos.
Dias 25, 26, 29, 30 e 1, 13h30, 
legendado.
Clifford: o gigante 
cão vermelho
Aventura, livre, 97 minutos.
Dias 27 e 28, 13h50, dublado.

GNC 3
Casa Gucci
Drama, 14 anos, 158 minutos.
Diariamente, 21h, 
legendado.
Chernobyl – O filme: 
os segredos do desastre. 
Drama, 12 anos, 136 minutos.
Diariamente, 18h15, 
legendado.
Imperdoável
Drama, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente, 15h50, 
legendado.
Noite passada em Soho
Drama, 16 anos, 117 minutos.
Diariamente, 13h35, 
legendado.

GNC 4 
Encanto 
Animação, livre, 106 minutos.
Diariamente, 14h, 16h20 e 
18h50, dublado.
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minu-
tos. Diariamente, 21h15, le-
gendado.

GNC 5
Encanto 
Animação, livre, 106 minutos. 
Diariamente, 13h20, 
dublado.
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minu-
tos. Diariamente, 15h30, legen-
dado. Diariamente, 18h30 e 
21h30, dublado.
GNC 6
Ghostbusters – Mais Além 
Ação, 12 anos, 125 minutos.
Diariamente, 13h50, 16h30 e 
19h15, dublado.
Diariamente, 21h50, legendado.

MOVIE ARTE SHOPPING 
BENTO GONÇALVES 1
Encanto
Animação, livre, 106 minutos. 
Diariamente, 14h e 16h30, dublado.
Diariamente (exceto domingo), 19h, 
dublado.
Domingo, 19h, legendado.

MOVIE ARTE SHOPPING 
BENTO GONÇALVES 2
Ghostbusters – Mais Além
Ação, 12 anos, 125 minutos.
Diariamente, 13h45, 16h e 18h30, 
dublado.
Diariamente (exceto sexta e segun-
da), 21h, dublado.
Sexta e segunda, 21h, 
legendado. 

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 
GONÇALVES 3
A Família Addams 2: Pé na Estrada
Animação, livre, 93 minutos.
Diariamente, 14h e 17h, 
dublado.
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minutos. Dia-
riamente, 20h, dublado.

MOVIE ARTE 
L’AMÉRICA SHOPPING 1
Casa Gucci
Drama, 14 anos, 158 minutos.
Diariamente, 14h30, dublado.
Diariamente (exceto sábado) 18h, 
dublado.
Sábado, 18h, legendado.
Diariamente (exceto sexta, domin-
go e terça), 21h, dublado.
Sexta, domingo e terça, 21h, legen-
dado.

MOVIE ARTE
L’AMÉRICA SHOPPING 2
Encanto
Animação, livre, 106 minutos. 
Diariamente, 14h e 16h30, dublado.
Diariamente (exceto segunda), 19h, 
dublado.
Segunda, 19h, legendado.

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 10

Rabanada de forno

INGREDIENTES
- 1 lata de leite condensado
- 1 xícara de água
- 1 colher de essência de baunilha
- 20 fatias de pão francês 
amanhecidas
- 3 ovos bem batidos
-meia colher (sopa) de açúcar 
para polvilhar
- 1 colher (chá) de canela para 
povilhar

MODO DE PREPARO
Forre uma assadeira retangular (33 cm x 20 cm) 
com papel manteiga, e unte com manteiga. Em 
um recipiente, misture bem o leite condensado 
com a água e a essência de baunilha. Passe os 
pedaços de pão nesta mistura e em seguida 
nos ovos batidos. Escorra e coloque as fatias 
na assadeira. Leve ao forno médio (180°C), 
pré-aquecido, por cerca de 15 minutos, virando 
na metade do tempo, ou até dourarem. Sirva 
polvilhada com açúcar e canela.

Sete Erros | Respostas na página 10

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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CFSVH
OPRESSIVO

TREINOAIR
ESSAISCA
SRADIOI
DMOMCOPA

GOLEPRAV
RAINHAEREI

RERITMO
CALMATIE
OIPROLZ

QUIBEARABE
RALARGEL

BIBLIOTECA
SAASOMAR

Casa do 
Congresso
Nacional

Ar, em
francês

Prepara-
ção para

o jogo

1.051, em 
algarismos
romanos

Substitui
os ossos,

nos
tubarões

Fio
inflamável

da vela

Porção
que se
bebe

Nome
da letra

"M"

Casal de
soberanos

Herói de
"As Mil e
Uma Noi-
tes" (Lit.)

O do
Carnaval

é o samba

Cuidar;
tomar
conta 

Bolinho
de carne
e trigo

Ela, em 
espanhol

Traje
para 

formatura

Ferir a
pele de

leve, arra-
nhando

O espaço
destinado
à leitura

Tirânico;
cruel

Vermelho,
laranja,
amarelo,

verde,
azul, anil,

violeta 

Salientar;
sublinhar 
Sustentam

o corpo

Cópias de
contratos

Marca 
do plural

Sessenta
minutos
Costume
nocivo

(?) coisa:
isso

Decímetro
(símbolo)  

A 1a mídia
eletrônica
Exame do 
MEC (sigla)

Para
(contração)
Consoan-
te muda

Anexo da
cozinha

Diretor de
faculdade

É usada
no anzol

O número
como o 3

Tranqui-
lidade

Saudação
popular

Em (?) de:
em favor
Idioma 
do Egito

Ácido da
aspirina
Acres-
centar 

Fixador
de cabelo

Estou
(pop.) 

(?)-sangue,
pássaro

vermelho
Escassos

3/aas — air — tiê. 4/ella. 5/quibe. 6/frisar.

Encanto
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Sicredi Serrana inaugura agência 
Agro em Bento Gonçalves

Inovação 

A quarta agência 
no município está 
localizada no 
bairro Cidade Alta, 
com atendimento 
direcionado e 
especializado para 
o agronegócio e 
agricultura familiar 

A Sicredi Serrana RS/ES 
acredita e investe no potencial 
do agronegócio e da agricultu-
ra familiar desde a sua funda-
ção. Para se aproximar ainda 
mais dos produtores rurais e 
da comunidade, a cooperativa 
inaugurou a agência Agro em 
Bento Gonçalves – a quarta 
casa da instituição financeira 
cooperativa no município e a 
primeira da cidade direcionada 
ao atendimento do agro. O obje-
tivo é potencializar o segmento 
entregando para os associados 
a plenitude da proposta de va-
lor. O evento de inauguração 
aconteceu no dia 23 de novem-
bro e reuniu lideranças muni-
cipais, entidades e convidados, 

seguindo todos os protocolos de 
segurança. 

Projetada para bem acolher, a 
Agro Bento apresenta um ambien-
te inspirado nas culturas da re-
gião, oferecendo um atendimento 
personalizado e com profissionais 
especialistas na área. Com 533m², 

a agência conta com estaciona-
mento privativo e infraestrutura 
completa, oportunizando um local 
de proximidade e convivência en-
tre os associados.

A Serrana iniciou suas opera-
ções em Bento Gonçalves no ano 
2000, quando foi aberta a primeira 

agência, hoje localizada no Centro. 
Em seguida foram inauguradas a 
unidade do bairro Cidade Alta, em 
2008, e São Roque, em 2011. Para 
2022, a cidade ganhará mais uma 
agência urbana no bairro Licorsul. 
“O movimento reflete os investi-
mentos no município, com o pro-

pósito de ser cada vez mais a ins-
tituição financeira cooperativa da 
comunidade, dos nossos associa-
dos”, destaca Marcos André Balbi-
not, presidente da Sicredi Serrana. 

Para o gerente da Agro Bento, 
Marcelo Luis Bettoni, mais do que 
estreitar o relacionamento de 21 
anos na comunidade, a nova agên-
cia busca fortalecer o contato com 
o associado, oferecendo experiên-
cias que vão além das suas neces-
sidades financeiras.  “O relaciona-
mento com o agro não se limita a 
esta agência, ele pode ocorrer na 

residência ou empresa do as-
sociado, pois investimos em 
tecnologia que nos permite 
atendê-lo onde ele desejar. 
Nós acreditamos no potencial 
da nossa gente, do nosso mu-
nicípio”, afirma.

A Agro Bento está localiza-
da na rua Olavo Bilac, esquina 
com a rua República, no bairro 
Cidade Alta. A partir de segun-
da-feira, dia 29, a agência esta-
rá aberta ao público agro com 
horário de atendimento das 
10h às 16h. 

fotos: Eder Tondello

Agência estará aberta ao público agro a partir de segunda-feira, dia 29, com atendimen-
to das 10h às 16h.

Equipe da Agro Bento especializada no segmento do 
agronegócio e da agricultura familiar  
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“Neste ano, a expectativa da 
campanha Padrinhos na Escola é de 
atingir 3.500 alunos que precisam 
de material escolar”

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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“Cresce o número de 
profissionais que não 
possuem habilitação atuando 
na área da estética” 

Previsão do tempo

Sol com muitas nuvens durante 
o dia e períodos de céu 

nublado. Noite 
com muitas nuvens. 

27/11
13º
23º

Sol com muitas nuvens. 
Período de céu nublado com 

chuva. À noite 
o tempo fica firme

26/11
15º
24°

Sol com 
algumas nuvens.

Não chove

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

28/11
12º
29º

Programação gratuita
Pelo menos 17 mil pessoas já acompanharam 
as atrações do Natal Bento
Estimativa 
da prefeitura 
municipal mostra 
participação intensa 
na programação 
natalina na cidade. 
Final de semana 
reserva mais 
atrações

Raquel Konrad
Pelo menos 17 mil pessoas 

já acompanharam as atrações da 
programação do Natal Bento, que 
iniciou no último dia 11/11. A 
estimativa da prefeitura leva em 
conta a circulação de pessoas na 
Via Del Vino, no centro, durante as 
apresentações de Natal.

De acordo com o secretário 
de Turismo de Bento Gonçalves, 
Rodrigo Parisotto, a palavra que 
resume os primeiros 15 dias de 
Natal Bento é “surpreendente”. 
“Percebemos como a comunidade 

de Bento se envolve e participa e 
isso é extraordinário. Ver tantas 
crianças brincando com seus pais 
e amigos transforma o Natal em 
pura magia. A programação deste 
ano está repleta de apresentações 
que realmente encantam e trazem 

o espírito mais puro do Natal. A 
presença diária de pessoas pelo 
centro da cidade e outros pontos 
onde há decoração é intensa e isso 
nos faz acreditar que o Natal deste 
ano realmente está lindo”, destaca 
Parisotto.

O secretário também destaca 
a presença de turistas no Natal 
Bento. “Posso dizer que é o ano 
que mais sotaques diferentes te-
mos ouvido durante as apresenta-
ções no centro de Bento. Turistas 
que estão pela cidade têm partici-
pado, aproveitam a programação 
criada para nossa comunidade e 
aproveitam enquanto estão por 
Bento. Acredito que o formato 
atual do Natal também se torna-
rá um grande atrativo turístico”, 
pontua.

ATRAÇÕES DO
FINAL DE SEMANA
A programação do Natal Ben-

to inclui apresentações nas quin-
tas-feiras, sábados e domingos. 
Neste sábado, escolas de danças 
locais apresentam peças de tea-
tro, de dança e música, inspirados 
no filme Rio, a partir das 20h. A 
noite prevê ainda show com a 
banda Canarinhos. Já no domin-
go, a apresentação é inspirada no 
filme Frozen, também a partir das 
20h, na Via Del Vino. “Sem dúvi-
das será muito emocionante e 
divertido. A criançada vai adorar”, 
destaca Parisotto. 

KIAORA

Bento em Vindima
Prefeitura justifica 
investimento de mais de 
R$ 720 mil em desfiles

Raquel Konrad
Foi publicado no diário oficial 

de Bento Gonçalves na quinta-
-feira, 25/11, a contratação de em-
presa “Rafael dos Santos Homem” 
para elaboração de desfile perfor-
mático com seis apresentações 
na Vindima 2022 de Bento, com 
o custo de R$ 682 mil. Além disso, 
a prefeitura também publicou a 
contratação de Rodrigo Soltton, no 
valor de R$ 38 mil, para execução 
de direção e produção musical do 
desfile sobre a história do vinho, 
neste mesmo evento. Juntos, os 
investimentos somam R$ 720 mil.

Os valores chamaram a aten-
ção da comunidade. O SERRA-
NOSSA conversou com secretário 
de Turismo de Bento Gonçalves, 
Rodrigo Parisotto, que detalhou 
que os R$ 682 mil incluem a con-
cepção visual temática, formação 
da equipe de desfile, coreogra-
fias, figurantes, ensaios, figuri-
nos, adereços, plataformas para 
os sete carros alegóricos de até 8 
metros e a realização de seis des-
files em via pública com percurso 
de até 500 metros e duração de 
até 1 hora e 30 minutos. “Serão 

seis desfiles iguais, pois estão 
vinculados à temática do Bento 
em Vindima e, pelo investimen-
to na construção dos carros, foi 
possível realizar este número de 
apresentações, pois trata-se da 
construção de 7 carros alegóri-
cos”, justifica o secretário.

De acordo com ele, os desfi-
les acontecerão aos domingos, às 
18h, em toda a extensão da rua 
Marechal Deodoro seguindo até a 
Igreja Santo Antônio. “Serão três 
desfiles em janeiro, nos dias 16, 
23 e 30, e em fevereiro nos dias 
6, 13 e 20. Em caso de chuva os 
eventos são transferidos para dias 
a definir junto à organização”.

Já a contratação de Soltton se 
justifica para a concepção e com-
posição da trilha sonora, gravação 
e orquestração das músicas, con-
tratação e ensaio com cantores, 
Gravação com cantores, mixagem 
e masterização, edições e ajus-
tes, execução de seis desfiles. “As 
composições devem seguir 7 te-
máticas que serão de cada ala do 
desfile totalizando até 1h30min, 
dividida em 3 etapas de 30 minu-
tos cada”, explicou Parisotto.


