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Uma década de reivindicações

Apesar de a prefeitura ter iniciado serviços de melhorias no local em setembro, ainda não há projetos 
concretos para resolver problemas de congestionamento e insegurança

Geral | 10 e 11 

Eduarda Bucco

“Falta interesse do Poder Público”, 
desabafam empresários sobre 
situação do Trevo do Santa Rita

Censo Imobiliário

Especial | 3 

Levantamento da Ascon Vinhedos, divulgado nesta semana, aponta que 45% dos imóveis em 
oferta no município estão em construção

Maioria dos 
imóveis à 
venda em 
Bento custa 
de R$ 400 mil 
a R$ 800 mil 

Marcelo Cedeño

História, fé e turismo 
em mais de 250km

Rota dos Capitéis

Geral | 6 

Projeto de uma nova rota pretende ligar Bento, 
Monte Belo, Santa Tereza, Pinto Bandeira e 
Garibaldi por meio de seus históricos capitéis 

Fabiano Mazzotti

Secretário de Mobilidade 
Urbana, Marcos Barbosa, 
deixa o cargo na prefeitura

De volta à Câmara

Política | 7 

Notícia sobre sua saída foi publicada pela 
prefeitura na quarta-feira, 01/12. Assume 
interinamente o secretário de Governo, 
Henrique Nuncio

Delegacia de Bento 
passa a contar com 
‘Sala das Margaridas’

Violência doméstica

Segurança | 9 

Espaço é voltado para o atendimento 
humanizado das vítimas e busca encorajar 
o registro de ocorrências contra o agressor
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Dados evidenciam impacto da vacinação na 
redução de casos, internação e óbitos em Bento

COVID-19

As reduções 
foram de 82,1%, 
86,8% e 84%, 
respectivamente, de 
acordo com dados 
captados até o dia 
25/11

A secretaria da Saúde, através 
do Setor de Epidemiologia e Coor-
denação de imunização, divulgou 
nesta segunda-feira, 29/11, infor-
mações sobre a cobertura vacinal 
contra o Coronavírus e casos de 
infecção, internação e óbitos.

Os dados, captados até 25 
de novembro, demonstram que 
a vacinação teve um importante 
impacto na redução dos casos de 
infecção (82,1%), de internação 
(86,8%) e de mortes (84,0%) por 
Coronavírus. Conforme a secreta-
ria de Saúde, essa redução foi se 
tornando cada vez mais expres-
siva à medida que as coberturas 
vacinais foram aumentando ao 
longo dos meses, e teve maior im-
pacto quando a vacinação passou 
a contemplar os adultos menores 
de 60 anos e a população mais jo-
vem do município.

Para o cálculo da cobertura 
vacinal, foi utilizada como base 
populacional o número de habi-
tantes residentes no município na 
faixa etária de 10 anos ou mais, 

relativa ao ano de 2021.
Foram consideradas as doses 

de todas as vacinas disponíveis 
(CoronaVac, Pfizer, Janssen e As-
traZeneca) que foram aplicadas 
como dose 1 (D1) e como dose 2 
(D2), desde janeiro, até novembro 
de 2021.

ANÁLISE DE DADOS
O número de pessoas infecta-

das, o número de pessoas interna-
das e o número de óbitos associa-
dos à infecção pelo Coronavírus 
começou a cair no mês de julho, 
quando a cobertura vacinal com a 
primeira dose das vacinas contra 
o coronavírus atingiu 60,7%, e a 
da segunda dose atingiu 27%.

Conforme a secretaria da Saú-
de, é importante ressaltar que, a 
partir do mês de junho, as vacinas 
que eram aplicadas somente na 
população da terceira idade e nos 
grupos prioritários (profissionais 
de saúde, por exemplo) passaram 
a ser aplicadas, progressivamen-
te, nas demais faixas etárias, até 
chegar nos jovens menores de 20 
anos, no mês de outubro.

A partir de julho, a redução 
dos casos de óbitos, de interna-
ções e de infecção foi progressiva 
e expressiva, chegando a apenas 4 
mortes, 17 internações e 120 ca-
sos de infecção pelo Coronavírus 
no mês de novembro, um dos me-
nores números desde o início da 
pandemia.

Em novembro, a cobertura 
vacinal da dose 1 e da dose 2 atin-

giu 86,7% e 71,7%, respectiva-
mente (dados parciais).

AVALIAÇÃO ENTRE
OS TRIMESTRES
No segundo trimestre de 

2021 (abril a maio), quando a co-
bertura vacinal da primeira dose 
era de 43,3% e da segunda dose 
de 16,5%, houve um aumento do 
número médio de óbitos, de inter-
nações, e uma pequena redução 
no número médio de casos de in-
fecção pelo Coronavírus.

Nos dois primeiros meses 
do 4º trimestre (outubro e no-
vembro), houve uma expressiva 
redução no número médio de 
óbitos, de internações e de casos 
de infecção pelo Coronavírus. Em 
relação às mortes, ocorreu uma 
redução de 84,0%, passando de 
34 casos no segundo trimestre 
para apenas 5 casos no quarto 
trimestre.

Do mesmo modo, o número 
médio de pessoas infectadas re-
duziu 82,1%, passando de 1.623 
para 291 casos.

A queda foi mais expressiva 
no número médio de internações, 
que reduziu 86,8%, passando de 
226 no segundo trimestre para 30 
internações no quarto trimestre.

A secretária de saúde, Tatiane 
Misturini Fiorio, destacou que “os 
dados demonstram que a procura 
da população pela vacinação e os 
esforços da secretaria para que 
todos tenham alcance ao imuni-
zante estão sendo importantes 

para que tenhamos uma diminui-
ção nos casos e óbitos. Nós mante-
mos vigilantes e atentos às novas 
variantes”, destaca.

FONTE DOS DADOS
Os dados foram contabiliza-

dos pelo Sistema de Informação 
do Programa Nacional de Imu-
nizações (SI-PNI). Para as inter-
nações hospitalares, foram uti-
lizados os dados do Sistema de 
Informação de Vigilância Epide-
miológica da Gripe (SIVEP-Gripe), 
considerando a data da notifica-
ção dos casos. Foram contabili-
zadas somente as internações de 
pessoas residentes no município, 
ocorridas em todos os hospitais 
do Rio Grande do Sul, entre os me-
ses de janeiro e novembro.

Para os casos de pessoas com 
infecção confirmada para o coro-
navírus, foram utilizados os dados 
do Sistema de Informação E-SUS, 
considerando a data da confirma-
ção dos casos. Foram contabiliza-
dos somente os casos confirma-
dos de pessoas não internadas e 
residentes no município, notifica-
dos em todo país, entre os meses 
de janeiro e novembro.

Para os casos de óbitos asso-
ciados à infecção pelo coronaví-
rus, foram utilizados os dados do 
Sistema de Informação de Mor-
talidade (SIM), e do SIVEP-Gripe 
considerando a data de ocorrên-
cia do óbito. Foram contabiliza-
dos somente os óbitos de pessoas 
residentes no município,

Terceira dose da COVID-19 
é ampliada para pessoas a 
partir de 50 anos em Bento

Na quarta-feira, 01/12, a pre-
feitura de Bento Gonçalves deu 
início a uma nova etapa para apli-
cação da terceira dose da vacina 
contra a COVID-19 nas unidades 
vacinadoras. A partir de agora, po-
dem procurar o serviço de saúde 
pessoas com mais de 50 anos que 
realizaram a segunda dose (Pfizer, 
CoronaVac e AstraZeneca) no inter-
valo de cinco meses. 

Os moradores podem se va-
cinar nas unidades de saúde do 
Zatt, Zona Sul, Eucaliptos, Licorsul, 
Central, Maria Goretti, Santa Marta, 
Conceição, Aparecida, Santa Helena 
e Progresso. O horário é de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 
13h às 16h30. 

Ainda podem ser realizadas 
nas unidades de saúde a primeira 
dose para pessoas a partir dos 12 
anos (necessário apresentar docu-
mento com foto e cartão do SUS); 
a segunda dose da CoronaVac para 
quem fez a primeira dose até 05 
de novembro, a Pfizer para quem 
fez a primeira dose até 26 de se-
tembro e a Astrazeneca/Covishield 
para quem fez a primeira dose até 
30 de setembro. Já em relação à 
terceira dose também estão sen-
do vacinadas as pessoas com alto 
grau de imunossupressão, acima 
de 18 anos e com esquema vacinal 
completo há pelo menos 28 dias e 
profissionais da saúde vacinados 
há mais de cinco meses.

Na quinta-feira, 02/12, a 
caravana da vacina contra a co-
vid-19 passou pelos bairros 
Universitário, São Roque e Zatt. 
Foram aplicadas a primeira e se-
gunda dose (AstraZeneca, Pfizer e 
CoronaVac). O roteiro teve início 
às 18h e encerrou às 21h. 

Na terça-feira, 30/11, a am-

Caravana da vacina segue nos bairros 
bulância da Saúde passou pelos 
bairros Cohab, Licorsul e Borgo e 
vacinou cerca de 50 pessoas. A ação 
teve início na segunda-feira passa-
da, 22/11, imunizando o total de 
533 pessoas até a última divulga-
ção. Conforme a prefeitura, novos 
roteiros serão anunciados diaria-
mente, conforme a necessidade.
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Maioria dos imóveis ofertados em Bento 
custa de R$ 400 mil a R$ 800 mil

Censo Imobiliário

Levantamento da 
Ascon Vinhedos 
aponta que apenas 
18,6% de unidades 
à venda na cidade 
são da faixa 
econômica. Bairro 
Imigrante é o que 
mais tem unidades 
em oferta

Raquel Konrad
Como já é tradição, todos os 

anos a Ascon Vinhedos realiza 
o Censo Imobiliário, pesquisa 
mercadológica que busca di-
mensionar o número de imóveis 
ofertados em Bento Gonçalves. 
Divulgado na nesta semana, o le-
vantamento de 2021 aponta que 
a maioria dos imóveis ofertados 
na cidade, 38,9%, custa de R$ 
400 mil a R$ 800 mil, enquanto 
unidades da faixa econômica, 
abaixo de R$ 225 mil, represen-
tam apenas 18,6% do montante 
total.

A pesquisa é feita em em-
preendimentos residenciais e 
comerciais de Bento Gonçalves 
através dos projetos aprovados 
pelo IPURB, com áreas superio-

res a 500 m². Não entram na pes-
quisa obras industriais e apenas 
participam imóveis destinados à 
comercialização. Foram identifi-
cados 141 empreendimentos no 
município, que tem para venda 
1137 unidades –1068 unidades 
residenciais (93,9% do total) e 
69 unidades comerciais – salas/
lojas (6,1% do total).

VALORES
Das unidades em oferta em 

Bento, 33,07% estão na plan-
ta, 44,85% em construção e 
22,08% concluídos. Em relação 
ao valor de venda, 18,6% são 
de imóveis da faixa econômica, 
5,0% são unidades de R$ 225  
mil a R$ 300 mil, 7,6% custam 
de R$ 300 mil a R$ 400 mil, 
12,6% de R$ 500 mil a R$ 600 
mil, 13,5% de R$ 600 mil a R$ 
800 mil, 16,1% de R$ 1 milhão 
a R$ 2 milhões e 5,7% acima de 
R$ 2 milhões.

Unidade com dois dormitó-
rios lideram a oferta em Bento: 
são 537, contra 64 de um dormi-
tório, 455 de três e 12 de quatro. 
Já o número de salas comerciais 
novas à venda em Bento é de 30, 
contra 39 lojas.

BAIRROS
Em relação aos bairros que 

contam com mais imóveis em 
oferta, quem lidera é o Imigran-

te, com 193 unidades, seguido 
do São Francisco, com 142, do 
Centro, com 133, e Cidade Alta, 
com 92. Já os bairros que mais 
venderam foram o Cidade Alta, 
com 68, seguido do Imigrante, 
com 46, São Francisco, com 42, 
e Centro, 42.

AUMENTO 
DE VENDAS
Segundo Rafael Panazzolo, 

coordenador da pesquisa, é pos-
sível perceber uma sensível me-
lhora nas vendas se comparado 
ao período anterior, com um 
incremento na comercialização 
de imóveis maiores, com três 
dormitórios. “Esse movimento 
do mercado pode ser relaciona-
do à pandemia da Covid-19 que 
fez com que as pessoas ficassem 
mais em casa e buscassem espa-
ço maiores para a convivência 
e trabalho home office”, afirma. 
Além disso, Panazzolo destaca 
também um aumento significa-
tivo no número de lançamentos. 
“No Censo deste ano, identifi-
camos 784 unidades lançadas, 
representando um aumento de 
quase 120% em comparação 
ao período 2019/2020 quando 
foram lançadas 359 unidades, 
significando um reaquecimen-
to do setor após um período de 
retração no início da pandemia”, 
conclui.

Marcelo Cedeño

Indústria
Produção 
industrial dá sinais 
de desaquecimento

A Sondagem Industrial do RS 
em outubro, divulgada na segun-
da-feira, 29/11, pela Federação 
das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), mostra 
preocupação entre os empresá-
rios gaúchos com sinais de desa-
quecimento na economia, por con-
ta do ritmo menor de crescimento 
da produção e do emprego, além 
de  acúmulo nos estoques. O índi-
ce da produção recuou de 53,8, em 
setembro, para 51,7 pontos, em 
outubro. Acima de 50, continua a 
mostrar avanço da produção, mas 
a redução superior a dois pontos 
indica que ele foi menor e menos 
disseminado do que em setembro.

Embora tenha sido a sexta 
alta consecutiva na produção, a 
sua intensidade esteve abaixo da 
esperada para o mês, com base na 
média nos anos anteriores (53,8 
pontos). O emprego também caiu 
fortemente, de 53 para 50,9 entre 
setembro e outubro. Ao manter-se 
superior aos 50 pontos, registrou 
16 meses consecutivos de alta, 
mas a mais fraca desse período.

A utilização da capacidade 
instalada (UCI) ficou em 76%, um 
ponto percentual maior do que 
setembro e 3,2 pontos percentu-
ais acima da média de outubro 
dos anos anteriores. Na avaliação 
dos empresários gaúchos, porém, 
a UCI ficou praticamente no nível 
usual do mês, conforme o índice 
de UCI em relação ao usual – 50,5 
pontos -, muito próximo da linha 
divisória dos 50.
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Bento e Garibaldi assumem as 
primeiras colocações no ranking de 
Sustentabilidade de Limpeza Urbana

Destaque no RS

Municípios aparecem 
em primeiro e 
segundo lugar, 
respectivamente, na 
tabela do Sistema 
Nacional de Limpeza 
Urbana, que destaca 
20 cidades do Rio 
Grande do Sul

Na última semana ocorreu em 
Porto Alegre o Seminário Caminhos 
para o Desenvolvimento Sustentá-
vel da Gestão de Resíduos Sólidos 
no Rio Grande do Sul. No evento 
foi divulgado o Índice de Sustenta-
bilidade de Limpeza Urbana 2021 
(ISLU), destacando que Bento Gon-
çalves é considerado, hoje, o muni-
cípio gaúcho com o melhor serviço 
de limpeza urbana. Já Garibaldi as-
sume a 2ª colocação no Estado. O 
estudo foi realizado pelo Sindicato 
Nacional das Empresas de Limpeza 
Urbana (Selurb), em parceria com 
a PWC Brasil.

De acordo com a prefeitura de 
Bento, um dos fatores que fazem 
com que o município esteja entre 
os mais limpos do Estado está re-
lacionado ao trabalho de separação 
dos resíduos. Na cidade existem 
seis tipos de coleta: reciclável, or-

gânico, vidro, móveis, entulhos e 
resíduos especiais. Em relação ao 
recolhimento de entulhos como 
eletrodomésticos e resíduos es-
peciais, como eletrônicos, pneus 
e medicamentos, os materiais são 
entregues na secretaria de Meio 
Ambiente, Unidades Básicas de 
Saúde ou em empresas especializa-
das que fazem também a destina-
ção correta desse tipo de material. 
“As nossas equipes procuram dei-
xar a cidade limpa e cuidada para 
a nossa população. E o resultado é 
visto neste índice que coloca Ben-
to nas primeiras posições. É o tra-
balho diário feito com dedicação”, 
destaca o prefeito Diogo Siqueira.

“Esses dados representam 
um trabalho da secretaria através 
das equipes da limpeza urbana e 
setor de educação ambiental, que 
percorre todos os bairros do muni-
cípio, sensibilizando os moradores 
da importância da correta separa-
ção do lixo”, comenta o secretário 
de Meio Ambiente, Claudiomiro 
Dias. Ainda segundo ele, “são co-
letadas diariamente uma média de 
25 toneladas de resíduos, que são 
destinados a associação dos reci-
cladores, que realizam a triagem 
diária. Deste material, pelo menos 
23% são reciclados”.

Já em Garibaldi, além de ser-
viços para descarte correto de 
resíduos, a prefeitura destaca as 
parcerias que ampliam a conscien-

tização. O trabalho para destinar o 
lixo de forma adequada ocorre na 
área central e no interior, com diá-
logo e ações. “Os garibaldenses são 
exemplo e podem se orgulhar deste 
destaque, que só comprova a im-
portância de destinar corretamen-
te os resíduos. Isso também ajuda 
na qualidade de vida e na saúde da 
população”, avalia a prefeita Márcia 
Pedersetti.

A secretaria municipal do Meio 
Ambiente de Garibaldi disponibili-
za ecopontos para a separação ade-
quada dos resíduos. “Os recicláveis 
são destinados à Cooperativa de 
Catadores de Materiais Recicláveis 
de Garibaldi. Por isso, é fundamen-
tal que a população nos ajude, fa-
zendo a sua parte na hora de sepa-
rar o lixo seco dos orgânicos, pois 
isso reflete no potencial de rea-
proveitamento desses materiais. O 
ranking é um estímulo para seguir 
em frente”, destaca o secretário da 
pasta, Anderson Dalla Rosa.

Os ecopontos estão disponíveis 
no Ginásio Municipal de Esportes e 
podem ser ampliados para outros 
locais do município, contemplando 
também o recolhimento de resídu-
os eletrônicos. Já lâmpadas e pilhas 
(logística reversa) têm destino es-
pecífico. A prefeitura também dis-
ponibiliza um contêiner de volu-
mosos, em formato itinerante, para 
itens grandes e secos, como sofás, 
camas e armários.

ECOSPORT 2.0 TITANIUM 
16V FLEX 4P AUT.
2018 | BRANCA

HILUX 3.0 SRV 4x4 CD 
16V TURBO DIESEL AUT.
2012 | CINZA

FRONTIER 2.5 XE 
4x4 CD TURBO
2012 | CINZA

SANDERO 1.6 STEPWAY 
RIP CURL 8V FLEX
2016 | PRATA

HILUX SW4 3.0 SRV 4x4 
7 LUGARES 16V AUT.
2011 | PRATA

HILUX SW4 2.8 4x4 16V TURBO 
INTERCOOLER DIESEL AUT.
2020 | BRANCA

MASTER 2.3 FURGÃO 
L1H1 16V TURBO
2014 | BRANCA

ONIX 1.4 MPFI LTZ 8V 
FLEX 4P MANUAL
2016 | PRATA

TORO 2.0 16V TURBO DIESEL 
RANCH AT 4x4 AUT.
2020| PRETO

PAJERO TR4 2.0 4x4 16V 
140CV FLEX 4P AUT.
2012 | PRETA
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Nova rota irá ligar cinco municípios da 
região por meio de seus capitéis

Fomento ao turismo

O projeto da 
‘Rota dos Capitéis 
– caminhos da 
imigração e fé’ foi 
apresentado na noite 
de segunda-feira, 
29/11. Proposta 
contempla 12 
roteiros entre Bento, 
Monte Belo do Sul, 
Santa Tereza, Pinto 
Bandeira e Garibaldi, 
totalizando mais de 
250km

Eduarda Bucco
O projeto de mais um atrativo 

para a região da Serra Gaúcha foi 
apresentado na noite de segunda-
-feira, 29/11, em Bento Gonçalves. 
Encabeçado pela secretaria de Tu-
rismo de Bento, com apoio do CIC-
-BG, a proposta da ‘Rota dos Capi-
téis – caminhos da imigração e fé’ 
contempla 12 roteiros entre Bento, 
Monte Belo do Sul, Santa Tereza, 
Pinto Bandeira e Garibaldi, todos 
conectados pelos capitéis – peque-
nos oratórios feitos de madeira ou 
pedra – construídos pelas famílias 
de imigrantes. No total, são mais 

de 250km voltados a passeios au-
toguiados de carro, de bicicleta ou 
a pé.

Conforme o secretário de 
Turismo de Bento, Rodrigo Ferri 
Parisotto, a ideia foi inspirada nos 
Caminhos de Santiago, em Santiago 
de Compostela, na Espanha. Para 
tanto, foi pensada em uma carac-
terística em comum que conecta os 
cinco municípios: os capitéis e suas 
histórias de fé e devoção. “Quando 
chegaram os primeiros imigran-
tes, trouxeram consigo a cultura 
da construção de um ponto de fé e 
agradecimento por uma graça con-
quistada. Quando lemos as histó-
rias dos capitéis, encontramos re-
latos desde famílias agradecendo a 
cura de um ente querido, pais agra-
decendo o casamento das filhas, até 
agricultores comemorando uma 
boa colheita”, relata. Ainda segundo 
o secretário, os roteiros também se 
conectam e se assemelham por, no 
passado, terem pertencido a uma 
mesma cidade. “Antigamente, todas 
essas cidades eram ou colônias ou 
distritos de Bento”, recorda. 

Para construção dos roteiros 
que integram a grande rota, o pro-
jeto se baseou nas obras “O Livro 
do Capitel”, do escritor Fabiano 
Mazzotti, e “Perto das Estrelas”, de 
Charles Tonet e Tânia Tonet, com 
trabalho de pesquisa feito pelo 
Circolo Trentino di Garibaldi e lide-
rado pelas integrantes Mônica De 
Antoni Farias, Ângela Maria Peretti 
e Edi Mattuella Debenetti. Os rotei-

ros de Bento, Monte Belo, Santa Te-
reza e Pinto Bandeira se basearam 
no trabalho de geolocalização da 
obra de Mazzotti. Já o roteiro de Ga-
ribaldi ainda está em construção. 
“O município está ativo na elabora-
ção desse mapeamento para, então, 
formalizarmos esse roteiro para se 
integrar à macrorrota”, revela Pari-
sotto. No total, a rota deverá contar 
com cerca de 200 capitéis.

Além de manter viva a história 
de cada um dos capitéis e, de for-
ma geral, a história de fé e devoção 
dos imigrantes, a rota deverá ser-
vir como um incentivo à expansão 
do turismo na região. “Esse tipo 
de projeto fomenta novos empre-
endimentos e traz mais opções de 
atrações aos turistas. Mais para a 
frente, a rota poderá atrair pousa-
das, restaurantes e outros empre-
endimentos. Também haverá maior 
pressão para o desenvolvimento da 
infraestrutura do local, para cons-
trução de ciclovias, por exemplo”, 
destaca o secretário.

Agora, após a apresentação do 
projeto, a ideia é que cada muni-
cípio contrate uma empresa para 
roteirização do percurso. Em Ben-
to, a elaboração da licitação para 
contratação já está em andamento. 
“O pedido já foi encaminhado para 
a secretaria de Finanças e está sen-
do avaliado junto à procuradoria 
para avaliar os trâmites legais. As-
sim que estiver tudo de acordo, irá 
ser lançada a licitação”, adianta. A 
empresa contratada será responsá-
vel por traçar as características de 
cada percurso – questão de altime-
tria e tipo de estrada, por exemplo 
– além de criar sinalizações para 
cada roteiro, com orientações para 
motoristas, ciclistas e pedestres, 
além de informações sobre a histó-
ria dos capitéis.

A ideia, ainda, é que a rota 
contemple outros municípios da 
região no futuro, os quais também 
são marcados pela demonstração 
da fé em cada um de seus históricos 
capitéis.

Divulgação/Prefeitura Fabiano Mazzotti

Bento contará com 
totem na entrada do 
Vale dos Vinhedos

Demanda antiga

Foi autorizada na terça-
-feira, 30/11, a abertura de 
licitação para contratação de 
empresa para construção de 
um portal no Vale dos Vinhedos 
(totem). O projeto no valor de 
R$ 276.251,10 compreende a 
construção do totem no km 13 
da ERS-444, acesso principal ao 
Vale dos Vinhedos, com recuo 
para parada de veículos e ilumi-
nação, e mapa do roteiro para 
localização.

A obra atende a uma deman-
da antiga local, baseada na ne-
cessidade de demarcar o início 
da rota de enoturismo Vale dos 
Vinhedos, sendo um dos projetos 

mais antigos dos empreendedo-
res da região, citado na ata de 
fundação da Aprovale em 1995.

A obra do totem tem emenda 
parlamentar de R$ 250 mil, en-
caminhada pelo do deputado fe-
deral Pedro Westphalen. “É uma 
demanda da região e um ponto 
que irá engrandecer ainda mais o 
Vale dos Vinhedos, servindo para 
identificação, localização e para-
da de quem visita o local”, disse 
o secretário de Desenvolvimento 
da Agricultura, Volnei Christó-
foli, que auxiliou na captação da 
emenda.

A licitação será aberta nas 
próximas semanas.

Divulgação/Prefeitura

Reúna os
amigos

saborear 
as delícias

e venha se 
divertir e

Alameda Fenavinho, 318, Bento Gonçalves 
54 3698 1178 | 99635 3077
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Política
Caiu! Marcos Barbosa deixa a Secretaria de Mobilidade 
Urbana e volta para a Câmara de Vereadores
Oficialmente, a 
informação é de que 
Barbosa pediu para 
sair. Nos bastidores, 
circula a versão 
de que problemas 
e denúncias na 
gestão da pasta 
teriam causado seu 
pedido de demissão. 
Agora, ele volta 
para a Câmara na 
cadeira até então 
ocupada pelo 
vereador Raquete 
(Republicanos).

Raquel Konrad
Após 11 meses que assumiu 

a Secretaria de Gestão Integrada 
e Mobilidade Urbana (SEGIMU) 
de Bento Gonçalves, Marcos Bar-
bosa deixa o comando da pasta. A 
notícia foi publicada nesta quar-
ta-feira, 01/12, pela Prefeitura 
Municipal. Quem assume seu lu-
gar interinamente é o secretário 
de Governo, Henrique Nuncio. Já 
Barbosa, que foi eleito para seu 
quarto mandato como vereador 
no ano passado, volta para a Câ-

mara de Vereadores no lugar de 
Leopoldo Benatti, o Raquete. 

O comunicado publicado pela 
prefeitura diz que Marcos Barbo-
sa solicitou o seu retorno para o 
Legislativo Municipal. Para o SER-
RANOSSA, o vereador afirmou 
que “o melhor treinador tem que 
sair quando o time é campeão”. 
“A gente fez um belo trabalho e 
alcançamos nosso objetivo de 
atender a comunidade em algu-
mas questões, como iluminação, 
pintura e também mudanças na 
mobilidade urbana. Agora temos 
uma nova missão para 2022 e 
o importante é que deixamos 
um legado bem bacana. Muitos 
lamentaram nossa saída, mas é 
o momento certo. O bom treina-
dor tem que sair quando o time é 
campeão e não ser demitido, por-
que daí não pega legal”, afirmou.

BASTIDORES
Informações dos bastidores, 

porém, dão conta de que a ima-
gem de Barbosa estava gerando 
desgaste para a administração 
municipal, após denúncias so-
bre a venda ilegal de túmulos no 
cemitério de Bento, envolvendo 
servidores da secretaria, e tam-
bém sobre o caso de uma carga de 
paralelepípedos que foi comprada 
pela prefeitura e descarregada em 
uma empresa privada de proprie-
dade da irmã do então secretário, 
no bairro Santa Rita. 

A denúncia do cemitério, que 
aponta que integrantes da Secre-
taria de Mobilidade Urbana desta 

gestão e de administrações passa-
das vendiam irregularmente tú-
mulos, inclusive descartando res-
tos mortais em lixeiras comuns, 
está nas mãos da polícia civil e do 
Ministério Público. De acordo com 
o promotor Alécio Nogueira, do 
Ministério Público (MP) de Bento 
Gonçalves, o material encaminha-
do pela administração está sob 
análise. Já a procurador-geral do 
município, Sidgrei Spassini, afir-
ma que a investigação realizada 
pela prefeitura, inclusive a pedido 
de Marcos Barbosa, foi encami-
nhada para Unidade de Controle 
Interno, MP e polícia e que seu 
conteúdo não pode ser divulgado 
porque conta com depoimentos. 
Segundo o delegado Rodrigo Mo-
rales, responsável pela 2ª DP, até 
o momento três vítimas da venda 
ilegal foram ouvidas.

Já sobre a carga de pedras 
da prefeitura descarregada na 
empresa da irmã de Barbosa, a 
secretaria de Gestão Integrada 
e Mobilidade Urbana (SEGIMU) 
alegou, na época, que elas foram 
colocadas no local para poste-
riormente serem encaminhadas 
ao pátio da Secretaria de Viação 
e Obras Públicas. “Os paralele-
pípedos foram retirados da Rua 
Antônio Fornazier, esquina com 
a rua João Pessoa, no Santa Rita, 
para realização da colocação da 
malha de ferro e concreto na es-
trada, uma medida mitigatória de 
uma empresa local, visando à me-
lhoria do tráfego de veículos. Para 
dar mais agilidade ao processo 
foram inicialmente colocados na 
rua, em frente a uma empresa 
particular, conforme autoriza-
ção solicitada pela Segimu, para 
posteriormente serem encami-
nhados ao pátio da Secretaria de 
Viação e Obras Públicas”, dizia a 
nota. Barbosa pontuou que este 
caso está “muito bem esclareci-
do”. “Temos os documentos que 
comprovam que foi para agilizar 
a obra, que estava prevista para 
finalizar em 60 dias e consegui-
mos em menos de 30. Temos in-
clusive diálogos gravados com os 
engenheiros”, pontua.

Esta é a segunda baixa do go-
verno Diogo Siqueira/Amarildo 
Lucatelli. O primeiro a deixar o 
cargo foi Heitor Tartaro, diretor 
do Ipurb, que também teria pedi-
do para sair com a justificativa de 
se dedicar a “questões pessoais”.

Raquel Konrad/Arquivo SERRANOSSSA

Não aceitou
Reitor da Unisinos 
recusa condecoração 
do Governo Federal

Raquel Konrad
O reitor da Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), 
em São Leopoldo, padre Marcelo 
Fernandes de Aquino, recusou, na 
segunda-feira, 29/11, a comenda 
de Cavaleiro da Ordem de Rio Bran-
co, condecoração oferecida pelo 
Ministério das Relações Exteriores 
e publicada no Diário Oficial da 
União (DOU) na última sexta-feira.

Em carta endereçada ao Palá-
cio do Itamaraty, o educador se dis-
se surpreso e agradecido pela ho-
menagem, no entanto declinava de 
receber a condecoração por conta 
da “atual incapacidade do Governo 

Federal de dar rumo correto para 
políticas públicas para as áreas de 
Educação, Saúde, Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia”.

Até o momento, o Itamaraty 
não se manifestou sobre a recusa. 

Novo partido
Jair Bolsonaro assina filiação 
ao Partido Liberal (PL)

Na terça-feira, 30/11, em ce-
rimônia promovida pelo Partido 
Liberal (PL), o presidente Jair 
Bolsonaro, possível candidato à 
reeleição, assinou a ficha de filia-
ção ao partido. Eleito pelo PSL em 
2018, Bolsonaro deixou a legenda 
em novembro de 2019. A filiação 
é necessária para as disputas das 
eleições de 2022.

Durante o evento, Bolsonaro 
destacou que a cerimônia foi uma 
simples filiação ao partido e que 
não estava “lançando ninguém a 

cargo nenhum”.
“Estou me sentindo aqui em 

casa, dentro do Congresso Nacio-
nal, aquele plenário da Câmara 
dos Deputados, tendo em vista a 
quantidade enorme de parlamen-
tares aqui presentes. Vocês me 
trazem lembranças agradáveis, 
lembranças de luta, de embate, 
mas, acima de tudo, momentos em 
que nós, juntos, fizemos pelo nos-
so país. Eu vim do meio de vocês. 
Fiquei 28 anos dentro da Câmara 
dos Deputados”, disse.
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Thiago Galvan 

Toda vez que eu toco em algum assunto po-
lêmico, ou de repercussão social, fico receoso da 
forma como isso pode ser recebido pelos leitores. 
Afinal, fui veementemente criticado quando defen-
di a vacinação em massa de maneira compulsória. 
Ainda assim, hoje, sinto-me compelido a falar sobre 
um dos julgamentos mais esperados dos últimos 
anos: o caso da Boate Kiss. 

Vou me furtar de explicar do que se trata, já 
que todos sabem que foi uma das maiores tragé-
dias da atualidade.

Tive a oportunidade de assistir a alguns mo-
mentos da defesa de um dos acusados, realizada 
de maneira magistral pelo Dr. Leonardo Santiago, 
jovem e brilhante advogado criminalista, e pelo Dr. 
Jader Marques, querido professor, colega e a quem 
tenho a honra de chamar de amigo. Aliás, já não é 
segredo para ninguém aqui nesse espaço a minha 
admiração por ele e pelo trabalho dele. Eu, desde 
a época da tragédia, não tenho dúvida de que se 
trata de um acidente. Um acidente gravíssimo. Mas 
um acidente. Duvido que qualquer pessoa, naquela 
ocasião, tenha pensado que naquele dia iria envol-
ver-se na morte de alguém. Muito menos na mor-
te de mais de 200 pessoas. E mesmo para aqueles 
que dizem que houve negligência de quem quer 
que seja, ressalto que os próprios participantes do 
evento estavam lá buscando aquele show de piro-
tecnia. Muitos deles assistiram ao show repetidas 
vezes, justamente por se tratar de um espetáculo 
fantástico de pirotecnia. Pelo menos quem viu 
relatou isso... Aliás, eu mesmo lembro de quantas 
vezes Max, hoje falecido, de maneira precoce, de 
enfarto, e eu solicitamos que chamassem donos de 
estabelecimentos lotados para que nos deixassem 
entrar, mesmo sabendo que a capacidade do local 
estava esgotada. Nós também assumíamos o ris-
co. E colocávamos todos os demais, proprietários, 
licenciadores e frequentadores, em risco. Mas não 
queríamos, por óbvio, que nada de ruim aconte-

O voo

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 

Obesidade!

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

Circulação: 
semanal, às sextas-feiras 
Endereço: 
rua 13 de Maio, 877/602 (L’América Shopping), 
bairro São Bento,  
Bento Gonçalves - RS
Contato:
(54) 3454 1015 
Tiragem:
10.000 exemplares 
Direção: Diogo Zanetti 
E-mails de contato:    
redacao@serranossa.com.br
comercial@serranossa.com.br
financeiro@serranossa.com.br

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

Expediente

Quem nunca se incomodou 
com o excesso de gordura cor-
poral? Pois é, quase todo mundo 
já passou por isso. O problema 
é quando essa energia arma-
zenada não é consumida pelo 
organismo e pode levar a uma 
doença chamada obesidade.

A obesidade é uma doença 
crônica, que se desenvolve em 
decorrência do acúmulo exces-
sivo de gordura corporal, muitas 
vezes associada a uma alimenta-
ção inadequada e à falta de ati-
vidade física, podendo aumen-
tar os riscos à saúde.  O Brasil 
apresenta mais de 20 milhões 
de indivíduos obesos, sendo as 
mulheres adultas as mais atingi-
das por este quadro, muitas ve-
zes associado também a fatores 
hormonais.

Além de uma alimentação 
inadequada ou em excesso, o 
sedentarismo é o segundo fator 
que leva a este quadro, pois o 
metabolismo mais lento leva ao 
acúmulo de energia no organis-
mo. Podemos citar ainda fatores 
hereditários que contribuem 
para o desenvolvimento da 
doença ou então psicológicos, 
como o estresse e a compulsão 
alimentar.

O diagnóstico é facilmente 
realizado a partir do cálculo de 
Índice de Massa Corporal (IMC), 
que se baseia em uma relação 

de altura e peso. Quando o IMC é 
superior a 30, podemos considerar 
o indivíduo obeso, o que aumen-
tam as chances de desenvolver dia-
betes, problemas cardiovasculares, 
hipertensão, problemas articulares, 
além de uma baixa autoestima que 
pode levar a depressão, sem falar, 
é claro, em uma redução na quali-
dade de vida e um envelhecimento 
precoce do organismo.

Para tratar, em alguns casos, 
basta mudar os hábitos de vida, 
iniciando com uma dieta menos 
calórica administrada por um nu-
tricionista, associada à prática de 
atividade física, também sempre 
orientada por um profissional da 
área. Exames de rotina são impor-
tantes para que o médico possa 
acompanhar a evolução do quadro 
e orientar quando da necessidade 
da utilização de medicamentos. 
Para os casos mais graves, como a 
obesidade mórbida por exemplo, 
a cirurgia bariátrica pode ser reco-
mendada, devendo passar obriga-
toriamente pela avaliação de um 
médico.

A busca por saúde deve ser 
constante, e este tema nunca es-
teve tão presente em nossas vidas 
como agora, quando o cuidado 
com o corpo está em alta, para isto 
uma alimentação saudável e a prá-
tica de atividade física devem ser 
associadas, pois assim podemos 
envelhecer com qualidade de vida.

cesse. Trata-se, sim, de um lamentável acidente. E 
como o nome diz, foi um acidente. Não foi vontade 
de ninguém. Foi uma fatalidade. Aquele espetáculo 
já havia acontecido em diversas outras oportunida-
des, de maneira segura. Por que, então, dessa vez, 
daria errado?

Tal qual um voo. Aviões decolam e pousam 
centenas de milhares de vezes todos os dias. Dirigi-
mos nossos veículos pelo menos duas vezes ao dia, 
quando não mais. Em nenhuma dessas vezes que-
remos causar ou participar da morte de alguém. Di-
zer que assumimos o risco de que tal evento ocorra, 
pelo simples fato de dirigirmos ou decolarmos, por 
certo, seria uma interpretação equivocada. 

Denzel Washington, quando protagoniza o 
filme “O Voo”, diz como um piloto que salva pra-
ticamente todos os passageiros e tripulantes da 
aeronave por ele comandada, por certo, naquela 
ocasião, não tinha intenção de participar da morte 
de ninguém. Muito antes pelo contrário, mesmo 
fazendo tudo certo durante o voo, ele acaba por 
não conseguir evitar a queda, mas evita a morte de 
praticamente todos aqueles que estavam com ele. 
Até porque ele sabia que, se algo desse errado, ele 
também morreria. 

Eu comparo o episódio da Boate Kiss a um voo. 
Se desse errado, como de fato deu, todos morre-
riam. Por isso, não há dolo, culpa ou vontades. Foi, 
sim, uma fatalidade. Espero que assim seja tratado. 

E não estou aqui afastando a dor daqueles 
que perderam alguém. Sinto, sim, muito por todos 
os que se foram e também por todos aqueles que 
ficaram, familiares daqueles que se foram. Porém, 
nesse caso em específico, como em outros, quando 
se trata de julgamento de acidente, a maior puni-
ção que pode recair sobre o acusado, que está sen-
do julgado pelo fato, é saber que teve participação 
em fatos dos quais puderam decorrer a morte de 
alguém.

Até a próxima! 
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Atendimento humanizado
Com o auxílio da comunidade, Sala das 
Margaridas é inaugurada na delegacia de Bento
Iniciativa estadual, 
encabeçada em 
Bento pela delegada 
Deise Salton Brancher 
Ruschel, tem o intuito 
de oferecer um 
espaço reservado, 
seguro e humanizado 
para atendimento às 
vítimas de violência 
doméstica e familiar

Eduarda Bucco
“Embora delicada, a margarida 

pode ser considerada uma das flo-
res mais resistentes da natureza. 
De cada pétala caída ou jogada ao 
solo, nasce uma nova flor, resiliente 
e resistente como a mulher”. Essa 
foi a inspiração da chefe de polí-
cia do RS, delegada Nadine Anflor, 
criadora do projeto, para nomear 
as salas voltadas ao atendimento 
às vítimas de violência doméstica e 
familiar no Rio Grande do Sul. Na 
terça-feira, 30/11, a 45ª Sala das 
Margaridas do estado foi inaugura-
da na Delegacia de Polícia de Pron-
to Atendimento (DPPA) de Bento 
Gonçalves. A iniciativa no municí-
pio partiu da delegada titular da 
Delegacia Especializada de Aten-
dimento à Mulher (DEAM), Deise 
Salton Brancher Ruschel, que há 

tempos vinha lutando para concre-
tizar o projeto. “O plantão policial 
é a porta de entrada das vítimas. É 
quando elas decidem romper o ci-
clo de violência. Um momento mui-
to doloroso, que requer um olhar 
diferenciado”, comentou durante a 
cerimônia de inauguração da sala. 
“É um local reservado, acolhedor, 
separado do agressor, para que a 
vítima possa expor com tranqui-
lidade os fatos, compreender com 
calma seus direitos e decidir com 
serenidade seu futuro”, comple-
mentou.

Durante sua fala, Deise se 
emocionou ao agradecer às pes-
soas que auxiliaram a concretizar 
o projeto. Isso porque a Sala das 
Margaridas de Bento foi inteira-
mente pensada e executada pela 
comunidade.  O espaço foi projeta-
do pela arquiteta Cláudia Nara da 
Silva Tomasi, que também reuniu 
uma equipe de trabalho para colo-
car o projeto em prática. A sala ain-
da teve a contribuição do professor 
Moser Silva Fagundes, profissional 
de Ciências da Computação, que 
criou gratuitamente um programa 
para guiar os policiais na hora do 
registro da ocorrência. Já a volun-
tária Elisabeth Luci Toso Stefenon 
arcou com o primeiro curso de 
especialização em depoimento es-
pecial dos policiais de Bento. Todos 
receberam uma homenagem du-
rante a cerimônia. “Em um futuro 
todas as delegacias funcionarão em 
uma central de polícia [referência 
ao projeto em andamento no Es-

tado para centralização das quatro 
delegacias de Bento em um terreno 
na Planalto, doado pelo municí-
pio]. Mas isso é futuro, não pre-
sente. E é o agora que nos impõe 
ações concretas. Por isso, gosto de 
pensar como o [Mário Sergio] Cor-
tella:  ‘Faça o seu melhor, na condi-
ção que você tem, enquanto você 
não tem condições melhores, para 
fazer melhor’”, citou a delegada.

De acordo Deise, nos últimos 
meses houve um aumento signifi-
cativo no número de ocorrências 
em Bento. “O que para mim é algo 
positivo, porque significa que mais 
mulheres se encorajaram a ir à 
delegacia denunciar”, analisou. 
Durante a pandemia houve uma 
baixa nas denúncias e a Polícia 
Civil ampliou os canais de comu-
nicação para garantir que, mesmo 
sem poder sair de casa, as mulhe-
res vítimas de violência doméstica 
e familiar conseguissem denunciar 
a agressão. Agora, com condições 
de se deslocarem até a delegacia, o 

número voltou a aumentar. “Mas é 
importante ressaltar que neste ano 
já estamos com 81 feminicídios 
consumados no RS e mais de 300 
tentados. Isso nos lembra da im-
portância do registro das ocorrên-
cias e da comunicação do descum-
primento de medidas protetivas. 
Mais de 90% dessas vítimas não 
tinham medidas protetivas válidas. 
Algumas sequer ocorrências. En-
tão pedimos que as pessoas acre-
ditem no trabalho da Polícia Civil. 
Estamos nos esforçando para fazer 
cada vez melhor”, declarou.

As Salas das Margaridas são 
utilizadas pelos policiais para o 
registro de ocorrências, para oiti-
vas das vítimas, para a confecção 
do pedido de medidas protetivas 
e demais ações desenvolvidas no 
plantão policial que fazem parte da 
Lei Maria da Penha. As vítimas são 
recepcionadas nesses espaços por 
policiais capacitados para “atender 
com empatia, acolhimento e sem 
julgamento”, garantiu a delegada.

Divulgação/Prefeitura

Réu acusado de matar mãe 
e filha em 2018 em Bento 
vai a Júri Popular

Crime no Borgo

O acusado do duplo homicídio 
registrado no dia 26 de junho de 
2018 em Bento Gonçalves foi a Júri 
Popular na quinta-feira, 02/12, na 
comarca do município. Até o fecha-
mento desta edição, 02/12, o resul-
tado do Júri ainda não havia sido di-
vulgado. Alisson Klaus de Oliveira, 
hoje com 24 anos, teria matado a 
tiros sua ex-companheira, Flávia de 
Oliveira Baltezan, de 22 anos, após 
ter conhecimento de uma suposta 
traição. Conforme denúncia do Mi-
nistério Público, o fato aconteceu 
na casa da vítima, na rua São Paulo, 
bairro Borgo, onde o acusado teria 
se deslocado para tirar satisfações 
sobre a traição. Após matar sua ex-
-companheira, Alisson também te-
ria atirado contra a ex-sogra, Joceli 
de Oliveira, de 38 anos. Em seguida, 
fugiu do local, sendo posteriormen-
te localizado pela Brigada Militar e 
preso em flagrante.

Além desse fato, o acusado 

também será julgado pelo roubo de 
uma motocicleta cometido momen-
tos antes dos assassinatos. Junta-
mente com um indivíduo não iden-
tificado, Alisson teria ameaçado 
com um revólver um motociclista 
em via pública, na rua Joana Guin-
dani Tonello, Distrito Industrial. 
Após, teria subtraído sua motoci-
cleta e se deslocado até a residência 
das vítimas.

Ao ser preso em flagrante pela 
suspeita do duplo homicídio e con-
duzido à Brigada Militar, a vítima 
do roubo reconheceu o acusado e 
teve sua motocicleta recuperada. 
Na ocasião, ele permaneceu preso 
até janeiro de 2019, quando foi sol-
to pela Justiça.

Alisson será julgado pelos 
crimes de roubo majorado, ho-
micídio qualificado e homicídio 
simples. Conforme o Ministério 
Público, ele será assistido pela De-
fensoria Pública.

Homem é preso por embriaguez 
após se envolver em acidente

Um motociclista de 37 anos foi 
preso por embriaguez ao volante 
no domingo, 28/11, no centro de 
Bento. O fato aconteceu por volta 
das 6h50, quando o indivíduo te-
ria atingido um veículo que estava 
parado em um semáforo na rua 13 
de Maio, próximo à praça Vico Bar-
bieri. O motociclista teria tentado 
fugir do local, mas foi perseguido 

pelo motorista do veículo.
O condutor do carro, então, 

acionou a Brigada Militar e o Samu. 
A equipe de socorristas encami-
nhou o homem para a UPA 24h, 
onde foram atestados sinais de em-
briaguez. Conforme a Brigada Mili-
tar, ele teria se recusado a realizar 
o teste do etilômetro e não possuía 
carteira de habilitação.
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Divirta-se com o Jogos dos 7 Erros e 
com as palavras cruzadas na página 22

Eduarda Bucco
Há anos, o SERRANOSSA vem 

realizando uma série de repor-
tagens com empresários e mora-
dores sobre a caótica situação do 
chamado “trevo do Santa Rita”. Dia-
riamente, cerca de 30 mil veículos 
trafegam pelo trecho na BR-470 
– de acordo com dados do Depar-
tamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT) –, que de 
um lado liga a rodovia ao centro da 
cidade e, do outro, a cerca de dez 
empresas com centenas de funcio-
nários. Em setembro deste ano, a 

Congestionamento e insegurança
Trevo do Santa Rita: uma década de conversas e promessas vazias
Em setembro, a 
prefeitura de Bento 
Gonçalves iniciou 
uma obra de 
alargamento da rua 
Antônio Michelon, 
no acesso à BR-470 
pelo trevo do Santa 
Rita. Mesmo “visando 
proporcionar mais 
segurança” aos cerca 
de 30 mil veículos 
que trafegam por 
dia no trecho, obra é 
vista como ineficiente 
por quem utiliza o 
trevo diariamente

prefeitura de Bento Gonçalves deu 
início a uma obra que contemplará 
o alargamento dos dois lados da via 
após a rua Antônio Michelon: para 
quem transita no sentido da BR-
470 para o Santa Rita e para quem 
sai do bairro. “Ao acessar e sair do 
bairro, o veículo terá essa via para-
lela, liberando o fluxo de veículos 
da BR- 470 e proporcionando mais 
segurança”, explica a diretora do 
IPURB, Melissa Bertoletti Gauer. 
O valor do investimento é de R$ 
475 mil e o IPURB afirma que está 
sendo elaborado um projeto para o 
trecho e “sendo avaliadas as neces-
sidades do local”, afirma Melissa. 

Entretanto, em nova conversa 
com empresários da região, a obra 
tem sido apontada como ineficien-
te. Consuelo Beccega Tres, proprie-
tária da Casa do Vidro, relata que 
ela juntamente com outros empre-
sários da localidade vêm pleitean-
do mudanças no trevo há cerca de 
10 anos. Além do risco evidente de 
acidentes, os motoristas que utili-
zam o trecho de forma recorrente 
precisam enfrentar longas filas de 
congestionamento. “Na época do 
[Guilherme] Pasin [ex-prefeito de 
Bento], fizemos um levantamento 
topográfico e entregamos na pre-
feitura, a fim de que iniciassem os 
estudos, recorda. Desde então, os 
empresários têm sugerido reade-
quações no trecho. No ano passado, 
foi feito um abaixo-assinado para 
ser entregue a autoridades políti-
cas. Uma das sugestões é a constru-
ção de uma rótula simples no meio 
da rodovia. “Pelo menos assim 
conseguimos chegar vivos ao outro 
lado”, declara.

Em outubro do ano passado, 
ao ser questionado sobre soluções 
para o trevo, o DNIT informou ao 
SERRANOSSA que o projeto de me-
lhorias no local deverá integrar o 
escopo da contratação da propos-
ta de duplicação da BR-470. Neste 
ano, o órgão informou que “está 
elaborando o Termo de Referência 
para contratação dos projetos bá-
sico e executivo para as melhorias 
propostas para este segmento”. Já 
em relação ao trevo em específico, 
o DNIT informou que a prefeitura 
de Bento Gonçalves propôs ao de-
partamento a execução de melho-
rias com a implantação de faixas 
de desaceleração e aceleração no 
local, “sendo que, após análise, foi 
autorizada a realização das melho-
rias”. De acordo com o IPURB, está 
sendo elaborado um estudo entre 
o município e o DNIT para outras 
futuras melhorias. “Tem alguns 
quesitos técnicos que precisam ser 
observados, como, por exemplo, os 
paredões existentes e a curva antes 
de chegar ao trevo”, argumenta a di-
retora do IPURB, Melissa Bertoletti 
Gauer.

Na visão dos empresários, a 
simples construção de rotatórias 
facilitaria a transposição da via, di-
minuiria a velocidade e daria flui-
dez ao trânsito. “No mundo inteiro 
este recurso é usado e a preferên-
cia de manobra é sempre de quem 
está dentro da rotatória”, ressalta 
Consuelo. Outra sugestão proposta 
pelos empresários da região seria 
a obrigatoriedade dos motoristas 
que descem a Antônio Michelon 
em seguir na rodovia no sentido 
à Pipa Pórtico, para então fazer o 

retorno em frente à delegacia da 
PRF. Isso porque, um dos princi-
pais problemas apontados no local 
diz respeito à enorme fila de veí-
culos – principalmente caminhões 
de grande porte – que descem pela 
Antônio Michelon, sentido BR-470. 
Devido ao grande movimento da 
rodovia, os veículos acabam espe-
rando por muito tempo para con-
seguir cruzar. Outros transitam no 
sentido Garibaldi/Bento e entram 
no trevo para fazer o contorno e 
cruzar para o outro lado. “Não flui 
e acaba trancando todo o trânsito. 
E isso não é um problema apenas 
deste trecho, mas sim de todos os 
acessos ao município. Nossa preo-
cupação faz sentido pela situação 
das obras do túnel do São João. 
Não é admissível que demore tan-
to tempo”, desabafa a empresária. 
“Falta interesse do município em 
investir em infraestrutura. Um 
exemplo é essa obra que iniciaram, 
trabalharam cerca de duas sema-
nas e agora faz quatro que não 
avança”, complementa Consuelo 
em relação ao alargamento da pis-

ta iniciado pela prefeitura de Ben-
to. Sobre essa obra, a prefeitura in-
forma que os trabalhos precisaram 
ser paralisados devido a uma rocha 
que deverá ser detonada. “O pro-
cesso de licitação já está em edital 
para que se possa dar sequência à 
obra. Incluímos [no edital] tanto 
o serviço de detonação de rocha, 
quanto de pavimentação, sinaliza-
ção e remoção de postes”, informa 
a diretora do IPURB.

Atualmente, para driblar o 
grande congestionamento em horá-
rios de pico e garantir a segurança 
pessoal, os empresários sugerem o 
deslocamento por cerca de 3km, no 
sentido Bento/Garibaldi, para fazer 
o retorno no km 221, em frente ao 
Posto Sim. Na opinião da empre-
sária Consuelo, “não há problema 
em ter que fazer uma quilometra-
gem maior para acessar a cidade, 
já que assim temos mais chance de 
chegarmos vivos do outro lado da 
estrada. Esta medida deveria ser 
obrigatória a todos os motoristas, 
por isso a urgência em remodelar 
os acessos à cidade”, complementa. 

Arquivo pessoal
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Consuelo ainda ressalta que, 
na saída do Vale dos Vinhedos, for-
ma-se uma grande fila para acessar 
a rodovia, assim como para quem 
faz o retorno em frente à empresa 
SCA. “As rotatórias também trariam 
maior segurança aos pedestres que 
necessitam atravessar a rodovia. É 
um atentado ter que transpor três 
pistas para chegar ao outro lado”, 
continua. 

Consuelo reforça que, apesar 
dos empresários estarem tomando 
a frente das reinvindicações para 
o trecho, melhorias no trevo são 
de interesse de toda a sociedade. 
Além de grande parte dos morado-
res utilizarem o acesso para entrar 
e sair do município, o trevo ainda 
é usado por diversos caminhões 
das principais empresas da cidade 
para acessar a BR-470. “Ao longo 
dos anos vimos várias equipes de 
fora fazerem medições e estudos 
sobre o trevo. Mas essas pessoas 
vão embora e nunca mais vem ver 
o que acontece aqui, não sabem a 
verdadeira dificuldade de quem 
transita diariamente pelo trecho. E 
aos finais de semana o fluxo de veí-
culos é constante, com filas de car-
ros de turistas”, comenta a empre-
sária. “Faz mais de uma década que 
estamos reivindicando mudanças 
e somente agora a prefeitura está 
fazendo uma obra, que ninguém 
esclarece ao certo como será”, de-
sabafa. “Também estamos apreen-
sivos com os anúncios de grandes 
empreendimentos na área do turis-
mo e, consequentemente, mais mo-
vimento. Ainda, nos assusta a len-
tidão no tratamento de modernizar 
a estrutura viária. Só para lembrar: 
a rodovia 470 está construída há 
mais de 50 anos”, ressalta.

CAMINHÕES SÃO 
O GRANDE PROBLEMA
Ao longo dos últimos anos, o 

fluxo de veículos no trevo do San-
ta Rita tem tido um aumento con-
siderável, e a explicação está na 
ampliação de grandes empresas 
do município. Ao serem constru-
ídos os moinhos da M. Dias Bran-
co, por exemplo, o projeto inicial 
contemplava a adequação de uma 
entrada e saída alternativa pela 
rua José Giordani – que segue até a 
empresa Todeschini e que deveria 
ser ligada à rodovia na altura da 
empresa SCA, no entroncamento 
com o Vale dos Vinhedos. “Essa rota 
seria importantíssima para o trân-
sito de grandes veículos de carga 
de empresas como M. Dias Branco 
e Todeschini, por exemplo, e tantos 
outros”, comenta a empresária Con-
suelo Beccega Tres. Entretanto, até 
o momento, o fluxo desses veículos 
pesados continua sendo feito pelas 
principais entradas e ruas do perí-
metro urbano do município. 

“Na Pipa, além de todo o mo-
vimento que vem ali do São João 
[por conta da obra do túnel], tem 
as carretas que chegam carrega-
dos de trigo ou MDF, por exemplo. 
Eles não conseguem subir a curva 
fechada e acentuada para entrar 
na cidade, porque o caminhão aca-
ba trancando. Então precisam con-
tornar a rótula. Mas um caminhão 
grande, quando contorna a rótula 
e espera novamente para cruzar 
a rodovia e acessar a entrada da 
Pipa Pórtico, acaba formando uma 
fila quilométrica”, explica Consue-
lo. “É um esforço desnecessário 

aos motoristas que não estaria 
acontecendo se tivessem cumpri-
do a promessa de infraestrutura 
no lançamento destas grandes 
obras” analisa a empresária.

O acesso desses caminhões 
não é feito pelo trevo do Santa 
Rita porque, por conta do peso 
da carga, os veículos não conse-
guem subir a rua Antônio Miche-
lon. Entretanto, a saída da cidade 
normalmente é feita pelo Santa 
Rita. “Sabemos que estão ajeitan-
do uma ruazinha no bairro para as 
carretas descerem, mas de qual-
quer forma irão desembocar no 
trevo. E quem entrar no município 
e subir a Antônio Michelon vai en-
contrar a fila de carretas atraves-
sando a via estreita para chegar 
na rodovia. Será ainda pior”, opina.

Conforme a M. Dias Branco, 
já estão sendo realizados inves-
timentos na região para que os 
caminhões possam entrar e sair 
da cidade de forma planejada, “in-
clusive na construção de estacio-
namento em Bento e Garibaldi”. A 
iniciativa, entretanto, não resolve 
o problema dos veículos de grande 
porte que transitam no perímetro 
urbano, opinam os empresários. 
“A Companhia está à disposição 
para, em conjunto com as demais 
empresas e os agentes públicos, 
discutir projetos para melhoria do 
trânsito, considerando os impac-
tos atuais e futuros  para o cresci-
mento contínuo de Bento Gonçal-
ves”, afirma a empresa.

Arquivo pessoal

Por muitos anos, o descar-
te de resíduos da construção e 
demolição foi tido como um dos 
principais problemas envolven-
do a questão ambiental em Bento 
Gonçalves. Sem um local correto 
para encaminhar esses materiais, 
muitos acabavam sendo descar-
tados em espaços inadequados, 
não licenciados, ou precisavam ser 
encaminhados para um aterro em 
Carlos Barbosa. 

Foi pensando em resolver essa 
situação que surgiu a JN Ambien-
tal, a 1° Usina de Reciclagem de 
Resíduos da Construção de Bento 
Gonçalves. Localizada próximo à 
BR-470, a 1,5 km da Pipa Pórti-
co, no na rua Arlindo Baccin, 881, 
bairro São Vendelino, a usina re-
cebe resíduos classe A e B com o 
objetivo de destinar corretamente 
os entulhos gerados em obras pú-

Logística reversa
1ª Usina de Reciclagem de Resíduos 
da Construção de Bento auxilia na 
proteção do meio ambiente
Espaço localizado no 
bairro São Vendelino, 
próximo à Pipa Pórtico, 
recebe resíduos com 
o objetivo de destinar 
corretamente os 
entulhos gerados em 
obras públicas 
e privadas

blicas e privadas. 
O espaço inaugurado em ja-

neiro de 2020 recebe os materiais 
a partir do pagamento de uma taxa 
que varia de acordo com o tipo de 
resíduo e com a quantidade. No 
momento, a usina está trabalhando 
com o aterro e estoque de materiais 
classe A. A partir do ano que vem, 
entretanto, os resíduos classe A e B 
recebidos passarão por triagem, a 
fim de serem retiradas impurezas. 
Na sequência, serão britados para 
ser realizada a logística reversa, 
colocando o material novamente 
no mercado. A partir desse pro-
cesso, serão comercializadas areia, 
brita e base, cumprindo as normas 
da ABNT NBR 15116. A empresa 
tem a missão de tornar o entulho, 
que antes era descartado e tratado 
como lixo, em agregado reciclado, 
sendo possível uma redução de 
custos em até 40% se comparado 
com o agregado natural.

A usina ainda conta com téc-

nicos especializados, prontos para 
esclarecerem dúvidas e atenderem 
às necessidades de cada empresa. 
Desde sua abertura, tem parceria 
com diversas empresas no descar-
te correto dos resíduos, atendendo 
desde o pequeno até o grande ge-
rador, entre eles empresas de terra-
planagem, construtoras, transpor-
tadora de entulho e demolidoras. 

O descarte irregular de entu-
lho é crime previsto no Art. 54 da 
Lei 9.605/98. Dessa forma, além de 
auxiliar a tornar a cidade mais lim-
pa e economicamente sustentável, 
as empresas ainda têm a garantia 
de estarem atuando dentro da le-
gislação. “É nosso dever proteger 
nosso maior patrimônio, pois a 
nação que destrói a sua terra des-
trói a si mesma”, ressalta a equipe 
da empresa. Para mais informa-
ções, entre em contato através do 
telefone (54) 9 9953-7706 ou por 
e-mail: jnambiental@hotmail.com 
e faça sua cotação.

Divulgação
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O verão vem chegando e, com o clima quente, novas tendências de beleza 
apresentam-se para a estação. O que será visto por aí em termos de cabelos, unhas 
e maquiagem? Quem adianta as principais apostas são as especialistas em Beleza e 
docentes do Senac Bento Gonçalves Jéssica Cogo, Rosângela Palagio e Jane Dalpi-
zzol. Confira abaixo:  

Maquiagem: boca, pele e olhos 
Se o batom ficou de lado por conta do uso 

das máscaras, agora volta com tudo que tem 
direito. “Seja em tons de nude ou o nude 
mais rosado, seja no clássico vermelho. Para 
quem desejar, na boca pode e deve usar 
gloss também”, adianta a docente Jéssica 
Cogo. No quesito maquiagem, ela afirma 
que as peles estão cada vez mais leves. 

“Contorno com tons de pêssego para 
dar vida no verão, olhos e pele bem iluminados, 
muito brilho e um bom delineado são as apostas 
desse verão. Nos olhos, que seguem em destaque, 
aplicações de sombra neon em alguns pontos, delineador 
preto ou neon para quem prefere ousar também aparecem entre as tendências 
de maquiagem para 2022”. Para finalizar, a docente dá a dica para as sobrancelhas: 
sempre bem contornadas e para dar aquele efeito dos fios para cima, utilizar rímel 
incolor para quem quer as sobrancelhas “mais bagunçadas”.  

Cabelos: tendências inspiradas nos anos 80 
Para os cabelos, quem conta quais são os cortes mais pedidos nos salões no 

verão é a docente Rosângela Palagio. “As tendências de 2022 estão inspiradas nos 
anos 1980. Com algumas mudanças sutis, mas que lembram muito o que foi moda 
naquela década. Os cortes estão muito versáteis, dando liberdade às mulheres que 
gostam de ousar ou até para as que são mais clássicas. Do curtíssimo ao superlon-
go, tudo vale na moda para as madeixas no novo ano”, adianta Rosângela.   

 Segundo a especialista, serão novos nomes para cortes já conhecidos, relei-
tura de outros e algumas novidades. “Quem ousa e não abre mão de um curtinho, 
em 2022 pode abusar da preferência. O chamado Buzz cut, que é a cabeça ras-
pada, vem forte. Quem não quer radicalizar pode usar o Short bob que é curto 
também, mas não tão radical. Pode ser assimétrico, crespo, nuca batida, franja um 
pouco mais longa. É um corte muito versátil”, conta Rosângela.  

As que querem usar a criatividade, a docente diz que podem optar pelos Un-
dercut e Sidecut, que deixam a nuca e/ou a lateral raspada e com desenhos e com 
a franja mais longa. “Podem ainda usar os cabelos médios com franja supercurta, os 
chamados Baby bang, o queridinho dos anos 80 e que agora volta com tudo neste 
verão. Para os cabelos médios, podemos incluir o corte Clavicle bob, que fica na 
altura da clavícula e com a frente levemente mais longa. Para quem não abre do 
cabelo longo a dica é o Shaggay hair, que são camadas desconectadas e com muita 
leveza e o Long bob, que é reto na altura dos ombros ou um pouco abaixo”.  

 Para quem vai assumir os brancos e quer ficar elegante, Rosângela indica apos-
tar no corte Smooth bob, reto com a frente levemente mais longa. “Os chanéis são 
clássicos com algumas variações e alguns nomes diferentes como A-line bob com 
muito bico, ou o Frech bob. Os penteados para o dia a dia são muito simples. O 
coque alto com franja está bem moderno e o rabo de cavalo (pony tail) pode ser 
bem alto e com tranças e até adereços como argolas por exemplo”.  

E as cores? Quais farão as cabeças na próxima estação? “Quer estar na moda? 
Pode apostar nos tons claros que vão do loiro do platinado ao dourado ouro, pas-
sando pelo tom pastel de lilás e rosa e também o loiro cogumelo. Quem quer um 
tom mais escuro pode abusar dos ruivos”, finaliza Rosângela.  

Unhas: formatos e cores para todos os estilos 
 A docente Jane Dalpizzol é quem apresenta as principais tendências de unhas 

para o verão. “As unhas estão cada vez mais caprichadas e estilosas. Podemos de-
corá-las com glitter, com pedrarias, com flores e outras várias temáticas prometem 
fazer sucesso com o público feminino. Além disso, o alongamento em formato 
bailarina (mistura do formato quadrado com o amendoado que tem esse nome 
por lembrar o formato de uma sapatilha de balé) e stiletto (unhas longas e em 
formato pontiagudo) e esmaltação em gel com formato de amêndoa (unhas ovais, 
amendoadas com curvatura extra com ponta redonda) continuam em alta nesta 
estação”, explica.  

 A docente cita outras tendências como o degradê; unhas arco-íris com uma 
unha de cada cor; unhas de neon para as mais descoladas e que adoram deixar as 
unhas em evidência com suas cores alegres e vibrantes que são a cara do verão.  

 Para concluir, Jane indica o que todos querem saber: as cores de esmaltes 
que serão as preferidas da estação. Anote: verde-menta; laranja-escuro; turquesa; 
amarelo; unhas em tons pastel; branco perolado; vermelho-escuro; cor vinho; ver-
melho metalizado e marsala. 

As três especialistas deram as dicas das tendências do verão 2022 e 
agora é só escolher a preferida e aproveitar o melhor da próxima estação. 
O Senac Bento Gonçalves está com matrículas abertas para os cursos na 
área da Beleza. Faça sua matrícula antecipada e garanta descontos. Aces-
se www.senacrs.com.br/bento ou entre em contato pelo WhatsApp (54) 
99255-7649.
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Quel Konrad
@nacaronadaquel

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br

serranossa.com.br/colunas/raquel

Sexta-feira, 03 de dezembro de 2021
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Louco
por Ela

Felipe Sandrin lançou na última quarta-
-feira, dia 1º, na Casa das Artes, seu 5º 
livro. “Louco por Ela” reúne 100 tex-
tos selecionados entre mais de 4.000 
publicados no Instagram e foi financia-
do pelo Fundo Municipal de Cultura 
de Bento Gonçalves (FMC).

Carrinho Agas
A noite de segunda-feira, 29/11, foi 
marcada pela realização do Carrinho 
Agas 2021, premiação que busca ho-
menagear as empresas e personalida-
des que, na opinião dos 250 maiores 
supermercados do Estado, mais se 
destacaram em suas áreas de atua-
ção ao longo do ano e contribuíram 
para o crescimento da economia e o 
desenvolvimento do setor. O even-
to reuniu cerca de 350 convidados 
no salão nobre da Associação Le-
opoldina Juvenil, em Porto Alegre. 
Da região, receberam o prêmio as 
seguintes marcas: Orquídea (melhor 
fornecedor de biscoitos), Isabela (de 
massas), Suvalan (de sucos prontos), 
Santa Clara (de leites), Vinícola Gari-
baldi (de espumantes) (foto) e Viníco-
la Aurora (de vinhos) (foto). 

Vem chegando o verão: 
conheça as tendências de beleza 

para a estação mais quente do ano

Espaco Senac Bento Goncalves
´´

Zéto Telöken

Fotos: Cassius Souza

Bodega 
Ottone

Quem é fã de boas experiências gastronô-
micas ganhará nova opção para apreciar o 
melhor da culinária tradicional nas noites de 
Bento Gonçalves. Abre as portas nesta sex-
ta-feira, 03/12, o restaurante Bodega Ottone 
Planalto. Um dos destaques da casa é a sequ-
ência, que inclui uma farta opção de massas, 
risotos, lasanha, carnes e acompanhamen-
tos. Quem preferir também pode escolher 
pratos à la carte. A casa conta, ainda, com 
adega abastecida pelos melhores vinhos e 
espumantes elaborados na região. A Bodega 
Ottone está localizada na Rua Parnaíba, 635 
- Planalto, Bento Gonçalves e funcionará dia-
riamente, das 18h30 às 22h30.

Exata Comunicação

Gold Chef
A Escola de Gastronomia da 
UCS, em Flores da Cunha, 
está sendo palco para as fi-
nais do concurso Gold Chef, 
competição que vai escolher 
o melhor cozinheiro amador 
de 2021. Candidatos de todo 
o Brasil enviaram suas recei-
tas e oito foram selecionadas 
para serem apresentadas 
aos jurados. Na quarta-feira, 
01/12, a coluna participou do 
grupo de jurados que provou 
o prato da candidata Stefanie 
Karol, de SP. O vencedor será 
anunciado no dia 09/12.

Tatiana Cavagnolli
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O dia 25 de Novembro é re-
conhecido pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) como Dia 
Internacional para a Eliminação 
da Violência Contra as Mulheres. 
Em função disso, está ocorren-
do em todo o Brasil os 16 dias 
de ativismo pela não violência 
contra a mulher. Em Bento Gon-
çalves, uma das ações que estão 
programadas é o Dia da Virada 
Feminina, organizado pelo insti-
tuto do município. O evento será 
realizado no sábado, 04/12, com 
início às 13h, na Rua Coberta.

“O Dia da Virada Feminina 
Bento Gonçalves foi pensado 
com muito carinho para fazer 
parte deste movimento, mas so-
bre a ótica do empoderamento 
e do empreendedorismo para 
que seja uma tarde de alegria, 
diversão, conhecimento e cresci-
mento pessoal e profissional de 

Evento gratuito
Dia da Virada Feminina será 
realizado no sábado, na Rua Coberta
Ação alusiva aos 
“16 dias de ativismo 
pela não violência 
contra a mulher” 
contará com venda 
de produtos de 
empreendedoras 
femininas, bate-
papos e feira de 
adoção de animais

todas as envolvidas”, adiantam 
as organizadoras.

O evento contará com a Fei-
ra do Empreendedorismo Femi-
nino, com a presença de mulhe-
res empreendedoras de diversos 
segmentos, que apresentarão e 
comercializarão seus produtos. 
Também haverá uma feira de 
adoção de animais, em parceria 
com o Projeto Por Mais Empatia, 
“já que sabidamente um animal 
de estimação é de grande ajuda 
nos processos de empodera-
mento e alegria”, comentam as 
organizadoras. Ainda, o evento 
contará com a Feira do Conheci-
mento, a qual terá a presença de 
convidadas como Carla Cogorni, 
Bruna Razera, Patrícia Da Rold 
e a deputada Fran Somensi, que 
contarão as experiências de vida 
que as levaram às posições de 
destaque nos dias de hoje. “Além 

disso, também contaremos com 
uma palestra da psicóloga Débo-
ra Simionato”, complementam.

Para alegrar a tarde, o Dia da 
Virada Feminina terá apresenta-
ções do Projeto AACB Ginástica 
Artística que beneficia meninas 
de Bento Gonçalves estimu-
lando o esporte, a saúde física 
e mental, bem como do grupo 
de dança P1OITO, pioneiro em 
Bento Gonçalves com o estilo de 
dança Heels Class (Dança no Sal-
to), “incentivando e encorajando 
a sensualidade e autoestima das 
mulheres”.

De forma itinerante, tam-
bém haverá araras com peças 
das influenciadoras digitais Ali 
Gregio, Carla Cogorni e Raquel 
Konrad, com destinação dos va-
lores arrecadados para os pro-
jetos AACB Ginástica Artística e 
Por Mais Empatia.

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

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
2020
2019
2021
2021
2019

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 SRX 4x4 CD 
HILUX 2.8 SR 4x4 5 MIL KM
HILUX SW4 2.8 SRX 7 LUGARES
HILUX DIAMOND SW4 2.8 7 LUGARES 
S10 CD LTZ 4x4 DIESEL14 MIL KM
TORO 2.0 ULTRA 4x4 DIESEL
HONDA/NXR 160 BROS ESDD

BRANCA
PRETO
PRETO
BRANCO
BRANCA
PRATA
BBRANCA
VERMELHA
PRATA
BRANCA
PRATA
BRANCA
VERMELHA

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
2018
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 5045 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. 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 008/2021

OO Município de Monte Belo do Sul, torna público, 
que nos dias 06, 07, 08, 09 e 10 de dezembro 2021, 
das 8h às 11h, e das 13h30min às 16h, na sede da 
Prefeitura Municipal, a Comissão irá receber os 
currículos para contratação dos seguintes cargos 
temporários: Professor de Biologia (20h); Professor 
de Língua Estrangeira Moderna (20h); Professor de 
SériesSéries Iniciais (20h); Professor de Educação 
Infantil (40h); Psicopedagogo (20h); Atendente de 
Creche (30 h); Merendeira / Servente (40h) e 
Técnico de Enfermagem (40h). Edital e anexos 
disponíveis no mural da Prefeitura e no portal:  
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/concurso/ca
t/13. 

Monte Belo do Sul, 2 de dezembro de 2021. 
Adenir José Dallé
Prefeito Municipal
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(54) 3055 2200 | 3055 4400
Rua Dom José Barea, 41|Cidade Alta|BG 

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

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

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

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
BATALHÃO PRESIDENTE GEISEL

AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL Nr. 01/2019-FUSEX do 6º B COM

1.1. De acordo com o que prescreve o §4º, Inc IV, do Art 21, da Lei 8.666/93, esta 
Unidade Gestora torna público para conhecimento e esclarecimento dos 
interessados alterações do Edital Nr. 01/2019, publicado na edição de 2 de 
fevereiro de 2021, sexta-feira, objetivando o credenciando Organizações Civis de 
Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autônomos (PSA), com vistas a efetuar, de 
forma complementar, o atendimento médico-hospitalar aos beneficiários do 
Sistema de Atendimento Médico aos Militares do Exército e seus Dependentes – 
SAMMED,SAMMED, do Fundo de Saúde do Exército – (FUSEx), do Fundo de Saúde da 
Marinha - (FUSMA), do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSAer), da Prestação 
de Assistência à Saúde Suplementar dos Serviços Civis do Exército – (PASS), e de 
EX-COMBATENTES (SAM Ex-Cmb).
2. Os interessados deverão acessar o site do 6º Batalhão de Comunicações 
(www.6bcom.eb.mil.br) no menu “Serviços – Credenciamentos” ou contatar a 
Seção de Aquisições e Contratos, pelo correio eletrônico salc@6bcom.eb.mil.br, 
pelo telefone (54) 3452 1633 ramal 5263, para receber as informações e todas 
condições necessárias para a realização do credenciamento. 

               Bento Gonçalves, RS, 26 de novembro de 2021.

ALEXANDRE SALES DE SOUZA – Cel.
Ordenador de Despesas do 6º Batalhão de ComunicaçõesOrdenador de Despesas do 6º Batalhão de Comunicações

 CONTRATA
CAMAREIRA

Horário: 8h30 às 16h50 ou 9h às 17h20
Segunda a domingo com escala de folgas

Salário: R$ 1.500 + vale-transporte
Local de trabalho: bairro São Francisco ou Barracão 

Contato: (54) 99923 9309 ou contato@hotelmontblanc.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICA-SE O EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2021 – 
Objeto: aquisição de um veículo (van) zero km para a Secretaria de Saúde, 
Trabalho e Ação Social de Santa Tereza/RS. Exclui-se o item 7.1.8, alínea 
a). Nova data de abertura: 16/12/2021, às 9h.
TOMADATOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021 – Objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços especializados em cirurgias de alta 
complexidade. Dia 21/12/2021, às 9h.
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2021 – Objeto: Contratação de empresa 
especializada para realizar cercamento total do Parque Municipal de 
Eventos e Instalação de Portões. Dia 21/12/2021, às 14h.
PREGÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 – Objeto: aquisição de um trator 
agrícola para a Secretaria Municipal de Agricultura, com recursos do 
Convênio MAPA nº 901096/2020. Data de abertura: 17/12/2021, às 9h 
horário de Brasília.

AVISO DE EDITAL 
RETIFICAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 –RETIFICAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 008/2021 – Contratação, 
por prazo determinado, de 01 (um) Atendente de Consultório Dentário, 
que será lotado na Secretaria Municipal de Saúde, Trabalho e Ação Social. 
Altera-se o os itens: 2.1.1; 3.1 e Anexo II. Prorrogação das inscrições: de 
06/12/2021 a 10/12/2021, das 7h30min às 11h e das 13h30min às 17h.  
PROCESSOPROCESSO SELETIVO Nº 009/2021 – Contratação, por prazo 
determinado de 01 (um) Eletricista, que será lotado na Secretaria 
Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana. Período das 
inscrições: de 06/12/2021 a 10/12/2021, das 7h30min às 11h e das 
13h30min às 17h.  
PROCESSOPROCESSO SELETIVO Nº 010/2021 – Contratação, por prazo 
determinado, de 01 (um) Operador de Máquinas, que será lotado na 
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana. Período 
das inscrições: de 06/12/2021 a 10/12/2021, das 7h30min às 11h e das 
13h30min às 17h.  
AA alteração, editais e seus anexos encontram-se disponíveis no site 
www.santatereza.rs.gov.br. Informações pelo telefone (54) 3456 1033 ou 
site oficial. 

Santa Tereza/RS, 03 de dezembro de 2021. 
Gisele Caumo

Prefeita Municipal
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Especial

L’América Shopping celebra 
21 anos de histórias

Aniversário, comemorado no último dia 30/11, marca o sucesso contínuo de empreendedores  e lojistas

O L’América Shopping tem muitos motivos para celebrou: no 
dia 30 de novembro comemorou  21 anos. O sucesso do L’América 
Shopping é o resultado de um trabalho contínuo dos empreende-
dores e lojistas. Em novembro de 2000, o L’América foi o primeiro 
shopping da cidade a oferecer variedade e qualidade de serviços 
aos clientes, com um espaço de compras, serviços e lazer. Era o 
desenvolvimento chegando a Bento Gonçalves e, com ele, muitas 
oportunidades de trabalho.

São muitas as pessoas que fizeram parte do L’América Shop-
ping e contribuíram para que o empreendimento chegasse até o 
ano de 2021 com inúmeras conquistas, aprendizados e evolução 
constante. Por isso a data de aniversário é importante para os lo-
jistas do shopping e também para toda a comunidade de Bento 

Gonçalves que esteve presente nessa longa caminhada.
Com 21 anos de história, o L’América Shopping se tornou um 

ponto de encontro e de desenvolvimento da região. O empreen-
dimento está sempre em busca por novidades para proporcionar 
aos clientes a melhor experiência. O L’América Shopping conta com 
uma completa estrutura de compras, gastronomia, serviços e lazer.

Com todos os protocolos de segurança necessários para a pre-
venção da Covid, o L’América é um ambiente seguro e tranquilo, 
buscando o melhor para atender bem a todos os clientes.

O L’América Shopping agradece a todos que fizeram e fa-
zem parte de seus 21 anos de história. Aos lojistas, empreen-
dedores, fornecedores, parceiros e clientes, muito obrigado!

L’AMÉRICA SHOPPING
Rua 13 de Maio, 877 – Bairro São Bento – Bento Gonçalves
(54) 3451.8388 – marketing@lamericashopping.com.br
www.facebook.com/lamericashopping 
www.instagram.com/lamericashopping

Fotos: Arquivo L’América

LojaForKids
Rua 13 de Maio, 877, Sala 323, L'América Shopping , BG

A equipe For Kids
tem a satisfação

de fazer parte
desses 21 anos

de sucesso!

Parabéns ao
L’América Shopping!

Via Del Vino: 54 3452 4163  | L’América Shopping: 54 3451 7696
Shopping Bento: 54 3055 2218 | Seja um revendedor! Ligue:

54 3701 2006 | Faça seu pedido pelo Whatsapp: 0800.744.0010
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A partir de R$ 50 em compras nas lojas ou 
restaurantes participantes, o cliente recebe 
um cupom e concorre a dez vales-compras de 
R$ 500. O sorteio ocorre no dia 10 de janeiro 
de 2022.

Campanha Natal 
de Encontros

HORÁRIOS DO  PAPAI NOEL (3º ANDAR):
SEXTA-FEIRA – 14H ÀS 20H
SÁBADO E DOMINGO – 14H ÀS 20H

SÁBADO DIVERTIDO 
PINTURINHA INFANTIL
04 de dezembro – 
14h às 17h – 3º andar

/academia.lamerica
phantomlamerica

www.phantomlamerica.com.br

54 99145 0365
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Para aquecer o coração

Escola Mestre nomeia pomar e 
planta árvore em homenagem 
póstuma a colaborador
Seu Danilo Roman 
era querido por 
toda a equipe 
de funcionários 
e estudantes e 
cuidava com muito 
amor de pomar 
localizado aos 
fundos da escola

Eduarda Bucco
Um homem sorridente, com 

um coração enorme, sempre 
disposto a ajudar e querido por 
todos os alunos e funcionários 
da escola Mestre Santa Bárbara. 
Assim é descrito seu Danilo Ro-
man, colaborador que perma-
neceu por anos auxiliando em 
todas as atividades da escola 
e que morreu no ano passado, 
vítima de um câncer. “Ele estava 
todos os dias cuidando da esco-
la, da horta e das plantas. Culti-
vava esse pomar onde produzia 
bastante bergamota e distribuía 
aos alunos. No inverno ficava 
aquele aroma de bergamota na 
escola. Era um cara bem legal”, 
recorda o professor e vereador 
Eduardo Pompermayer. “Seu 

Danilo ajudava em todos os 
eventos da escola e todos os alu-
nos gostavam de ajudá-lo tam-
bém, para dar aquela ‘fugidinha’ 
da sala e também porque adora-
vam ele”, relata com carinho.

Mesmo acometido por um 
câncer, seu Danilo continuava 
visitando a escola sempre que 
podia para dar um ‘alô’ aos fun-
cionários e alunos e garantir 
que tudo estivesse em ordem. 
Mas no ano passado acabou 
perdendo a batalha contra a 
doença. “Ele vivia rindo, con-
versando e tinha uma excelente 
convivência com os alunos. O 
Mestre era sua segunda casa”, 
comenta a diretora Margarida 
Mendes Protto.

Diante das marcas eternas 

que seu Danilo deixou em toda 
a comunidade escolar, na últi-
ma terça-feira, 30/11, o colégio 
Mestre prestou uma última e 
eterna homenagem ao especial 
colaborador: uma nova árvore 
foi plantada no pomar que, ago-
ra, recebe o seu nome. “Ele gos-
tava bastante de coisas rústicas 
e fizemos uma placa especial 
para o pomar. A AAECO [Associa-
ção Ativista Ecológica] nos doou 
uma árvore para completar a ho-
menagem”, relata a diretora.

Além da equipe da escola 
Mestre, dos estudantes e do ve-
reador Eduardo Pompermayer, 
o ato também foi acompanhado 
pelo secretário de Meio Am-
biente de Bento, Claudiomiro 
Dias.

Arquivo pessoal e Nicolas Nalin
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forma como lidamos com o calor pode 
depender de algumas variáveis. O teci-
do da roupa que estivermos utilizando 
deve possuir baixa resistência à evapo-
ração, bem como baixa capacidade de 
absorção de água. Diferentemente do 
que muitas pessoas pensam, as carac-
terísticas do tecido tendem a ser mais 
importantes do que a cor. 

O envelhecimento afeta nossa ca-
pacidade termorregulatória e a forma 
como o nosso corpo lida com a desi-
dratação. O exercício realizado por in-
divíduos idosos em situações de calor 
pode apresentar um maior risco car-
diovascular. A capacidade física prévia 
também é um fator preponderante. Se 
você não pratica exercício físico regu-
larmente, começar a treinar no verão, 
em momentos do dia de altas tempera-
turas, não é a situação mais adequada. 
Caso queira iniciar, opte por momentos 
do dia mais favoráveis, como início da 
manhã ou final da tarde.

Alguns outros fatores são impor-
tantes de serem levados em conside-

Com a chegada do verão, até 
mesmo nós, moradores da Serra, 
temos que nos deparar com altas 
temperaturas e aquele friozinho de 
manhã cedo passa a ser mais raro. 
E quem pensa que por aqui não faz 
muito calor está enganado. Muitas 
pessoas, inclusive, preferem o clima 
mais quente para praticar esportes 
e exercícios físicos ao ar livre, tendo 
em vista uma preparação para o ve-
rão e a qualidade de vida que esses 
hábitos são capazes de trazer. 

Mas será que as altas tempe-
raturas do verão podem, de alguma 
forma, prejudicar ou ser um fator 
de atenção aos praticantes de exer-
cício físico nessas condições?

Quando realizamos exercícios 
em altas temperaturas, os desa-
fios enfrentados pelo nosso corpo 
são potencializados. O aumento da 
temperatura aliado a outras carac-
terísticas comuns ao verão prejudi-
cam a capacidade de exercício físico 
e a performance. Essa diminuição 
no desempenho do praticante é 
mediada por ajustes no coração, 
músculos e sistema nervoso, fruto 
da hipertermia. A dificuldade em 
dar conta das perdas excessivas de 
líquidos corporais, tendo em vista 
o suor excessivo, pode exacerbar 
as demandas energéticas e fisioló-
gicas do nosso corpo, fazendo com 
que a fadiga aconteça antes do que 
em outras condições climáticas. 

Quando o corpo não lida bem 
com os ajustes necessários devi-
do ao calor, podem ocorrer desi-
dratação excessiva, aumento da 
incidência de câimbras, insolação, 
desmaios, entre outras consequên-
cias negativas ao bem-estar e ren-
dimento.

É importante salientar que a 

A prática de exercícios físicos 
em altas temperaturas

Prof. Anderson Rech
Coordenador e Docente do curso de Educação 
Física da UCS Bento. Doutor em Ciências do 
Movimento Humano

ração previamente à realização 
de exercício em condições de 
calor. São eles: estar dormindo 
bem regularmente; estar bem 
alimentado nas últimas horas 
que antecedem o exercício físico; 
não consumir álcool nas últimas 
48 horas; e estar atento aos me-
dicamentos que você utilizou nas 
últimas horas (analgésicos e anti-
-inflamatórios).

Tais dicas são importantes 
cuidados. No entanto, não quer 
dizer que o exercício não possa 
ser feito sob condições de tempe-
raturas mais elevadas, mas que a 
prática requer um maior cuidado. 
Na dúvida, o exercício sob orien-
tação de um profissional de Edu-
cação Física é sempre a melhor 
resposta.

Gostou do artigo? Então que 
tal cursar Educação Física na UCS 
Bento? Sim, aqui tem! Informe-se 
e faça parte do time campeão da 
UCS.
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Vestibular UCS: 
provas todas as segundas e quintas-feiras

Não perca a oportunidade de 
ingressar em um curso Superior de 
uma das universidades mais bem 
conceituadas do país. O Vestibular 
UCS ocorre de forma semanal, com 
taxa de ingresso de apenas R$ 20, que 
pode ser isentada mediante requisi-
ção, para quem aproveitar a nota de 
redação de vestibulares anteriores 
da UCS e para os ingressantes em 
cursos de Licenciatura. 

O ingresso semanal pode ocor-
rer 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.

Com o objetivo de aprimorar a capaci-
dade de atuação de profissionais de Edu-
cação Física na área do treinamento físico, 
com ênfase na prática profissional diferen-
ciada, atualizada e de alta qualidade, a UCS 
Bento oferece o curso de especialização em 
Treinamento Físico da Saúde ao Desempe-
nho. O curso é destinado aos graduados no 
Bacharelado em Educação Física.

Nos meses ímpares será ministrada uma 
aula mensal, na sexta-feira, das 18h às 22h 
e, ao sábado, das 9h às 12h30min e das 
13h30 as 18h30. Já nos meses pares, haverá 
aula quinzenalmente, no sábado, das 8h às 
12h30min e das 13h30 as 18h30. A previsão 
de início é abril de 2022, com término em 
agosto de 2023.

Para mais informações, contate-nos: 
(54) 99653.3184 ou acesse ucs.br, na aba 
Especialização e MBA!

Pós em Treinamento Físico
 da Saúde ao Desempenho

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 di-
versos outros serviços e eletrônicos. 
Gostou? Então matricule-se numa 
Pós da UCS que você leva um para 
casa. Inscreva-se acessando o QR-
-CODE:

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

a UCS? A hora é agora! Aproveite até 
100% das disciplinas já cursadas para in-
gresso no mesmo curso ou escolha en-
tre diversas opções de curso em todas as 
áreas de conhecimento. A oferta é válida 
para todos os cursos, exceto Medicina.

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

Não perca essa oportunidade! 

Estude na UCS! 

Saiba mais, através do Whats (54) 99653.3184, ou envie um e-mail 
para atendimento-carvi@ucs.br.

Prepare-se para a nova fase da sua 
carreira com o Start EAD UCS.

O Start oferece 50% de desconto 
na 1ª mensalidade e bolsa de até 
100%! É isso mesmo! Para facilitar o seu 
início a UCS oferece 50% de desconto 
no primeiro mês e mais uma bolsa 
de até 100%, conforme sua forma de 
ingresso. Mas atenção! A condição não 
válida para Biblioteconomia, Formação 
Pedagógica e para o programa de 
segunda licenciatura. 

Saiba mais acessando o QR-CODE:

Start EAD UCS
Para participar do curso de Des-

pachante Documentalista é ne-
cessário ser brasileiro, ter 18 anos com-
pletos impreterivelmente até a data da 
inscrição no curso, comprovados através 
de documento oficial de identificação 
com foto e ter ensino médio completo, 
apresentando o certificado expedido 
por órgão competente, impreterivel-
mente até a data da inscrição no curso. 
Os documentos necessários são RG e 
comprovante de ensino médio comple-
to certificado por órgão competente. Os 
documentos devem ser enviados, im-
preterivelmente, para o formulário até a 
data limite de inscrição do curso.

Mais informações e inscrições em: www.ucs.br/site/estudenaucs/transferencias/ ou converse 
com nossa área de Relacionamento com o Mercado, através do Whats (54) 99919-3141.

Cursos Detran com inscrições abertas: 
Despachante Documentalista e IVD
Estão com as inscrições abertas os 

cursos oferecidos pela UCS Bento, em 
parceria com o Detran, nas áreas de Des-
pachante Documentalista e Identificador 
Veicular Documental (IVD).

Informações e inscrições contate a área de Relações com o Mercado, 
através do Whats (54) 99919-3141, ou em www.ucs.br/site/vestibular/.

Já para o curso de Identificador Veicular Documental (IVD) além da necessi-
dade de ser brasileiro, ter 18 anos completos impreterivelmente até a data da inscrição no 
curso comprovados por meio de documento oficial de identificação com foto, ter ensino médio 
completo, apresentando o certificado expedido por órgão competente, impreterivelmente até 
a data da inscrição no curso, é preciso ter sido aprovado no Exame Psicológico para Fins Peda-
gógicos realizado no dia 23 de julho de 2021.

Os documentos necessários são RG e comprovante de ensino médio completo certificado 
por órgão competente. Os documentos devem ser enviados, impreterivelmente, para o formu-
lário até a data limite de inscrição do curso.
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Hora de fazer mudanças. Astros deixam 
seu poder de sedução ainda mais po-
deroso a dois.

Touro – 21/04 a 20/05
Controle suas reações e vontades. Sua 
sensualidade estará em alta na paquera 
e no romance.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Ao liderar, modere suas palavras. Bom 
momento para iniciar romance ou for-
talecer a união.

Câncer – 21/06 a 21/07
Boa sintonia para atividades em equipe. 
Na paquera, pode pintar uma atração 
irresistível. 

Leão – 22/07 a 22/08
Evite brigar à toa com familiares. Namo-
ro pode ficar mais sério. A dois, carinho 
e diversão.

Virgem – 23/08 a 22/09
Defina suas prioridades. Na paquera, 
charme e simpatia. A dois, aposte no 
programa caseiro. 
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Libra – 23/09 a 22/10
Evite comprar por impulso. Na paquera, 
ficará mais exigente. No romance, valo-
rize o diálogo.

Escorpião – 23/10 a 21/11 
Controle suas reações. Na união, você 
vai revelar seu lado mais apaixonado. 
Evite o ciúme.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Preste atenção ao que você diz. Paixão 
secreta envolve seu coração. A dois, 
melhore o diálogo.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Controle os gastos. Ciúme de amigo 
pode ser paixão. Na vida a dois, evite a 
insegurança. 

Aquário – 21/01 a 19/02
Evite extravagâncias. Na paquera, ro-
mance em segredo à vista. A dois, hora 
de fazer planos.

Peixes - 20/02 a 20/03
Invista na vida profissional. Seja mais 
flexível na paquera. No romance, valo-
rize as afinidades. 

Cinema 
Programação de 03/12 e 08/12

GNC 1
King Richard: criando campeãs
Drama, 12 anos, 144 minutos.
Diariamente, 16h, dublado.
Diariamente (exceto dia 6), 21h10, legendado.
Vigaristas em Hollywood
Ação, 12 anos, 104 minutos.
Diariamente, 13h45, dublado.
Diariamente, 19h, legendado.

GNC 2
Casa Gucci
Drama, 14 anos, 158 minutos.
Diariamente, 15h45, dublado.
Diariamente, 18h40, legendado.
Ghostbusters – mais Além
Ação, 12 anos, 125 minutos.
Diariamente, 13h20 e 21h40, dublado.

GNC 3
Clifford: o gigante cão vermelho
Aventura, livre, 97 minutos.
Diariamente, 13h30, 15h30, 17h30 e 19h40,
dublado.
Missão resgate (pré-estreia)
Aventura, 14 anos, 109 minutos.
Diariamente, 21h50, dublado.

GNC 4 
Encanto 
Animação, livre, 106 minutos.
Diariamente, 14h, 16h20 e 18h50, dublado.
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minutos.
Diariamente, 21h, legendado.

GNC 5
Encanto 
Animação, livre, 106 minutos. 
Diariamente, 13h10, dublado.
Eternos
Aventura, 12 anos, 157 minutos.
Diariamente, 15h20, legendado. 
Diariamente, 18h20 e 21h20, dublado.

GNC 6
Resident Evil: Bem-vindo a Raccoon City
Terror, 14 anos, 108 minutos.
Diariamente, 14h20, 16h40 e 19h15, dublado.
Diariamente, 21h30, legendado. 

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO GONÇALVES 1
Ghostbusters – Mais Além
Ação, 12 anos, 125 minutos.

Diariamente, 13h45, 16h, dublado.
Diariamente (exceto segunda), 18h30, dublado.
Diariamente (exceto sexta, segunda e quarta), 21h, 
dublado.
Sexta e quarta, 21h, legendado. 
Harry Potter e a Pedra Filosofal – Especial 20 anos
Dia 12/12, 14h e 20h30, dublado.
Pré-venda a partir de 03/12.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO GONÇALVES 2
Resident Evil: Bem-vindo a Raccoon City
Terror, 14 anos, 108 minutos.
Diariamente, 13h45 e 16h, dublado.
Diariamente (exceto segunda), 18h30, dublado.
Diariamente (exceto domingo e segunda), 21h, dublado.
Domingo, 21h, legendado. 

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO GONÇALVES 3
Encanto
Animação, livre, 106 minutos. 
Diariamente, 14h,dublado.
Diariamente (exceto segunda), 19h, dublado.
A Família Addams 2: Pé na Estrada
Animação, livre, 93 minutos.
Diariamente (exceto segunda), 17h, dublado.

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 1
Resident Evil: Bem-vindo a Raccoon City
Terror, 14 anos, 108 minutos.
Diariamente, 13h45 e 16h, dublado.
Diariamente (exceto domingo e segunda), 18h30, du-
blado.
Domingo, 18h30, legendado. 
Diariamente (exceto segunda), 21h, legendado.

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Encanto
Animação, livre, 106 minutos. 
Diariamente, 13h40 e 15h45, dublado.
Sábado e domingo, 18h30, dublado.

Casa Gucci
Drama, 14 anos, 158 minutos.
Sexta e terça, 18h, dublado.
Quarta, 20h, legendado.
Sábado e domingo, 21h, dublado.w
Sexta e terça, 21h, legendado. 

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 10

Lombo Recheado

INGREDIENTES
Lombo
- 1,5 kg lombo temperado
- 1 placa de massa folhada
- 6 fatias de bacon
- 1 xícara (chá) de azeitonas pretas 
sem caroço
- 6 fatias de queijo muçarela
- 1 ovo para pincelar
- 1 cebola roxa em pétalas
- Ramos de alecrim
Molho
- 1 lata creme de leite
- 1 colher (chá) de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino
- 1 pitada de noz-moscada

MODO DE PREPARO
Lombo: Faça um corte no lombo abrindo como uma manta 
no sentido do comprimento. Coloque no meio as fatias de 
muçarela, bacon, azeitonas preta e alecrim. Numa frigideira 
aqueça um fio de azeite e coloque o lombinho, salteando-o 
de todos os lados, em fogo médio-alto, durante 5 minutos 
aproximadamente. Retire, deixe amornar. Estenda a massa 
folhada, coloque o lombinho no centro, feche e na parte de 
cima faça uns cortes bem suaves com a ajuda de uma faca. 
Pincele com o ovo batido.
Em uma assadeira, leve ao forno médio preaquecido por 
30 minutos com papel alumínio. Retire o papel alumínio e 
coloque as cebolas em pétalas em volta e alecrim e deixe até 
dourar. Desligue o forno e sirva com o molho.

Molho: Em um recipiente, misture todos os ingredientes.

Sete Erros | Respostas na página 10

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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UCS/CARVI promove III Mostra Científica e 
Colégio Scalabriniano Medianeira acolhe

O Colégio Scalabriniano Medianei-
ra, de Bento Gonçalves, em parceria 
com a UCS/CARVI, realizou a III Mostra 
Científica do CARVI nos dias 17, 18 e 
19 de novembro, no Salão de Atos do 
colégio. Durante a mostra, os alunos de 
6º a 9º ano do Ensino Fundamental II 
desenvolveram projetos com metodo-
logia e pesquisa científica através da 
aprendizagem por investigação. O pro-
pósito da ação foi estimular e desen-
volver o senso de pesquisa científica 
nos estudantes, propiciando a criação 
de hipóteses e a elaboração de méto-
dos para o desenvolvimento do pro-
jeto, além de oportunizar a análise de 
resultados e a formação de inferências 
a partir dos trabalhos. 

Cada equipe realizou a pesquisa, o 
experimento e a criação de um produto 
relacionado ao tema “Saúde e Susten-
tabilidade”. A mostra envolveu todos os 
alunos, que desenvolveram estratégias 
teóricas e práticas para a aplicação do 
método científico dessa pesquisa.

Os trabalhos realizados foram 
apresentados a diversos coordenado-
res da UCS, e cada equipe respondeu 
a questionamentos da banca com re-
ferência ao tema abordado no projeto. 
“Foram manhãs de conhecimento e 
aprendizagem. Parabenizamos a todos 
os envolvidos na mostra”, comemoram 
os organizadores. 

O anúncio dos projetos premiados 
ocorreu na manhã do último sábado, 
27/11. 

Confira os premiados:

1º lugar – Aquaponia: um meio de 
cultivo orgânico e sustentável
2º lugar – Crise energética brasilei-
ra: uma proposta de solução utili-
zando o jogo Minecraft
3º lugar – Produzir para a vida: flo-
rescer sem agrotóxicos

Menções honrosas:
9º ano
Insônia
Pobreza menstrual: o tabu vivencia-
do por milhões de mulheres 
8º ano
Grafeno: uma saída para a crise ener-
gética brasileira
Plástico de amido vegetal: uma al-
ternativa às sacolas convencionais

7º ano
Sentimentos dos profissionais da saúde 
durante a pandemia causada pela CO-
VID-19
Como o seu pet lhe ajudou nessa pan-
demia?
6º ano
Saúde mental
Doenças transmitidas por animais

Trabalhos destaques:
9º ano: Os malefícios dos esteroides 
anabólico-androgênicos
8º ano: Proposta para a construção de 
um filtro de água caseiro
7º ano: Impactos do tabagismo na vida 
humana
6º ano: Os benefícios do autocuidado

Desenvolvimento escolar

1º Lugar: Aquaponia: um meio de cultivo orgânico e sustentável – das 
alunas Evelyn M. Prates, Heloísa M. da Silva, Kétlin L. da Silva, Letícia P. 
Ceccone Maria Eduarda G. de Souza.

2º lugar: Crise energética brasileira: uma proposta de solução utilizando 
o jogo Minecraft, dos alunos Arthur Vasconcelos, Gabriel Toniolo, João 
Vitor Schenato, Lucca Zandoná e Pedro Henrique Antonov.

3º lugar: Produzir para a vida: florescer sem agrotóxicos dos alunos 
Augusto Toniolo, Luísa de C. da Cunha, Maicon Medeiros e Ryan R. de 
Carvalho

 Justina F. Brigoni, Verediane Santarosa, Jakeline P, Todeschini, Ir. Isaura Paviani, Fábio 
Buffon, Cláudia Remus, Roselice Parmegiani

Fotos: Coordenação de Tecnologia do Medianeira
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“ Aviões decolam e pousam 
milhares de vezes ao dia. Dirigimos 
nosso carro diariamente. Em 
nenhuma dessas vezes queremos 
causar a morte de alguém”

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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“Além de uma alimentação 
inadequada ou em 
excesso, o sedentarismo é 
o segundo fator que mais 
leva à obesidade”. 

Previsão do tempo

Sol com algumas nuvens. 
Não chove

04/12
14º
32º

Sol com algumas nuvens. 
Não chove

03/12
13º
29°

Sol com algumas nuvens da 
manhã. Pancadas de chuva à 

tarde e à noite

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

05/12
16º
30º

Datas
06/12
Vila Nova, em frente a Escola 
Municipal Infantil Arco-Íris da 
Alegria, a partir das 20h
07/12
São Roque, na praça CEU, a 
partir das 20h
08/12
Fátima, na praça do bairro, a 
partir das 20h
10/12
Conceição, em frente à em-
presa Bertolini, a partir das 
20h

Natal Bento
Show da Família Lima é a principal 
atração neste fim de semana
Apresentação gratuita 
será realizada neste 
sábado, 04/12, na 
Via Del Vino

Raquel Konrad
Uma das principais atrações 

da programação do Natal Bento 
será realizada neste sábado, 
04/12, na Via Del Vino, no cen-
tro da cidade: a Família Lima, 
banda de renome nacional, fará 
seu espetáculo natalino a partir 
das 20h. A prefeitura sugere que 
as famílias levem suas cadei-
ras para melhor apreciação do 
show. Já no domingo, a progra-
mação terá show com a Banda 
Canarinhos, também no centro 
a partir das 20h. 

Na Via Del Vino, outras 
duas atrações são oferecidas 
à comunidade. A primeira é a 
Casa do Papai-Noel, que atende 
diariamente das 10h às 11h30 
e das 15h às 17h30. Nas noites 
de shows, quintas, sábados e 
domingos, o papai-noel recebe 
também das 15h às 17h30 e das 
19h30 as 21h30. Já o Carrossel, 

atração que neste ano nova-
mente encanta a criançada, fun-
ciona diariamente das 14h às 

22h. Para ter acesso ao brinque-
do, é necessário levar alimento 
ou ração para doação.

Família Lima é atração no sábado e a Canarinhos no do-
mingo. Ambas na Via Del Vino, às 20h

Fotos: Divulgação

Apresentações 
natalinas chegam 
aos bairros do 
município

A magia do Natal Bento che-
ga na próxima semana a diversos 
bairros do município. O espetácu-
lo Frozen – um show congelante e 
a apresentação de dança e músi-
ca do Studio de Dança Nina Aver, 
que no último domingo, 28/11, 
encantou a todos na Via Del Vino, 
serão apresentados também para 
a população dos bairros Vila 
Nova, São Roque, Fátima e Con-
ceição. Os espetáculos ocorrem a 
partir da próxima segunda-feira, 
06/12. Confira as datas e locais 
de cada apresentação:

Novidade
Apolo inaugura primeira 
loja em Caxias do Sul

Fundado e estabelecido há 
mais de 50 anos na Serra Gaúcha, 
o Super Apolo abriu as portas 
de sua primeira loja em Caxias 
do Sul na quinta-feira, 02/12. A 
nova unidade fica na Rua Sinim-
bu, 1072, no Centro – no local 
onde funcionava a antiga Lavra-
le, e conta com um mix de mais 
de 15 mil produtos selecionados 
para os consumidores da região.

A nona loja do Super Apolo 
abriu 80 novos postos de traba-

lho e conta com 60 vagas de esta-
cionamento. A empresa, que tem 
sede em Bento, conta ainda com 
unidades em Garibaldi e Farrou-
pilha.

O Super Apolo foi pioneiro 
no uso do código de barras, pla-
taformas hidráulicas de elevação 
para descarga de mercadorias 
e centralização da distribuição 
de mercadorias em Centro de 
Distribuição, dentre outras ino-
vações.

Rede Apolo de Super-
mercados, comanda-
da por Antônio Cesa 

Longo, conta com lojas 
em Bento, Garibaldi e 

Farroupilha


