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Último sinistro foi registrado na terça-feira, 07/12, consumindo três casas na rua Ari da Silva, 
bairro Eucaliptos, e deixando famílias apenas com a roupa do corpo

Aumento de valor

Construção de ponte temática no Vale 
dos Vinhedos já ultrapassa R$ 564 mil
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Obra na rua José Lanfredi deveria ter sido concluída em agosto e custo inicial era de R$ 495.950,20

Raquel Konrad

Diogo Zanetti

Em dois anos, incêndios em residências 
tiveram aumento de 40% em Bento

Dado preocupante

Especial | 6 e 7 

Em três anos
Número de novas 
armas cresce mais 
de 200% no RS

Convênio para pavimentação da rota entre Santa 
Tereza, Roca Sales e Muçum foi assinado na última 
sexta-feira, 03/12, pelo governador Eduardo Leite

Logan Weaver/Unsplash

Vale do Taquari
Caminhos do Pão 
e do Vinho receberá 
pavimentação
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Até o início de dezembro, número estava em 
1.024 acidentes registrados pelo DMT e 271 pela 
BM, aumento de 9% e 36% em relação a 2020

Alerta no trânsito
Município registrou 
cerca de 1,3 mil 
acidentes em 2021
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Professor e advogado André Roberto Ruver 
comenta sobre polarização de opiniões acerca 
das mudanças no Estatuto do Desarmamento
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Terceira dose Oportunidade

Os interessados 
em participar 
da seleção 
poderão fazer o 
cadastramento em 
uma plataforma de 
seleção on-line

O Hospital Tacchini de Ben-
to Gonçalves abriu 62 novas va-
gas de trabalho para sua equipe 
enfermagem. As oportunida-
des ocorrem tanto em função 
da retomada integral de uma 
série de serviços eletivos que 
estavam suspensos ou operan-
do parcialmente desde o início 
da pandemia de Coronavírus, 
quanto da manutenção do plano 
de expansão do sistema de saú-
de, que deve aumentar em 50% 
o número de empregos até o seu 
centenário, que será celebrado 
em 2024.

As vagas em aberto devem 
preencher uma série de deman-
das nos mais diversos setores. 
Entre as oportunidades está a 
seleção de enfermeiros para 
compor o time de resposta rápi-
da, que realiza atendimento de 
urgência em pacientes já inter-
nados; de técnicos de enferma-
gem para organização de fluxos 
no Pronto Socorro; além de va-
gas para horários alternativos, 

Tacchini abre 62 vagas de trabalho 
para equipe de enfermagem

como o vespertino (das 18h às 
00h) ou para aqueles que dese-
jam atuar apenas em finais de 
semana e feriados.

Os novos contratados vão 
reforçar ainda mais a equipe de 
enfermagem do Tacchini, que 
em 2021 já teve seu trabalho 
reconhecido nacionalmente a 
partir do recebimento do prê-
mio Excelência em Saúde – ca-
tegoria Enfermagem. O troféu 
foi oferecido pelo Grupo Mídia 
a partir de pesquisa de mercado 
e da apresentação de cases de 
sucesso.

De acordo com Augusto 
Amaral, gestor de pessoas do 
Tacchini, nos próximos 3 anos 
a abertura do Hospital Dia e 
do novo Hospital Tacchimed 
vão demandar a contratação de 
profissionais de saúde nas mais 
diversas áreas. “Aqueles que 
vierem para o Tacchini Sistema 
de Saúde hoje terão a oportuni-
dade de crescer conosco e fazer 
carreira aqui”, garante.

COMO SE INSCREVER?
Para trazer mais agilidade e 

segurança ao processo seletivo, 
os interessados em participar 
da seleção poderão fazer o ca-
dastramento em uma platafor-
ma de seleção online. Ou seja, 
o candidato apenas precisará 
se deslocar até o hospital se for 
contratado. Tanto a entrega do 
currículo quanto as eventuais 
entrevistas são realizadas por 
meio do site https://tacchini.
gupy.io.

Acesse o site apontando a tela 
do seu celular para o QRCode

Divulgação/Tacchini

Bento amplia dose reforço 
da COVID-19 para pessoas 
a partir dos 35 anos

Desde a segunda-feira, 
06/12, a prefeitura de Bento 
Gonçalves, por meio da secreta-
ria de Saúde, amplia a aplicação 
da dose reforço da COVID-19 
para as pessoas a partir de 35 
anos. Os moradores dessa faixa 
etária que fizeram a segunda 
dose (Pfizer, CoronaVac e Astra-
Zeneca) há cinco meses podem 
procurar alguma das unidades 
básicas de saúde do município 
que estão vacinando para re-
ceber a terceira dose – são elas 

a ESF Zatt, UBS Zona Sul, ESF 
Eucaliptos, ESF Licorsul, UBS 
Central, ESF Maria Goretti, ESF 
Santa Marta e ESF Conceição, 
ESF Aparecida, ESF Santa Hele-
na e a ESF Progresso. 

Ainda, estão recebendo a 
terceira dose as pessoas com 
alto grau de imunossupressão, 
acima de 18 anos e com esque-
ma vacinal completo há pelo 
menos 28 dias e os profissionais 
da saúde vacinados há mais de 
cinco meses.

Além da dose reforço, o mu-
nicípio segue aplicando a segun-
da dose para quem ainda não 
se vacinou. Para a CoronaVac, 
podem se imunizar as pessoas 
que fizeram a primeira dose até 
16 de novembro. Já a Pfizer, as 
pessoas que fizeram a primeira 
dose até 11 de outubro. Para a 
segunda dose da AstraZeneca, 
também devem procurar as 
unidades de saúde aqueles que 
fizeram a primeira aplicação até 
11 de outubro.

Município receberá 1,9 mil doses da Janssen
As 132.800 vacinas Janssen 

enviadas pelo Ministério da Saúde 
e recebidas na quarta-feira, 08/12, 
pelo Estado do RS serão distribu-
ídas aos municípios que já rece-
beram doses anteriormente. Os 
imunizantes devem ser usados na 
aplicação de reforço. A decisão foi 
tomada em reunião da Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB), vin-
culada à secretaria da Saúde. Bento 
Gonçalves receberá 1.935 doses, 
mas até a quinta-feira, 09/12, não 
havia previsão de data de chegada 
das doses. No total, 4.636 pessoas 
receberam o imunizante de dose 
única no município.

A orientação do Ministério da 

Saúde é de que quem tomou a vaci-
na em dose única receba o reforço 
da Janssen em um intervalo míni-
mo de dois meses e máximo de seis 
meses.

Diante do avanço da imuni-
zação da população, a partir desta 
semana também a distribuição das 
demais vacinas contra a COVID-19 
será feita por demanda. As coorde-
nadorias regionais de saúde (CRS) 
vão verificar a cada semana, nos 
municípios, o andamento das apli-
cações. O envio será feito conforme 
os pedidos, reduzindo a possibili-
dade de que os imunizantes per-
cam a validade.

Além das vacinas da Janssen, 

134.550 doses da Pfizer chegaram 
no mesmo voo de quarta e ficarão 
reservadas na Central Estadual de 
Armazenamento e Distribuição de 
Imunobiológicos (Ceadi). Recente-
mente, o Estado recebeu remessa 
de 562.770 vacinas do mesmo la-
boratório. Somadas à reserva es-
tratégica da Secretaria da Saúde, de 
74.676 doses, são 637.446 doses 
que serão usadas para completar a 
vacinação dos adolescentes e tam-
bém na da dose de reforço entre a 
população adulta. Outras 14.750 
doses da Astrazeneca, também re-
cebidas do Ministério da Saúde, se-
rão dirigidas à saúde de população 
indígena.
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Caminhos do Pão e do Vinho

Após espera de 20 anos, pavimentação em 
Santa Tereza, Roca Sales e Muçum é anunciada
Líderes dos 
municípios apontam 
que investimento 
de R$ 10,9 milhões 
irá promover 
desenvolvimento 
econômico, melhorar 
escoamento da 
produção e fortalecer 
o turismo da região

Raquel Konrad
O governador Eduardo Leite 

assinou, na tarde de sexta-feira, 
03/12, convênios para a pavi-
mentação do Caminhos do Pão e 
do Vinho, rota turística que en-
globa os municípios de Muçum, 
Roca Sales e Santa Tereza, no Vale 
do Taquari. A assinatura ocorreu 
em Roca Sales, com a participa-
ção do vice-governador Ranolfo 
Vieira Júnior, do secretário de Lo-
gística e Transportes, Juvir Cos-
tella, e do secretário de Turismo, 
Ronaldo Santini. No total, serão 
pavimentados 6,1 quilômetros, 
com investimento de R$ 10,9 mi-
lhões, inclusos no Plano de Obras 
anunciado em junho. Desses R$ 
10,9 milhões, R$ 9,8 milhões são 

provenientes do governo do Esta-
do, e R$ 1,1 milhão será investido 
pelas prefeituras. Além do gover-
nador, os prefeitos Amilton Fon-
tana (Roca Sales), Gisele Caumo 
(Santa Tereza) e Mateus Trojan 
(Muçum) também assinaram os 
contratos.

SANTA TEREZA
COMEMORA INVESTIMENTO
A prefeita de Santa Tereza, 

Gisele Caumo, comemorou o in-
vestimento. “É um sonho ansiado 
por muitas mentes há mais de 20 
anos e que hoje torna-se tangível. 
É assim que defino a anuência do 
governo do Estado para o início 
da pavimentação asfáltica da tão 
denotada Rota Pelos Caminhos 
do Pão e do Vinho”, comemorou. 
“Uma obra redundante, que já es-
tava desacreditada e sendo con-
ceituada como inexecutável pe-
las comunidades dos municípios 
englobados no projeto”, destacou.

Para ela, a pavimentação não 
representa apenas a conclusão 
de um sonho imponente, mas ex-
prime a “magnificência do desen-
volvimento econômico”, especial-
mente em relação ao escoamento 
de produção e aprimoramento do 
setor turístico das regiões. “Santa 
Tereza tem sua localização geo-
gráfica privilegiada – está no final 
do Vale dos Vinhedos e no início 
do Vale do Taquari –   e, com a 

pavimentação, propiciará bene-
fícios  como a facilidade e econo-
micidade ao tráfego de veículos. 
Ainda, junto com a moderniza-

ção e promoção do escoamento 
pela rota, tem-se a expectativa de 
surgimento de novos negócios ao 
longo do trecho, para atender os 

trabalhadores do gênero, fomen-
tando desta forma a economia 
municipal”, pontuou Gisele.

E em relação ao turismo, a 
pequena Santa Tereza tem gran-
des expectativas. “Somos uma 
cidade belíssima, agraciada por 
encantos naturais e portadora de 
um título memorável condizente 
ao tombamento do patrimônio 
histórico cultural, peculiaridades 
estas que tornam o município di-
ferenciado e atraente aos olhos 
de visitantes. Assim, aliando tais 
características ao engajamento 
junto ao Vale dos Vinhedos e ao 
Vale do Taquari, temos a convic-
ção de que os empreendimentos 
existentes irão se fortalecer, bem 
como novos surgirão, tornando 
o setor fortalecido, incrementan-
do desta forma a arrecadação e 
gerando empregos, garantindo a 
permanência e propiciando uma 
vida digna aos nossos munícipes”, 
finalizou.

VALORES INVESTIDOS
O maior investimento em pa-

vimentação será feito em Santa 
Tereza, no valor de R$ 6 milhões, 
para a pavimentação de 3,2 qui-
lômetros. O trecho vai da estrada 
intermunicipal (chamada de li-
nha geral) até o limite com Roca 
Sales. O convênio prevê o inves-
timento de R$ 5,45 milhões pelo 
Daer e uma contrapartida muni-

A
lício de A

ssunção

cipal de R$ 605,6 mil.
Em Muçum, o convênio 

prevê o investimento de R$ 1,2 
milhão na pavimentação de 1,3 
quilômetro – da linha geral até o 
limite com Roca Sales. O Estado, 
por meio do Departamento Au-
tônomo de Estradas de Rodagem 
(Daer), investirá R$ 1,1 milhão, 
e a contrapartida do município 
será de R$ 122,3 mil.

Em Roca Sales, serão R$ 3,59 
milhões para a pavimentação de 
1,6 quilômetro, da linha geral até 
o limite com Santa Tereza. A con-
trapartida municipal será de R$ 
359,5 mil, e o Estado entrará com 
R$ 3,2 milhões. Durante o even-
to, o governador ainda anunciou 
mais R$ 5 milhões para o municí-
pio, em convênio que ainda será 
assinado.

O governador Eduardo Leite 
destacou a vocação empreende-
dora do Vale do Taquari. “Todos 
os convênios assinados hoje são 
uma conquista coletiva de uma 
região já tão empreendedora e 
que, agora, está cada vez mais 
consolidada no ramo do turis-
mo. Precisamos dar condições 
para que o turista tenha conforto 
para ter experiências positivas, 
que leve boas lembranças para 
falar bem da gente lá fora, e uma 
estrada pavimentada faz toda a 
diferença para consolidar uma 
vocação turística”, reforçou.

Prefeita de Santa Tereza, Gisele Caumo comemorou a 
assinatura do convênio de pavimentação e aposta no sur-
gimento de novos negócios na cidade e na região

Santa Tereza terá 3,2 quilometros de asfaltamento, en-
quanto Muçum receberá 1,3 quilômetro e Roca Sales 1,6 
quilômetros.

G
overno do Estado
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Atrasada e cara

Custo de ponte temática no Vale dos 
Vinhedos já ultrapassa R$ 564 mil
Publicação no Diário 
Oficial desta terça-
feira, 07/12, aponta 
aditivo contratual de 
R$ 68.910,11 em 
contrato que custava 
R$ 495.950,20. 
Obra deveria ter sido 
concluída em agosto.

Raquel Konrad
A ponte temática do Vale 

dos Vinhedos na rua José Lan-
fredi, em Bento Gonçalves, que 
deveria ter sido concluída em 
agosto, não tem prazo para ser 
entregue à comunidade. A obra, 
que tem gerado grande expecta-
tiva tanto em moradores quanto 
em turistas, iniciou em março 
de 2021 e tinha prazo de con-
clusão fixado no último mês de 
agosto.  No entanto, as etapas 
seguem em ritmo lento.

Não bastasse o atraso, a 
empresa contratada para a 
construção da ponte, a Solaris 
Construtora, solicitou um rea-
juste no contrato e o custo da 
obra passou de R$ 495.950,20 
para R$ 564.860,31. O adita-
mento contratual foi publicado 

no Diário Oficial de Bento Gon-
çalves desta terça-feira, 07/12, 
e é justificado como um “ree-
quilíbrio econômico-financeiro” 
no valor total de R$ 68.910,11. 
De acordo com a assessoria da 
prefeitura municipal, o reequilí-
brio foi solicitado em julho pela 
empresa e só foi concedido após 
a apresentação da documen-
tação. A prefeitura pontua que 
notificou a Solaris pelo atraso 
e que a empresa teria solicitado 
aditivo de prazo para dezembro 
deste ano.

O SERRANOSSA esteve no 
local na tarde de terça-feira, 
07/12, e encontrou dois pro-
fissionais trabalhando na obra. 
No espaço de divulgação sobre 
a obra, o valor da “Pontilhão 
Temático Vale dos Vinhedos” é 
ainda menor: R$ 449.680,08.

Conforme informações do 
Memorial Descritivo  do Institu-
to de Pesquisa e Planejamento 
Urbano (Ipurb), a obra contem-
pla elaboração Projeto Arquite-
tônico Temático, com cabecei-
ras em concreto, contenções do 
tipo Gabião, passeios, guarda 
corpo metálico, parreira temáti-
ca, execução de escavações, de-
tonações e aterros, execução de 
pequenos trechos de pavimen-
tação em pedra basáltica, exe-
cução de projetos de sinalização 
viária, além de pequeno trecho 
de drenagem pluvial.

Fotos: Raquel Konrad

Maria Goretti

Pracinha é inaugurada 
na Vila do Sapo

Os moradores do bairro Ma-
ria Goretti ganharam um novo es-
paço de lazer nesta semana. Entre 
as ruas Amazonas e Benjamin Po-
zza, na entrada do local conheci-
do como Vila do Sapo, a prefeitura 
instalou uma pracinha com areia. 
“Estamos fazendo essas pequenas 
obras para melhorar a qualidade 
de vida das famílias e oferecer um 
local para a criançada brincar”, 
disse o prefeito Diogo Siqueira 
ao apresentar o novo espaço em 
suas redes sociais.

No primeiro semestre des-
te ano, equipes da prefeitura já 
haviam feito algumas melhorias 
no local, como construção de um 
passeio público, pintura de meio-
-fio, reparos na tubulação e ins-
talação de nova iluminação. Con-
forme a prefeitura, ainda estão 
programados novos mutirões de 
manutenção, reforma e pintura 

em diversas praças do município. 
“Também está em andamento 
a licitação para revitalização da 
praça Vico Barbieri, com constru-
ção do ‘cachorrodromo’. No Bor-
go está sendo feita a nova quadra 
de esportes. Na Achyles Mincaro-
ne [São Bento] seguem as obras 
da nova quadra de esportes e há 
previsão para construção de uma 
quadra no Caminhos da Eulália, 
Cembranel e Tancredo Neves”, 
informou a prefeitura.

Entretanto, outras deman-
das importantes na área do lazer 
ainda seguem a passos lentos. É 
o caso da quadra poliesportiva 
do bairro Zatt. Em janeiro deste 
ano foi dada ordem de início para 
execução do novo espaço, na rua 
Eduardo Bianchi, esquina com a 
rua Santa Maria. Entretanto, até 
o momento, a obra ainda não foi 
finalizada.

Reprodução Instagram

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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Novo decreto
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Eduarda Bucco
Assim como em todo o Brasil, 

o número de novas armas na mão 
de cidadãos teve um aumento 
expressivo nos últimos anos no 
Rio Grande do Sul. De acordo com 
dados da Polícia Federal (PF), em 
2018 foram registradas 5.355 no-
vas armas. Em 2020, esse número 
saltou para 16.924 – um aumento 
de 216%. Até setembro deste ano, 
dado mais recente disponibiliza-
do pela PF, o Estado já registrava 
13.395 armas novas. 

Além dos números recordes, 
o período em que eles foram re-
gistrados tem sido destacado por 
especialistas e por veículos de 
comunicação de todo o país: os 
aumentos passaram a ser perce-
bidos após o início do governo 
Jair Bolsonaro. Desde sua elei-
ção, o atual presidente da Repú-
blica publicou diversos decretos 
e portarias alterando a política 

Dados da Polícia Federal
Número de novas armas tem aumento superior a 200% em apenas três anos no RS
Em entrevista ao 
SERRANOSSA, 
professor da UCS, 
advogado e capitão 
da Brigada Militar 
André Roberto Ruver 
reflete sobre as 
mudanças recentes 
no Estatuto do 
Desarmamento 
e opina: “se 
transformou em 
briga política”

de acesso a armas no país, que é 
regulada com base no Estatuto 
do Desarmamento, de 2003 – a 
flexibilização dessa legislação era 
uma de suas principais promes-
sas de campanha. No início deste 
ano, em quatro novos decretos, 
foi ampliado de quatro para seis o 
número de armas de fogo que um 
cidadão comum pode adquirir; 
foi regulamentada a permissão 
expressa do porte simultâneo de 
até duas armas; foi flexibilizado o 
fornecimento de laudo psicológi-
co por profissionais com registro 
no Conselho Nacional de Psico-
logia, não mais de psicólogos ca-
dastrados na Polícia Federal; e foi 
autorizada a compra de insumos 
para recarga de até dois mil car-
tuchos nas armas de uso restrito 
e insumos para recarga de até 
cinco mil cartuchos nas de uso 
permitido  para caçadores, atira-
dores e colecionadores (CACs), 
entre outras medidas. 

Diante das mudanças no atu-
al governo, o professor da UCS, 
advogado e capitão da RR da Bri-
gada Militar do RS, André Rober-
to Ruver, analisa que, como ponto 
de partida para discussões sobre 
o assunto, deve-se ter em mente 
que a temática deveria ser uma 
questão politizada, “enquanto ato 
ou efeito que possibilite tornar 
alguém ou um grupo social capaz 
de reconhecer a importância do 
pensamento ou uma ação políti-
ca, assim, capacitado para o exer-
cício da cidadania”, explica. Mas, 
na verdade, acabou “se transfor-
mando em briga política”, lamen-
ta. Para o professor, mais do que 
demonstrar um posicionamento 

favorável ou contrário à flexibi-
lização da aquisição e/ou porte 
de armas, o espaço de fala “deve 
servir para indicar elementos e 
fundamentos que possibilitem ao 
cidadão construir uma postura 
consciente e crítica sobre o as-
sunto”, argumenta. 

Dessa forma, Ruver traça 
um panorama das mudanças da 
política de armas no país desde 
a criação do Estatuto do Desar-
mamento. Em 2005, os cidadãos 
foram às urnas para responder 
se eram favoráveis à proibição do 
comércio de armas de fogo e mu-
nição no país. Esse era um artigo 
previsto no Estatuto do Desarma-
mento, mas não foi aprovado pela 
população. A maioria dos eleito-
res votou “não” ao questionamen-
to. Agora, na visão do professor, 
está havendo um “incremento” 
às discussões sobre flexibilizar, 
ou não, a aquisição de armas. 
Entretanto, o professor ressalta 
que os decretos já publicados 
modificando a legislação não se 
tratam de medidas que alteram o 
Estatuto do Desarmamento, “mas 
tão somente se mostram aptos a 
regulamentá-lo. Ou seja, em ter-
mos simples, o presidente da Re-
pública não possui competência 
para aumentar o tamanho da lei”, 
explica. 

Como exemplo, Ruver cita o 
decreto 10.030, de setembro de 
2019, que aprova o regulamento 
de produtos controlados (depois 
alterado por novos decretos, ain-
da no mesmo ano). O professor 
destaca o poder da medida de 
“desburocratizar procedimen-
tos” e “aumentar a clareza das 

normas que regem a posse e o 
porte de armas de fogo e a ativi-
dade dos colecionadores, atira-
dores e caçadores”. 

POSTURA GOVERNAMENTAL
Apesar disso, quando ques-

tionado sobre os motivos que le-
varam ao aumento da aquisição 
de armas no país, Ruver avalia 
que há, sim, relação com o novo 
governo federal. “Assim como 
quando da entrada em vigor da 
Lei do Desarmamento, onde as 
pessoas entregaram suas armas, 
o mesmo fenômeno ocorreu com 
a troca de governo. Assim penso 
que a resposta é sim, há uma re-
lação direta com a nova postura 
governamental”, comenta. 

Atualmente, há uma série de 
projetos de lei no Congresso Na-
cional que propõem alterações no 
Estatuto do Desarmamento, “que, 
aliás, hoje deveria ser chamado 
de Estatuto do Armamento”, re-
flete o professor. “Em alguns mo-
mentos chegamos a ter mais de 

180 propostas. Em agosto deste 
ano, por exemplo, o Senado Fe-
deral aprovou projeto de lei para 
proibir o acesso a armas de fogo 
para quem agrediu mulher, idoso 
ou criança”, recorda. 

Questionado sobre sua opi-
nião acerca da ampliação ou da 
restrição do acesso às armas pe-
los cidadãos, Ruver declara que 
prefere “buscar a harmonização 
do debate e assim também das 
próprias relações interpessoais 
e distensão de radicalismos, os 
quais mais tem prejudicado um 
ambiente político-social do que 
contribuído para uma necessária 
pacificação”. 

DADOS NÃO PRECISOS
Sobre dados que demons-

tram a maior ou menor segurança 
da população com o armamento, 
o professor argumenta que os es-
tudos científicos se mostram “in-
seguros, ora apontando para um 
determinado lado, ora para ou-
tro”. Além disso, afirma que não 
há, nos estados brasileiros, uma 
metodologia única para a capta-
ção, configuração e constituição 
de dados. “Cada um dos entes 
federados, a seu gosto, determina 
o que seja um homicídio, ou não”, 
exemplifica. “No que diz respeito 
ao posicionamento de estudiosos 
do tema, como dito, as opiniões se 
dividem, em argumentos que di-
zem sobre o aumento de índices 
de casos com o uso de armas de 
fogo, acidentes com pessoas não 
hábeis, crianças, etc., do direito 
à defesa da vida, da proprieda-
de e outros bens, dentre outros”, 
exemplifica. 

Mesmo assim, reforça a in-
formação que houve “um franco” 
aumento da apreensão de armas 
clandestinas, do tráfico, da im-
portação e do comércio ilegal de 
armas nos últimos anos. “Aliás, a 
cada dia mais se constata a pre-
sença de calibres mais potentes 
e sofisticados, superando em boa 
parte, as armas utilizadas pelas 
próprias instituições policiais”, 
complementa. 

QUAL O MELHOR CAMINHO?
Questionado sobre mudan-

ças que seriam necessárias para 
garantir maior segurança da po-
pulação, o professor ressalta a 
resposta do Referendo Popular 
em 2005, quando a população 
se mostrou contrária à proibição 
da venda de armas. “Temos que 
levar em conta o desejo da nossa 
cidadania, sob pena de o instituto 
ser absolutamente desacredita-
do, até em razão de ser uma for-
ma direta de o cidadão participar 
e opinar”, comenta.

Para Ruver, a sociedade bra-
sileira não vive hoje um de seus 
maiores problemas na questão de 
segurança pública. Mesmo assim, 
ressalta que os cidadãos estão 
passando por tempos “em que 
somos condicionados por uma 
sociedade de risco. O medo nos 
é parceiro, as incertezas nos tra-
zem angústias. Assim, por vezes, 
temos mais perguntas do que res-
postas”, reflete. “No dizer de [Zyg-
munt] Bauman, vivemos o dilema 
entre segurança e liberdade, pois 
na medida em que mais pugno 
por uma delas, mais vilipendio ou 
negligencio a outra”, reflete.  

Professor André Roberto Ruver

Arquivo pessoal
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AQUISIÇÃO DE ARMAS
De modo geral, os cidadãos 

comuns podem adquirir armas de 
duas formas no país: para defesa 
pessoal e para a função de colecio-
nador, atirador e caçador (CAC). 
No primeiro caso, a solicitação da 
autorização da aquisição deve ser 
feita diretamente com a Polícia Fe-
deral. Entre os requisitos está ter 
25 anos ou mais, declarar a efetiva 
necessidade de possuir uma arma 
de fogo, não responder a inquéri-
to ou processo judicial, comprovar 
aptidão psicológica e técnica e ga-
rantir um local seguro para arma-
zenamento. 

Já em relação aos CACs, a soli-
citação deve ser feita com o Exérci-
to Brasileiro, por meio do sistema 
sisgcorp.eb.mil.br. Para tanto, pre-
cisam ser apresentados documen-
tos como certificado do IBAMA no 
caso dos caçadores; laudo psicoló-
gico; certidões negativas; declara-
ção de idoneidade; atestado de um 
clube de tiro e comprovante de en-
dereço. Também é preciso garantir 
a segurança do armamento. “A par-
tir daí é emitido o ‘certificado de 
registro’, mas não necessariamente 
a pessoa precisa ter uma arma. Se 
quiser adquirir um armamento, 
aí é necessário entrar com um pe-
dido de autorização para compra 
de arma”, esclarece o comandante 
do 6º Batalhão de Comunicações 
(6ºBCOM), coronel Alexandre Sales 
de Souza.

Ao receber a autorização para 
compra, os CACs podem se dirigir 
a uma loja e comprar o armamen-
to autorizado. Após, é necessário 
entregar a nota fiscal da arma ao 
Exército para produção do Certifi-
cado de Registro de Arma de Fogo. 
“É o documento que atrela aquela 
arma à pessoa”, explica. Ainda, por 
se tratar da concessão de posse 
de arma, depois desse processo, 

é preciso solicitar uma “guia de 
tráfego”, na qual constará os en-
dereços restritos por onde a arma 
poderá circular – loja de manuten-
ção, locais de tiro e locais de caça, 
no caso de atiradores e caçadores. 
“Esse guia tem que estar com a 
pessoa toda vez que ela irá tirar a 
arma do seu acervo”, complementa 
o comandante. 

O certificado de registro tem 
validade de 10 anos. Após esse pra-
zo, é necessário entrar, novamente, 
com toda a documentação solicita-
da para renovação. 

Atualmente, há uma média de 
4.300 pessoas cadastradas como 
CACs na região atendida pelo 
6ºBCOM, que abrange 22 municí-
pios. Além dessas pessoas físicas, 
o Exército também é responsável 
pela concessão e fiscalização de 
produtos controlados para pessoas 
jurídicas (clubes de tiro, pedreiras, 
lojas de blindados, lojas de arma, 
etc). “É um número que vem au-
mentando por vários motivos. O 
acesso à informação e a divulgação 
é um deles. E o dono de uma loja, 
percebendo que está vendendo 
mais, acaba ampliando sua gama 

de produtos e oferecendo condi-
ções melhores de venda”, cita. O co-
ronel também atrela o alto número 
de CACs à cultura da região. “A caça 
e a pesca são bem culturais aqui e 
os clubes de tiro têm aumentado 
bastante nos últimos anos. São bas-
tante frequentados”, continua. 

Em relação à fiscalização, o 
comandante ressalta que não estão 
previstas metas na legislação. Des-
sa forma, a cada ano é formulado 
um calendário interno no quartel. 
“De tempos em tempos vamos vi-
sitando essas pessoas físicas e ju-
rídicas, com aviso prévio, para ver 
se realmente estão cumprindo as 
exigências”, afirma. Ainda segundo 
o coronel, o número de denúncias 
e de irregularidades é considerado 
pequeno em relação ao número 
de pessoas e empresas cadastra-
das. “Há uma responsabilidade 
dos cidadãos de que eles poderão 
responder por crimes se descum-
prirem a legislação, inclusive crime 
militar”, analisa. 

Apesar do compromisso do 
Exército com a concessão e fiscali-
zação, o comandante Sales ressalta 
a responsabilidade dos demais pro-
fissionais e entidades envolvidas 
no processo. “O Exército concede 
[o certificado de registro] baseado 
numa série de entes que vão dizer 
se aquela pessoa tem condições de 
ter uma arma. Dar um laudo psi-
cológico e atestar a perícia de um 
atirador também possui grande 
importância, já que podem estar 
induzindo ao erro a autoridade 
que está concedendo o registro. E 
se algo acontecer, esses profissio-
nais podem ser responsabilizados”, 
ressalta. “Também não cabe ao co-
mandante ser mais concessivo ou 
mais restritivo. O Exército é uma 
instituição legalista e o comandan-
te também. Estamos alinhados às 
leis vigentes”, finaliza. 

Comandante Sales, do 6ºBCOM

Eduarda Bucco

Boas expectativas
Vendas no comércio de Bento devem 
crescer até 15%, revela pesquisa

A recuperação esperada 
no setor varejista passa, de-
cisivamente, pelo movimento 
registrado no comércio com a 
proximidade do final do ano. Tra-
dicionalmente, a época natalina 
é um convite para ir às compras 
em busca de presentes ou arti-
gos para consumo próprio. Neste 
ano, vem carregada de otimismo 
e projeções positivas, conforme 
indicou levantamento feito pela 
Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Bento Gonçalves acerca das ex-
pectativas dos estabelecimentos 
locais quanto às vendas de Natal.

Em média, os lojistas ouvidos 
pela entidade prospectam cres-
cimento de 10% a 15%, em rela-
ção aos números registrados em 
2020. Parte dessa boa perspectiva 
diz respeito à melhora nos índices 
da pandemia, com flexibilidade 
das restrições e maior giro econô-
mico, e pelo tradicional desejo de 
compra característico dessa épo-
ca. “Percebemos forte engajamen-
to por parte dos lojistas em pro-
por atrativos aos consumidores 
locais, oferecendo bons descontos 
e um mix de produtos diversifica-
do e com qualidade. Isso se reflete 
no resultado da pesquisa, cujas 
projeções tem tudo para se con-
cretizarem”, considera o presente 
da CDL-BG, Marcos Carbone.

Para ajudar os lojistas nessa 
missão, a entidade promove mais 
uma edição da campanha Bento 
Natal Premiado. Neste ano, como 
forma de fomentar as vendas e 
garantir o retorno dos prêmios ao 

próprio varejo, haverá o sorteio de 
10 vales-compras de R$ 1 mil, 20 
vales de R$ 500 e 50 vales de R$ 
200. “Essa iniciativa tem se con-
solidado entre lojistas e consumi-
dores, pois se apresenta como um 
incentivo extra ao fomento das 
vendas no final do ano. Esperamos 
chegar à marca de 500 mil cartelas 
distribuídas no comércio até o dia 
24 de dezembro”, destaca Carbo-
ne. As lojas interessadas em par-
ticipar da campanha ainda podem 
entrar em contato com a entidade 
pelo telefone (54) 3455.0550 para 
garantir a adesão.

LOJISTAS OTIMISTAS
O discurso otimista da CDL-

-BG está alinhado ao entendimen-
to dos lojistas. A Debianchi Ótica, 
por exemplo, espera aumento de 
até 30% em comparação com as 
vendas do ano passado. A princi-
pal aposta se concentra nos bons 
descontos para quem fizer com-
pras em dezembro: 20% à vista e 

10% a prazo. “Nosso carro-chefe 
para essa época do ano são os ócu-
los solares e os relógios, especial-
mente os da linha Smart Fit, bem 
em alta nesta temporada”, pontua 
Débora Deolindo, colaboradora da 
loja.

Em outro segmento, mas com 
a mesma linha de otimismo, a uni-
dade bento-gonçalvense da fran-
quia O Boticário trabalha com a 
perspectiva de superar, inclusive, 
os patamares pré-pandemia – su-
perando as vendas de 2019. “Acre-
ditamos que o reaquecimento do 
mercado venha acompanhado do 
desejo ainda mais evidente de pre-
sentear pessoas próximas nessa 
época do ano”, considera Leonardo 
Carboni, proprietário da loja. Além 
da participação sempre presente 
na campanha Bento Natal Premia-
do, da CDL-BG, a unidade aposta 
em promoções de kits e combos no 
mês de dezembro, que podem sig-
nificar uma economia de até 25% 
ao consumidor.

A
lessandro M

anzon



SERRANOSSA | Sexta-feira, 10 de dezembro de 20218

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 Alerta

Eduarda Bucco
Somente em 2021, o Corpo 

de Bombeiros Militar de Bento 
Gonçalves atendeu 51 ocor-
rências de incêndios em resi-
dências – cerca de 4% do total 
de 1.399 chamados atendidos 
até  a quarta-feira, dia 08/12. 
O dado representa um aumento 
de quase 40% do número regis-
trado em 2019 – 37 incêndios 
em residências. Em 2020, foram 
46 ocorrências. 

Conforme o sargento Albi-
no, o aumento está relacionado 
diretamente à maior perma-
nência das pessoas em suas 
casas, em virtude da pandemia, 
“quando se passa a utilizar mais 
equipamentos eletroeletrôni-

Incêndios em residências têm aumento 
de quase 40% em dois anos em Bento
De 37 ocorrências 
atendidas em 2019 
pelos bombeiros, 
o número saltou 
para 51 em 2021. 
Conforme os 
bombeiros, uma 
das principais 
causas é o mau uso 
de equipamentos 
elétricos ou 
improvisos na rede 
de energia

cos”, analisa. 
Entre as principais causas 

dos sinistros em residências, 
citada pelo sargento está o mau 
uso de equipamentos, sem que 
sejam seguidas as normas es-
pecíficas de cada eletrônico. 
Ainda, ele cita o descuido com o 
uso de materiais e equipamen-
tos “que contenham alguma 
fonte de ignição, como velas, fo-
gões, lareiras e chaminés”, sem 
a devida manutenção. Outra 
causa recorrente desses incên-
dios são os improvisos feitos 
na rede elétrica. “Orientamos 
que seja feita uma manutenção 
periódica da rede elétrica, evi-
tando uso de benjamins (Tês) 
e o acúmulo de muitos equipa-

mentos elétricos em uma única 
tomada”, alerta. 

Ainda em relação aos cui-
dados indicados nas residên-
cias, o sargento Albino cita o 
gás de cozinha (GLP), “que deve 
seguir as normas específicas”. 
“Lembrando que a mangueira 
e a válvula tem validade de cin-
co anos. A data está descrita no 
equipamento”, ressalta. 

Agora, em época de Natal, o 
sargento também alerta sobre 
as luzes das árvores natalinas, 
as quais não devem permane-
cer acesas por muito tempo, 
sem que haja alguém em casa. 

“Em caso de incêndio, ligue 
para o telefone de emergência 
193”, frisa. 

Vizinhos iniciam campanha 
para auxiliar vítimas de 
incêndio no Eucaliptos

Um incêndio de grandes pro-
porções destruiu três residências 
localizadas na rua Ari da Silva, 
no bairro Eucaliptos, na tarde 
de terça-feira, 07/12. Diante da 
gravidade do sinistro, as famílias 
perderam todos os bens pesso-
ais, ficando apenas com a roupa 
do corpo. No total, entre as três 
casas, são cinco meninos – de 10 
meses, 4 anos, 6 anos, 7 anos e 10 
anos – e seis adultos.

Para auxiliar as famílias, vi-
zinhos iniciaram uma campanha 
nas redes sociais solicitando 
ajuda da comunidade. Em um 
primeiro momento, estão sendo 
arrecadadas peças de roupa e 
colchões, para realocar as víti-
mas nas residências vizinhas.

“Acreditamos que o fogo 
tenha começado por um curto 
circuito. A vizinha saiu correndo 
para avisar e só teve tempo de sal-
var as crianças. O fogo se alastrou 
muito rápido. Até tentaram pegar 

Solidariedade

os bichinhos, mas não consegui-
ram”, relata uma vizinha, fazendo 
referência aos três gatinhos de 
uma das famílias que acabaram 
morrendo durante o sinistro.

Para auxiliar as famílias com 
doações, a comunidade pode en-
trar em contato pelo telefone/
WhatsApp (54) 99241-4724, 
com Kimberly.

SOBRE O INCÊNDIO
Os bombeiros foram aciona-

dos para atender a ocorrência 
por volta das 14h. Conforme a 
corporação de Bento, ao chegar 
ao local o fogo já estava começan-
do a atingir outras três residên-
cias próximas “e colocando em 
risco de incêndio outras dezenas 
de casas”.

Foram três caminhões de 
combate a incêndio utilizados no 
controle do sinistro e rescaldo, 
sendo gastos, aproximadamente, 
23.000 litros de água.

Corpo de Bombeiros
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Descuido e irresponsabilidade

Eduarda Bucco
Em 2020, apesar da crise 

sanitária que o mundo todo vi-
via – e ainda vive – alguns dados 
puderam ser comemorados. 
Em Bento Gonçalves, a redução 
de circulação devido às restri-
ções impostas pela pandemia 
levou à melhora nos índices de 
segurança pública e também 
de acidentalidade. Com menos 
veículos circulando nas ruas, o 
número de acidentes de trânsi-
to caiu de 1.065 em 2019 para 
939 em 2020 – uma redução 
de quase 12%. Os dados são da 

Bento volta a registrar aumento de acidentes de trânsito em 2021
De acordo com 
dados do DMT, até o 
início deste mês de 
dezembro haviam 
sido registrados 
1.024 acidentes, 
um aumento de 9% 
em relação ao ano 
passado. Dados 
da BM apontam 
aumento ainda 
maior em relação 
aos acidentes com 
vítimas, saltando de 
199 em 2020 para 
271 neste ano 

secretaria municipal de Segu-
rança/Cartório de Trânsito, que 
registra apenas acidentes com 
danos materiais. 

Neste ano, entretanto, o 
número voltou a subir. Até a 
primeira semana de dezembro, 
o Departamento Municipal de 
Trânsito (DMT) já havia aten-
dido 1.024 acidentes no muni-
cípio – um aumento de 9% em 
relação ao ano passado. Somen-
te em outubro, um dos meses 
com maior número de registros, 
foram 111 acidentes. “Percebe-
mos que, com a flexibilização 
dos protocolos de prevenção 
à COVID-19, as pessoas come-
çaram a circular novamente na 
mesma intensidade que ocorria 
antes do início da pandemia”, 
observa o secretário de Segu-
rança, tenente-coronel Paulo 
César de Carvalho. 

Os números da Brigada Mi-
litar de Bento Gonçalves tam-
bém demonstram um aumento 
da acidentalidade no trânsito. 
A atribuição da corporação é 
atender acidentes com lesões, 
diferentemente do DMT. Em 
2020 haviam sido registrados 
199 acidentes com vítimas. Já 
neste ano, até os primeiros dias 
de dezembro, o dado saltou para 
271 – um aumento de 36%.  

Questionado sobre as prin-
cipais causas atreladas a esse 
alto número de acidentes, o se-
cretário afirma que não é pos-
sível indicar um fator em espe-
cífico, devido à quantidade de 
veículos registrados no municí-

pio de Bento – até outubro, de 
acordo com dados do Denatran, 
havia 90.752 veículos registra-
dos. “O que observamos geral-
mente como uma causa seria a 
desatenção no trânsito. Vários 
estudos já feitos no Brasil apon-
tam o uso de celular enquanto 
dirige e a não observância dos 
sinais de trânsito como os prin-
cipais fatores de acidente de ve-
ículos automotores”, comenta o 
secretário. 

Em sua opinião, para re-
duzir esse índice é preciso um 
entendimento comum de que 
os comportamentos sociais não 
precisam estar atrelados “a uma 
presença ou vigilância externa”. 
“Esse comportamento deve vir 
ao natural, mais consciente e 
civilizado. O trânsito precisa 
de pessoas que compreendam 
a importância do comprimen-
to das regras de trânsito e as 
cumpram sem necessidade de 
cobrança ou punição”, ressalta.

O secretário ressalta que, 
neste ano, o tema do Dia Na-
cional do Trânsito, celebrado 
em 25 setembro, foi “No trân-
sito, sua responsabilidade salva 
vidas”. Para garantir essa res-
ponsabilidade, ele afirma que 
a secretaria tem focado em es-
tratégias educativas. “A SENSEG 
este ano intensificou, através 
dos Agentes de Trânsito, o Pro-
grama Educação para o Trânsito 
nas Escolas da Rede Municipal 
de Ensino de Bento Gonçalves. 
Até o momento atingimos 63 vi-
sitas Educativas de Trânsito em 

nosso município”, revela. 
Como recado aos motoristas, 

pedestres e ciclistas, o secretário 
reforça os dados alarmantes em 
nosso país: “para cada 100 aci-
dentes com morte ocorrido em 
nosso país, 27,4% são de pedes-
tres; 11,4% de condutores de 
bicicleta; 5,5% de condutores 
de motos e afins e de 2,3% de 
condutores de carros. Esses da-
dos nos fazem raciocinar: pre-
cisamos urgentemente mudar 
nosso comportamento no trân-
sito. Para diminuirmos estes nú-
meros precisamos nos educar 
para o trânsito e cumprir suas 
normas, assim teremos uma 
convivência mais racional e civi-
lizada”, finaliza. 

ACIDENTES 
FATAIS
Apesar do aumento no nú-

mero geral em Bento Gonçalves, 
os dados referentes aos aci-
dentes de trânsito com morte 
parecem ter seguido a média 
registrada no ano passado. De 
acordo com dados do DetranRS, 
foram 13 mortes no trânsito 
em Bento no ano de 2020.  Até 
setembro de 2021, o número 
estava em sete mortes. Entre-
tanto, somente em novembro, 
cinco pessoas morreram em um 
mesmo acidente registrado na 
BR-470 – uma após dias de in-
ternação em UTI. 

Em todo o Rio Grande do 
Sul, até setembro haviam sido 
registrados 1.086 acidentes fa-
tais, com 1.176 vítimas. 

Relembre alguns dos 
acidentes fatais em Bento

Na BR-470: no dia 14/11 três pessoas de uma mesma família vieram 
a óbito na BR-470, em São Valentim. Natan Fernandes Aguiar, de 29 
anos, sua esposa Ana Paula Grandi, de 31 anos, e a filhinha do casal 
de apenas 10 meses, Cecília Grandi de Aguiar, estavam dentro de 
um veículo Celta que foi atingido por um Jeep Renegade. O moto-
rista do Jeep, Aliones Salvador, também morreu logo após chegar 
ao hospital. Já a filha mais velha de Natan e Ana Paula, Maria Luisa 
Grandi de Aguiar, de 6 anos, morreu no dia 28/11, após dias de in-
ternação em UTI. 
Bem próximo ao local do acidente acima, o empresário Leandro 
Elias, de 50 anos, também perdeu a vida no dia 13/07. Ele estava em 
um veículo Honda Fit, que colidiu contra uma motocicleta. Ele veio 
a óbito ainda no local. 
No Licorsul: Ana Donati trichez, de 60 anos, morreu no dia 05/09, 
no bairro Licorsul. Ela conduzia uma Honda/Biz quando foi atingida 
frontalmente por um GM/Omega na rua Cavalheiro José Farina, por 
volta das 18h30. O motorista fugiu sem prestar socorro à vitima, mas 
foi localizado posteriormente pela Brigada Militar.
Também no bairro Licorsul, Carmelito Soligo, de 59 anos, morreu no 
dia 16/06. Ele estava conduzindo uma motocicleta pela rua Hum-
berto de Alencar Castelo Branco, sentido bairro/Centro, quando 
teria colidido contra um veículo que estava em sua frente.Soligo 
chegou a ser socorrido por uma equipe do Samu, mas morreu ainda 
no local. 
No Jardim Glória: Victor Rivaldo Pinheiro, de 18 anos, morreu no 
dia 26/08 em um grave acidente no bairro Jardim Glória. O fato 
aconteceu por volta das 21h30, na rua Basílio Zorzi. O jovem con-
duzia uma motocicleta Kasinski/Comet 650R e acabou sofrendo a 
colisão contra um veículo Fiat/Uno, com placas de Sapucaia do Sul. 
O motociclista foi encaminhado para o Hospital Tachini, mas não re-
sistiu aos ferimentos. 
No São Roque: Jocemar Antônio Gritti, de 43 anos, morreu no dia 
11/08 em um acidente na avenida São Roque. O motociclista trafe-
gava em direção ao centro, próximo a um posto de combustíveis, 
quando perdeu o controle do veículo, colidiu contra o meio-fio e 
atingiu um poste, no canteiro central da pista. Ele chegou a ser so-
corrido, mas não resistiu aos ferimentos.
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CIA
ACUPUNTURA

ACARPETAR
MASEREIA
PPOMNR

TOURFITA
GOFICINA

TRAVAACIDA
MAPARASAS

MAVOSÇI
GAREGRÃOS

DELETAOBA
CONRBIEB

CAMICASE
GUIADOATOL

Terapia
praticada

com
agulhas

Piso do
futebol 

americano

Órgão de
pesquisas
espaciais

(sigla)

Que con-
servam
o calor
(bolsas)

Ser que
enfeitiça
navegan-
tes (Folc.)

Sabor
comum

de dropes

Fábio
Assunção,

ator
Sufixo de
"acabada"

Vila (?),
escola de

samba
carioca

Surram;
espancam

(bras.)

Exces-
sivamente

gordo

Antônio
Dias,
pintor

Vogal
ausente
em "Per-
nambuco"

Emilinha
Borba,
cantora 

Ilha
formada

por corais

Autorização feita 
em cartórios

Camisa 10
do Tetra

Preparar
a terra

Cabeça
(gíria)

Animal que
hiberna

Forrar um
cômodo

com tape-
te colado
ao chão 

Consoantes
de "mina"

Tira de
cetim

Local de 
trabalho do
mecânico
Aspecto

Guia do
tesouro
Estação 
de trens

Partículas
de areia
Palavra;
vocábulo

Apaga
(Inform.)
Com, em
espanhol

Forma da
ferradura

Dirigido;
orientado

Piloto suicida ja-
ponês da 2a Guerra

Que bom!
Tubo de
água da

pia

Que é pos-
sível que
aconteça

Excursão,
em inglês
Pino da
chuteira

"Menina
(?)", su-
cesso de

Anitta

Significa
"Postal",
em CEP

Corta 
(o papel)

Pouco
profundas

A chuva
que corrói

prédios

3/con. 4/bica — inpe — tour. 8/camicase — provável.

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

Bento deverá investir R$ 300 mil na causa animal em 2022
Além do valor previsto 
no orçamento do 
próximo ano para 
castrações e demais 
procedimentos 
veterinários, 
município foi 
contemplado com 
verba estadual de 
R$ 51 mil e deverá 
receber emenda 
parlamentar de
R$ 150 mil

Eduarda Bucco
Com centenas de animais 

nas ruas, notícias diárias de 
abandonos, maus-tratos e contas 
cada vez mais salgadas nas clí-
nicas veterinárias, ONGs e pro-
tetores individuais têm vivido 
momentos de angústia em prol 
dos animais em Bento Gonçalves. 
Diante desse cenário, uma das 
principais demandas da causa é 
um maior apoio do Poder Públi-
co. Atualmente, o único serviço 
oferecido pela prefeitura é a cas-
tração de cães e gatos resgatados 
ou de famílias de baixa renda, 
além de campanhas de conscien-
tização de adoção responsável. 
Neste ano, a secretaria de Saúde 
informou que foram investidos 
R$ 160 mil em castrações. Mas o 
valor e o fluxo destinado a esse 
serviço ainda é pouco efetivo 

diante da quantidade de animais 
precisando de auxílio no municí-
pio.

Dessa forma, diante das rei-
vindicações de voluntários da 
causa animal, a prefeitura afir-
ma que tem buscado soluções 
para ampliar o atendimento de 
animais vulneráveis. Para o orça-
mento do ano que vem, confor-
me o secretário-adjunto da Saú-
de, Gilberto Júnior, está previsto 
o valor de R$ 300.000,00, poden-
do ser suplementado “conforme 
a necessidade de atendimentos”. 
É o maior investimento voltado 
para a causa animal em toda a 
história do município.

Além disso, o município foi 
contemplado com um montante 
de R$ 51 mil do programa esta-
dual Melhores Amigos – Bicho 
Sente como Gente, que prevê in-
vestimentos na manutenção de 
cuidados e na conscientização 
para evitar maus-tratos. Outro 
valor que deve ser destinado à 
causa animal é proveniente de 
uma emenda parlamentar, do de-
putado Jerônimo Goergen (PP). 
Serão R$ 150 mil, conquistados a 
partir do secretário de Esportes 
e Desenvolvimento Social, Edu-
ardo Viríssimo, exclusivamente 
para ampliar as castrações em 
Bento.

Ainda, durante votação da 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 
de 2022 na segunda-feira, 
06/12, na Câmara de Vereado-
res, foi aprovada uma emenda 
ao projeto de lei que contempla 
o valor de R$ 50 mil para convê-
nios com clínicas veterinárias, 
“para consultas, hospedagem e 

medicações, entre outras neces-
sidades dos animais”. A emenda 
proposta pelo vereador Thiago 
Fabris foi aprovada pelos verea-
dores, mas ainda pode ser veta-
da pelo Executivo.  

CHAMAMENTO 
MAIS COMPETITIVO
O secretário-adjunto de 

Saúde, Gilberto Júnior, destaca 
outra ação que deverá impactar 
positivamente na causa animal 
em 2022: a reformulação do 
edital de chamamento público 
para clínicas veterinárias. Um 
dos objetivos dessa reformula-
ção é ampliar a gama de serviços 
– além das castrações – e fazer 
com que o chamamento se tor-
ne mais atrativo para as clínicas 
veterinárias. “Esse novo edital 
contemplará atendimento pré e 
pós-operatório, medicamentos, 
microchipagem, exames labo-
ratoriais, eutanásia e diárias de 

pós-procedimento. Também po-
deremos incluir outros serviços 
como urgência e emergência e 
táxi-dog”, cita o adjunto. 

Por contemplar novos pro-
cedimentos, Gilberto explica que 
o edital passará a ser de respon-
sabilidade da secretaria de Meio 
Ambiente, e não mais da Saúde. 
Ainda segundo o adjunto, o novo 
modelo foi formulado a partir de 
uma reunião com representantes 
de algumas clínicas veterinárias. 
“No momento estamos na parte 
orçamentária. Precisamos enten-
der a situação do mercado hoje, 
tendo em vista a inflação, o au-
mento de preço e a necessidade 
das clínicas. A partir dos orça-
mentos, vamos calcular o valor 
médio. Já fizemos cotação com clí-
nicas como a São Francisco, Qua-
tro Patas e Simpaticão”, revela.

A partir da elaboração do 
novo edital, qualquer clínica po-
derá se cadastrar para atender a 

demanda das ONGs e das famílias 
de baixa renda, a partir dos va-
lores fornecidos pela prefeitura. 
Conforme o adjunto, o fluxo para 
cadastro dos animais deverá ser o 
mesmo – a partir do contato com 
o setor responsável na prefeitura. 
“Vai ser ampliada a equipe res-
ponsável por esse atendimento, 
tendo em vista que, com os valo-
res ampliados, a demanda irá au-
mentar”, informa. Ainda conforme 
Gilberto, o chamamento público 
reformulado deve ser lançado no 
início de 2022.

“Eu vejo que a solução é a 
castração e a conscientização. 
Acredito que para o ano que vem 
teremos coisas bem boas. Com 
esse novo modelo de chamamen-
to vamos conseguir dar um su-
porte melhor para as voluntárias 
da causa. E a partir da ampliação 
das castrações, conseguiremos 
pensar nos próximos passos”, 
adianta.

Reprodução
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Segurança
Um homem é preso e duas armas 
são apreendidas em operação contra 
violência doméstica em Bento

Nesta quarta-feira, 08/12, a 
Polícia Civil do RS desencadeou a 
Operação “Margaridas II”, com o 
objetivo de combater a violência 
doméstica e familiar contra a mu-
lher. Em Bento Gonçalves, a Delega-
cia Especializada em Atendimento 
à Mulher (DEAM), com apoio da 
1ªDP, 2ªDP e da Patrulha Maria da 
Penha, da Brigada Militar, coorde-

nados pela delegada Deise Salton 
Brancher Ruschel, cumpriu man-
dados de busca e apreensão, expe-
didos pelo Poder Judiciário local.

No bairro Juventude, um ho-
mem foi preso em flagrante por 
posse irregular de arma de fogo. 
Em sua residência foi localizado 
um revólver municiado, sem re-
gistro. Também foram apreendi-

dos dois simulacros de arma de 
fogo. O indivíduo foi conduzido ao 
Plantão Policial, onde foi autuado 
em flagrante.

Já no bairro Aparecida, foi 
apreendida uma pistola 380, 
uma porção de maconha e cerca 
de R$ 11 mil em dinheiro. Con-
forme a Polícia Civil, não havia 
ninguém na residência.

Polícia Civil

Brigada Militar lança 
Operação Papai-Noel

Na segunda-feira, 06/12, 
a Brigada Militar (BM) iniciou 
a operação Papai-Noel em to-
das as regiões do estado do 
Rio Grande do Sul. Em Bento 
Gonçalves, a cerimônia de lan-
çamento foi realizada na Via Del 
Vino.

A atuação da BM junto ao 
comércio se intensificará, es-

pecialmente com o objetivo de 
prevenir delitos. A operação 
segue até o início de janeiro de 
2022. Estão previstas ações pre-
ventivas repressivas, aumento 
da presença policial no exercí-
cio do trabalho ostensivo e de 
preservação da ordem pública 
junto aos estabelecimentos co-
merciais e aos locais de risco.

Mandados foram 
cumpridos pela Polícia 
Civil, a partir da 
DEAM, nos bairros 
Juventude e Aparecida 
na manhã desta 
quarta-feira, 08/12, 
durante Operação 
“Margaridas II”

Jovem é mantida 
em cárcere pelo 
companheiro 

Um homem de 20 anos foi 
preso na manhã de segunda-
-feira, 06/12, após manter sua 
companheira, de 18 anos, em 
cárcere privado. O fato foi co-
municado à Brigada Militar 
por populares. Policiais, então, 
se deslocaram à residência do 
casal, localizada na rua Vitório 
Cristofoli, bairro Jardim Glória.

Conforme informações da 
Brigada Militar, ao entrar na 
casa os policiais encontraram 
o acusado segurando uma faca 
no pescoço da vítima. Diante da 
chegada da guarnição, o homem 
soltou a faca e se rendeu.

A vítima teve lesões leves 
e foi encaminhada para atendi-
mento médico na UPA 24h.

O homem foi apresentado 
na Delegacia de Polícia de Pron-
to Atendimento (DPPA) para 
registro e, posteriormente, foi 
recolhido à Penitenciária Esta-
dual de Bento Gonçalves.

Homem é preso com quase 80 celulares do Paraguai
Na segunda-feira, 06/12, na 

BR-470, em Bento Gonçalves, 
policiais rodoviários federais 
prenderam um homem com 
quase 80 celulares trazidos do 
Paraguai, totalizando mais de 
R$ 90 mil em mercadorias não 
declaradas.

Durante a abordagem a um 
Ford Fusion, com placas de Foz 
do Iguaçu, os policiais localiza-

ram no porta-malas do carro 
várias sacolas com celulares 
adquiridos no Paraguai. O con-
dutor, um homem de 21 anos, 
admitiu que iria entregar os 
aparelhos na região metropoli-
tana e que estava trazendo mais 
de 16.500 dólares em mercado-
rias, o que totaliza aproximada-
mente R$ 90 mil.

O homem foi encaminhado 

à polícia judiciária federal e a 
mercadoria apreendida foi en-
tregue à Receita Federal

A PRF lembra que a cota 
para compras no Paraguai é de 
500 dólares por pessoa. Caso 
as mercadorias excedam esse 
valor, os produtos devem ser 
declarados na Receita Federal, 
mediante pagamento dos im-
postos devidos.

PRF apreende caminhões com cigarros ilegais
A PRF apreendeu dois cami-

nhões carregados com cerca de 
155 mil maços de cigarros con-
trabandeados, na segunda-feira, 
06/12, em Farroupilha. Ao todo, 
quatro veículos foram apreendidos 
e três pessoas foram presas.

O fato aconteceu durante ação 
de combate à criminalidade. Poli-
ciais identificaram dois caminhões 
com suspeita de realizar contra-

bando de cigarros paraguaios em 
Farroupilha, os quais foram abor-
daram na saída de um depósito. 
Três homens foram identificados 
como responsáveis pelas cargas. No 
total foram encontradas 150 caixas 
de cigarros em um dos caminhões 
e 160 caixas no outro, totalizando 
155 mil maços de cigarros ilegais.

Além dos veículos que trans-
portavam os produtos contraban-

deados, também foi apreendido 
um  veículo Argo, que era  utilizado 
pelos criminosos, e um terceiro ca-
minhão, com sinais de identificação 
adulterados. O caminhão foi enca-
minhado para perícia.  

Os três homens foram presos e 
levados à área judiciária em Caxias 
do Sul. Segundo a PRF, a apreensão 
representa um prejuízo de aproxi-
madamente R$ 1 milhão.

Brigada Militar
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Uma coleção única, minuciosa
e repleta de significados 

Sobre Bez Batti

Conheça as esculturas ‘picassianas’ a partir do livro
‘Bez Batti, dialogando com Picasso’

Fotos: Valdir Ben

 “Se é verdade que Deus confiou aos artistas a tarefa de levar adiante a Criação, Bez Batti 
está entre os escolhidos para essa gloriosa missão”. Assim poetiza o escritor Jorge Adelar Fi-
natto em seu texto “O Anjo do Basalto”, sobre o trabalho minucioso do maior escultor em 
pedra basalto da atualidade. Hoje, aos 82 anos, Bez Batti continua surpreendendo e encantan-
do os apaixonados por arte. 
 Prova disso é sua mais nova coleção, inspirada nas obras de Pablo Picasso. São dezenas de 
esculturas únicas, que traduzem a essência das pinturas e desenhos de um dos mais renomados 
artistas do século XX – e ainda evidenciam a grande admiração de Bez Batti por Picasso. 
Foram dias e dias de muito estudo, criação, trabalho e, como sempre, amor à arte.
 Com esta proposta, Bez Batti não apenas presta homenagem a Picasso, mas extrai da cultura 
universal inspiração para criar obras em rocha basáltica que, com sua originalidade e durabili-
dade, se perpetuarão por muitos e muitos anos. 
 As esculturas desta nova coleção foram apresentadas pela primeira vez à comunidade em 
outubro, na Casa da Cultura, em Caxias do Sul. A maioria das peculiares obras já pertence ao 
acervo de colecionadores de todo o país. E por isso, pensando em democratizar o acesso à 
coleção, foi criado o projeto “Bez Batti – Dialogando com Picasso”. 
  Trata-se de um livro de valor artístico cultural que traz fotografias ricas em detalhes de 
cada uma das esculturas da coleção, denominada carinhosamente por Bez Batti de ‘picassi-
anas’. O livro, ainda, apresenta textos do poeta e ensaísta Armindo Trevisan, que faz uma 
análise construtiva das relações existentes entre as obras, o artista Picasso e o escultor Bez 
Batti, além de apresentar o texto reflexivo de Jorge Adelar Finatto. As fotografias são de 
Valdir Ben, que acompanha Bez Batti desde o primeiro livro publicado, em 1994.
 O livro também assume uma importante função sociocultural: a de propiciar ao público o 
acesso ao conhecimento sobre a mais nova coleção do precursor da escultura em pedra basalto 
do Brasil e hoje, considerado o artista mais importante nesta atividade. 

 Segundo Armindo Trevisan:

 João Bez Batti Filho nasceu em 1940 em Venâncio Aires, no Rio Grande do 
Sul. A família Bez Batti é originária da província de Belluno, região do Vêneto, 
norte da Itália. Dos diversos Bez daquela localidade, o ramo Batti recebeu este 
nome por ter dedicado várias de suas gerações ao ofício de trabalhar a pedra. De 
lá, seu pai João Bez Batti, juntamente com a família, imigrou para o Brasil em 
1905. Sua mãe, Francisca Borchaidt tinha raízes luxemburguesas e germânicas. 
Foi dela a influência de João para se dedicar precocemente ao desenho. 
  Já em Venâncio Aires, o jovem Bez Batti olhava com curiosidade os seixos 

(rochas) às margens do rio Taquari, que se renovavam a cada cheia. Desde criança, as formas trabalhadas pela natureza o seduziram, motivando-o a colecionar as pedras mais vis-
tosas. 
 Mais tarde, mesmo trabalhando desde jovem, Bez Batti estudou no Instituto Técnico de Desenho. Aos 18 anos, conheceu o desenhista e escultor Vasco Prado, de quem se 
tornou aluno e discípulo entre 1958 a 1963. Nas horas de folga de seu trabalho no Departamento de Correios e Telégrafos, dedicava-se ao desenho.
 Ao se casar com Maria Schirley, mudou-se para Bento Gonçalves. Aqui conheceu o marceneiro Eduardo Gatto, que o orientou no trabalho com a madeira e no uso das fer-
ramentas. Passou a produzir torsos e cabeças em nogueira, louro, canjerana e outras madeiras. 
 Após uma primeira exposição em Porto Alegre, em 1976, passou a se dedicar exclusivamente à escultura. Em pouco tempo, montou seu próprio ateliê. 
 Já em 1980, dedicou-se à pesquisa com diferentes materiais, como mármore, bronze e resinas, mas foram os seixos basálticos e as formas escultóricas do Rio das Antas que 
o fizeram buscar seu rumo próprio. 
 Ao longo dos anos 80, Lecionou escultura na Universidade de Caxias do Sul, viajou à Europa para visitar museus e exposições e, desde 2003, reside e mantêm seu ateliê 
nos Caminhos de Pedra, Distrito de São Pedro, em Bento. Foram quatro livros lançados sobre suas obras entre 1994 e 2013, além de centenas de esculturas que encantaram 
e encantam colecionadores, amantes de arte e a comunidade em geral até os dias atuais. 

No passado o Brasil teve a sorte de possuir um excepcional escultor de descendência 
afro-brasileira o Aleijadinho, considerado sua expressão mais alta em escultura. No 
presente, o país desfruta de outra sorte: a de contar com um ítalo-brasileiro como 
grande escultor, orgulho da Imigração Italiana do Rio Grande do Sul, que tem sido 
reconhecido como um de seus valores mais autênticos.

O livro está à venda diretamente com o escultor Bez Batti, por meio 
dos telefones (054 – 3455 6254 – 054 999679738). Ainda, a comunidade 
pode ter acesso à obra, para fins de pesquisa, na Biblioteca Pública 
de Bento Gonçalves.
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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 

SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

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

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

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

Bento Gonçalves

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

Centro | BG
- Sala comercial térrea com óóma
localização
- Aproximadamente 80m²
- 1 banheiro

R$ 1.700,00

Cidade Alta | BG
- Apartamento mobiliado
- 2 dormitórios
- sacada integrada, churrasqueira,
1 vaga de garagem

R$ 519.000,00

TMSA652 TMSV794

Vendo casa de três pisos, na rua 
Caxias do Sul, bairro Glória. Dois pisos 
inferiores de material e o último piso a 
frente de madeira. Casa com três
banheiros, três quartos, sala, cozinha, 
sacada e área de serviço . Ótima vista 
para o Vale dos Vinhedos, em lugar
tranquilo. tranquilo. Valor R$ 140.000.
Contato (54) 99634 2324.

PREGÃO PRESENCIAL 011/2021
OO Município de Monte Belo do Sul torna público que 
realizará “PREGÃO PRESENCIAL, tipo: menor 
preço global. Objeto:  Constitui objeto da presente 
licitação a prestação continuada de serviços de 
assistência à saúde para servidores ativos e inativos 
do Município de Monte Belo do Sul, titulares de 
cargo efetivo, contratados, em Comissão, Agentes 
dede Saúde, Conselheiros Tutelares e agentes 
políticos, do Poder Executivo e Legislativo 
Municipal e, opcionalmente seus dependentes, com 
cobertura de custos de assistência médica e 
hospitalar a nível ambulatorial e, hospitalar com 
obstetrícia, acidentes pessoais, de trânsito e de 
trabalho, ao usuário titular e demais pessoas 
incluídasincluídas como beneficiários dependentes na forma 
de Plano Privado de Assistência à Saúde, 
garantindo a cobertura do Rol de Procedimentos 
(ANS), com finalidade de garantir assistência à 
saúde, conforme dispõe a Lei n.º 9.656/98. O início 
da sessão de disputa de preços será dia 23 de dezembro 
de 2021, às 9h (horário de Brasília). Edital e seus 
anexosanexos encontram-se disponíveis no site: 
https://portal.montebelodosul.rs.gov.br/licitacoes/ . 
Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051.

Monte Belo do Sul, 9 de dezembro de 2021.
JORGE BENVENUTTI

Prefeito Municipal em Exercício

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br

VENDO terreno no Condomínio Residencial 
Villaggio Toscana, no bairro Barracão, em ótima 
localização, lotes individuais. Financiamento direto 
com a empresa. Pagamento à vista com desconto 
especial. Valor a partir de R$ 135.000.  Contato (54) 
99981 3000 ou 98404 5302. 
VENDOVENDO apartamento no Edifício Luiz Gazzoni, na 
rua Emilio Pozza, no 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$ 365.000. Contato 
(54) 98404 5302, 99981 3000.
VENDOVENDO casa com 2 dormitórios, sala/cozinha, 
banheiro, espera para área serviço, vaga de 
estacionamento,  pronta para morar, de alvenaria. 
Financiável pela Caixa ou Sicredi. Valor 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.
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AVISO DE ABANDONO DE EMPREGO
Metalúrgica Celino Ltda., CNPJ nº. 93.580.124/0001-74, com sede na rua Metalúrgica Celino Ltda., CNPJ nº. 93.580.124/0001-74, com sede na rua 
Armando Marco Zanetti, 111, em Garibaldi (RS), CEP 95720-000, convoca 
a sra. Graciele Portes, CPF nº. 009.799.840-09 e CTPS nº. 6263404 série 
0030/RS, a comparecer na sede da empresa no prazo máximo de 48 horas 
(quarenta e oito horas), sob pena de configurar abandono de emprego e 
sujeito às penalidades previstas no artigo 482 da CLT.

ALTERAÇÃO 02 - PREGÃO ELETRÔNICO –
Registro de Preços 014/2021

OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará Alteração em 
relação ao “PREGÃO ELETRÔNICO”, tipo: menor preço por item. Objeto: 
Aquisição de medicamentos de uso humano, para a Secretaria Municipal 
da Saúde de Monte Belo do Sul – RS. Início da sessão de disputa de Preços: 
- Recebimento das Propostas: a partir das 8h do dia 08/12/2021, até as 8h do 
dia 21/12/2021. - Abertura das Propostas: a partir das 8h01min do dia 
21/12/2021. - Início da sessão de disputa de Preços: às 13h00min do dia 
21/12/2021.21/12/2021. A alteração na íntegra encontra-se no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ . 

Monte Belo do Sul, 9 de dezembro de 2021.
JORGE BENVENUTTI

Prefeito Municipal em Exercício

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2021- 
OO Município de Monte Belo do Sul torna público 
que realizará “PREGÃO ELETRÔNICO”, tipo: 
Menor Preço por item. Objeto: A contratação de 
empresa para a aquisição de Escavadeira 
Hidráulica para o Município de Monte Belo do 
Sul - RS, com recursos do convênio de nº 
902593/2020 celebrado com o Ministério da 
Agricultura,Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 
MAPA, Plataforma Mais Brasil, objetivando a 
execução de ações relativas ao MAPA apoio ao 
desenvolvimento do Setor Agropecuário – 
Conforme Termo de Referência (Anexo I). As 
datas relativas à sessão de disputa são as 
seguintes:- Recebimento das Propostas: a partir 
dasdas 9h do dia 10/12/2021, até as 9h do dia 
22/12/2021- Abertura das Propostas: a partir das 
9h01min do dia 22/12/2021- Início da sessão de 
disputa de Preços: as 13h30min do dia 
22/12/2021. Referência de tempo: Horário de 
Brasília (DF) Local: 
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/. Edital e 
seusseus anexos encontram-se disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ . 
Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457 
2051. 

Monte Belo do Sul, 9 de dezembro de 2021.
JORGE BENVENUTTI

Prefeito Municipal em Exercício

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2021 
OO Município de Monte Belo do Sul torna público que estará recebendo, a 
partir do dia 13.12.2021, no horário das 7h30min às 11h30min e das 13h às 
17h, no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, documentação para 
credenciamento de interessados prestar serviços especializados em exames 
por imagem, para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – 
SUS. Edital e Anexos disponíveis no site http: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. Informações pelo telefone (54) 3457 
2051. 2051. 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2021 
O Município de Monte Belo do Sul torna público que estará recebendo, a 
partir do dia 13.12.2021, no horário das 7h30min às 11h30min e das 13h às 
17h, no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, documentação para 
credenciamento de interessados na Prestação de Serviços de wi-fi público 
para a população através do fornecimento de material, mão de obra, 
infraestrutura e conexão com a rede mundial de computadores, conforme 
descrito no Termo de Referência. Edital e Anexos disponíveis no site http: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/.https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. Informações pelo telefone (54) 3457 
2051. 

Monte Belo do Sul, 9 de dezembro de 2021.
JORGE BENVENUTTI

Prefeito Municipal em Exercício
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021 – 
Objeto: contratação de empresa objetivando o 
fornecimento de material e mão de obra para o 
conserto de veículo. Data de abertura: 
27/12/2021, às 9h horário de Brasília. 

Santa Tereza/RS, 10 de dezembro de 2021. Santa Tereza/RS, 10 de dezembro de 2021. 
Gisele Caumo

Prefeita Municipal
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Cozinha de Natureza
Na semana que passou, a Casa das Artes foi palco da realização do projeto Co-
zinha de Natureza, idealizado por Augusto Tomasi, Rodrigo Bellora e Jovani Bor-
thoncello. Financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves, o 
projeto conto com uma palestra e uma exposição fotográfica com experiências 
sensoriais. A mostra segue até o dia 20/12 na Fundação Casa das Artes, com 
reapresentação da mostra completa no dia 20, das 19h às 21h. 

Wine Walk 
A Vinícola Aurora está lançando o Wine Walks, a mais nova expe-
riência enoturística da marca. 
Pela primeira vez, os vinhedos de Pinto Bandeira receberão visitan-
tes para uma caminhada em meio à produção vitícola, que envolve 
conhecimento técnico e paradas para degustações. Após o passeio, 
os turistas receberão um box de finger food e um espumante para 
curtir a belíssima paisagem. A experiência ocorre de segunda a 
sexta-feira, sempre às 10h, e o ingresso custa R$ 250, com direito a 
um chapéu como lembrança. Com a lançamento do Wine Walks, a 
Vinícola Aurora fecha o circuito enoturístico em suas três unidades: 
Matriz, Vale dos Vinhedos e Pinto Bandeira. Em todas as opções, é 
obrigatório agendamento.
No percurso, serão degustados os premiados vinhos Aurora Pinto 
Bandeira Chardonnay e o Aurora Pinto Bandeira Pinot Noir e o 
espumante Aurora Extra Brut Pinto Bandeira, todos com o selo de 
Indicação de Procedência (I.P.). A expectativa é que Pinto Bandeira 
conquiste, em breve, a Denominação de Origem (D.O.) Altos de 
Pinto Bandeira, sendo a primeira exclusiva para espumantes dentre 
as regiões produtoras do Novo Mundo.          
Agendamento e ingressos: https://www.wine-locals.com/passeios/
wine-walk-na-vinicola-aurora-pinto-bandeira  Mais informações: 
telefone (54) 3455.2095 e WhatsApp (54) 9.9134.5916

fotos: Zeto Teloken

3 anos de Mundo Animal 
Com o objetivo de proporcionar uma experiência inesquecível e reple-
ta de diversão, em um ambiente temático inspirado na selva, o Mun-
do Animal é um sucesso em todo o Brasil. Em Bento, são três anos 
atraindo famílias que buscam boa gastronomia em um ambiente festivo 
e divertido. Desde a decoração, feita com móveis desenvolvidos de 
maneira artesanal, até o cardápio com pratos deliciosos que levam no-
mes de animais e são perfeitos para dividir com quem se ama, tudo 
na Mundo Animal é pensado para que o cliente viva uma verdadeira 
imersão em um mundo de muitas aventuras, alegrias e sabores. Nesta 
semana a casa celebrou o aniversário junto com os seus clientes.

Marcos Moreira

fotos: Ana Paula Ribeiro Chies

Melhor Sommelier
Na noite de sábado, 04/12, os diretores 
da Associação Brasileira de Sommeliers 
do Rio Grande do Sul (ABS-RS), presidida 
pelo florense Júlio César Kunz, revelou 
a vencedora da primeira edição do con-
curso Melhor Sommelier do Rio Grande 
do Sul. A sommelière Deisi da Costa, 
de Bento Gonçalves, conquistou o títu-
lo em uma disputa ao lado dos também 
finalistas Felipe Guarnieri de Lima (Bento 
Gonçalves) e Luiz Gustavo da Silva Buske 
(Canela). Em clima de petit comité no 
Spa do Vinho, no Vale dos Vinhedos, a 
cerimônia foi marcada ainda pelo Prêmio 
ABS-RS 2020 e 2021, que destacou em 
oito categorias profissionais, empreendi-
mentos e região vitícola. 

fotos: Augusto Tomasi

Castelos
do Vale

A empresa de planeja-
mento urbano Mundo 
Planalto apresentou na 
noite de quinta-feira, 
09/12, o projeto de 
construção do primeiro 
resort brasileiro dentro 
de uma vinícola. O Cas-
telos do Vale Resorts, 
no Vale dos Vinhedos, 
em Bento Gonçalves, 
dentro da Vinícola Dom 
Cândido. Inspirado no 
Vale do Loire, na Fran-
ça, o empreendimento 
terá investimento de 
R$ 100 milhões. O Cas-
telos do Vale Resorts 
terá 185 unidades, en-
tre castelos temáticos e 
palacetes, será dividido 
em duas etapas com 
expectativa de gerar 
aproximadamente 600 
empregos diretos e 
indiretos. Composta 
por 68 unidades, a fase 
inicial é distribuída em 
Castelo Temático, Pa-
lacete Real e Palacete 
Duplex, contemplando 
jacuzzi na sacada. A pri-
meira etapa do projeto 
tem previsão de inau-
guração em novembro 
de 2025.
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Tempos de crise

O Grupo Ditália, formado 
pelas empresas Ditália Móveis 
Industrial Ltda, Ditália Produção 
e Logística Ltda e Cozy Indústria 
e Comércio de Móveis Ltda, lo-
calizadas no município de Mon-
te Belo do Sul, teve o pedido de 
recuperação judicial aceito pela 
2ª Vara Cível da Comarca de Ben-
to Gonçalves na segunda-feira, 
06/12. 

Este é o segundo processo 
de recuperação judicial movido 
pela Ditália Móveis Industrial 
Ltda. No ano de 2015, a empresa 
já havia se socorrido no pedido 
de recuperação, tendo o plano 
sido aprovado pelos credores 
naquela época. 

O novo processo, patroci-
nado pelo escritório Crippa Rey 
Advogados, é reflexo das diver-
sas questões de mercado que 
implicaram no significativo au-
mento dos preços das matérias-
-primas utilizadas no processo 

Grupo Ditália ingressa com 
processo de recuperação judicial
Dívida das 
empresas 
ultrapassa R$ 79 
milhões e pedido 
de recuperação 
judicial foi deferido 
na última segunda-
feira, 06/12

produtivo, bem como pela pró-
pria pandemia da COVID-19, que 
levou o Poder Público a publicar 
inúmeros decretos restritivos de 
circulação, na tentativa de bar-
rar a disseminação do vírus. 

Tal fato acabou por implicar 
na demissão de diversos funcio-
nários, motivando outros tantos 
a ingressarem com pedido de 
rescisão indireta.

Atualmente, as empresas 
são responsáveis por 75 empre-
gos diretos e, aproximadamente, 
300 indiretos.

A recuperação judicial é um 
meio utilizado por empresas 
para evitar que sejam levadas à 
falência. O processo permite que 
companhias renegociem as dívi-
das acumuladas em um período 
de crise tendo como objetivo 
principal possibilitar que as em-
presas sigam operando enquan-
to negociam com seus credores, 
sem o iminente risco de terem 

suas dívidas executadas e/ou 
seus bens penhorados, propor-
cionando a preservação dos em-
pregos gerados, a movimentação 
da economia e a saúde financei-
ra de fornecedores e parceiros.

Com a nova recuperação 
judicial, as empresas esperam 
atravessar a crise enfrentada, 
mantendo os empregos e sal-
dando de vez todo o passivo 
acumulado, o qual hoje importa 
em uma dívida total superior a 
R$ 79.000.000,00.

COMO FUNCIONA
A RECUPERAÇÃO JUDICIAL?
Uma vez aceito o pedido 

de recuperação judicial pela 
Justiça a empresa deverá apre-
sentar, em 60 dias, um plano de 
reformulação, abrangendo as 
dívidas trabalhistas, bancárias 
e demais fornecedores existen-
tes até a data do ajuizamento do 
processo.

Após o deferimento do pe-
dido é publicado um edital de 
processamento da recuperação 
judicial, sendo os credores rela-
cionados pela empresa comuni-
cados através de carta remetida 
pelo administrador judicial no-
meado pelo juízo.

A partir desse momento, os 
credores terão 15 dias corridos 
para apresentar suas habilita-
ções e/ou divergências sobre os 
valores arrolados, diretamente 
ao administrador judicial.

Finalizada a fase administra-
tiva e apresentado o plano de re-
cuperação judicial pela empresa, 
os credores são convocados a 
participar de uma assembleia, 
quando decidirão se aprovam ou 
rejeitam as condições de paga-
mento apresentadas. 

No caso do plano ser aprova-
do pelos credores, os pagamen-
tos serão iniciados tão logo o 
juízo homologue a votação. Caso 
os credores decidam rejeitar as 
formas de pagamento propostas, 
poderão apresentar uma suges-
tão de plano alternativo, ou, caso 
contrário, será decretada a fa-
lência da empresa.

O plano de recuperação ju-
dicial é sempre personalizado 
e deve atender ao interesse da 
maioria dos credores envolvi-
dos, sem deixar de levar em con-
sideração a capacidade de paga-
mento da empresa.

Arquivo Ditália

Fechado desde 2019, 
Supermercado Nacional é 
condenado a pagar multa 
de R$ 400 mil a Bento

Infrações sanitárias

Raquel Konrad
Foi publicado no Diário Ofi-

cial de Bento Gonçalves de quarta-
-feira, 08/12, a decisão final de 
Processo Administrativo Sanitário 
movido pelo departamento de Vi-
gilância Sanitária, da Secretaria 
Municipal de Saúde, contra o WMS 
Supermercados do Brasil Ltda, 
– Supermercado Nacional. Na de-
cisão, a rede foi condenada a pa-
gamento de multa de R$ 400 mil.

A ação corria desde 2016 e, 
esgotadas as vias recursais, foi 
encerrada com a punição de mul-
ta. De acordo com a publicação, o 
Nacional transgrediu o Decreto 
Estadual nº 23.430, de 24 de ou-
tubro de 1974, Artigo 346, Incisos 
I, II e IV, que diz que “só poderão 
ser dados à venda ou expostos ali-
mentos próprios para o consumo 
que estejam em perfeito estado 
de conservação e obedeçam às 
disposições da legislação federal 
e estadual vigentes relativas ao 

Registro, Rotulagem e Padrões de 
Identidade e Qualidade”.

Além disso, o mercado tam-
bém foi condenado por desrespei-
tar a Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor – Artigo 18, § 6º, Inci-
so II, que diz que são impróprios 
para o consumo “os produtos de-
teriorados, alterados, adulterados, 
avariados, falsificados, corrompi-
dos, fraudados, nocivos à vida ou à 
saúde, perigosos ou, ainda, aque-
les em desacordo com as normas 
regulamentares de fabricação, dis-
tribuição ou apresentação”.

A prefeitura de Bento Gonçal-
ves não deu detalhes sobre o caso 
e limitou-se a dizer que o estabe-
lecimento foi condenado por “irre-
gularidades”.

 O Supermercado Nacional fe-
chou as portas em Bento em maio 
de 2019 e, em nota oficial da épo-
ca, justificou o fechamento pelo 
“baixo desempenho da unidade”.

Reprodução

Balanço

Produção nacional 
de veículos tem 
alta de 15,1%

Balanço divulgado na se-
gunda-feira, 06/12, revela que 
a produção de veículos no Brasil 
registrou alta de 15,1% em no-
vembro (206 mil unidades), na 
comparação com outubro (179 
mil unidades). Em relação a no-
vembro de 2020, houve queda 
de 13,5%. Os dados são da Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores (Anfa-
vea).

Foram 173 mil veículos li-
cenciados no mês passado, um 
recuo de 23,1% sobre novembro 
de 2020. Segundo a Anfavea, foi 
o pior desempenho para novem-
bro em 16 anos. Em relação a ou-

tubro, houve aumento de 6,5% 
nos licenciamentos.  

A entidade destacou a iné-
dita crise de oferta, provocada 
pela carência global de semicon-
dutores. “Mesmo com uma ligei-
ra melhora de 6,5% nas vendas 
na comparação com outubro, os 
resultados ficaram muito aquém 
para um mês historicamente 
aquecido”, informou a Anfavea.

As exportações tiveram re-
sultado abaixo do esperado, com 
28 mil unidades embarcadas em 
novembro, queda de 6% em re-
lação ao mês anterior. Na com-
paração com novembro de 2020, 
houve queda de 36,3%.

Juros
Aumento da Selic afeta poupança, 
financiamento imobiliário e FGTS

Com a elevação da taxa bási-
ca de juros, a Selic, anunciada na 
quarta-feira, 08/12, pelo Banco 
Central, de 7,75% para 9,25% 
ao ano, o cálculo do rendimento 
da poupança volta para a regra 
antiga. A nova taxa básica tam-
bém afeta financiamentos imo-
biliários e a correção do saldo 
do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS). 

Isso acontece porque a Taxa 
Referencial (TR), que estava ze-
rada, vai subir com o aumento 
da taxa Selic. A TR é calculada 
pelo Banco Central a partir dos 
juros das Letras do Tesouro Na-
cional (LTN), que variam seguin-
do a Selic.

A Taxa Referencial é usada 
como indexador para a correção 
das aplicações da caderneta de 
poupança, das prestações dos 
empréstimos do Sistema Finan-
ceiro da Habitação e do Fundo 
de Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS).

No caso do FGTS, a correção 
do saldo é a TR mais 3%. E nos 
empréstimos para a compra da 
casa própria, a taxa corrige as 
prestações.

Segundo o diretor Executivo 
de Estudos e Pesquisas Econô-
micas da Associação Nacional de 
Executivos (Anefac), Miguel José 
Ribeiro de Oliveira, a estimativa 
é que a TR fique em torno de 
0,05%. Oliveira lembrou que 
quando a Selic estava em 9,25% 
ao ano, em julho de 2017, a TR 
chegou a 0,0623%. Mas só será 
possível conhecer a nova taxa 

quando o Banco Central divul-
gar o cálculo mensal da TR refe-
rente a dezembro.

“A TR não vai subir para um 
patamar que inviabilize o paga-
mento das prestações do finan-
ciamento imobiliário porque 
estará em um percentual baixo”, 
disse.

POUPANÇA
De acordo com a legislação, 

quando a Selic é igual ou inferior 
a 8,5% ao ano, a remuneração 
dos depósitos de poupança é 
composta pela TR mais 70% da 
taxa Selic mensalizada.

Com a Selic acima de 8,5% 
ao ano, a poupança volta a 
render TR mais 0,5% ao mês 
(6,17% ao ano).

Segundo simulação da Ane-
fac, com uma aplicação no valor 
de R$ 10 mil pelo prazo de 12 
meses, o investidor acumula 
rendimento de R$ 680, totali-
zando R$ 10.680 ao final desse 
período.

De acordo com a Anefac, 
a poupança ganha em rendi-
mentos dos fundos de renda 
fixa, principalmente nas apli-
cações de baixo valor, porque 
há cobrança de taxas de admi-
nistração mais altas. Nos inves-
timentos em poupança, não há 
cobrança de taxa de administra-
ção.

“Assim, a caderneta de pou-
pança vai continuar sendo uma 
excelente opção de investimen-
to, principalmente sobre os 
fundos cujas taxas de adminis-

tração sejam superiores a 1% ao 
ano”, explica a Anefac.

INFLAÇÃO
Apesar do aumento do ren-

dimento, a poupança ainda perde 
para a inflação. A expectativa de 
analistas de mercado é que o Ín-
dice Nacional de Preços ao Con-
sumidor (IPCA) fique acima 10%.

Mas não é só a poupança 
que perde para a inflação. “Com 
inflação acima de 10% no ano, 
todos os investimentos de ren-
da fixa, variável, poupança, CDB 
perdem para inflação. Mas o 
Banco Central sinalizou que vai 
continuar subindo a Selic. À me-
dida que as taxas vão subindo, 
os investimentos tendem a vol-
tar a ganhar da inflação”, disse 
Oliveira.

COPOM
Em comunicado após a reu-

nião, o Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco Central 
informou que “o ciclo de aperto 
monetário [aumento da Selic]” 
deve avançar “significativamen-
te em território contracionista”, 
ou seja, com mais altas de juros.

“O Comitê irá perseverar 
em sua estratégia até que se 
consolide não apenas o proces-
so de desinflação como tam-
bém a ancoragem das expec-
tativas em torno de suas metas 
[de inflação]”. “Para a próxima 
reunião, o comitê antevê outro 
ajuste da mesma magnitude 
(1,5 ponto percentual)”, infor-
mou o comitê.

No país
IBGE prevê 
aumento de 
10% na safra 
de grãos

A safra brasileira de cereais, 
leguminosas e oleaginosas deve 
fechar 2022 com recorde 278 
milhões de toneladas, uma alta 
de 10% em relação à produção 
prevista para este ano. Esse é o 
segundo prognóstico para a safra 
do ano que vem sendo divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

A estimativa divulgada na 
quinta-feira, 09/12, é ainda mais 
otimista do que a divulgada no 
primeiro prognóstico, no mês 
passado, ao aumentar em 2,7%, 
ou 7,3 milhões de toneladas, a 
previsão para 2022.

São esperadas, para o ano 
que vem, altas de 3,4% para a 
soja, 13,9% para a primeira safra 
do milho, 28,4% para a segunda 
safra do milho e de 4,3% para o 
algodão herbáceo. Por outro lado, 
são estimadas quedas de 4,2% 
para o arroz e de 8,5% para o 
trigo.

A previsão é que a safra de 
2022 se encerre com 25,2 mi-
lhões de toneladas a mais do 
que neste ano, que deve fechar 
em 252,8 milhões de toneladas, 
ou 0,5% abaixo da produção de 
2020.

Apesar das altas de 10,5% 
para a soja, de 4,9% para o ar-
roz e de 26% para o trigo, este 
ano deve fechar com quedas de 
14,6% para o milho e de 17,6% 
para o algodão herbáceo.
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A Paróquia Santo Antônio, de 
Bento Gonçalves, prepara a Missa 
de envio do padre Ricardo Fon-
tana que, em 2022, irá assumir a 
reitoria do Santuário Diocesano 
de Nossa Senhora de Caravaggio, 
em Farroupilha. A celebração será 
realizada no próximo domingo, 
12/12, às 18h, no Santuário Dioce-
sano de Santo Antônio, em Bento. A 
data foi escolhida, porque a Igreja 
celebra o domingo da alegria do 
Tempo do Advento e a Solenidade 
de Nossa Senhora de Guadalupe, 
a quem o sacerdote tem uma bela 
devoção.

Movido pelo lema de ordena-
ção: “quem perde a sua vida por 
causa de mim, vai encontrá-la”, re-
tirado do capítulo 10 do Evangelho 
segundo Mateus, padre Ricardo 
Fontana irá celebrar 23 anos de 
vida sacerdotal no próximo dia 20 
de dezembro. Ele é o sexto filho 
de Nilto (in memoriam) e Maria 
Baldissera Fontana. Nasceu e foi 
batizado em São Marcos, mas aos 
dois anos retornou para Flores da 
Cunha, terra natal de seu pai, onde 
viveu sua infância.

No dia 02 de março de 1984, 
data em que completou 13 anos, 
saiu de casa e foi para o Seminá-

Após sete anos
Padre Ricardo Fontana se despede 
do Santuário Santo Antônio
Sacerdote irá 
assumir a reitoria 
do Santuário de 
Caravaggio, em 
Farroupilha

rio, iniciando um novo ciclo na 
sua vida, junto à congregação dos 
Josefinos de Murialdo. Em 1990, 
ingressou no noviciado, em Caxias 
do Sul, e depois concluiu outras 
formações como em Filosofia e 
Teologia. Atuou por sete anos em 
Ana Rech, na formação dos padres, 
e também realizou pós-graduação 
em Florianópolis para a formação 
de educadores, voltada à psicope-
dagogia. Em 2006 ingressou no 
mestrado em Teologia Sistemática, 
na PUCRS finalizando com uma 
dissertação sobre a Igreja. 

Em 2007, passou a trabalhar 
na Catedral Diocesana Santa Tere-
sa D’Ávila, em Caxias do Sul, como 
vigário paroquial, onde atuou por 
cinco anos, e recebeu a incardi-
nação, isto é, passou a integrar o 
clero da Diocese de Caxias do Sul. 
Em 2012, foi para Carlos Barbosa, 
nas paróquias Mãe de Deus e Nossa 
Senhora das Graças, no distrito de 
Arcoverde.

No mês de dezembro de 2014, 
foi nomeado pelo então bispo da 

Diocese de Caxias do Sul, dom Ales-
sandro Ruffinoni, como 20º pároco 
da Paróquia Santo Antônio de Ben-
to Gonçalves. Assumiu a Paróquia 
e o Santuário Santo Antônio em fe-
vereiro de 2015. Nos sete anos em 
que esteve à frente deste trabalho, 
colaborou para a construção de 
diversas igrejas nos bairros aten-
didos pela Paróquia, organizou 
novos espaços de atendimento, 
oração e catequese junto ao San-
tuário Santo Antônio e tornou a 
comunicação uma das prioridades 
pastorais.

Em abril de 2021, foi eleito 
coordenador da Região Pastoral de 
Bento Gonçalves, com a missão de 
representar as oito paróquias das 
cidades de Bento, Monte Belo do 
Sul, Pinto Bandeira, Santa Tereza e 
o distrito de Santa Bárbara, em São 
Valentim do Sul, nas instâncias de 
organização pastoral da Diocese de 
Caxias do Sul.

No dia 26 de novembro de 
2021, foi nomeado oficialmente 
como reitor do Santuário Diocesa-
no de Nossa Senhora de Carava-
ggio, em Farroupilha. Ele deverá 
assumir a missão em fevereiro do 
próximo ano. Padre Ricardo irá se 
despedir de Bento Gonçalves no 
final do mês de dezembro. Para 
a função de pároco da Paróquia e 
Santuário Santo Antônio, o bispo 
da Diocese de Caxias do Sul, dom 
José Gislon, designou o padre Vol-
mir Comparin, natural de Bento 
Gonçalves e até então pároco da 
Paróquia São Brás, de Paraí.

Felipe Padilha

Hospital Tacchini
Roberta Paulikevis Vilas 
Boas assume direção 
de divisão hospitalar

A doutora Roberta Paulikevis 
Vilas Boas é a nova diretora de 
Divisão Hospitalar do Tacchini 
Sistema de Saúde. Há quase um 
mês em processo de adaptação ao 
novo cargo, ela assumiu oficial-
mente nesta semana a gestão das 
ações realizadas nos hospitais 
Tacchini, em Bento Gonçalves, e 
São Roque, em Carlos Barbosa. 
A nova profissional assume em 
substituição à doutora Roberta 
Pozza, que deixará o quadro de 
colaboradores do hospital neste 
mês de dezembro. Roberta Po-
zza esteve no Tacchini por cerca 
de 21 anos e ocupou o cargo de 
diretora técnica durante a maior 
parte de sua trajetória no hospi-
tal. Há pouco mais de um ano ha-
via assumido a direção de divisão 
hospitalar.

Natural de São Paulo (SP), 
Roberta Paulikevis Vilas Boas é 
formada em medicina pela Uni-
versidade Regional de Blumenau 
(FURB) e possui MBA de Executi-
vo em Saúde com Ênfase na Ges-
tão de Clínicas e Hospitais pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
Ela ainda possui formação de Au-
ditora em Serviços de Saúde pelo 
Hospital Israelita Albert Einstein, 
onde trabalhou por seis anos, in-
cluindo dois como Coordenadora 
Médica da unidade de urgência e 
emergência.

Roberta Paulikevis Vilas Boas 
também acumula experiências 

como Coordenadora Médica no 
Hospital Santa Catarina, em São 
Paulo, e como Gerente Médica do 
United Health Group (UHG), an-
tes de assumir o cargo de Gerente 
Executiva Médica do Hospital Be-
neficência Portuguesa, também 
em São Paulo, seu último traba-
lho antes da chegada ao Tacchini 
Sistema de Saúde. 

“Estou muito feliz assumindo 
esse novo desafio. A ideia é dar 
continuidade ao planejamento 
estratégico montado pela insti-
tuição para os próximos anos. O 
Tacchini já é reconhecido nacio-
nalmente pela excelência do cui-
dado e os projetos de melhoria 
que já estão se tornando realida-
de darão um impulso ainda maior 
nesse crescimento”, destaca a 
nova diretora de Divisão Hospi-
talar.

Primeira vez
Tribunal de 
Justiça do RS 
será presidido 
por uma mulher

O Tribunal de Justiça ele-
geu na tarde de segunda-feira, 
06/12, a nova administração para 
o biênio 2022/2023. A desem-
bargadora Iris Helena Medeiros 
Nogueira foi eleita presidente, 
tendo o desembargador Alber-
to Delgado Neto como 1º vice, o 
desembargador Antonio Vinicius 
Amaro da Silveira como 2º vice, e 
a desembargadora Lizete Andreis 
Sebben na 3ª vice. O desembar-
gador Giovanni Conti foi eleito 
corregedor-geral da Justiça.

A desembargadora Iris, logo 
após a eleição, afirmou que está 
pronta para o desafio de adminis-
trar o Judiciário Gaúcho, sendo a 
primeira mulher a ocupar o car-
go de presidente.  “Sabemos dos 
grandes desafios que teremos 
pela frente, mas estamos todos 
preparados para a Administração 
do TJRS, dando continuidade a 
vários projetos que foram imple-
mentados pela gestão do atual 
presidente, desembargador Vol-
taire de Lima Moraes”, disse ela.

Eduardo NicheleTiago Flaiban

Eleita a primeira mulher
Presidente do SITRACOM 

Pela primeira vez, em 44 anos de história, o 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção e do Mobiliário vai ter uma mulher 
como Presidente. Adriana Machado de Assis é 
quem vai estar à frente da entidade, 
juntamente com o Vice-presidente Alexandro 
Giuriatti da Silva e sua diretoria, nos próximos 
ququatro anos. A eleição aconteceu na 
quarta-feira (08/12) com urna fixa na sede do 
Sindicato e urnas itinerantes passando nas 
empresas e teve uma participação muito 
representativa dos associados e a chapa teve 
mais de 93% de aprovação, sendo que mais de 
80% exerceram o direito a eleger seu 
rrepresentante na luta por melhorias e 
conquistas para a classe trabalhadora.
O atual Presidente, Ivo Vailatti, permanece na 
diretoria, na área da Educação, e vai continuar 
se dedicando ao sindicalismo que sempre 
defendeu e lutou.
A posse vai ser realizada em março de 2022.

A Presidente eleita, Adriana Machado de 
Assis, e o atual Presidente, Ivo Vailatti

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
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BGF é campeão da Copa RS
Esporte

O Bento Gonçalves Futsal 
(BGF) encerrou a temporada 2021 
com mais um título para a sua sala 
de troféus. A equipe da Capital Bra-
sileira do Vinho superou o Figueira, 
de Tupanciretã, por 4 a 2 no tempo 
normal, e por 3 a 2 na prorrogação, 
e levantou o título da Copa RS, em 
final realizada no último domingo, 
05/12, no Ginásio Municipal Darcy 
Pozza, em Bento. Com a conquista, 
o BGF finaliza o ano com duas ta-
ças: a Série Ouro e a Copa RS, so-
mando três títulos em seus 12 anos 
de trajetória no futsal gaúcho.

SOBRE O JOGO
Com a derrota no jogo de ida 

por 5 a 4, o BGF necessitava exclu-
sivamente de uma vitória na par-
tida de volta para forçar a prorro-
gação. Na etapa inicial, as equipes 
travaram um confronto bastante 
equilibrado. Em uma das poucas 
oportunidades claras de gol para 
o time visitante, o Figueira abriu o 
placar com Jean Ramos, 1 a 0. No 
segundo tempo, novamente Jean 
Ramos anotou para a equipe visi-
tante, ampliando a vantagem, 2 a 0. 

No entanto, o BGF se reergueu na 
partida. Com uma forte pressão, o 
time da casa diminuiu com Lucas 
Tanke. Pouco depois, em bela jo-
gada individual, Tanke balançou as 
redes mais uma vez para empatar a 
partida. Kevin, em chute no ângulo 
da entrada da grande área, virou o 
placar para os donos da casa, 3 a 2. 
Pouco depois, em recuperação de 
bola na quadra ofensiva quando o 
adversário utilizava o goleiro-linha, 
Matheus Mello só teve o trabalho 
de empurrar para o gol vazio, de-
cretando a vitória por 4 a 2, que 
levou a decisão para a prorrogação.

No tempo extra, em jogada 
coletiva, Gabizinho abriu o placar 
em 1 a 0. Na sequência, novamente 
Kevin deixou sua marca, ampliando 
a vantagem. Ainda na etapa inicial, 
Lucão fez o terceiro gol para o BGF, 
3 a 0.

O time de Tupanciretã encos-
tou no placar restando menos de 
dois minutos para o término da 
partida, mas Dani fez um milagre 
para impedir o gol dos adversários. 
Final de jogo: 3 a 2 para o BGF.

Bento-gonçalvense leva ouro em 
duas categorias no campeonato 
gaúcho de tiro esportivo
Claudio Machado 
se dedicou 
durante os últimos 
cinco anos para 
conquistar
primeiro lugar 
na principal 
competição do RS

Eduarda Bucco
O atirador esportivo de 

Bento Gonçalves Claudio Ma-
chado foi destaque no campe-
onato gaúcho de tiro esportivo 
deste ano, realizado no último 
fim de semana no Clube Caxien-
se de Caça e Tiro, em Caxias do 
Sul. Organizada pela Federação 
Gaúcha de Caça e Tiro, a com-
petição contou com oito eta-
pas ao longo do ano. Nas finais 
ocorridas neste fim de semana, 
Machado conquistou o primeiro 
lugar em duas categorias: revól-
ver calibre menor, 10 metros, 
duelo indoor noturno e pistola 

calibre maior, também 10 me-
tros e duelo indoor noturno. “Eu 
sou atirador há bastante tempo, 
mas os últimos cinco anos fo-
ram dedicados a buscar esses 
títulos”, revela.

Além de praticar o esporte 
por diversão e satisfação pes-
soal, Machado é um dos respon-
sáveis pelo fomento da prática 
no município e na região. Atual-
mente, assume o cargo de dire-
tor do Clube Caça e Pesca Santo 
Huberto, localizado em Taman-
daré. “Represento o clube em 
competições, juntamente com 
os demais atiradores que com-
põe o time”, informa.

Agora, o atirador afirma 
que irá manter o foco para no-
vamente obter um bom resulta-
do na principal competição do 
RS de 2022. Questionado sobre 
o que mais lhe atrai na prática, 
Machado responde com firme-
za: “A seriedade do esporte e as 
amizades construídas a partir 
dele. Somos bastante unidos. E 
é muito gratificante estar entre 
os melhores”, comenta.
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Atletas bento-gonçalvenses 
se destacam em Campeonato 
Mundial de Jiu-jítsu Esportivo

Na última semana, entre os 
dias 25 e 28 de novembro, atletas 
bento-gonçalvenses embarcaram 
para São Paulo, onde disputaram 
o Campeonato Mundial de Jiu-jítsu 
Esportivo (CBJJE), que reúne os 
melhores do mundo na modalida-
de em diferentes categorias. Nos 
quatro dias de competição no gi-
násio do Ibirapuera, quatro atletas 
da equipe Garra Team, de Bento 
Gonçalves, se destacaram no cam-

peonato.
A equipe também levou para 

casa o vice-campeonato de Maicon 
Gonçalves (Faixa Preta Master 1 
Meio Pesado) e de Bruno Dal Piva 
de Almeida (Faixa Azul Master 1 
Médio). Diego Figuera (categoria 
Faixa Azul Juvenil Pluma) conquis-
tou o bicampeonato mundial. Além 
dele, Joel Gonçalves (Faixa Roxa 
Master 2 Meio Pesado) também 
subiu ao lugar mais alto do pódio.

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
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Voluntários irão distribuir 100 refeições 
para moradores de rua em Bento e região

Iniciativa de Natal

Ação será realizada 
no dia 19/12 e 
conta com o apoio 
de dezenas de 
voluntários

Eduarda Bucco
Empatia e amor incondicio-

nal. Esses foram os sentimentos 
que levaram a massoterapeu-
ta  de Bento Gonçalves Ivanilse 
Tartari à ação. Incentivada e 
apoiada pela filha Nadine Tarta-
ri, Ivanilse decidiu levar alegria, 
amor e alimento às pessoas em 
situação de rua de Bento Gon-
çalves e região neste Natal. Ao 
meio-dia de 19/12, com o apoio 
de dezenas de voluntários, ela 
irá distribuir 100 refeições 
quentinhas e preparadas com 
muito amor para moradores de 
rua.

A iniciativa foi idealizada a 
partir de um grupo de estudo de 
Apometria – técnica  espiritual 
para limpeza do campo ener-
gético e elevação da vibração 
das pessoas – o qual é realizado 
todas as quintas-feiras em seu 
espaço “Casa de Cura Benditas 
Mãos”, em Bento Gonçalves. 
A partir do apoio das pessoas 
desse grupo e de demais volun-
tários – entre clientes e amigos 

– Ivanilse conseguiu arrecadar 
valores em dinheiro, ingredien-
tes, sobremesa e embalagens 
para concretizar a grande re-
feição de Natal. “Era um desejo 
pessoal, meu e da minha filha, 
que tem esse olhar diferenciado 
com os moradores de rua. Não 
pensa duas vezes em oferecer 
um alimento quando vê alguém 
nessas condições”, revela a mas-
soterapeuta.

A partir desse desejo, o gru-
po de voluntários, que abraçou 

junto a ideia, passou a contri-
buir com valores mínimos de 
R$ 30. Em troca, ganharam uma 
sessão gratuita de Apometria. 
As doações seguem sendo re-
cebidas até o dia 16/12, mas 
Ivanilse adianta que, para esta 
ação, já há valores suficientes. 
“Pretendo repetir essas re-
feições uma vez por mês ou a 
cada dois meses. Mas vamos ver 
como será esta primeira ação. 
Quantas pessoas conseguire-
mos atingir”, comenta.

O cardápio contará com 
massa caseira, galeto assado, 
pão ou banana, sobremesa e 
suco. “É um cardápio simples, 
mas bem gostoso e feito com 
muito amor e carinho”, declara.

O preparo e a entrega serão 
feitos pelo grupo voluntário, 
mas não há roteiro estipulado. 
“Como pretendemos preparar 
100 refeições, acreditamos que 
não iremos distribuir apenas 
em Bento. Não iremos para casa 
até não entregarmos todas as 
refeições”, adianta.

Para Ivanilse, toda a mo-
bilização em prol desse grupo 
vulnerável tem lhe despertado 
sentimentos únicos e verdadei-
ros. “É um amor incondicional. 
É um olhar sem julgamentos. 
Não sabemos o que leva essas 
pessoas às ruas. Não sabemos 
sobre os sentimentos e pensa-
mentos de cada um”, declara. 
“Essas pessoas às vezes não 
têm nem uma palavra amiga 
e ainda enfrentavam em suas 
casas situações de violências, 
drogas e prostituição. A pessoa 
sai de casa para fugir disso. Eu 
só estou aqui hoje porque tive o 
amparo de uma família lá atrás. 
E também consegui passar isso 
para a minha filha, que tem um 
coração enorme e que ajudou 
a despertar esse amor incondi-
cional em mim”, finaliza.

Reprodução/GPA

RS cria cotas para 
trans e indígenas em 
concursos públicos

Novo decreto

O governador Eduardo Leite, 
a secretária da Igualdade, Cida-
dania, Direitos Humanos e As-
sistência Social, Regina Becker, 
e o procurador-geral do Estado, 
Eduardo Cunha da Costa, assina-
ram, na segunda-feira, 06/12, o 
decreto que cria cotas para pes-
soas trans e população indígena 
em concursos públicos estaduais. 
O decreto foi publicado em edição 
extra do Diário Oficial do Estado 
desta terça-feira, 07/12.

Conforme o governo do RS, 
as reservas de vagas são um ato 
de reparação histórica e social, 
na qual o Estado encoraja órgãos, 
públicos e privados, para as ações 
afirmativas ao exercício dos direi-
tos e das liberdades fundamentais 
das pessoas sujeitas ao racismo, à 
discriminação racial e a formas 
correlatas de intolerância. A cria-
ção das cotas, com percentual de 
1% das vagas, leva em conside-
ração o histórico de violação dos 
direitos e exclusão extrema dos 
povos indígenas e comunidade 
trans, principalmente nas funções 
públicas. O decreto também am-
pliará as cotas para os contratos 
temporários e, quando cabível, 
para as seleções de estágio, sem 
alterar o percentual de cotas já 
existentes para negros (16%) e 
pessoas com deficiência (10%).

O decreto encontra respaldo 
no parecer da Procuradoria-Geral 
do Estado (PGE) nº 19.050, que 
aponta que a média de vida da 
população trans é de 35 anos, 
metade da média da população 
brasileira em geral. Além disso, o 
Brasil é o país no qual mais pesso-
as trans são assassinadas.

O parecer nº 19.051 da PGE 
indica que, em relação aos povos 
indígenas, o tratamento recebido 
tem sido marcado por diversas 
formas de violência por parte da 
sociedade. Grande parte dos indí-
genas do Rio Grande do Sul vive 
em situação de extrema vulnera-
bilidade social e econômica, e o 
número de terras indígenas regu-
larizadas no Estado é baixo.

“Para nós, é um privilégio que 
o nosso Estado leve essa propos-
ta adiante, principalmente para a 
população trans, sempre excluída. 
No mercado de trabalho, as cotas 
farão a diferença e é fundamental 
do ponto de vista civilizatório. 
Torcemos para que este seja um 
exemplo para outros Estados, 
pois não é apenas interesse das 
comunidades, mas do público e 
da sociedade como um todo”, afir-
mou a representante da popula-
ção trans, coordenadora do proje-
to Oportunizar Rede Trans Brasil, 
Ana Pala Sander.
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Bacharelado 
em Design: 

na UCS Bento tem!

Projetar produtos industriais, semi-in-
dustriais e artesanais, gráficos e glíficos, ana-
lógicos e digitais (multimídias de produção e 
recepção) de modo criativo, crítico e conscien-
te do complexo de aspectos sociais e ambien-
tais (comunicacionais, estéticos, emocionais, 
funcionais, ecológicos, econômicos, ergonômi-
cos, tecnológicos) que envolvem a concretiza-
ção de um produto, dialogando com profissio-
nais de outros campos de conhecimento. Você 
se encaixa nesses requisitos? Sim! Então vem 
cursar Design na UCS Bento!

O Designer desenvolve sistemas que con-
templem o projeto de objetos e equipamentos, 
móveis e utensílios, embalagens e sinalização, 
tipografia, web e identidade corporativa, a 
partir de uma análise transversal dos fatores 
socioculturais, ergonômicos, econômicos, eco-
lógicos, tecnológicos, estéticos e funcionais 
com base em uma abordagem transdisciplinar 
de design.

O campo de atuação é amplo, podendo 
atender a indústria automobilística, de eletro-
domésticos, e eletroeletrônicos, de móveis, de 
jóias, de calçados, de vestuário, de equipamen-
tos médicos e industriais. Pode estender sua 
atuação também para estúdios de design grá-
fico, departamentos de criação de agências de 
propaganda, desenvolvendo sites na internet, 
criando projetos multimídia, em produtoras 
de vídeo, em indústrias gráficas, em editoras 
ou como profissional autônomo. Pode ainda 
atuar em equipes transdisciplinares voltadas 
ao desenvolvimento de projetos de design.

A pessoa de idade madura é porta-
dora de muitos saberes e experiências e 
é capaz de aprender de forma continua-
da ao longo da vida. Em março de 2019, 
iniciaram as atividades do Programa UCS 
Sênior no Campus Bento, ampliando à po-
pulação dessa região a possibilidade de 
usufruir de uma experiência enriquecedo-
ra sobre como envelhecer sem perder o 
prazer de aprender, criar e conviver.

As matrículas estão abertas e podem 
ser feitas até o dia 17 de dezembro ou 
então de 3 de janeiro a 28 de fevereiro de 
2022, de segunda a sexta, das 13h30 às 
18h, na Central de Atendimento do Cam-
pus Universitário da Região dos Vinhedos.

Informações pelo telefone 
3449.5200 ou pelo e-mail atendimen-
to-carvi@ucs.br.

Inscrições abertas 
para o programa 

UCS Sênior 
Bento Gonçalves

Curso:  Cultura, 
Comportamento 

e Clima 
Organizacional 

De 14 a 26 de fevereiro de 2022 
o Campus Bento da UCS sedia o Cur-
so de Extensão “Cultura, Comporta-
mento e Clima Organizacional”.

Ministrado de forma online, 
de segunda a sexta, das 19h30 às 
22h30, o curso tem como objetivo 
propiciar a compreensão da cul-
tura, comportamento e clima or-
ganizacional, com análise crítica e 
diagnóstica do ambiente interno 
das organizações, habilitando os 
estudantes ao uso dos instrumentos 
e ferramentas de gestão vinculadas 
ao enfoque da disciplina.

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: www.ucs.
br/site/especializacao ou converse 
com nossa área comercial através 
do whats (54) 99653.3184.

Para mais informações e inscrições, contate 
nossa área de Relações com o Mercado, 
através do Whats App (54) 99919-3141, 

ou em www.ucs.br/site/vestibular/.

Não perca as oportunidades de ingressar 
num curso superior numa das universidades 
mais bem-conceituadas do país e do 
mundo. O Vestibular da UCS ocorre de forma 
semanal, todas as segundas e quintas, com 
taxa de ingresso de apenas R$ 20. 

O acesso pode ocorrer com 
aproveitamento da nota da Prova de 
Redação do Enem de 2015 a 2020 ou então 
do Vestibular da UCS de 2016 a 2021. 

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

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

nismo; Ciência da Computação; Ciências 
Biológicas; Ciências Contábeis; Comércio 
Internacional; Design; Direito; Educação 
Física; Engenharia Civil; Engenharia de 
Produção; Engenharia Elétrica; Enge-
nharia Mecânica; Farmácia; Fisioterapia; 
Gestão Comercial; Nutrição; Pedagogia; 
Processos Gerenciais e Psicologia. 

Vestibular UCS

Trabalhar ou realizar um estágio são vivências 
importantes para quem cursa uma graduação. Nes-
se contexto, a UCS criou um programa de apoio aos 
alunos nesta busca. O UCS Carreiras conecta os estu-
dantes e a comunidade com o mercado de trabalho 
por meio da divulgação de vagas de emprego.

O programa oferece vagas de estágio e para 
colocações efetivas. As oportunidades contemplam 
diversos cursos. O maior número de ofertas relacio-
nam-se às graduações em Administração, Direito, 
Engenharias, Marketing, Publicidade e Propaganda 
e TI. O programa UCS Carreiras divulga vagas de 
empresas de Caxias do Sul e Região. A iniciativa tem 
espaço no site e também diretamente com a equipe 
do programa, pelo e-mail ucscarreiras@ucs.br.

Para se inscrever, acesse o site ou envie o currí-
culo por e-mail como anexo. Já as empresas interes-
sadas em oferecer vagas devem entrar em contato 
com o UCS Carreiras pelos telefones (54) 3218-2373 
e 3218-2718 ou pelo e-mail ucscarreiras@ucs.br, 
para formalizar o convênio e a abertura de vagas. 

UCS Oportunidades 

Informe-se com a nossa área de Relações com o Mercado, 
através do Whats (54) 99919-3141, ou em www.ucs.br, na aba 
graduação.

Mais informações e inscrições, contate-nos: (54) 
99653.3184, ou acesse ucs.br, na aba Cursos de extensão.

A contratação de disciplinas já começou e a UCS 
disponibiliza incentivos para os alunos que realiza-
rem a rematrícula no prazo. Os estudantes que con-
tratarem as disciplinas até 31 de dezembro recebem 
desconto de 25% sobre o valor adicional contratado, 
considerando a última matrícula do estudante.

Para aqueles que realizarem a matrícula entre 1º 
e 31 de janeiro, o desconto, nos mesmos moldes, será 
de 20%. Quem efetivar a matrícula entre 1º e 28 de 
fevereiro, por sua vez, tem 15% de desconto, e para 
os acadêmicos que realizarem a contratação entre os 
dias 1º e 15 de março o desconto é de 10%.

No caso do UCSTec, o desconto de 25% será apli-
cado sobre o valor do dia adicional contratado, inde-
pendentemente da fase da matrícula. Os descontos 
referidos não são válidos para cursos EaD, Medicina e 
Odontologia, além de contratações com parcelamen-
to fixo ou personalizado, mensalidade fixa e Licencia-
turas do Programa Integrado.

Festival de rematrículas
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Atenção à falsidade. A dois, não es-
conda o que você sente e valorize 
as afinidades.
 
Touro – 21/04 a 20/05
Busque apoio para seus planos. 
Poder de sedução em alta. A dois, 
inove na relação.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Evite comentar seus planos. Ro-
mance proibido à vista. Tenha pa-
ciência com as diferenças.
 
Câncer – 21/06 a 21/07
Aproveite a disposição para apren-
der mais. A dois, seu foco estará nas 
afinidades.
 
Leão – 22/07 a 22/08
Encare as novidades como oportu-
nidades. Na paquera, escolha o alvo 
e tome iniciativa. 

Virgem – 23/08 a 22/09
Trabalhe em equipe. Pode conhe-
cer alguém com afinidades. Aposte 
na sintonia do casal.

D
iv

ul
ga

çã
o/

N
es

tlé

Libra – 23/09 a 22/10
Deixe suas tarefas em dia. Alguém da 
turma desperta sua atenção. A dois, 
apoie seu amor.
 
Escorpião – 23/10 a 21/11 
Some forças para garantir resultados. 
Seu charme estará em alta. A dois, 
controle o ciúme. 
 
Sagitário – 22/11 a 21/12
Use a experiência para se destacar. Al-
guém do passado traz aborrecimen-
to. A dois, fuja da rotina. 
 
Capricórnio – 22/12 a 20/01
Comunicação favorecida. Na paquera, 
aposte no seu bom papo.  A dois, evi-
te segredos.

Aquário – 21/01 a 19/02
Evite misturar grana e amizade. Atra-
ção por alguém da turma. A dois, es-
pante o ciúme.
 
Peixes - 20/02 a 20/03
Mostre seu potencial no trabalho. Na 
paquera, aproxime-se. A dois, mire 
nos planos em comum.

Cinema 
Programação de 10/12 e 15/12

MOVIE ARTE SHOPPING 
BENTO GONÇALVES 1
Ghostbusters – Mais Além
Ação, 12 anos, 125 minutos.
Diariamente (exceto dia 12), 13h45 e 16h, 
dublado.
Dia 12, 17h, dublado.
Dias 9, 10 ,11 e 14, 18h30 e 21h, dublado.
Dias 10 e 13, 21h, legendado. 

Harry Potter e a Pedra Filosofal – 
Especial 20 anos
Dia 12, 14h e 20h30, dublado.

Homem-Aranha: 
sem volta para casa (pré-estreia)
Ação, 12 anos, 150 minutos.
Dia 15, 19h, dublado. 

MOVIE ARTE SHOPPING 
BENTO GONÇALVES 2
Resident Evil:
Bem-vindo a Raccoon City
Terror, 14 anos, 108 minutos.
Diariamente, 13h45, 16h e 18h30, dubla-
do.
Diariamente (exceto dia 12), 21h, dublado.
Dia 12, 21h, legendado. 

MOVIE ARTE SHOPPING
BENTO GONÇALVES 3
Encanto
Animação, livre, 106 minutos. 
Diariamente, 14h,dublado.
Diariamente (exceto dia 12), 19h, dublado.

A Família Addams 2: Pé na Estrada
Animação, livre, 93 minutos.
Diariamente, 17h, dublado.

Homem-Aranha: sem volta para casa
(pré-estreia)
Ação, 12 anos, 150 minutos.
Dia 15, 20h30, dublado. 

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 10

Batatas Natalinas

INGREDIENTES
- 1 kg de batatas cozidas e 
amassadas
- 6 colheres (sopa) de 
manteiga sem sal em 
temperatura ambiente
- 1 gema
-1 pitada de noz-moscada

MODO DE PREPARO
Em um recipiente, misture as batatas, a manteiga e a gema 
muito bem. Tempere com a noz-moscada. Transfira a mistura 
para um saco de confeitar com um bico tipo pitanga e molde 
as batatas sobre uma assadeira untada com manteiga ou 
com papel-manteiga. Leve para assar em forno alto (220º C), 
preaquecido, por cerca de 25 minutos ou até dourar.  Retire e 
sirva quente.

Sete Erros | Respostas na página 10

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 12

CIA
ACUPUNTURA

ACARPETAR
MASEREIA
PPOMNR

TOURFITA
GOFICINA

TRAVAACIDA
MAPARASAS

MAVOSÇI
GAREGRÃOS

DELETAOBA
CONRBIEB

CAMICASE
GUIADOATOL

Terapia
praticada

com
agulhas

Piso do
futebol 

americano

Órgão de
pesquisas
espaciais

(sigla)

Que con-
servam
o calor
(bolsas)

Ser que
enfeitiça
navegan-
tes (Folc.)

Sabor
comum

de dropes

Fábio
Assunção,

ator
Sufixo de
"acabada"

Vila (?),
escola de

samba
carioca

Surram;
espancam

(bras.)

Exces-
sivamente

gordo

Antônio
Dias,
pintor

Vogal
ausente
em "Per-
nambuco"

Emilinha
Borba,
cantora 

Ilha
formada

por corais

Autorização feita 
em cartórios

Camisa 10
do Tetra

Preparar
a terra

Cabeça
(gíria)

Animal que
hiberna

Forrar um
cômodo

com tape-
te colado
ao chão 

Consoantes
de "mina"

Tira de
cetim

Local de 
trabalho do
mecânico
Aspecto

Guia do
tesouro
Estação 
de trens

Partículas
de areia
Palavra;
vocábulo

Apaga
(Inform.)
Com, em
espanhol

Forma da
ferradura

Dirigido;
orientado

Piloto suicida ja-
ponês da 2a Guerra

Que bom!
Tubo de
água da

pia

Que é pos-
sível que
aconteça

Excursão,
em inglês
Pino da
chuteira

"Menina
(?)", su-
cesso de

Anitta

Significa
"Postal",
em CEP

Corta 
(o papel)

Pouco
profundas

A chuva
que corrói

prédios

3/con. 4/bica — inpe — tour. 8/camicase — provável.

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 dia 12), 18h30, du-
blado.
Dia 12, 18h30, legendado. 
Dias 11, 12 e 13, 21h, dublado.
Dias 10 e 14, 21, legendado. 

Homem-Aranha: 
sem volta para casa (pré-estreia)
Ação, 12 anos, 150 minutos.
Dia 15, 21h, legendado. 

MOVIE ARTE L’AMÉRICA 
SHOPPING 2
Encanto
Animação, livre, 106 minutos. 
Diariamente, 13h40, dublado.
Dias 10, 13 e 14, 15h45, dublado.
Dia 11, 18h40, dublado.

Casa Gucci
Drama, 14 anos, 158 minutos.
Dias 11 e 15, 15h45, dublado.
Dias 10, 13 e 14, 18h, dublado.
Dias 10 e 13, 21h, dublado.
Dias 11 e 14, 21h, legendado. 

Harry Potter e a Pedra Filosofal – 
Especial 20 anos
Dia 12, 17h, dublado.
Dia 12, 20h30, legendado. 

Homem-Aranha: 
sem volta para casa (pré-estreia)
Ação, 12 anos, 150 minutos.
Dia 15, 20h30, legendado. 

PROGRAMAÇÃO DO GNC DISPONÍVEL 
NO SITE DO SERRANOSSA. 
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O estudante do bacharelado 
em Design da UCS Bento Allan De 
Mari teve um artigo publicado no 
XVI Encontro Latino-americano 
de Design, promovido pela Uni-
versidade de Palermo, na Argen-
tina.

Sua pesquisa, intitulada “De-
sign de brinquedos e metodolo-
gia: uma produção para as crian-
ças”, é resultado de um trabalho 
desenvolvido para a disciplina 
de Pesquisa Aplicada ao Design, 
ministrada pelo professor Dr. 
Gabriel Borges Vieira, no início 
deste ano.

O estudante desenvolveu a 
pesquisa a partir de estudos atu-
ais sobre a influência dos brin-
quedos na infância com foco no 
design de brinquedos. Em seu 
artigo, De Mari afirma que “nes-
te meio entende-se que os brin-
quedos podem ser veículos de 
aprendizado, por eles as crianças 
descobrem, criam, ampliam capa-
cidades e imaginam infinitas pos-
sibilidades sobre a vida. Contudo, 
estes produtos são quase sempre 
dotados de um estímulo comer-
cial massivo, em que o comprador 
encanta-se pelas ofertas, sem le-
var em consideração as reais po-
tencialidades do brinquedo e da 
criança. Por vezes, as indústrias 
de brinquedo despreocupam-se 
em validar as necessidades do 
usuário, levando em considera-
ção apenas a comercialização dos 
mesmos.” A pesquisa pode ser 

Pesquisa
Aluno de Design da UCS 
Bento tem artigo publicado 
em encontro internacional

acessada, na íntegra, no site do 
evento.

A publicação do artigo de-
monstra mais uma vez o interesse 
cada vez maior dos estudantes de 
Design por temas sociais e cultu-
rais. Além da identidade visual 
da Feira do Livro de Bento Gon-
çalves, que é desenvolvida desde 
2017 por estudantes do curso, 
diversos projetos são realizados 
dentro dessas temáticas.

 Nesta semana, entre os dias 9 
e 10 de dezembro, os futuros for-
mandos do Carvi apresentaram 
seus Trabalhos de Conclusão de 
Curso, com pesquisas que versam 
sobre sustentabilidade, infância, 
educação, inclusão, saúde da mu-
lher e nutrição. A programação 
das bancas foi divulgada no Insta-
gram do curso, @design.ucs.

Allan De Mari

Senac Bento Gonçalves

A importância do segundo idioma 
para o profissional da área do turismo

Como mostra do reaqueci-
mento do setor do turismo, a Con-
federação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) projeta a contratação de 
478,1 mil trabalhadores formais 
entre novembro de 2021 e feve-
reiro de 2022. Deste total, 81,7 
mil atenderão a demanda da alta 
temporada, com vagas temporá-
rias. Cada vez mais competitiva, 
a área exige profissionais alta-
mente qualificados para atender 
o público, principalmente estran-
geiro, o que revela a necessidade 
do conhecimento de um segundo 
idioma é fundamental para esse 
atendimento.

Segundo a docente do curso 
de Inglês do Senac Bento Gon-
çalves, Tatiane Gonçalves, ter o 
domínio de um segundo idioma 
é um investimento que qualquer 
pessoa deve fazer, sobretudo os 
trabalhadores desse setor, que 
devem desenvolver competências 
que os diferencie dos demais e 
que também os qualifique. "Atu-
almente, saber um segundo idio-
ma é um requisito básico, já que, 
devido ao mundo globalizado em 
que vivemos, temos contato pre-
sencial e remoto com o público. 
Um profissional que tem esse 
conhecimento tem mais chances 
de evoluir em sua profissão e fa-
zer mais negócios, uma vez que a 
comunicação é mais fácil e mais 
fluida", destaca.

Na região da Serra Gaúcha, 

por exemplo, há os ramos hotelei-
ro, moveleiro e gastronômico, as-
sim como a vitivinicultura e even-
tos internacionais, como o FIEMA 
e FIMMA, que recebem turistas 
do mundo inteiro. "Se o profissio-
nal consegue comunicar-se com o 
cliente com eficiência, as deman-
das poderão ser cumpridas sem 
transtornos e, assim, o profissio-
nal consegue uma boa posição 
no mercado, garante melhores 
oportunidades e concorre com 
mais tranquilidade a promoções", 
ressalta a docente.

Devido ao grande número de 
falantes nativos e falantes como 
segunda língua, o inglês está en-

tre os idiomas mais falados do 
mundo. Dessa forma, torna-se 
importante o domínio da língua 
inglesa no Rio Grande do Sul, as-
sim como o espanhol, que possui 
grande número de falantes no 
estado. Para Tatiane, os cursos de 
idiomas têm papel fundamental 
no aprendizado de uma língua 
estrangeira, pois não é qualquer 
pessoa que se encaixa no perfil 
de autodidata. A maior parte das 
pessoas precisa de uma estrutura 
para que o aprendizado ocorra, 
com material didático, horário 
fixo, instrutor disponível e uma 
rotina a ser seguida. "Os docentes 
possuem qualificação e metodo-

logia de ensino apropriadas para 
auxiliar os alunos no aprendizado 
de idiomas", indica.

Para quem tiver interesse em 
adquirir esse conhecimento, o 
Senac Bento Gonçalves está com 
inscrições abertas para turmas 
de Inglês. Os cursos de idiomas 
do Senac buscam desenvolver nos 
estudantes as quatro habilidades 
linguísticas no idioma: ler, escre-
ver, ouvir e falar. Em cada aula, 
os estudantes são motivados a 
falar com o objetivo de desenvol-
ver sua confiança e performance 
em futuras situações de comu-
nicação. Entre os diferenciais do 
curso de inglês do Senac estão os 
materiais didáticos de qualida-
de, por meio de parceria com as 
melhores editoras do mundo tais 
como a Macmillan Education e a 
Cambridge University Press.  

A formação também prevê 
preparação completa para os exa-
mes internacionais e até mesmo 
para quem busca trabalhar ou 
estudar no exterior. E o melhor: 
os materiais não têm custo extra. 
Uma experiência completa para 
quem busca tecnologia, inova-
ção, prática, apoio pedagógico, 
avaliação frequente e feedbacks 
constantes. 

Mais informações pelo 
WhatsApp (54) 99647-1436 ou 
pelo telefone (54) 3452-4200. 
O Senac Bento Gonçalves está 
localizado na rua Saldanha Ma-
rinho, 820, no bairro Centro.

Os cursos de idiomas do Senac buscam desenvolver nos 
estudantes as quatro habilidades linguísticas no idioma: 
ler, escrever, ouvir e falar. 
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Previsão do 
tempo

Sol com algumas nuvens. 
Não chove

11/12
12º
30º

Sol com algumas nuvens. 
Não chove

10/12
11º
31°

Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde 

e à noite

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

12/12
16º
27º

Geral | 10 e 11 

Crise
Grupo Ditália ingressa com 
processo de recuperação judicial

Economia
Outubro tem queda na geração 
de empregos em Bento
Mês fechou com 
saldo de 141 vagas, 
um decréscimo de 
43% em relação a 
setembro

Embora o mês de outubro te-
nha registrado saldo positivo de 
empregos (141), o número ficou 
longe da média mensal registrada 
entre junho e setembro, superior 
a 250 vagas, e 43% abaixo do 
registrado em setembro – neste 
semestre, outubro só tem desem-
penho superior a junho, quando 
foram computadas 118 vagas e, 
no ano, supera o mês de junho e 
os meses de março e abril, os úni-
cos a obterem saldo negativo (os 
meses com menor desempenho 
foram no primeiro semestre). 

Ainda assim, os dados apre-
sentados pelo Observatório da 
Economia, do Centro da Indús-
tria, Comércio e Serviços (CIC-
-BG), mostram que a cidade tem, 
no acumulado do ano, a sexta me-
lhor marca do Estado em geração 
de empregos, ultrapassando os 
2,6 mil postos.

Indústria, com a criação de 
70 vagas, e serviços, com outras 
58, foram os segmentos que mais 
contribuíram para a performance 
positiva de outubro, com respec-
tivo destaque para as empresas 
moveleiras (+47) e o setor de 
alimentação (+22). “O mês de 
outubro reafirma o crescimento 
da economia do município em 
tempos de pandemia, através de 
diversas evidências apresentadas 
em termos de geração de empre-
gos e de volume de MEIs, mesmo 
com redução na variação positiva 
do saldo de postos de trabalho”, 
analisa o autor do boletim, o pro-
fessor da UCS Fabiano Larentis.

Baseado nos dados do Novo 

Caged, o OECON aponta também 
para o crescimento do emprego 
formal no município. Os 47.596 
trabalhadores contabilizados até 
este momento de 2021 (janeiro a 
outubro) representam um acrés-
cimo de quase 6% em relação ao 
contingente de 2020.

Na série, a indústria está 
atrás do melhor desempenho, 
registrado em 2013, com uma 
diferença de 1.051 empregos, en-
quanto construção (3.109) está 
próxima aos números de 2014 
(3.148), o melhor desempenho 
do setor. O setor de serviços 
(18.175) ultrapassa os números 
de 2019 (18.100), os maiores até 
então, e o comércio (7.244) apre-
senta seu melhor desempenho 
até o momento.

Para Larentis, é preciso 
aguardar algumas variáveis para 
analisar o cenário de fechamento 
do ano. “Há a ampliação da popu-
lação vacinada e a aproximação 
do final de ano por um lado, e a 
instabilidade política, as novas 
variantes da Covid-19, a informa-
ção de redução do PIB nacional e 
o aumento dos níveis de inflação 
por outro”, observa o integrante 
do OECON.

Iniciativa privada
Novo trevo de acesso à 
Garibaldina é entregue 
a comunidade

O Boulevard Convention, 
que está em construção no Vale 
dos Vinhedos, entre Garibaldi e 
Bento Gonçalves, acaba de en-
tregar à comunidade um novo 
trevo de acesso ao roteiro às 
margens da BR 470. A obra teve 
investimento de R$ 870 mil e foi 
100% feito pela VJ&J Empreen-
dimentos.

Foram menos de quatro me-

ses de obra, totalizando 400 me-
tros de pavimentação asfáltica 
numa área de 2.237,50m², com 
alteração e melhorias na BR 470 
no acesso ao km 221,60. Os par-
ceiros envolvidos foram o DNIT, 
Concresul e Prefeitura de Gari-
baldi, que colaborou com a infra-
estrutura pluvial. O investimen-
to traz, ainda, maior segurança 
a todos que transitam pelo local.

Alerta
Rota do Sol 
terá bloqueios 
a partir de 
sexta-feira

O Departamento Autônomo 
de Estradas de Rodagem (Daer) 
– vinculado à Secretaria de Logís-
tica e Transportes – informa que 
haverá bloqueios totais na Rota do 
Sol (ERS-486) de Itati a Terra de 
Areia, entre os dias 10 e 14 deste 
mês. As interrupções serão reali-
zadas em pequenos intervalos das 
6h às 8h e das 17h às 19h e têm 
como objetivo o cumprimento de 
exigências legais do Ministério 
Público e do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama). “Se-
rão interdições necessárias para a 
realização dos estudos de monito-
ramento de animais que habitam 
a Reserva Biológica Mata Paludo-
sa e, em muitos casos, morrem ao 
atravessar a estrada”, explica o di-
retor de Operação Rodoviária do 
Daer, Sandro Vaz dos Santos. 

As alterações no trânsito se-
rão monitoradas pelo Comando 
Rodoviário da Brigada Militar 
(CRBM) e devem ocorrer nova-
mente no próximo ano, nos meses 
de janeiro e fevereiro, ainda sem 
data definida.


