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AVISO AOS LEITORES!
A última edição de 2021 do SERRANOSSA

irá circular na próxima quarta-feira, 22/12, em 
razão do recesso de fim de ano. Em janeiro, 

o jornal volta a circular normalmente às sextas-
feiras, com sua primeira edição no dia 07/01
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Eduarda Bucco
Na terça-feira, 14/12, Bento 

Gonçalves comemorou um feito 
inédito: pela primeira vez desde 
abril de 2020 não havia ninguém 
internado em UTI pela COVID-19. 
Além da redução das internações, 
o município tem registrado baixas 
gradativas no número de óbitos e 
novos casos nos últimos meses, a 
partir do avanço da vacinação. Em 
novembro, as quatro mortes regis-
tradas representaram uma dimi-
nuição de cerca de 90% em relação 
ao pico de óbitos em março, quando 
51 vidas foram perdidas para o ví-
rus. Também em novembro, houve 
uma redução de 83% no número de 
novos casos – 408 registros contra 
2.388 em abril deste ano, período 
com maior número de casos desde 
o início da pandemia. E neste mês 
de dezembro a tendência também é 
de baixa. Até a quinta-feira, 16/12, 
quando foi feito este balanço, duas 

Segundo ano de COVID-19

Mesmo com números em queda, autoridades da saúde de 
Bento não descartam novo agravamento da pandemia
Em novembro, houve 
redução de cerca de  
90% no número de 
óbitos e de 83% no 
número de novos casos 
em relação ao pico no 
município, em março 
e abril. Avanço na 
vacinação é esperança 
para o fim da pandemia 
em 2022

mortes haviam sido registradas e 
136 novos casos. 

Mesmo com um total de 
22.985 casos confirmados e 403 
óbitos desde o início da pandemia, 
a secretária de Saúde de Bento, Ta-
tiane Fiorio, comemora as estraté-
gias e os esforços do município que 
evitaram números ainda maiores. 
“Nós conseguimos reorganizar ra-
pidamente os serviços, a estrutura 
e as equipes. Tivemos que fechar as 
unidades de saúde para realocar o 
pessoal, mas assim conseguimos 
dar conta de todos os pacientes que 
precisaram de atendimento”, recor-
da. Essa realocação foi crucial, na 
visão da secretária, para absorver 
a demanda surgida com o colapso 
do Tacchini – em duas ocasiões, a 
estrutura do hospital não pôde re-
ceber novos pacientes. “O prefeito 
[Diogo Siqueira] sempre falava que 
ninguém iria ficar sem atendimen-
to e isso nós conseguimos cumprir”. 

Ainda conforme a secretária, 
outra estratégia importante em 
Bento foram as testagens em bair-
ros. “Conseguimos mapear as áreas 
do município onde tínhamos preva-
lência maior, para que pudéssemos 
focar nesses pacientes, fazer ações 
de divulgação, acompanhamento 
e blitze de orientação. Todas essas 
ações foram possíveis a partir do 
trabalho de várias secretarias, não 
somente da Saúde”, analisa. “Quan-
do a situação começou a complicar, 
todos foram muito parceiros para 
fechar escala, montar equipes e 
agilizar o processo de aquisição de 

medicamentos”, complementa.
No Hospital Tacchini, a infec-

tologista e diretora técnica Nicole 
Golin recorda que, com o auxílio 
das medidas restritivas, foi possível 
atrasar a chegada da primeira onda 
na região e estruturar melhor as 
equipes e estruturas de saúde. Mes-
mo assim, ela recorda que a segun-
da onda, no início deste ano, talvez 
tenha sido o mesmo mais difícil de 
toda a pandemia. “Mesmo com 45 
leitos de UTI Adulto [ampliação fei-
ta já em função da pandemia e que, 
em dado momento, chegou a 50 lei-
tos], redefinimos equipes e estru-
tura para conseguir atender até 72 
pacientes críticos simultaneamen-
te”, relembra. “E apesar de todas 
as dificuldades, tenho orgulho de 
lembrar que nenhum paciente que 
procurou as estruturas do Tacchini 
ficou sem atendimento”, afirma. 

Ainda no âmbito do Tacchini, 
Nicole ressalta medidas importan-
tes que foram adotadas para con-
trolar as infecções, como o rigor 
no uso dos EPIs. Já em relação aos 
cuidados com os pacientes, a infec-
tologista frisa a criação de uma uni-
dade exclusiva para o tratamento 
com o Catéter Nasal de Alto Fluxo 
(CNAF), “que ajudou a evitar a in-
tubação de pouco mais da metade 
dos pacientes que utilizaram essa 
tecnologia”. Diante desse cenário, 
a diretora técnica afirma que o 
principal legado que a pandemia já 
deixou é a flexibilização na opera-
ção. “Se antes da pandemia demo-
rávamos vários dias para acionar 

cinco leitos de UTI adicionais, hoje 
fazemos isso em 48 horas. Foi uma 
mudança cultural dos profissionais 
envolvidos”, analisa.  

O FUTURO DA PANDEMIA
Desde julho, a queda constante 

no número de casos graves de CO-
VID-19 tem oportunizado a flexibi-
lização de uma série de protocolos 
a nível federal, estadual e munici-
pal. Mas os novos picos que vêm 
sendo registrados em diferentes 
lugares do mundo já estão servindo 
de alerta para uma possível nova 
onda. “As características de conta-
minação do vírus, as dificuldades 
de vacinação em algumas partes 
do mundo e até mesmo a falta de 
cuidados básicos ainda é problema 
em determinadas regiões”, cita Ni-
cole em relação aos fatores que têm 
levado a uma nova onda em alguns 
países da Europa e da África, por 
exemplo. 

Mas a principal vilã que tem 
sido destacada na imprensa local e 
internacional é a variante Ômicron, 
que deverá se tornar dominante em 
curto prazo. Apesar de, a partir de 
estudos iniciais, a nova cepa ter se 

apresentado como causadora de 
um quadro mais leve da COVID-19, 
estudiosos afirmam que ela tem 
alto potencial de transmissibilida-
de. “A nível de diagnóstico, os testes 
PCR amplamente usados continu-
am a detectar a infecção, incluindo 
a infecção com Ômicron, como tam-
bém vimos com outras variantes. 
Estudos estão em andamento para 
determinar se há algum impacto 
em outros tipos de testes, incluin-
do testes de detecção rápida de 
antígenos”, revela a infectologista 
Nicole Golin.

Na visão da médica, é impossí-
vel fazer previsões sobre a gravida-
de da Ômicron no momento, mas é 
fato que “as dificuldades de vacina-
ção e a alta taxa de contaminação 
que persiste em alguns lugares do 
mundo podem causar o surgimen-
to de uma variante mais agressiva, 
por exemplo”. “Nossa esperança 
é que no ano que vem possamos 
avançar ainda mais na vacinação e 
pôr um fim à pandemia. Ninguém 
está mais cansado do vírus que os 
profissionais de saúde”, reflete. 

Segundo a secretária da Saúde 

de Bento, Tatiane Fiorio, o municí-
pio tem acompanhado com cautela 
a quarta onda registrada em alguns 
países. Entretanto, os dados refe-
rentes à vacinação têm possibili-
tado a perspectiva de um cenário 
positivo para os próximos meses. 
“Já passamos os 90% de popula-
ção com primeira dose e os 80% 
das pessoas com segunda dose. E 
também estamos com um clima fa-
vorável que nos permite deixar am-
bientes arejados. Estamos passan-
do mais tempo ao ar livre e já nos 
habituamos a utilizar álcool em gel 
no nosso dia a dia. Então isso nos 
deixa contentes e um pouco mais 
tranquilos”, comenta. 

Sobre as confraternizações de 
fim de ano, a secretária se mostra 
confiante em relação à responsa-
bilidade que os moradores devem 
assumir para evitar grandes im-
pactos. “A utilização de máscaras 
por enquanto ainda é necessária. 
Devemos continuar seguindo os 
protocolos mínimos obrigatórios, 
até que alcancemos a meta usual 
do Ministério da Saúde, que é va-
cinar mais de 95%”, alerta.

Para evitar novos picos, Tatia-
ne afirma que o município segue 
monitorando de perto o cenário 
pandêmico. “Nossa estratégia é 
nos manter vigilantes, ampliar a 
campanha de vacinação e iden-
tificar o mais rápido possível os 
casos positivos para que possam 
ficar isolados. Ampliação da vaci-
nação e isolamentos são as peças 
chaves”. 

Fonte: boletins diários/Comitê de Atenção ao Coronavírus

Óbitos de pacientes com Covid
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Dose reforço em Bento é ampliada 
para pessoas a partir de 18 anos

Vacinação

Moradores dessa faixa 
etária que já realizaram 
a primeira e a segunda 
dose no intervalo de 
cinco meses podem 
procurar as unidades 
básicas de saúde

A prefeitura de Bento Gon-
çalves, por meio da secretaria 
de Saúde, anunciou na segunda-
-feira, 13/12, a ampliação da 
dose reforço da vacina contra a 
COVID-19 para moradores com 
mais de 18 anos. Dessa forma, 
as pessoas dessa faixa etária que 
já realizaram a segunda dose da 
vacina (Pfizer, Coronavac, Astra-
zeneca/Covishield) no intervalo 
de cinco meses podem procurar 
alguma das unidades básicas de 
saúde vacinadoras para receber a 
terceira dose. Estão vacinando as 
unidades: ESF Zatt, UBS Zona Sul, 
ESF Eucaliptos, ESF Licorsul, UBS 
Central, ESF Maria Goretti, ESF 

Santa Marta e ESF Conceição, ESF 
Aparecida, ESF Santa Helena e ESF 
Progresso.

Ainda está sendo aplicada 
a primeira dose em pessoas a 
partir dos 12 anos (é necessário 
apresentar documento com foto 
e cartão do SUS) e a segunda dose 
da CoronaVac para quem fez a pri-
meira dose até 29 de novembro; 
da Pfizer para quem fez a primeira 
dose até 25 de outubro e da Astra-
zeneca/Covishield para quem fez 
a primeira dose até 25 de outubro.

Em relação à terceira dose, 
seguem sendo vacinados os pro-
fissionais da saúde imunizados há 
mais de cinco meses. E neste sába-
do, 18/12, será realizada a dose de 
reforço para as pessoas vacinadas 
com o imunizante da Janssen até 
o dia 09 de julho. A vacina pode 
ser realizada das 08 às 14h, nas 
Unidades do Eucaliptos, Vila Nova, 
Ouro Verde e Conceição. É neces-
sário apresentar documento com 
foto e o cartão entregue no dia da 
vacinação.Com a chegada de no-
vas doses o grupo será ampliado.

Fo
to

: 
ar

qu
iv

o 
SE

RR
A

N
O

SS
A

Anvisa alerta sobre o uso 
incorreto de paracetamol 
para crianças

Diante do relato de erros de 
administração de doses de sus-
pensão oral de paracetamol em 
bebês e crianças, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (An-
visa) emitiu alerta nesta semana 
em que destaca os riscos de do-
sagens incorretas do remédio. Se-
gundo a nota da Anvisa, o erro na 
administração do medicamento 
pode resultar em eventos adver-
sos graves, incluindo hepatite me-
dicamentosa e até mesmo morte. 

Entre as recomendações pre-
sentes na nota está a consulta a 
um profissional da saúde e a aten-
ção às indicações da bula do me-
dicamento sobre a dose máxima 
diária e o intervalo entre as doses 
sejam seguidas corretamente e 
de acordo com a orientação para 
cada faixa etária. 

O alerta também orienta o 
uso do frasco ou seringa vendi-
dos junto com o remédio, já que 
existem diferentes formulações 
líquidas do paracetamol e as 
diferenças dessas formulações 
pediátricas estão relacionadas à 
concentração e à dose a ser admi-
nistrada.  

O medicamento paracetamol 
para bebês, por exemplo, é uma 
suspensão oral, com concen-
tração de 100mg/mL (miligra-
ma por mililitro), normalmente 
acompanhado de uma seringa 
dosadora. Já o paracetamol para 
crianças é uma suspensão oral 
com concentração de 32mg/mL, 
acompanhada de um copo medi-
dor. A Anvisa também reforçou 
que existe um risco associado ao 
uso de qualquer medicamento. 

Eventos adversos
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Série: Um 2021 Especial

Eduarda Bucco
Diversas mulheres bento-

-gonçalvenses vestem a cami-
sa do movimento feminista há 
anos. Mas algumas delas resol-
veram, além de sair da passivi-
dade de uma sociedade ainda 
machista, promover um verda-
deiro levante feminista no mu-
nicípio. A estudante de Psico-
logia Julia Ferreira, de 24 anos, 
começou a estudar a fundo a 
temática em 2015, revisitando 
conceitos e atitudes que vivia 
dentro de seu próprio lar. No 
ano passado, mais do que mu-
dar comportamentos pessoais, 
ela decidiu levar informações 
sobre o universo feminista para 
todos que tivessem interesse, 
de uma forma descontraída e 
democrática. Mas foi em 2021 
que ela realmente conheceu a 

Estudante veste a camisa e tira do papel projetos 
de empoderamento feminino em Bento
Julia Ferreira, 
de 24 anos, tem 
contribuído com o 
debate de temáticas 
importantes 
para combater 
o machismo e 
valorizar a essência 
das mulheres

força da união das mulheres do 
município. 

Em fevereiro, um grupo ain-
da tímido de sete mulheres se 
reuniu na praça Achyles Minca-
rone, no bairro São Bento, para 
dar início ao projeto “União Fe-
minina” – um grupo de conver-
sa e apoio entre mulheres. Com 
as restrições da pandemia, as 
conversas logo migraram para 
o ambiente on-line, mas não 
perderam sua essência: pro-
porcionar um espaço de escuta, 
de debate, de troca de ideias e 
experiências, sem julgamentos, 
onde as mulheres se sintam 
confortáveis e seguras. “Eu ini-
ciei esse projeto com uma amiga 
e tínhamos muito medo da pou-
ca participação das mulheres. 
Foi uma grande surpresa quan-
do, logo no primeiro encontro, 
já sentimos o engajamento de 
todas, a vontade de participar e 
contribuir”, recorda Julia.

Desde então, dezenas de 
mulheres, de todas as idades, 
já participaram dos encontros 
mensais, sempre realizados 
no formato on-line. Durante as 
conversas, ou a partir de um 
grupo criado no WhatsApp, são 
compartilhadas sugestões de 
temas que podem ser debatidos 
durante os encontros. “Os as-
suntos são sugestões colabora-
tivas. Já falamos sobre o Dia da 
Mulher, sobre empoderamento 

feminino, sobre a cultura do 
cancelamento, sobre a mulher 
e o trabalho e já até fizemos um 
encontro de bem-estar e cuida-
do, com produtos cosméticos”, 
conta. “Falamos sobre nossas 
experiências, traumas, histórias 
pessoais. É um momento de re-
flexão e descontração”, comple-
menta Julia. 

Além desse projeto, Julia 
abraçou outras iniciativas em 
prol do empoderamento femi-
nino no município entre 2020 
e 2021. A convite da advogada 
Bruna Maria Rossatto, assumiu 
a vice-presidência do Institu-
to Virada Feminista de Bento 
Gonçalves e também produziu 
diversos vídeos educativos so-
bre conceitos e ideias ligadas ao 
universo feminista. Para 2022, 
a ideia é continuar com as con-
versas do projeto União Femini-
na, mas no formato presencial, 
além de retomar a produção de 
conteúdos para conhecimento 
de toda a comunidade. “Este 
ano foi muito difícil e uma das 
coisas que salvou minha saúde 
mental, e acredito que a saúde 
das gurias também, foram as 
conversas em grupo. Teve um 
encontro que cheguei a chorar 
de emoção pelas palavras de 
agradecimento delas, por estar-
mos proporcionando esse espa-
ço. E para 2022 muitas coisas 
legais estão por vir”, adianta. 

Falamos 
sobre nossas 
experiências, 

traumas e 
histórias 

pessoais. É 
um momento 
de reflexão e 
descontração 

para 
mulheres 

de todas as 
idades.

Julia Ferreira sobre seu 
projeto “União Feminina”

Fotos: arquivo pessoal
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Eduarda Bucco
Um homem simples, traba-

lhador, amoroso e cuidadoso. 
Assim é descrito seu Almir Ba-
rella, hoje com 64 anos. Em mar-
ço, no momento mais severo da 
pandemia no Brasil, o agricultor 
precisou ser internado para tra-
tar a COVID-19. As perspectivas 
não eram boas, tendo em vista 
que já havia sofrido um enfar-
te há alguns anos. Em pouco 
tempo, seu quadro ficou mais 
severo, sendo necessária a tão 
temida intubação.  A decisão 
foi tomada de forma solitária, a 
fim de evitar o sofrimento dos 
familiares. “Eu não vou partir, 
eu vou lutar e vencer”, disse aos 
médicos. 

O relato é feito pela sobri-
nha Karla Ingrid Machado Cres-
pin, que acompanhou de perto a 
luta conturbada do tio. No total, 
foram 98 dias de internação, ain-
da precisando lidar com a perda 

Série: Um 2021 Especial
Após quase 100 dias de hospital, uma nova etapa de gratidão e amor à vida
Almir Barella 
venceu uma luta 
complexa e repleta 
de altos e baixos 
contra a COVID-19.  
Hoje, aos 64 anos, 
comemora sua 
maior vitória de 
2021: estar vivo e 
saudável

de familiares para o vírus. Sua 
mãe Hermínia, de 89 anos, que 
morava com Almir, não resistiu 
às complicações da doença.  

O primeiro grande aconteci-
mento do tratamento de Almir 
foi após 43 dias de internação, 
quando recebeu alta para o 
quarto e pode reencontrar sua 
família. A previsão era de alta 
para logo e o agricultor espe-
rava ansioso para comemorar 
o seu aniversário, no dia 12/05, 
em casa. “Ele dizia: ‘se tudo der 
certo quero que vocês venham 
cantar parabéns para mim em 
casa, não quero festa, pois o 

melhor presente já recebi: estar 
vivo’”, conta a sobrinha. Entre-
tanto, a luta não estava encerra-
da. Enfraquecido e com apenas 
25% da capacidade pulmonar, 
seu Almir precisou passar por 
uma cirurgia de remoção de 
pedras no canal urinário. Após 
o procedimento, foi acometido 
por uma bactéria hospitalar, 
diante de seu delicado estado 
de saúde. 

A infecção veio acompanha-
da de febre, complicações respi-
ratórias e cardíacas, que o leva-
ram novamente para a UTI. “O 
hospital contatou a família para 

falar sobre sua situação clínica, 
dessa vez ainda pior. Nas pala-
vras do médico intensivista: ‘se 
antes a situação era grave, agora 
é gravíssima ao cubo. Vocês de-
vem se unir e rezar, pois só um 
milagre poderá salvá-lo”, recor-
da a sobrinha. 

Mesmo com exames indi-
cando o pior e com paradas 
cardíacas de oito minutos, a fa-
mília se agarrou às últimas es-
peranças que restavam. “Fomos 
fortes. Rezamos muito e nos uni-
mos como nunca. Também tive-
mos muitas orações de vizinhos, 
amigos e parentes”, recorda Kar-

Fomos fortes. 
Rezamos muito e 
nos unimos como 
nunca. Também 
tivemos muitas 

orações de 
vizinhos, amigos 

e parentes

la. E foi agarrado nessa rede de 
amor e fé, aliado à sede de viver, 
que seu Almir conseguiu vencer 
mais esse desafio. Após o último 
susto de uma intercorrência em 
sua traqueostomia, que o fez 
retornar por dois dias à UTI, o 
agricultor finalmente recebeu 
alta do hospital em junho, após 
98 dias de internação. 

Com três filhos, três netos, 
sobrinhos, vizinhos e amigos 
queridos à sua espera, seu Al-
mir hoje comemora a oportuni-
dade de viver. Foram meses de 
reabilitação para que pudesse 
voltar a comer e caminhar. Mas 

se tem algo que seu Almir ja-
mais desaprendeu e jamais irá 
desaprender é a sorrir. 

“A nossa eterna gratidão à 
equipe médica, enfermeiros, 
equipe do Melhor em Casa [da 
secretaria da Saúde], dos vizi-
nhos, amigos e dos meios de 
comunicação que nos oportu-
nizaram contar essa história. E 
também precisamos agradecer 
a Deus. Mesmo nos momentos 
mais difíceis, quando as chan-
ces eram arrancadas de nossas 
mãos, tivemos fé e esperança 
que Deus estava conosco”, fina-
liza a sobrinha.

Sobrinha Karla sobre a luta e recuperação 
do tio tão amado e querido por todos

Fotos: arquivo pessoal

SÉRIE 
ESPECIAL

Na próxima edição 
do SERRANOSSA, dia 

22/12, conheça a 
história da psicóloga 
Beatriz Fontanella, 

que, com muito esforço 
e resiliência, conse-
guiu se formar após 

17 anos, e da mamãe 
Luma Sganzerla Mau-
ri, que foi presenteada 

com gêmeas neste 
ano após perder seu 
primeiro filho, Theo.

Bento em Vindima



SERRANOSSA | Sexta-feira, 17 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

Delegado alerta comerciantes 
sobre golpes recorrentes na região

Segurança

Um novo tipo de golpe tem 
sido registrado nos últimos dias 
em municípios da região. Se-
gundo o delegado titular da 1ª 
Delegacia de Polícia (1ª DP) de 
Bento Gonçalves, Renato Nobre 
Bias, golpistas têm ligado de 
números não identificados para 
comerciantes locais, a fim de 
obter valores em dinheiro.

Bias explica que, conforme 
os registros, os criminosos esta-
riam tentando extorquir as víti-
mas, afirmando que uma pessoa 

Nos últimos dias, a 1ª 
Delegacia de Polícia 
de Bento Gonçalves 
tem recebido diversas 
ocorrências de 
golpistas tentando 
extorquir comerciantes 
na região, a partir de 
ameaças telefônicas

armada estaria em frente de 
seus estabelecimentos. “Trata-
-se mais de um golpe do que 
uma própria extorsão, mas ain-
da precisamos fazer diligências 
para entender direito o fato”, 
revela Bias.

Diante dessa situação, o de-
legado alerta os comerciantes 
que, caso recebam esse tipo de 
ligação, registrem a ocorrência 
na delegacia antes de realizar o 
depósito, a fim de que o fato seja 
apurado.

Homem é preso por porte irregular 
de arma no Santa Marta

Um homem de 22 anos foi pre-
so na noite de quarta-feira, 15/12, 
por porte irregular de arma de fogo 
de uso permitido em Bento. O fato 
aconteceu na rua Francisco Tomasi, 
Santa Marta, quando policiais do 
4º Batalhão de Polícia de Choque 
(4ºBPChoque) abordaram o indiví-
duo, por volta das 21h30. Durante 
revista pessoal, foi localizado em 
sua cintura uma pistola carregada 
e um carregador sobressalente.

Na sequência, em sua residên-
cia, policiais localizaram munições, 
placas balísticas, capas de colete 
balístico e 46 gramas de maconha. 
Conforme a Polícia Civil, a namo-
rada do indivíduo teria assumido a 
propriedade da droga.

O homem, com antecedentes 
por roubo a estabelecimento co-
mercial (3 vezes) e furto/descuido, 
foi conduzido à Penitenciária Esta-
dual de Bento Gonçalves.

Brigada Militar

PC e BM cumprem mandados 
como parte das investigações 
de homicídios em Bento

No último dia 09/12, por vol-
ta das 7h, a Polícia Civil, por meio 
da 1ª e da 2ª Delegacia de Polícia, 
com o apoio da Brigada Militar, 
cumpriu quatro mandados de bus-
ca e apreensão nos bairros Vila 
Nova II, São Roque/Universitário 
e Cembranel.

As ordens judiciais, expedidas 
pela Comarca local, são oriundas 
de investigações de recentes homi-

Grande operação é realizada 
pela Brigada Militar na Serra

Uma grande operação policial 
foi realizada pelo Comando Regio-
nal de Polícia Ostensiva da Ser-
ra – CRPO/Serra na quarta-feira, 
15/12, nos 66 municípios da Serra 
Gaúcha. A operação denominada 
“Cadman” faz parte de uma série 
de ações do Plano Tático-Opera-
cional, com base nas diretrizes 
do programa RS Seguro. Em toda 
área de abrangência do comando 
regional foram empregados 194 
PMs e 78 viaturas. Algumas cida-
des ainda contaram com o reforço 

Polícia Civil

de outros órgãos integrantes do 
Sistema Único de Segurança Pú-
blica. O objetivo da ação é promo-
ver a segurança pública através de 
uma atuação integrada, articulada 
e coordenada dos órgãos da Bri-
gada Militar e demais órgãos de 
segurança.

No total, 1.791 pessoas foram 
abordadas, 1.090 veículos foram 
fiscalizados, um homem foi preso 
em flagrante, um foragido foi cap-
turado e uma pequena quantidade 
de crack e cocaína foi apreendida.

cídios que aconteceram no municí-
pio. A ação visa reprimir os crimes 
dolosos contra vida ocorridos na 
cidade.

Um revólver, calibre .38, muni-
ciado, foi apreendido. Ninguém foi 
preso. Participaram da operação o 
delegado da 1ªDP Renato Nobre 
Bias, oito policiais civis e seis po-
liciais militares, que utilizaram no 
total quatro viaturas.

Na manhã de quarta-feira, 
15/12, a Polícia Civil, por meio 
da 1ª Delegacia de Polícia de 
Bento Gonçalves (1ªDP), em 
investigação contra o crime de 
tráfico de drogas, cumpriu um 
mandado de busca e apreensão 
no bairro Universitário.  Na oca-
sião, uma mulher, de 24 anos, foi 
presa em flagrante.

Na ação, foram apreendidas 
12 buchas de cocaína, balança de 
precisão, caderno de anotações 
com nomes e valores, R$ 650 re-
ais em espécie, máquina de car-
tão de crédito, simulacro de pis-
tola, coldre, giroflex e celulares.

Mulher é presa 
por tráfico 
de drogas no 
Universitário
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Eduarda Bucco
Bento Gonçalves chega ao 

fim de 2021 com a marca de 37 
assassinatos registrados duran-
te o ano – um aumento de 48% 
em relação a 2020. Para a com-
paração, entretanto, deve-se le-
var em consideração a pandemia 
da COVID-19, que restringiu a 
circulação da população e levou 
à redução de diversos índices, 
inclusive os de criminalidade. 
O total de 37 mortes violentas 
ainda é consideravelmente me-
nor do que os registrados em 
2019 e 2018, quando o municí-
pio registrou 52 assassinatos em 
cada um dos anos. Para reprimir 
esses crimes violentos, foram re-
alizadas diversas operações pela 
Polícia Civil e Brigada Militar ao 
longo do ano, com base no pro-
grama RS Seguro, do governo do 

Crimes violentos
Dos 37 assassinatos cometidos em 2021 em Bento 
Gonçalves, apenas quatro foram elucidados pela Polícia Civil
17 seguem em 
investigação pela 
1ª Delegacia de 
Polícia (1ª DP), 15 
pela 2ª Delegacia 
de Polícia (2ªDP) e 
01 pela Delegacia 
Especializada de 
Atendimento à 
Mulher (DEAM)

Estado.
Mas além da força tarefa 

policial para coibir os homicí-
dios, outra parte fundamental é 
a investigação e a punição dos 
responsáveis. Neste ano, quatro 
dos 37 assassinatos foram elu-
cidados pela Polícia Civil – cerca 
de 10% do total. No município, 
as investigações se dividem 
entre a 1ª e a 2ª Delegacia de 
Polícia de Bento e a Delegacia 
Especializada de Atendimento 
à Mulher (DEAM). Dos 37 homi-
cídios, 18 ficaram a cargo da 1ª 
DP, 17 da 2ª DP e 02 da DEAM 
(feminicídios). 

A 1ª DP é responsável por 
investigar todo o tipo de crime 
ocorrido em bairros da região 
Norte e Oeste do município 
(como São Roque, Centro e Tan-
credo Neves). Já a 2ª DP se en-
carrega das investigações rela-
tivas aos demais bairros (como 
Fenavinho, Municipal e Santa 
Helena). O município ainda 
conta com a Delegacia Especia-
lizada de Atendimento à Mulher 
(DEAM), que atende crimes con-
tra mulheres, crianças e adoles-
centes.

1ª DP
Sobre os 18 casos remeti-

dos à 1ª DP, o delegado titular 
Renato Nobre Bias informa que 
apenas um dos homicídios con-
sumados foi elucidado até o 
momento. O caso foi do jovem 
Rafael Scarton, de 19 anos, que 

foi morto com golpes de faca no 
dia 24/01, durante uma briga na 
rua Arlindo Franklin Barbosa, 
no bairro São Roque. Conforme 
o delegado, dois homens foram 
indiciados pelo assassinato. 
“Temos bastante dificuldade de 
obter informações por parte das 
vítimas e de possíveis testemu-
nhas pelo fato de grande parte 
dos casos estarem relacionados 
ao tráfico de drogas. As pesso-
as não querem se envolver e se 
expor por receio”, comenta. Ou-
tra dificuldade apontada pelo 
delegado nas investigações diz 
respeito ao pouco efetivo da Po-
lícia Civil. Em outubro, durante 
coletiva de imprensa, o delegado 
regional Cleber dos Santos Lima 
informou que está previsto para 
2022 um incremento “de força 
de trabalho” para a região da 
Serra Gaúcha. 

Ainda em relação às investi-
gações na 1ª DP, Bias informou 
que outros dois inquéritos rela-
tivos a tentativas de homicídio 
também foram encaminhados ao 
Judiciário – no total, 16 desses 
crimes haviam sido remetidos à 
1ª DP até as primeiras semanas 
de dezembro.

2ª DP
Dos 17 homicídios reme-

tidos para a 2ª Delegacia de 
Bento, dois foram elucidados. 
Conforme o delegado titular, 
Rodrigo Morale, um dos casos 
remetidos ao Judiciário foi o do 

assassinato de  Arleides Paulo de 
Ramos Nascimento, de 45 anos, 
cometido no dia 01/08 no bairro 
Pomarosa. No dia do fato alguns 
amigos estavam no quintal de 
uma residência quando dois ho-
mens chegaram atirando, atin-
gindo a vítima. Na ocasião uma 
mulher e dois homens também 
foram atingidos por um disparo 
de arma de fogo, enquanto uma 
terceira pessoa teria saído ile-
sa. Dessa forma, os dois autores 
identificados pela Polícia Civil 
foram indiciados por homicídio 
doloso e por quatro tentativas de 
homicídio. Ainda segundo Mora-
le, os acusados receberam pri-
são preventiva, sendo um deles 
preso no dia 06/08 e, o segundo, 
segue foragido.

Outro homicídio elucidado 
pela 2ª DP foi o de Orildo Ma-
ciel Machado, de 31 anos, esfa-

queado no dia 31/07 após uma 
discussão em um bar no bairro 
Municipal.  O homem chegou a 
ser encaminhado ao hospital, 
mas não resistiu aos ferimentos. 
O autor das facadas se apresen-
tou na Delegacia de Polícia no 
dia 02/08, acompanhado de seu 
advogado. Durante seu interro-
gatório permaneceu em silêncio. 
De acordo com o delegado, o au-
tor foi indiciado por homicídio 
doloso e também foi preso pre-
ventivamente.

DEAM
Durante o ano, dois assassi-

natos de mulheres foram regis-
trados em Bento Gonçalves. O 
primeiro deles foi da vítima Cles-
siane Castagnetti, de 28 anos, 
encontrada morta no dia 10/05 
em um matagal no fim da rua 
Ettore Giovanni Perizzolo, entre 

os bairros Progresso e Humaitá. 
Clessiane era natural de Bento 
Gonçalves e não tinha registro 
de antecedentes policiais. Na 
ocasião, a polícia havia revelado 
indícios de que a vítima tenha 
sofrido enforcamento, por meio 
de um cadarço que foi encon-
trado amarrado em seu pescoço. 
Conforme a delegada titular da 
Delegacia Especializada de Aten-
dimento à Mulher (DEAM), Deise 
Salton Ruschel Brancher, esse 
homicídio – enquadrado como 
feminicídio – segue em investi-
gação. 

O segundo assassinato, tam-
bém enquadrado como feminicí-
dio, foi o da jovem Joana Fabris 
Deon, de 19 anos. Ela foi morta 
por disparo de arma de fogo no 
dia 17/07, no bairro Ouro Verde. 
Conforme a delegada, o suposto 
namorado da vítima, Paulo Edu-
ardo Scaravonatto, também de 
19 anos, foi indiciado como autor 
do crime. Ainda em julho, a dele-
gada Deise informou que, duran-
te depoimento, o homem alegou 
que o disparo teria acontecido 
acidentalmente, enquanto Joana 
manuseava a arma. “No entanto, 
os elementos de prova que apu-
ramos no permitem concluir que 
o rapaz teve participação ativa 
para o resultado da morte”, afir-
mou Deise. Na ocasião, o jovem 
foi preso preventivamente. 

Após a elucidação do caso, o 
inquérito foi remetido ao Poder 
Judiciário. 

Júlia Milani
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BANCO 2

CDA
SANGUEFRIO

POREMONU
VITALAMR

TDOBRADO
TATURETA

LADESIVA
ARDILQZEN

ATCUCAG
BOATENAVE
OTIATOL

ALVAOLHEI
ICAVOMAC

VIRACASACA
CABRALCAL

Controle
emocional
diante do

perigo

Que
avança
passo a
passo

Produto
que

reforça o
cheiro

Material
da aliança
de casa-
mento

Contudo;
todavia

As
Nações
Unidas
(sigla)

(?) Grohl,
vocalista
da banda 

Foo Fighters

Essencial;
indispen-

sável

Tornado
duas
vezes
maior

A linha
feita com

régua
Relativo

aos anjos

Mamífero
que se

abriga em
tocas

Centro de 
Tratamento
Intensivo

(sigla)

Calmo;
tranquilo

(gíria)

Astúcia;
artimanha

Casa
noturna 

em que se
dança

Sinal com
os dedos
indicando

vitória

Tipo de
cama

portátil

Torcedor
que muda
de time,

no futebol

Revolvo
(a terra) 

Museu de
Arte Con-
temporâ-
nea (RJ)

O "desco-
bridor"

do Brasil 

Pó branco
usado na
caiação

Combate dos filmes
de bangue-bangue

Edir Macedo: fundou
a Igreja Universal

La Paz
(Geog.) 
Não, em
inglês

Aparência;
aspecto

Freio
(bras.)

Fita (?):
durex

Sufixo de
"pequenito"

Veículo
espacial

Tempero do
arroz (pl.)

Veja;
observe
Aqui, em
espanhol

Sucede 
ao "N"
Clara;

límpida Elíptico

Formação
de corais

Agredir 

Mestre-
(?): chefe 
de cozinha

Grama
(símbolo)

A mãe
da mãe

3/acá — not — zen. 4/dave — tatu. 5/ardil. 6/breque — cabral.

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

Após conquista histórica de lei, bombeiros 
voluntários do RS enfrentam reviravolta judicial

Novo capítulo

Lei complementar que 
regulamenta atuação 
das 64 corporações 
no Estado havia 
sido sancionada 
em outubro pelo 
governador Eduardo 
Leite, mas foi 
suspensa na última 
sexta-feira, 10/12, 
por liminar concedida 
pelo Tribunal de 
Justiça do RS

Na última sexta-feira, 10/12, 
o Tribunal de Justiça do RS conce-
deu uma liminar suspendendo, de 
maneira provisória e cautelar, a 
eficácia da Lei nº 15.726/2021. A 
medida aprovada pela Assembleia 
Legislativa do RS e sancionada pelo 
governador Eduardo Leite em ou-
tubro regulamenta a atuação dos 
bombeiros voluntários no estado, 
que hoje somam 64 corporações. 
O pedido de suspensão da lei tem 
sido visto como uma afronta à luta 
das corporações voluntárias, que 
há anos pedem a regularização de 
sua atuação perante o Estado.

Em nota oficial, a Associação 
dos Bombeiros Voluntários do 

Rio Grande do Sul (Voluntersul) 
manifestou sua “perplexidade” e 
relembrou que o projeto de lei foi 
subscrito por 38 deputados “e ain-
da teve seu texto final construído 
com a participação da Casa Civil do 
Piratini e do próprio Comando dos 
Bombeiros Militares do Estado”. 
“Além disso, o então Projeto de Lei 
Complementar (PLC) 143/2020 foi 
aprovado por unanimidade e re-
presentou um marco para o Rio 
Grande do Sul, encerrando décadas 
de incertezas de idas e vindas na 
interpretação da Constituição do 
Estado”, escreveu a associação.

Conforme o comandante do 
Corpo de Bombeiros Voluntários 
de Garibaldi, Márcio Dalbosco Sal-
danha, desde seu ingresso na cor-
poração, há 20 anos, o Corpo de 
Bombeiros Militar do RS (CBMRS) 
já teria investido “ao menos 50 ve-
zes contra os bombeiros voluntá-
rios”. “Eles não querem que a gente 
se regularize por puro corporati-
vismo. Por diversas vezes já enca-
minhamos papeladas para conquis-
tar a regulamentação, mas nenhum 
pedido foi atendido”, conta.

Diante dessa negativa, as cor-
porações se reuniram para lutar 
por uma legislação que garantisse 
um reconhecimento estadual. Atu-
almente, os Bombeiros Voluntários 
estão amparados apenas em legis-
lações municipais das cidades onde 
atuam. “Nas nossas corporações há 
menos cargos de chefia e não tem 
funcionalismo público. Em Gari-

baldi somos em 11 funcionários, 
seis cedidos pela prefeitura e cinco 
contratados pelos bombeiros, além 
de 53 voluntários que trabalham 
sem remuneração alguma”, relata o 
comandante.

Em nota oficial, a Voluntersul 
relembrou o momento de 2020 em 
que as corporações de Igrejinha, 
Rolante e Três Coroas ficaram sem 
o serviço de 193 “depois de um co-
municado à Oi para que os serviços 
do número de Emergência dessas 
comunidades fossem desativados 
e desviados para as unidades re-
gionais dos bombeiros militares 
do Estado. Ocorrendo o mesmo  
em seguida com as corporações 
voluntárias de outros municípios”. 
Na época, o comando dos Bom-
beiros Militares teria alegado que 
tais unidades voluntárias estariam 
operando irregularmente porque 
não se enquadrariam em “Serviços 
Civis Auxiliares de Bombeiros” uti-
lizada pelo Estado para as unida-
des subordinadas aos militares, “às 
quais não é permitido nem usar a 
denominação ‘bombeiros’”, ressal-
tou a associação.

“Curiosamente, nessa situação, 
ao receber os chamados de cada 
cidade, as unidades militares re-
gionais tiveram que repassá-los às 
unidades voluntárias então consi-
deradas ‘irregulares’”, continuou a 
associação em nota.

A Voluntersul ainda frisou 
que, em 2020, as corporações 
de bombeiros voluntários do RS 

foram responsáveis por mais de 
28 mil atendimentos a chamados 
diversos em suas comunidades. 
“Com uma estrutura de mais de 
300 viaturas, entre caminhões de 
combate a incêndio, ambulâncias, 
veículos de resgate e outros. Todas 
totalmente equipadas e com 1,5 
mil homens e mulheres que garan-
tem os plantões 24 horas em suas 
sedes”, informou.

Agora, as corporações se mos-
tram confiantes sobre a reversão 
da medida liminar para que a lei 

complementar que regulamenta 
o serviço das corporações volun-
tárias volte a vigorar. “Enquanto 
o Estado gasta energia nessa dis-
cussão sobre quem pode operar as 
unidades instaladas, o Rio Grande 
do Sul ainda tem cerca de 350 mu-
nicípios desprovidos de serviços 
próprios de bombeiros. O que tem 
como principal consequência re-
tardar o atendimento de quem está 
em risco”, encerrou a associação na 
nota, assinada pelo presidente An-
derson Jociel da Rosa.

O que diz o Corpo de Bombeiros Militar

De acordo com comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar da Serra Gaú-
cha, coronel Julimar Fortes Pinheiro, a discussão é “meramente legal” e incide 
sobre a inconstitucionalidade da lei complementar. “A constituição do Estado 
diz que os serviços pertinentes a essas atividades de combate a incêndio, bus-
ca, salvamento e resgate são obrigação estadual. Mesmo nos lugares onde o 
Estado não alcança, a atribuição continua sendo dele. E o Estado, por entender 
que não consegue atender todas as cidades, permite a atuação desses ‘bombei-
ros voluntários’ como serviços civis auxiliares”, explica. Entretanto, a partir da lei 
aprovada, haveria uma “invasão de competência privativa do Poder Executivo 
Estadual e uma violação de atribuições constitucionais e legais em relação ao 
corpo de Bombeiros Militar”.
Em resumo, o coronel afirma que o CBMRS é contra a prestação de serviços 
de competência estadual por órgãos privados que “não estejam devidamente 
regulamentados no sistema público”. “Nós somos incentivadores desse serviço 
de forma correta e regular. Estamos nos colocando contra a irregularidade da 
questão legal. Única coisa que queremos é que os municípios regularizem esses 
serviços diante do sistema estatal”, explica.
Segundo o coronel, o melhor caminho no momento é seguir a legislação da 
forma como estava anteriormente, sem a lei complementar 15.726. Ainda, For-
tes ressalta que a contestação da lei não foi um pedido do CBMRS, e sim um 
entendimento do Ministério Público. “Ao longo do processo, os bombeiros mili-
tares vêm apenas subsidiando as questões legais. Quem entendeu esse conflito 
e entrou com uma ação contra a lei complementar foi o MP”, afirma.
Atualmente, 93 municípios gaúchos contam com um quartel do Corpo de Bom-
beiros Militar, o que representa, segundo o coronel, uma cobertura de 76,6% 
da população.
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Eduarda Bucco
A partir da aprovação de 

96,5% dos pais e responsáveis, 
Bento Gonçalves passará a con-
tar com uma escola cívico-mi-
litar a partir do próximo ano. A 
votação para validar a proposta 
foi realizada em audiência públi-
ca na última quinta-feira, 09/12, 
na Escola Municipal Maria Bor-
ges Frota, no bairro Zatt, onde 
será implantada a estrutura de 
ensino.

Neste modelo estadual, 
monitores militares da reserva 
auxiliam na organização e con-
duta dos alunos da porta da sala 
de aula para fora. Em relação 
às disciplinas e metodologias 
de ensino, a secretaria munici-
pal de Educação (Smed) afirma 
que as aulas continuarão sendo 
planejadas e ministradas pelos 
professores de cada turma. “Os 

Modelo estadual

Bento terá primeira escola cívico-militar a partir de 2022
Modelo será 
implantado na 
Escola Municipal 
Maria Borges 
Frota, no Zatt, 
contando com 
monitores militares 
que irão auxiliar 
na “organização, 
respeito às regras e 
autocuidado” componentes curriculares conti-

nuarão os mesmos. O que muda 
é que os monitores chegarão 
antes e organizarão a chegada 
e entrada dos alunos, para que 
quando o professor se direcione 
para a sala de aula, já estejam 
aguardando, otimizando o tem-
po efetivo de aulas”, explica a se-
cretária Adriane Zorzi. 

O modelo de escola cívico-
-militar do RS é voltado para o 
atendimento de crianças em vul-
nerabilidade social. Conforme 
a secretária, “trabalha valores 
morais, ética, respeito à famí-
lia e aos professores, cidadania, 
disciplina, patriotismo e respon-
sabilidade, além da autoconfian-
ça e autoestima”. Para aderir ao 
programa, as escolas devem ter 
entre 501 e 1 mil matrículas nos 
anos finais do ensino fundamen-
tal e médio; atender aos turnos 
matutino e/ou vespertino e ter 
alunos em situação de vulnerabi-
lidade social. A escola Maria Bor-

ges Frota conta com 680 alunos, 
distribuídos em 40 turmas, do 1º 
ao 9º ano do Ensino Fundamen-
tal, e quatro turmas no turno da 
noite na Educação de Jovens e 
Adultos – EJA. O corpo docente é 
de 60 professores.

“Os pais aprovaram a pro-
posta por entenderem que esta 
modalidade fortalecerá a edu-
cação, a aprendizagem e a auto-
estima de seus filhos. Também 
com o desejo de ofertar-lhes 
um espaço escolar enriquecido 
e uma educação com valores e 
princípios, sonhando com um 
futuro melhor para todos”, co-
menta Adriane. “Enquanto se-
cretaria, nossa expectativa é que 
a partir da reorganização do es-
paço e do auxílio com a discipli-
na, a escola possa ter o seu olhar 
voltado para o fazer pedagógico, 
as aprendizagens significativas, 
impactando diretamente no 
sucesso dos alunos e da comu-
nidade escolar como um todo”, 

complementa.

COMO FUNCIONARÁ 
NA PRÁTICA?
De acordo com o modelo 

estadual, é necessário um mo-
nitor para cada 90 alunos. Os 
profissionais que irão assumir 
essas funções serão avaliados 
e escolhidos por uma comissão 
da Brigada Militar. Para tanto, os 
profissionais da reserva interes-
sados devem se inscrever para o 
cargo. 

Entre os critérios para os mi-
litares serem aceitos estão: ter 
saído da ativa há menos de cinco 
anos; não haver nenhum com-
prometimento em seu currículo 
na carreira militar; e ter partici-
pado de formações e trabalhos 
voltados à educação. 

A partir da seleção dos mo-
nitores e implantação do mode-
lo, esses profissionais passarão 
a auxiliar na organização dos 
estudantes desde sua chegada 
à escola. Após a recepção, será 
feito um trabalho “de respeito 
às regras, às pessoas, cuidados 
com o espaço da escola, apoio e 
aconselhamento, incentivo aos 
símbolos nacionais, estaduais 
e municipais, como os hinos 
nacional, estadual, municipal e 
da escola”, informa a secretária 
Adriane Zorzi. “Nós queremos 
que o aluno esteja inteiro em 
sala de aula, no sentido de dedi-
car o seu tempo e a sua atenção 
àquilo que o professor vai ensi-
nar”, destacou o coordenador do 
Programa Estadual das Escolas 
Cívico-militares, Coronel Marce-

lo Dorneles, durante audiência 
pública em Bento.

Em relação à uniformização, 
a secretária adianta que, inicial-
mente, será adotado o abrigo 
escolar. Entretanto, após a con-
solidação do modelo, será ado-
tado um modelo similar ao das 
escolas militares. 

No momento, a secretaria 
de Educação já está realizando 
o planejamento de ações de re-
forma, compra de equipamentos 

Divulgação/SMED
e melhorias para implantação do 
modelo em 2022, a partir da as-
sinatura do Termo de Convênio 
e da seleção dos monitores pela 
Brigada Militar. 

A SMED ainda revela que ou-
tras instituições do município já 
demonstraram interesse em ade-
rir ao modelo. “A partir do funcio-
namento da EMEF Maria Borges 
Frota, poderemos analisar e veri-
ficar a possibilidade de adesão de 
outras escolas”, adianta. 
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Natal
inesquecivel
Um grupo de 44 crianças 
que estudam em escolas da 
rede pública municipal de 
Bento Gonçalves vão viver 
uma experiência natalina 
mágica neste sábado, 18 de 
dezembro. Elas vão fazer o 
passeio ‘Natal sobre Trilhos’ 
– Maria Fumaça. A iniciativa 
do Sindilojas Regional Bento 
tem o apoio da Secretaria 
de Educação, além do Sicre-
di Serrana, Supermercados 
Grepar, Conceitocom Bra-
sil, Don Juan Moda Homem, 
Dicas & Manias, Vinícola 
Miolo, Senac Bento e Gior-
dani Turismo.
A ação visa proporcionar 
uma experiência inesquecí-
vel para estas crianças, num 
passeio de Maria Fumaça 
temático com a locomoti-
va e os vagões iluminados, 
além de atrações no interior 
do trem. As crianças foram 
selecionadas pelas escolas 
a partir de desenhos que 
ilustraram por que o Natal 
em Bento é Tudo de Bom, 
seguindo o tema da cam-
panha institucional criada 
pelo Sindilojas. Os desenhos 
escolhidos serão comparti-
lhados nas redes sociais do 
Sindilojas.

Convenio de 
cooperacao tecnica

O Conselho de Planejamento e Gestão da Aplicação de Recursos Finan-
ceiros para Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Gran-
de do Sul (Uvibra-Consevitis-RS) promoveu naa terça-feira, 14/12, em 
Bento Gonçalves, solenidade para celebrar a assinatura do convênio de 
cooperação técnica e financeira nº 46-02/2021 com a Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). O valor total 
do convênio, com duração até dezembro de 2022, é de R$ 5 milhões, 
sendo 60% originários da Apex-Brasil e 40% de contrapartidas da Uvibra-
-Consevitis-RS e das associadas ao projeto.  O projeto setorial Wines of 
Brazil tem o objetivo de promover vinícolas que já atuam no mercado 
externo ou que tenham interesse em iniciar um trabalho em âmbito inter-
nacional. As ações acontecem por meio da participação em feiras, realiza-
ção de eventos promocionais, missões comerciais e outras ações especiais 
de fomento comercial. O projeto valoriza atributos como a qualidade, 
diversidade e diferenciais dos vinhos brasileiros e fomenta novos negócios 
para os exportadores brasileiros. 
A assinatura do convênio para a execução do Wines of Brazil agrega ainda 
mais virtudes às ações promocionais, já que terá como países-alvo priori-
tários China e EUA, Reino Unido, Portugal e Alemanha e como países-alvo 
secundários Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Japão. 

Emerson Ribeiro

Bellora no 
Rio Gastronomia
Pelo segundo ano consecutivo, o chef 
Rodrigo Bellora é convidado para fazer 
parte da programação do Rio Gastrono-
mia, considerado o maior evento de gas-
tronomia do Brasil. Em sua 11ª edição, o 
evento é uma plataforma que une profis-
sionais famosos e jovens talentos do Rio 
de Janeiro e também com temáticas com 
chefs convidados por regiões do Brasil. 
A edição deste ano ocorre nesta sema-
na, de 11 a 19 de dezembro, no Jockey 
Club. Os gaúchos estarão representados 
pelo chef Rodrigo Bellora, que levará ao 
evento ingredientes locais e irá discorrer 
sobre a pluralidade da região sul do pon-
to de vista gastronômico. “A gastronomia 
gaúcha é formada por muitas influências, 
especialmente devido às diversas colo-
nizações que o estado teve. Hoje, ela é 
miscigenada. Temos um litoral incrível, 
um dos melhores gados do mundo, co-
lônia de orgânicos gigantesca, produção 
e cultivo de insumos variados”, defen-
de Bellora, que além de chef também é 
agricultor, pesquisador e ativista do mo-
vimento Slow Food. 

Marcos Moreira

Netfar pela inclusao
No final de novembro, a equipe da Netfar realizou um encontro com todos os funcionários da 
empresa para falar sobre acessibilidade visual. Quatro membros da Associação dos Deficientes 
Visuais de Bento Gonçalves (ADVBG), Eloisa, Marcelo,  Claiton e Carol, compartilharam infor-
mações de como a equipe pode auxiliar pessoas com deficiência visual e também tiraram dúvidas 
e descreveram experiências. A reunião ocorreu em virtude da instalação do piso tátil no interior 
da loja da Netfar, ação que busca tornar a loja adaptada a esse público. 

fotos: Divulgação

Historias 
de nossa 
gente

No desafio de coletar informações inéditas para contar a história de pessoas cuja vida está atrelada à 
comunidade de Garibaldi, a equipe de produção do documentário ‘Histórias de Nossa Gente’ desem-
barcou em Recife no início de dezembro. A capital pernambucana foi o local escolhido por David Afonso 
Santini, criador e fundador da Estação de Esqui, para se radicar depois de ter deixado sua terra natal. 
Lá, foram gravados depoimentos com a viúva do empreendedor, Isis, e suas filhas, Mirella e Isabella. 
Na bagagem, a equipe trouxe histórias riquíssimas, destacando, especialmente, o amor de Santini pela 
cidade de Garibaldi. Em seu escritório, ele mantinha um mapa-múndi com um alfinete marcando a lo-
calização do município gaúcho. O mapa, de cabeça para baixo, chamava a atenção: quando questionado 
sobre o motivo daquela excentricidade, Santini respondia que era aquela uma forma de deixar Garibaldi 
ficar mais próxima de Recife. O documentário “Histórias de Nossa Gente” tem seu lançamento pro-
gramado para o primeiro semestre do próximo ano. O audiovisual será disponibilizado ao público em 
DVDs, distribuídos em todas as escolas do município, e ainda em meio digital, com acesso por meio de 
um website. Quem assina a produção cultural é a Diffusione Comunicação, com direção audiovisual de 
Roberto Nichetti. O projeto tem o financiamento do PRÓ-CULTURA - Secretaria da Cultura do Estado 
do Rio Grande do Sul, e o patrocínio de Casa Valduga Vinho Finos, Embalebem Indústria e Distribuição 
de Plásticos, Pabovi Indústria de Plásticos, Transportes Biano e Utilidades Domésticas Taumer.
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A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves
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Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

ADVOGADA | OAB/RS 98.202

ADVOGADA | OAB/RS 110.426

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

54 99959 9512 | 54 98435 7252

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

Matriz: (54) 3453 6516
Rua Caxias do Sul, 527, Glória

Filial 1: (54) 3453 1713
Rua Marcos Valduga, 232 ,

Santa Helena
Filial 2: (54) 3453 6161

Rua Carlos Cembranel, 28,Rua Carlos Cembranel, 28,
Santa Marta

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

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

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.
VENDOVENDO terrenos no loteamento Encosta do Sol, 
prontos para construir. Financiamento direto em até 
70 parcelas ou financiamento bancário. Contato 
(54) 99981 3000 ou 98404 5302.

2021
2009
2019
2015
2020
2020
20202020
2019
2021
2021

COMPASS 2.0 LIMITED 4x4
COROLLA XEI 1.8 MECÂNICO
COROLLA XRS 2.0 AUTOMÁTICO
FRONTIER 2.5 SV ATTACK 
HILUX 2.8 SRX 4x4 CD 
HILUX 2.8 SR 4x4  5 MIL KM
HIHILUX SW4 2.8 SRX 7 LUGARES
HILUX DIAMOND SW4 2.8 7 LUGARES 
S10 CD LTZ 4X4 DIESEL14 MIL KM
TORO 2.0 ULTRA 4x4 DIESEL

BRANCA
PRETO
PRETO
BRANCA
BRANCA
VERMELHA
PPRATA
BRANCA
PRATA
BRANCA

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

USADO
NOVA
NOVO
NOVO
NOVO
NOVA
USAUSADA
USADA
USADA

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

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

VERMELHO
PRATA
640 HORAS
1.200 HORAS
AZUL
AZUL
VERMELHOVERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
AMARELO
AMARELO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHOVERMELHO
VERMELHO
BRANCO
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autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

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

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

Resumo de Contrato
Contrato nº 134/2021 – Pregão Presencial nº 049/2021 – Contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza urbana no Município de Santa Tereza-RS. 
KL Costa Eireli - EPP. Valor total até: R$ 126.000,00. Prazo: 12 meses, a contar de 08 de dezembro de 2021. 
Contrato nº 135/2021 – Pregão Presencial nº 052/2021 – Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em quadros de comando, junto aos 
poços artesianos e recalques do Município de Santa Tereza-RS. Villa Serviços E Acabamentos Ltda. Valor total até: R$ 51.600,00. Prazo: 12 meses, a contar de 
14 de dezembro de 2021. 
ContratoContrato de Rateio nº 16/22 – Celebrado junto ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha - CISGA, tendo por objeto o 
repasse de recursos financeiros. Cota de rateio no valor de R$ 1.191,83. Vigência: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Resumo Atas de Registro de Preço
AtaAta de Registro de Preços nº 019/2021 – Pregão Presencial nº 050/2021 – Registro de preços para aquisição de materiais e equipamentos hidráulicos Unione 
Indústria E Comércio Ltda: Itens 1, 48 e 50, totalizando um valor até R$ 3.114,00. Rb Dossin Comércio De Materiais De Construção Ltda: Itens: 6, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 21, 25, 26, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56 e 57, totalizando um valor até R$ 85.418,70. Indústria E Comércio De Tubos E Conexoes Racaza Ltda: 
Itens: 38, 39, 41 e 42, totalizando um valor até R$ 188.100,00. Jetduto Tubos E Conexões Eireli: Itens: 2, 3, 35, 36, 37, 40 e 43, totalizando um valor até R$ 
198.266,00.198.266,00. Sul Fios Eireli Epp: Itens 4, 5, 7, 9, 12, 17, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 49, totalizando um valor até R$ 6.345,00. Vigência: 12 meses, 
a contar de 08 de dezembro de 2021.
Ata de Registro de Preços nº 020/2021 – Pregão Presencial nº 051/2021 – Registro de preços para aquisição de materiais elétricos para a rede de energia. Eletrica 
Luz Comercial De Materiais Eletricos Eireli: Itens: 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 32, 34, 36, 41, 50 e 51, totalizando um valor até R$ 79.071,80. Novaluz 
Com. De Mat. Eletricos Ltda: Itens: 13, 19, 22, 27, 29, 30, 31, 33, 38, 39, 45 e 46, totalizando um valor até R$ 33.348,00. Henrique Luis Lermen: Itens: 2, 3, 4, 
8, 9, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 48 e 49, totalizando um valor até R$ 91.199,00. Vigência: 12 meses, a contar de 15 de dezembro de 2021.

Resumo de Contratos de Processo Seletivo
TermoTermo de Distrato nº 005/2021 – Contratada: Milena Remus Caregnato – Cargo: Psicólogo(a) – Fica rescindido amigavelmente o contrato administrativo por 
tempo determinado n° 005/2021, a contar da data de 09 de dezembro de 2021.
Resumo de Aditivos
Termos de Contrato de Locação Não Residencial 1400000011489 – Locatário: Telefônica Brasil S/A. Valor do aluguel: R$ 500,00. Vigência: 5 anos a contar de 
01 de dezembro de 2021.
TermoTermo Aditivo nº 001/2021 ao Termo de Cooperação nº 01/2019 – Celebram o termo de Cooperação junto ao Município de Farroupilha, considerando que o 
Hospital Beneficente São Carlos, contratado pelo Cooperado para prestação de serviços de Especialidade de Cirurgias de Alta Complexidade de Traumatologia e 
Ortopedia. Vigência: 29 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022.
TermoTermo Aditivo nº 002/2021 ao Termo de Cooperação nº 01/2019 – Celebram o termo de Cooperação junto ao Município de Farroupilha, considerando que o 
Hospital Beneficente São Carlos, contratado pelo Cooperado para continuidade da prestação de serviços na Especialidade de Traumatologia e Ortopedia - Alta 
Complexidade. Vigência: 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.
Termo Aditivo Nº 012/2021 - Referente ao termo de convênio firmado junto ao Município de Garibaldi, através da lei municipal nº 970/2010, alterada pela lei 
municipal nº 1.524/2018, no art. 2º, que objetiva o transporte escolar. Vigência: prorrogado até 31 de dezembro de 2022.

Resumo de Contratos de Prestação de Serviços
PrestaçãoPrestação de serviços de Assessoria Técnica especializada e desenvolvimento tecnológico entre o Município de Santa Tereza e a Fundação Universidade Caxias 
do Sul. Valor: R$ 15.326,71. Vigência: 12 (doze) meses a contar de novembro/2021.

Resumo de Termos de Cooperação:
Termo de Cooperação nº 2056/2021 – Celebrado com o Estado do Rio Grande do Sul, visando regular o regime de colaboração para o ajustamento de matrículas 
dos alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano). Vigência: a contar de 08 de dezembro de 2021 até 31 de dezembro de 2023.
TermoTermo de Cooperação nº 083/2021 – Celebrado com o Estado do Rio Grande do Sul, para a gestão de flora nativa, através de fiscalização e licenciamento dentro dos 
limites do Município. Vigência: 60 meses a contar de 03 de dezembro de 2021.

Resumo de Termos de Convênios:
Termo de Convênio FPE nº 2269/2021 – JUCISRS/REDESIM – Celebrado com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Junta Comercial, Industrial e 
Serviços do Rio Grande do Sul. Vigência: 60 meses a contar de 28 de outubro de 2021.
TermoTermo de Convênio junto ao Município de Nova Prata – Celebram entre si o convênio para contratação de procedimentos na área de Oftalmologia. Vigência: 08 
de outubro de 2021 até 31 de dezembro de 2021.

Gisele Caumo 
Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICA-SERETIFICA-SE O EDITAL DE TOMADA DE 
PREÇOS Nº 019/2021 – Objeto: contratação de 
empresa especializada para realizar cercamento 
total do Parque Municipal de Eventos e Instalação 
de portões. Nova data de abertura: 07/01/2022, às 
9h. 
PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2021 – Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição 
de materiais hidráulicos e elétricos para poços 
artesianos do Município de Santa Tereza/RS. Data 
de abertura: 06/01/2022, às 9h.
PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 - Objeto: 
Contratação de empresa especializada para 
planejar e implementar 03 rotas de ciclo turismo e 
de caminhada do Município de Santa Tereza/RS. 
Data de abertura: 10/01/2022, às 9h.
AA alteração, editais e seus anexos encontram-se 
disponíveis no site www.santatereza.rs.gov.br. 
Informações pelo telefone (54) 3456 1033 ou site 
oficial.

Santa Tereza/RS, 16 de dezembro de 2021. 

Gisele Caumo
Prefeita Municipal

CURSO
GRÁTIS
DE COSTURA
INDUSTRIAL 

INÍCIO DAS AULAS: 6 DE JANEIRO DE 2022
HORÁRIO: de segunda a sexta-feira,
das 7h às 12h e das 13h às 17h 
REQUISITOS: vontade de aprender
a costurar e de ter uma profissão

Com possibilidade de contratação na Malhas G’Dom ao término 
do curso para alunos que se destacarem. Interessados somente 
currículo ou contato através do e-mail gdom@gdom.com.brVAGAS LIMITADAS
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DetranRS alerta para mudanças no 
calendário de licenciamento de veículos

Para 2022

Até o ano passado, 
o calendário de 
licenciamento de 
veículos do RS tinha 
cinco vencimentos, 
dependendo dos 
números finais da 
placa. No próximo 
ano, haverá somente 
duas datas de 
vencimento

A antecipação do IPVA teve iní-
cio no dia 15 e os proprietários de 
veículos registrados no Rio Grande 
do Sul devem ficar atentos à série 
de mudanças que ocorrem no li-
cenciamento 2022. Para começar, o 
calendário muda, com apenas dois 
vencimentos. A forma de paga-
mento acrescenta a opção de Pix, 
mas exclui a opção de lotéricas. E 
também há o crédito de 2021 para 
quem pagou a taxa antes da mu-
dança da lei que reduziu seu valor. 

DUAS DATAS 
DE VENCIMENTO
Até o ano passado, o calendá-

rio de licenciamento de veículos 
do RS tinha cinco vencimentos, 
dependendo dos números finais da 
placa. Começava em abril, coinci-

dindo com o vencimento do IPVA, 
e ia até agosto. Isso era feito para 
que a gráfica pudesse dar conta da 
impressão de cerca de 7 milhões de 
documentos ao longo do semestre. 
Com a adoção do documento digi-
tal em todo país, não é mais neces-
sário esse escalonamento e haverá 
somente duas datas de vencimen-
to, coincidindo a primeira com o 
prazo final do parcelamento do 
IPVA. Placas com finais 1, 2, 3, 4 e 
5 vencem em 30 de junho, e placas 
com finais 6, 7, 8, 9 e 0 vencem em 
31 de julho.

IPVA 2022
A Receita Estadual anunciou 

na sexta-feira, 10/12, maiores 
descontos na antecipação do 
IPVA e mais prazo para o paga-
mento de 2022. Não houve mu-
danças em relação às alíquotas 
do imposto no Rio Grande do Sul, 
mas a valorização dos preços dos 
veículos em todo o país, refletida 
na tabela Fipe, acarreta aumento 
médio de 22% ao contribuin-
te. Conforme o governo, para 
amenizar essa situação, foram 
ampliados os descontos para 
pagamento antecipado (que au-
mentarão de 3% para até 10%) e 
dobrou o prazo de parcelamento 
de três (janeiro a março) para 
seis meses (janeiro a junho), 
dentro do prazo autorizado pela 
Lei 15.533, de 28 de setembro de 
2020, aprovada por unanimida-
de pela Assembleia.

TAXA DE LICENCIAMENTO
Conforme a data que o pa-

gamento for realizado, a taxa de 
licenciamento para 2022 terá três 
faixas de preços: 

1) para quem antecipar o pa-
gamento até 30/12/21, será de R$ 
66,70.  

2) para quem pagar de 01 a 
31/01/22, o valor passa para R$ 
85,22. 

3) como ocorre todos os 
anos, em 01/02/22 as taxas se-
rão automaticamente corrigidas 
pela UPF (cuja alíquota ainda 
não foi definida). 

Alguns proprietários de veícu-
los que pagaram a taxa de licencia-
mento 2021 antes de 13 de abril te-
rão desconto de até R$ 27,99. Isso 
porque a taxa cobrada no exercício 
anterior teve seu valor reduzido 
pela Lei Estadual Nº 15.605-2021. 
A diferença para quem pagou a 
mais será devolvida na forma de 
crédito automático, lançado para 
o veículo.

PAGAMENTO POR PIX
Neste ano, o pagamento do 

IPVA, taxa de licenciamento e de-
mais obrigações, como multas 
vencidas, podem ser feitos de duas 
formas: através dos bancos conve-
niados ou por Pix. Os bancos rece-
bem o pagamento tanto de clientes 
através dos aplicativos e home 
banking, como de não clientes na 
“boca do caixa”. São conveniados 
Banrisul, Banco do Brasil, Sicredi 

e Bradesco. Caixa Federal e Santan-
der não estarão recebendo neste 
ano, mas será possível também 
pagar por Pix de qualquer insti-
tuição financeira. O QR Code com 
o Pix pode ser acessado na Central 
de Serviços do DetranRS, no site da 
Sefaz (Consulta ao IPVA)  e aplicati-
vo da Sefaz. Lembrando que não há 
guia para pagamento. O banco con-
veniado faz a arrecadação através 
de consulta ao número da placa e 
Renavan. Já o Pix é recolhido com o 
QR Code disponibilizado nos sites 
do Detran e Sefaz.

DOCUMENTO 2022 SOMENTE 
APÓS A VIRADA DO ANO

Embora a antecipação do IPVA 
comece no dia 15/12 e a taxa de li-
cenciamento também esteja dispo-
nível nesta data, o documento 2022 
somente será gerado digitalmente 
após a virada do ano. Mas não há o 
que se preocupar. Se o documento 
de 2021 está regular, ele é válido 
até final de junho ou julho, depen-
dendo da placa. 

Após a virada do ano, o docu-
mento estará acessível na Carteira 
Digital de Trânsito e também no 
Portal da Senatran e Central de Ser-
viços do DetranRS em até três dias 
após o pagamento. O proprietário 
deve conferir se o documento foi 
disponibilizado. Caso não esteja, a 
orientação é fazer uma consulta via 
canais de atendimento do DetranRS 
para ver se não há outra pendência 
impedindo o licenciamento.

IBGE abre inscrição para seleção de 
207 mil trabalhadores para o Censo

Oportunidade

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) publi-
cou nesta quarta-feira, 15/12, no 
Diário Oficial da União, o edital 
para seleção de recenseadores e 
agentes censitários do Censo De-
mográfico 2022. Serão 206.891 
vagas temporárias para todo o 
país.

Das vagas, 183.021 serão 
para recenseador, 18.420 para 
agente censitário supervisor e 
5.450 para agente censitário mu-
nicipal. As inscrições terminam 

às 16h de 29 de dezembro deste 
ano. As inscrições serão feitas 
pelo site da FGV Conhecimento, 
onde também poderão ser en-
contradas informações sobre as 
provas.

Os recenseadores, que são os 
responsáveis pela aplicação do 
questionário do Censo nos do-
micílios, terão salário variável de 
acordo com a produção. A carga 
horária semanal recomendável é 
de 25 horas. A taxa de inscrição 
custa R$ 57,50.
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Festival, desfile e Grupo Tholl movimentam 
Via Del Vino até 23 de dezembro

Natal Bento

Atrações dos 
últimos dias de 
programação devem 
atrair grande público 
no centro da cidade

Raquel Konrad
Os últimos dias da progra-

mação do Natal Bento ainda re-
servam grandes atrações. Neste 
sábado, 18/12, a grande atra-
ção é o desfile Buon Natale, que 
também irá movimentar a Via 
Del Vino no dia 23/12. Ambas as 
apresentações iniciam às 20h.

Já no domingo, 19/12, será 
realizado o Festival Via Del Vino, 
com apresentações musicais, 
food truck e outras atrações. A 
festa inicia às 15h. 

Na segunda-feira, 20/12, o 
centro recebe a última apresen-
tação do Grupo Tholl, a partir 
das 20h. Na terça-feira, 21/12, 
tem o espetáculo Auto de Natal, 
também a partir das 20h, e no dia 
22/12, teatro a partir das 20h. 

A Secretaria de Turismo 
orienta que a comunidade leve 
suas próprias cadeiras para 
curtir a programação com mais 
conforto. 

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

também das 15h às 17h30 e das 
19h30 as 21h30. Já o Carrossel, 
atração que neste ano novamen-
te encanta a criançada, funciona 

diariamente das 14h às 22h. 
Para ter acesso ao brinquedo, é 
necessário levar alimento ou ra-
ção para doação

Buon Natale movimenta Via Del Vino neste sábado e na 
quinta-feira, 23/12

Grupo Tholl faz sua última apresentação na segunda-feira

O Bento em Vindima está se 
aproximando e entre os meses 
de janeiro e março irão ocorrer 
diversas atrações que valorizam 
a cultura e tradição. Em janeiro 
e fevereiro ocorrem atrações es-
peciais, que fazem parte de uma 
programação vasta e para todas 
as idades. Pensando nisso, foi 
aberta a contratação de figuran-
tes para os desfiles performáticos 
que ocorrerão em 16, 23 e 30 de 
janeiro e 6, 13 e 20 de fevereiro. 
Serão realizados ensaios orienta-
tivos.

Os desfiles serão realizados 
aos domingos, às 18h, em toda a 
extensão da rua Marechal Deo-
doro seguindo até a Igreja Santo 
Antônio. Mais informações: (54) 
99153-2300

Prefeitura 
seleciona 
figurantes

Bento em Vindima

Natal Solidário
L’América arrecada 
brinquedos

O L’América Shopping recebe 
até o dia 22/12 doações de brin-
quedos em bom estado de conser-
vação. A comunidade pode deixar 
seu presente em um espaço espe-
cial no térreo do shopping. 

As entregas dos brinquedos 
serão realizadas no dia 23/12, 
pela equipe do NetFar Provedor 
de Internet, que é parceiro da 
ação.

Boas Festas!

Que neste Natal você 
possa renovar a sua fé em 
busca de um amanhã cheio 

de paz e prosperidade!
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Casa noturna vira meme após restringir 
trajes como camisetas e saias jeans

Pegou mal

“Pijama pode?”, 
“Camisa de time tá 
liberado?” e “Vai ter o 
esquadrão da moda?” 
foram alguns dos 
comentários feitos em 
publicação divulgando 
festa de Natal do 
estabelecimento

Uma festa de Natal promo-
vida por uma casa noturna de 
Bento Gonçalves rendeu dezenas 
de comentários engraçados nas 
redes sociais nesta semana. Isso 
porque, ao divulgar a festa, o es-
tabelecimento restringiu trajes 
como camiseta, short e saia jeans. 
“A festa mais glamourosa da Serra 

Gaúcha merece um look especial”, 
escreveu a boate no fôlder divul-
gado no Facebook e Instagram.

Diante da proibição, diversas 
pessoas decidiram se manifestar 
nas redes sociais. “Pijama pode?”, 
“Camisa de time tá liberado?” e 
“Vai ter o esquadrão da moda?” 
foram alguns dos comentários 

feitos na publicação no Instagram.
O SERRANOSSA entrou em 

contato com o estabelecimento 
para questionar sobre o assunto, 
mas até a publicação desta no-
tícia, não havia obtido retorno. 
Ainda na manhã de quarta-feira, 
16/12, a boate excluiu a publica-
ção das redes sociais.

Bar é interditado após irregularidades e 
uso de artefatos pirotécnicos em show

No norte do Estado

Na quarta-feira, 15/12, o Cor-
po de Bombeiros de Erechim, no 
Norte do Estado, interditou o bar 
Santa Fé, na região central do muni-
cípio. Segundo o Ministério Público 
(MP), o estabelecimento usava irre-
gularmente artefatos pirotécnicos, 
além de descumprir outras medi-
das de segurança. O pedido para a 
vistoria dos bombeiros foi protoco-
lado pela 1ª Promotoria de Justiça 

Especializada de Erechim, no início 
da semana.

Durante a inspeção, os bom-
beiros constataram que os extinto-
res de incêndio estavam com prazo 
de validade vencido, a iluminação 
de emergência funcionava de for-
ma parcial e não havia funcionários 
com treinamento de brigadista de 
incêndio. Conforme o Ministério 
Público, a proprietária da casa 

confirmou o uso de material piro-
técnico por um músico que se apre-
sentou no local, mas disse que não 
sabia que o artefato era inflamável.

O estabelecimento só poderá 
abrir as portas novamente após 
sanar todas as irregularidades 
apontadas no auto de interdição 
e no auto de infração do Corpo de 
Bombeiros. Um inquérito civil foi 
instaurado sobre o caso.

Reprodução Instagram

Nós, da equipe Camargo Imóveis, agradecemos a 
confiança de todos os nossos clientes, amigos e 
colaboradores, desejando um Feliz Natal
e um próspero 2022!

Osvaldo Aranha, 1082
contatocamargoimoveis

54 99989 9060
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beneficiar por não estarmos prepa-
rados. Além do planejamento quanto 
à qualificação, com habilidades que 
nos tornam mais competitivos, algu-
mas vezes é preciso avaliarmos outras 
condicionantes, tais como recursos fi-
nanceiros, disponibilidade e ocupação 
do tempo, além de condições de saúde 
para conquistarmos os objetivos pro-
postos no planejamento.

Então, somando gratidão, pla-
nejamento, empreendedorismo, ino-
vação, qualificação e otimismo, as 
possibilidades para alcançarmos os 
objetivos e o sucesso aumentam sig-

Neste período em que nos 
aproximamos de mais um fim de 
ano, geralmente as organizações 
fazem um fechamento sobre as rea-
lizações e também um planejamen-
to estratégico para o ano seguinte. 
No âmbito pessoal é apropriado 
executarmos um processo simi-
lar, agradecermos, celebrarmos as 
conquistas, avaliarmos as derrotas 
ou objetivos não alcançados e prin-
cipalmente definirmos objetivos e 
planejarmos ações para o ano que 
se aproxima.

Agradecemos a todos os nos-
sos colaboradores, professores, 
estudantes e parceiros que atuam 
na causa da educação em nossa re-
gião de abrangência. Acreditamos 
que a educação muda as pessoas e 
as pessoas mudam o mundo. Agra-
decemos a todos pelos esforços 
despendidos nas adaptações que 
foram e são necessárias para en-
frentar os novos desafios que sur-
gem. Por mais simples ou diferente 
que seja a forma de se manifestar, é 
preciso celebrar as conquistas com 
familiares e amigos. Virar uma pá-
gina, e propagar o otimismo para o 
novo que se adentra.

Quanto ao planejamento, que-
remos deixar sugestões que podem 
fazer a diferença para quando as 
oportunidades surgirem. Primei-
ramente, esteja preparado, bem 
qualificado para poder perceber 
oportunidades e ser competitivo 
para poder abraçá-las. Elas apare-
cem o tempo todo. Geralmente não 
percebemos e, às vezes, quando 
percebemos não conseguimos nos 

Novas oportunidades 
surgirão: 

esteja preparado!

Prof. Odacir 
Deonisio Graciolli
Vice-Reitor da UCS, Sub-Reitor da UCS Bento e 
Professor da Área de Exatas e Engenharias

nificativamente. No entanto, às 
vezes tropeçamos, caímos, fra-
cassamos. Precisamos aprender 
com essas experiências, pois elas 
nos ensinam mais do que com os 
próprios acertos. Você pode fazer 
mais por si, você precisa estar 
bem consigo mesmo, assim você 
pode contribuir mais com sua fa-
mília, seus amigos, seu negócio, 
sua empresa e com a sociedade.

Com esta reflexão, deseja-
mos a todos um Feliz e Abençoa-
do Natal e um 2022 de muita Paz 
e Realizações. Boas Festas!

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

54 3701 2006 | Faça seu pedido pelo Whatsapp: 0800.744.0010
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Vestibular UCS: 
provas todas as segundas e quintas-feiras

Faça como milhares de pessoas e estude 
na UCS! Estudar na UCS é optar por excelen-
tes perspectivas para a construção de uma 
trajetória pessoal e profissional de sucesso.

Então, se você ainda não faz, mas quer 
fazer parte desta grande e conceituada Uni-
versidade, com mais de 50 anos de credi-
bilidade, não perca tempo. Inscreva-se no 
Vestibular UCS. Provas às segundas e quin-
tas-feiras.

Profissionais da área de 
segurança no trabalho são im-
portantes para a prevenção de 
doenças e acidentes de traba-
lho e mostraram ainda mais a 
relevância de sua atuação com 
o decreto da Pandemia em 
2020. Pensando nas pessoas 
que querem atuar nesta área, a 
UCS Bento desenvolveu o Cur-
so Técnico em Segurança no 
Trabalho.

Para 2022, as aulas estão 
previstas para iniciar em março, 
porém, as inscrições já estão 
abertas. O Curso conta com a 
parceria de diversas empresas 
da região. A área de atuação 
é vasta e as possibilidades são 
muitas.

 Curso Técnico em 
Segurança do Trabalho

Curso Especialização em 
Transformação Digital na Educação – EaD

Capacitar profissionais 
para o processo de gestão, 
implantação e aplicação de 
tecnologias digitais imersi-
vas e interativas em proces-
sos educacionais na educa-
ção formal e não formal é o 
objetivo do Curso de Espe-
cialização em Transforma-
ção Digital na Educação, na 
modalidade EaD, oferecido 
pela UCS.

O Curso é destinado 
aos portadores de diploma 
de curso superior em licen-
ciaturas e interessados na 
transformação digital da 
educação.

O período de realização 
é de março de 2022 a março 
de 2023.

Se você tem interesse 
nesta área, inscreva-se!

Festival de 
Rematrículas

A contratação de disciplinas já come-
çou e a UCS disponibiliza incentivos para 
os alunos que realizarem a rematrícula 
no prazo. Os estudantes que contratarem 
as disciplinas até 31 de dezembro rece-
bem desconto de 25% sobre o valor adi-
cional contratado, considerando a última 
matrícula do estudante.

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

No caso do UCSTec, o desconto de 
25% será aplicado sobre o valor do dia 
adicional contratado, independente-
mente da fase da matrícula. Os descon-
tos referidos não são válidos para cursos 
EaD, Medicina e Odontologia, além de 
contratações com parcelamento fixo 
ou personalizado, mensalidade fixa e 
Licenciaturas do Programa Integrado. 
Informe-se: atendimento-carvi@ucs.br 
ou (54) 3449-5200.

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

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

 Obtenha mais informações 
conversando conosco através do whats 
(54) 99919-3141. Mas atenção: a oferta 
não é válida para o curso de Medicina.

Transfira 
seus estudos 

para a UCS

Acesse o QR-Code ou contate-nos atra-
vés do Whats App (54) 99919-3141

 Pós EAD 
Carreiras

Para mais informações  contate a área de Relações com o 
Mercado da UCS Bento, através do Whats (54)  99653.3184. Ou 
acesse ucs.br, na aba Especialização e MBA!

Em Bento Gonçalves são 20 opções de curso:
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 

Comércio Internacional, Design, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenha-
ria Elétrica, Engenharia Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Gestão Comercial, Nutrição, Pedagogia Processos Ge-
renciais e Psicologia.

Impulsione sua carreira com 
aulas 100% online e um novo cer-
tificado no seu currículo a cada 
três meses! É isso mesmo! Só na 
UCS você recebe um certificado a 
cada três meses de curso para dar 
um up no seu currículo.

São quatro certificados ao 
longo do curso, que você pode 
utilizar antes mesmo de concluir 
a pós para conseguir aceleração 
profissional.

Quer saber mais sobre essa 
super vantagem de cursar uma 
pós na UCS? Acesse ead.ucs.br/
pos-graduacao-ead e informe-se!

Acesse o QR-Code e obtenha mais informações. Ou en-
vie um e-mail para atendimento-carvi@ucs.br. 
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Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 10

Moscow 
Mule Blue
INGREDIENTES
- 100 gramas de gelo
- 50 ml de vodka
- 20 ml de xarope blue de laranja
- 180 ml de Ginger Ale
- 1 tuile de hortelã
- 1/4 de limão taiti (opcional)

MODO DE PREPARO
Em uma caneca de cobre ou um copo de whisky, 
acrescente bastante gelo. Adicione uma dose 
de 50 ml de vodka, o xarope Blue de laranja e 
complete com ginger ale. Finalize com o tuile de 
hortelã e o limão desidratado para decorar. 

Sete Erros | Respostas na página 10

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 2

CDA
SANGUEFRIO

POREMONU
VITALAMR

TDOBRADO
TATURETA

LADESIVA
ARDILQZEN

ATCUCAG
BOATENAVE
OTIATOL

ALVAOLHEI
ICAVOMAC

VIRACASACA
CABRALCAL

Controle
emocional
diante do

perigo

Que
avança
passo a
passo

Produto
que

reforça o
cheiro

Material
da aliança
de casa-
mento

Contudo;
todavia

As
Nações
Unidas
(sigla)

(?) Grohl,
vocalista
da banda 

Foo Fighters

Essencial;
indispen-

sável

Tornado
duas
vezes
maior

A linha
feita com

régua
Relativo

aos anjos

Mamífero
que se

abriga em
tocas

Centro de 
Tratamento
Intensivo

(sigla)

Calmo;
tranquilo

(gíria)

Astúcia;
artimanha

Casa
noturna 

em que se
dança

Sinal com
os dedos
indicando

vitória

Tipo de
cama

portátil

Torcedor
que muda
de time,

no futebol

Revolvo
(a terra) 

Museu de
Arte Con-
temporâ-
nea (RJ)

O "desco-
bridor"

do Brasil 

Pó branco
usado na
caiação

Combate dos filmes
de bangue-bangue

Edir Macedo: fundou
a Igreja Universal

La Paz
(Geog.) 
Não, em
inglês

Aparência;
aspecto

Freio
(bras.)

Fita (?):
durex

Sufixo de
"pequenito"

Veículo
espacial

Tempero do
arroz (pl.)

Veja;
observe
Aqui, em
espanhol

Sucede 
ao "N"
Clara;

límpida Elíptico

Formação
de corais

Agredir 

Mestre-
(?): chefe 
de cozinha

Grama
(símbolo)

A mãe
da mãe

3/acá — not — zen. 4/dave — tatu. 5/ardil. 6/breque — cabral.
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Desde sua abertura, o Café 
L’américa tem se renovado cons-
tantemente para oferecer pro-
dutos saborosos, que agradem 
o paladar de seus clientes. Atu-
almente, o espaço localizado no 
térreo do L’América Shopping  
serve cafés de alta qualidade 
como expresso, carioca, café com 
leite, mocaccino, mocha gelado, 
cappuccino e também chocolate 
quente. O espaço conta com café 
em grão, que pode ser moído na 
hora, e ainda com uma máquina 
de café italiana. 

No local ainda são servidos 
chás de diversos sabores, chás 
gelados, soda italiana, sucos, 
energético, cerveja, entre outras 
bebidas. No cardápio constam 
salgados variados, como folhados, 
croissants, pão de queijo e sandu-
íches, além de sobremesas como 
quindins, docinhos especiais, bro-
wnie, bolo caseiro, entre outros.

Para o verão, o Café L’América 
trouxe novidades. Os clientes já 
encontram no espaço sorvete ex-

Novidade
Bebidas e lanches saborosos em ambiente 
acolhedor. Conheça o Café L’América
Espaço localizado no 
térreo do L’América 
Shopping oferece cafés 
de alta qualidade, chás, 
soda italiana, doces e 
salgados. Cardápio de 
verão também inclui 
sorvete expresso e açaí

presso e o queridinho de to-
dos, o açaí. 

Além do cardápio sabo-
roso e diversificado, o café 
oferece um espaço confor-
tável, agradável e acolhedor. 
Regado de verde e também 
com internet à disposição de 
seus clientes, traz o sossego 
necessário para quem preci-

sa de um momento para re-
alizar uma reunião on-line, 
para enviar um e-mail ou, até 
mesmo, fazer desse espaço o 
seu “home-office”. Também é 
o local ideal para encontrar 
os amigos ou passar um tem-
pinho em família. 

O atendimento é de se-
gunda a sexta-feira, das 9h30 

às 18h30. Aos fins de sema-
na, o horário é das 13h30 às 
18h30. O espaço pode ser 
acessado tanto pela parte 
externa, quanto pela parte 
interna do shopping.  O Café 
L’América também conta 
com delivery pelo IFood, to-
dos os dias da semana, das 
11h às 18h.

Fotos: divulgação
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Previsão do 
tempo

Sol com algumas 
nuvens. 

18/12
16º
32º

Dia e noite de 
muitas nuvens

17/12
16º
29°

Sol com algumas 
nuvens. 

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

19/12
16º
34º

Geral | 10 

Segurança
Delegado alerta comerciantes sobre 
golpes recorrentes na região

Sem impacto nas bombas
Petrobras anuncia 
redução de cerca 
de 3% na gasolina
Venda da gasolina 
para as distribuidoras 
passou de R$ 3,19 
para R$ 3,09 

Após uma série de aumentos 
nos valores dos combustíveis du-
rante o ano, a Petrobras anunciou 
uma redução dos custos nesta 
terça-feira, 14/12. Conforme a 
estatal, o prédio médio de venda 
da gasolina para as distribuido-
ras passou de R$ 3,19 para R$ 
3,09 por litro a partir de quarta, 
15/12. O novo valor representa 
uma redução média de 3,13% ou 
de R$ 0,10 por litro.

Conforme a Petrobras, a re-
dução se deve, em parte, pela evo-
lução dos preços internacionais e 
da taxa de câmbio, “que se estabi-
lizaram em patamar inferior para 
a gasolina”. Até o momento, a em-
presa não informou reajuste nos 
preços dos demais combustíveis.

O último reajuste nos preços 
dos combustíveis havia sido em 

outubro. Naquela ocasião, a em-
presa aumentou em 7,04% a ga-
solina e em 9,15% o diesel.

Vale ressaltar que as alte-
rações não impactam imediata-
mente, nem necessariamente, os 
preços nas bombas, pois o valor 
final depende também de impos-
tos e margens de distribuidores e 
revendedores.

Na região

13° salário deve injetar 
R$ 964 milhões na economia

A Carta Especial do 13º Salá-
rio, divulgada pelo Observatório 
do Trabalho da Universidade de 
Caxias do Sul, que informa esti-
mativas de valores monetários 
decorrentes do pagamento do 
13° salário nos municípios de 
Bento Gonçalves, Caxias do Sul e 
Farroupilha para o ano de 2021, 
considera que a economia dos 
três municípios deve receber, até 
o final do ano, um estímulo de R$ 
964 milhões. Valor consiste na 
soma do 13º salário dos empre-
gos formais e dos benefícios da 
previdência social.

”Este estímulo será de suma 
importância para impulsionar o 
crescimento da economia des-
sas cidades, que perderam força 
com os efeitos da pandemia do 
Covid-19, especialmente para o 
setor do Comércio, que aguarda 
a chegada de datas comemora-
tivas para alavancar as vendas”, 
aponta o documento.

A abordagem dedicada aos 
três municípios deve-se ao fato 
de terem apresentado, em outu-
bro de 2021, o maior número de 
empregos formais na região de 
abrangência da UCS.

Dentro do contexto pandê-
mico de desemprego e enfra-

quecimento econômico, ficou 
evidente a redução dos salários 
e a ampliação dos benefícios pre-
videnciários, conforme demons-
tra o estudo. Dentro do período 
analisado, o ano em que Caxias 
do Sul registrou maior valor re-
ferente aos salários foi em 2015, 
com R$ 728 milhões, contrastan-
do com o ano de 2020, no qual fo-
ram registrados R$ 511 milhões. 
As expectativas para 2021 são de 
R$ 476 milhões em salários. Os 
benefícios previdenciários, por 
outro lado, apresentaram o efei-
to contrário, passando de R$ 160 
milhões em 2015 para R$ 183 
milhões em 2020. A projeção 
para 2021 é que esse valor atinja 
os R$ 192 milhões. 

Bento Gonçalves e Farrou-
pilha também demonstraram 
enfraquecimento econômico nos 
anos analisados. As duas cida-
des, da mesma forma que Caxias 
do Sul, tiveram redução progres-
siva dos salários e aumento gra-
dual dos benefícios previdenciá-
rios de 2015 a 2020, e a projeção 
para 2021 mantém esse compor-
tamento. 

A soma de dinheiro injetado 
na economia dos três municípios 
também demonstra situação 
de queda. Em 2015, a soma dos 
salários e benefícios das três lo-
calidades foi de R$ 1,3 bilhões, 
valor que foi reduzido para 1 bi-
lhão em 2020. A expectativa para 
2021 é de R$ 964 milhões.
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Divulgação

Merecido

Na quinta-feira, dia 16/12, a 
empresária Maristela Cusin Lon-
ghi foi agraciada com a  Medalha 
da 55° Legislatura na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul, 
em Porto Alegre. A proposição 
foi da deputada do Republicanos 
Fran Somensi.

Conforme a deputada Fran, 
o prêmio é um reconhecimento 
pelo trabalho de Maristela jun-
to a entidades empresariais do 
Rio Grande do Sul. “É o reconhe-
cimento a uma mulher que ao 
longo de toda a sua vida é pro-
tagonista em tudo que faz. Uma 
mulher que quebrou e segue 
quebrando barreiras, motivando 
mudanças e inspirando pessoas”, 
explica Somensi.

A empresária foi a primeira 
mulher a assumir a presidência 
da Associação Brasileira das In-
dústrias do Mobiliário (Abimó-
vel) em 2019. É também a pri-
meira mulher a estar à frente do 
Conselho de Administração nos 
96 anos de história do Tacchini 
Sistema de Saúde, além de ser 
membro dos Conselhos do SESI/
RS, do Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL) e da Sociedade de Previdên-
cia Privada do Rio Grande do Sul.

Maristela  Longhi 
é homenageada 
na Assembleia
Legislativa


