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Futuro incerto

Geral | 2 

Enquanto o Poder Público celebra desenvolvimento, moradores, entidades e pequenas empresas 
familiares buscam solução para evitar descaracterização da região e melhorar infraestrutura

Marcelo Cedeño

Grande apreensão
Polícia Civil localiza 
117 tijolos de 
maconha no Botafogo

Segurança | 15

Droga estava escondida em um veículo 
estacionado na garagem de um prédio. 
Proprietário do automóvel segue foragido

Municipalização da 
ERS-444 em Bento 
chega a últimas fases
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AVISO AOS LEITORES!
Em razão do recesso de fim de ano, o 

SERRANOSSA voltará a circular em janeiro, 
sempre às sextas-feiras, com sua primeira 

edição no dia 07/01

Um feliz Natal e um próspero 
Ano Novo a todos!

Reta final
Resiliência e esperança 
mudam futuro de 
bento-gonçalvenses

Especial | 13 

Série especial de fim de ano conta as pequenas 
grandes conquistas da psicóloga Beatriz 
Fontanella e da professora Luma Sganzerla Mauri

Um 2021 Especial

Polêmica
Emenda sugere 
aumento de 17 
para 19 vereadores 

Política | 4 

Proposta foi arquivada após repercussão 
negativa da comunidade. Entretanto, pode 
voltar à pauta no próximo ano

Adiamento
Obras do túnel do São 
João serão entregues 
apenas em 2022

Geral | 9 

Nesta semana foi publicada no Diário Oficial do 
município a prorrogação por 90 dias do contrato 
com as empresas responsáveis pelas obras

Impacto da 
instalação de grandes 
empreendimentos no 
Vale dos Vinhedos 
preocupa empresas 
e moradores

Impacto da 
instalação de grandes 
empreendimentos no 
Vale dos Vinhedos 
preocupa empresas 
e moradores

A partir de 2022, trechos da rodovia no Vale 
dos Vinhedos e no Barracão passarão a ser 
administrados pela prefeitura municipal

Fotos: arquivo pessoal



SERRANOSSA | Quarta-feira, 22 de dezembro de 20212

Qual será o futuro do Vale dos Vinhedos?
Enquanto o Poder 
Público celebra 
desenvolvimento da 
maior rota de vinhos do 
Brasil, com a chegada 
de resorts e parque 
de entretenimento, 
moradores, entidades 
e pequenas empresas 
familiares buscam 
solução para evitar 
descaracterização da 
região e melhorar 
infraestrutura para 
receber obras e o 
aumento do número 
de turistas. 

Turismo em expansão 

Raquel Konrad
Quanto custa o desenvolvi-

mento de uma região? Para os 
moradores do Vale dos Vinhedos, 
rota turística reconhecida por ser 
a primeira do país com indicação 
geográfica e com selo de Deno-
minação de Origem para produ-
ção de vinhos, o preço é incerto. 
Nos últimos meses, grandes em-
preendimentos anunciaram sua 
instalação na região, como os re-
sorts BeWine e Castelos do Vale, 
e outros estão prestes a serem 
lançados, como o Gramado Park, 
um parque que será gerenciado 
pela mesma empresa que coman-
da Snowland, em Gramado, e o 
Rio Star, roda-gigante no Rio de 
Janeiro.

Se por um lado os inves-
timentos bilionários animam 
setores da economia e o Poder 
Público, especialmente com a 
possibilidade de maior arrecada-
ção para o município e geração de 
empregos, por outro há um temor 
de moradores, empreendedores, 
entidades e ambientalistas com o 
impacto que grandes corporações 
podem trazer para uma região co-
nhecida pelo vinho, gastronomia 
e turismo. 

Sandro Valduga, presidente 
da Associação dos Produtores de 
Vinhos Finos do Vale dos Vinhe-
dos (Aprovale), destaca que o 
Vale é conhecido por seus empre-
endimentos gerenciados por pes-
soas ou famílias da rota e que a 
própria Aprovale, criada em 1996 
por cinco produtores donos de 
vinícolas, sempre teve o objetivo 
de promover o enoturismo viti-
vinícola. O fomento do Vale, para 
Valduga, foi fruto do “trabalho in-
cansável dos moradores, princi-
palmente locais, que fizeram com 
que as famílias aumentassem 
suas rendas e, consequentemen-
te, melhorassem sua qualidade 
de vida”, destaca.

No entanto, o aumento sig-
nificativo de turistas nos últimos 
anos começou atrair os olhares 
de investidores gigantescos com 
o objetivo de se instalar dentro 
da área vitivinícola. “Aí vem a pre-
ocupação, pois, em um primeiro 
momento, o Vale dos Vinhedos 
não teria infraestrutura adequa-
da para suportar esses megaem-
preendimentos, principalmente 
em relação a rodovias, sem contar 

que o número de visitantes pode-
rá triplicar em poucos anos, po-
dendo afetar a qualidade vida de 
seus moradores, tão almejada du-
rante todos esses anos”, ressalva.

Para ele, o turista que vem 
para o Vale dos Vinhedos tem 
como principal objetivo conhecer 
os vinhos das vinícolas com seus 
respectivos vinhedos e a região 
não pode perder esta caracterís-
tica. “Temos certeza de que os 
órgãos responsáveis pelas apro-
vações dos projetos de um modo 
geral têm consciência disso e jun-
to com a comunidade vão fazer a 
melhor escolha para que o Vale 
dos Vinhedos não perca sua es-
sência vitivinícola”, pondera.

Dentro da entidade, inclu-
sive, já existe uma mobilização 
para criar um plano diretor espe-
cífico do Vale dos Vinhedos. Isso 
porque, a rota pertence a três mu-

nicípios diferentes – Bento, Gari-
baldi e Monte Belo do Sul – e cada 
um tem sua própria legislação. “O 
que não queremos é perder es-
paço de produção de vinhos para 
condomínios”, reitera.

PODER PÚBLICO
Para o secretário de Turis-

mo de Bento Gonçalves, Rodrigo 
Parisotto, a chegada de novos 
empreendimentos ao município 
é “sempre positiva”, pois rende 
empregos, renda e oportunida-
des. “Nos próximos cinco anos, 
estamos estimando que haja um 
crescimento de pelo menos 85% 
na oferta de leitos, e em conse-
quência aumentará o número de 
turistas. Mas talvez o mais impor-
tante não seja apenas o número e 
sim o aumento nas taxas de per-
manência, já que os hotéis que 
estão chegando têm uma propos-

ta de hóspedes fixos. Isso muda 
também bastante, pois garante 
um fluxo permanente também 
durante a semana na cidade”, co-
memora.

O secretário pontua que o 
avanço e desenvolvimento da ci-
dade sempre são discutidos. “O 
plano municipal de turismo é ba-
seado nos 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) e 
da agenda 2030 da ONU e o plano 
diretor também possui inúmeras 
regras para a construção e am-
pliação dos empreendimentos. 
Bento recém conseguiu a muni-
cipalização da ERS-444, principal 
via do Vale dos Vinhedos, e isso 
permitirá novos investimentos, 
manutenções frequentes e novos 
regramentos para uso próximo à 
via. Além disso, já há pavimenta-
ções que estão sendo planejadas 
que impactarão as rotas turísti-
cas”, afirma. “O crescimento de 
Bento Gonçalves tem sido intenso 
e a prefeitura trabalha para, aci-
ma de tudo, garantir o seu desen-
volvimento, mas garantir tam-
bém sua preservação”, assegura.

MEIO-AMBIENTE
No entanto, para especia-

listas, além do impacto visual e 
cultural que esses megaempre-
endimentos trazem para o rotei-
ro, as consequências ambientais 
também serão sentidas. A biólo-
ga Bárbara Zanatta pontua que 
a remoção da vegetação nativa 
existente no trajeto do arruamen-
to, atingindo espécies nativas, 
entre elas exemplar de espécie 
ameaçada de extinção (Pinheiro-

-brasileiro), remoção parcial de 
refúgios naturais de fauna, des-
truição eventual de ninhos e to-
cas de animais existentes, além 
de geração de poeiras e ruídos 
durante as obras, intensificação 
de processos erosivos e aumento 
da superfície impermeável (ruas, 
acessos) são alguns dos impactos. 
“Conforme a localização e todos 
os parâmetros a serem avaliados 
do Diagnóstico Ambiental, o im-
pacto na área natural é maior ou 
mais pontual”, avalia.

Segundo ela, uma das prin-
cipais preocupações é com a fau-
na. “Já acompanhamos diversos 
casos de animais silvestres, que 
chegaram muito antes que nós, 
sendo resgatados em grandes 
centros. Isso acontece porque, 
em prol deste desenvolvimento, 
eles perdem seus espaços e áreas 
de refúgios”, explica. Ela também 
destaca que o aumento de fluxo 
de pessoas, de veículos, circula-
ção de combustível aliada à alte-
ração natural traz um movimento 
que, se não cuidado e ponderado, 
pode afetar toda a comunidade. 

Os novos empreendimentos 
do Vale dos Vinhedos, embora 
anunciados, prestigiados e come-
morados por autoridades munici-
pais ainda estão em processo de 
avaliação e aprovação. Enquanto 
isso, o futuro da principal rota 
do vinho no Brasil seguirá sen-
do motivo de comemoração em 
torno das novas oportunidades 
econômicas e de empregos e tam-
bém de preocupação para quem 
passará a ter vizinhos milionários 
e repletos de visitantes. 

Dois resorts devem ser construídos em meio às videiras do 
Vale dos Vinhedos e, para o ano que vem, está previsto 
o lançamento do Gramado Park, parque gerenciado pela 
mesma empresa que comanda Snowland, em Gramado. 

D
ivulgação
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Emenda sugere aumento de 17 
para 19 vereadores em Bento
Após divulgação e 
repercussão negativa, 
proposta foi arquivada e 
não irá à votação neste 
ano. Nos bastidores, no 
entanto, já se comenta 
que o assunto deve 
voltar para a pauta no 
ano que vem.

Polêmica

Raquel Konrad
A Câmara de Bento Gonçalves 

encerra o ano com uma polêmica: 
uma emenda de lei orgânica sugere 
aumentar o número de vereadores 
de 17 para 19 na cidade. A propos-
ta, no entanto, acabou vazando em 
grupos de WhatsApp, repercutiu 
negativamente na comunidade e foi 
arquivada.

A emenda foi assinada pela Co-
missão Temporária Para Apresen-
tar Propostas de Alteração da Lei 
Orgânica e do Regimento Interno, 
que também assina todas as suges-
tões de propostas enviadas pelos 
vereadores, independentemente 
se seus membros são favoráveis 
ou não pelo conteúdo proposto. 
A comissão tem como membros 
Duda Pompermayer, presidente, 
Agostinho Petroli, como vice, An-
derson Zanella, relator, e José Gava, 
Jocelito Tonietto e Dentinho (que 
substituiu o vereador Raquete). O 
SERRANOSSA questionou Zanella, 
que tem encabeçado as discussões 
em torno das proposições dos ve-

readores, sobre quem seria o autor 
da sugestão, mas ele não revelou: 
“não interessa quem propôs, pois 
esta emenda já foi arquivada”, ar-
gumentou. Informações apuradas 
pela nossa equipe, porém, apontam 
que foi o próprio Zanella que suge-
riu a emenda.

A justificativa apontada no 
projeto é que “o aumento repre-
sentará um ganho a democracia, 
aumentando o nível de representa-
ção popular”. Segundo o documen-
to, o número de vereadores deve 
ser proporcional à quantidade de 
habitantes do município e, atual-
mente, a Lei prevê que municípios 
com mais de 120 mil habitantes 
tenham 19 vereadores. Em 2012, 
Bento passou de 11 para 17 cadei-
ras no Legislativo.

A proposta de aumento do 
número de vereadores não deve 
ser discutida neste ano. Nos basti-
dores, porém, conforme apuração 
do SERRANOSSA, a proposta é que 
o projeto volte à pauta da Casa no 
ano que vem.

EMENDAS IMPOSITIVAS
Por unanimidade de votos, foi 

aprovada em 1ª votação, na sema-
na passada, a Proposta de Emenda 
à Lei Orgânica nº 5/2021, que cria 
a Emenda Impositiva Parlamentar. 
Conforme redação da matéria, a 
proposta prevê o limite de 1,2% 
da Receita Corrente Líquida para 
ser designada por vereadores no 
Projeto de Lei Orçamentária Anual 
(LOA).

Com a criação de emendas 
impositivas, será obrigatória a exe-
cução orçamentária e financeira da 
programação incluída por emendas 
individuais e de Bancada do Legis-
lativo municipal à LOA. No entanto, 
conforme redação apresentada, a 
metade desse percentual deverá 
ser destinada a ações de serviços 
públicos de saúde e educação. Cada 
vereador terá aproximadamente 
R$ 400 mil para indicar onde serão 
aplicados.

Na justificativa apresentada 
pela Comissão Especial que ela-
borou a alteração do Regimento 
Interno e Lei Orgânica, as emendas 
são instrumentos que os parlamen-
tares possuem para participar da 
elaboração do orçamento anual, 
nas quais os agentes políticos pro-
curam aperfeiçoar a proposta en-
caminhada pelo Poder Executivo.

Em conformidade com o Re-
gimento Interno, a Proposta de 
Emenda à Lei Orgânica deve ser 
apreciada em 1ª e 2ª votação. E se 
aprovada, passará a valer para a Lei 
Anual Orçamentária de 2023.

Raquel Konrad

Com o voto do deputado bento-
gonçalvense Paulo Caleffi, congresso 
e senado aprovam fundão

R$ 5,7 bilhões

O Congresso Nacional der-
rubou na sexta-feira, 17/12, o 
veto presidencial que impede 
a ampliação do valor do Fundo 
Eleitoral de R$ 2 bilhões para 
mais de R$ 5,7 bilhões. Em agos-
to o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) havia vetado essa amplia-
ção quando sancionou a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
de 2022. O trecho, antes vetado 
e agora aprovado, segue para 
promulgação.

O veto foi o primeiro anali-
sado na Câmara e os deputados 

o derrubaram por um placar de 
317 votos a 143. No Senado, fo-
ram 53 votos pela derrubada do 
veto e 21 por sua manutenção. 
O deputado bento-gonçalvense 
Paulo Caleffi (PSD) votou para a 
derrubada do veto. 

No Senado, partidos gaú-
chos da esquerda e da direita vo-
taram juntos para a manutenção 
do benefício: Paulo Paim(PT) e 
Luiz Carlos Heinze (PP) votaram 
pelo fundão, enquanto Lasier 
Martins (Podemos) foi a favor 
da manutenção do veto. 

Como votaram os deputados
e senadores gaúchos

Veja abaixo a lista de como cada deputado gaúcho votou. O voto 
“sim” era pela manutenção do veto, enquanto o voto “não” era pela 
derrubada. A derrubada do veto significa que o deputado é a favor 
do aumento do valor do Fundão Eleitoral para R$ 5,7 bilhões.

VOTO DOS DEPUTADOS
Afonso Hamm (PP) - Sim
Alceu Moreira (MDB) - Não
Bibo Nunes (PSL) - Sim
Bohn Gass (PT) - Não
Carlos Gomes (Republicanos) - 
Sim
Covatti Filho (PP) - Não
Daniel Trzeciak (PSDB) - Sim
Fernanda Melchionna (PSOL) - 
Sim
Giovani Cherini (PL) - Não
Giovani Feltes (MDB) - Não
Heitor Schuch (PSB) - Não
Henrique Fontana (PT) - Não
Jerônimo Goergen (PP) - Não
Liziane Bayer (PSB) - Sim
Lucas Redecker (PSDB) - Sim

Marcel Van Hattem (Novo) - Sim
Marcelo Brum (PSL) - Sim
Marcelo Moraes (PTB) - Sim
Márcio Biolchi (MDB) - Não
Marcon (PT) - Sim
Maurício Dziedrick (PTB) - Sim
Nereu Crispim (PSL) - Não
Osmar Terra (MDB) - Não
Paulo Pimenta (PT) - Não
Paulo V. Caleffi (PSD) - Não
Pedro Westphalen (PP) - Não
Pompeo de Mattos (PDT) - Sim
Sanderson (PSL) - Sim

SENADORES
Lasier Martins (Podemos) – sim
Luis Carlos Heinze (PP) – não
Paulo Paim (PT) – não

Eleições 2022
TSE apresenta 
novo modelo de 
urna eletrônica

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) apresentou na semana 
passada o novo modelo de urna 
eletrônica que será usado nas 
eleições de 2022. Conforme a 
licitação feita pelo TSE, serão fa-
bricadas 225 mil urnas do novo 
modelo. No total, 577 mil serão 
utilizadas nas eleições. A entrega 
está prevista para maio do ano 
que vem. A vida útil do equipa-
mento é de dez anos.

Entre as novas funcionali-
dades, está a maior duração das 
baterias, processadores mais 
rápidos e o terminal do mesário 
com comandos sensíveis ao to-
que (tela touch). Segundo o TSE, 
essa tecnologia permitirá mais 
rapidez na identificação do elei-
tor na seção eleitoral. Enquanto 
um eleitor vota, o terminal po-
derá identificar os próximos que 
vão votar, diminuindo o tempo de 
espera nas filas.

O presidente do TSE, mi-
nistro Luís Roberto Barroso, re-
forçou que a urna eletrônica e o 
sistema de votação são seguros. 
“Estamos trabalhando para pro-
teger os sistemas do TSE quase 
por uma questão de imagem, por-
que, quanto ao conteúdo, não tem 
como fraudar as eleições. Nós to-
dos estamos nos aperfeiçoando 
com os mecanismos de proteção. 
Isso se tornou um problema rele-
vante nos últimos dois, três anos. 
Na verdade, ataques cibernéticos 
do porte que temos visto são fe-
nômenos recentes”, afirmou.

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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Conquista
Studio FAV vence prêmio 
nacional de design

O que é
Retail Design?

Retail Design é a prática 
projetual criativa responsá-
vel por pensar a organiza-
ção espacial, comunicativa 
e experiencial de um es-
paço interno e/ou externo, 
com o objetivo de facilitar 
e incitar a venda de bens 
e serviços ao consumidor 
final.

Com mais de 250 lojas pro-
jetadas em todo o Brasil, 
Fernanda Pruinelli é gra-
duada em Arquitetura e 
Urbanismo pela Unisinos, 
pós-graduada em Desenho 
de Espaços Comerciais: Re-
tail Design, pela Barcelona 
School of Design and Engi-
neering e especializada em 
Iluminação para Ambientes 
Comerciais e Cenográficos 
pela Escola de Tendências 
de Barcelona.

Lançou e lidera a FAV com 
o propósito de impulsionar 
negócios através de espa-
ços que encantem pelos 
visuais inusitados que nas-
cem de fortes estratégias. 
Reconhecida pela criativi-
dade peculiar, é apaixona-
da por tendências de con-
sumo, expert em técnicas 
de impulsão de vendas e 
inteligência expositiva. 

Conduz o processo com 
experiência e metodologia 
singular que obteve através 
do estudo com grandes no-
mes do varejo mundial, en-
tre os quais Zara, Sony, Ikea, 
Diesel, e com a implanta-
ção de franquias nacionais.

Empreendedorismo 
gaúcho no varejo é 
destaque nacional em 
Retail Design

O Instituto Brasileiro de Design 
para Varejo, também conhecido como 
Retail Design Institute Brasil (RDI 
Brasil), promoveu no dia 14/12, a 8ª 
edição do Prêmio de Design de Varejo 
2021, com o objetivo de reconhecer e 
premiar os melhores projetos de de-
sign de varejo do Brasil.

A garibaldense Fernanda Prui-
nelli, arquiteta proprietária do Studio 
FAV, conquistou o primeiro lugar na 
Categoria 4 – Cuidados Pessoais e de 
Saúde, através do projeto para a pri-
meira loja física da marca IÚ Cosme-
tics, em Campo Bom, no Rio Grande 
do Sul.

O propósito da premiação é es-
timular o crescimento desta área de 
atuação de forma a inspirar a coope-
ração entre profissionais especializa-
dos, fornecedores e clientes para que 
continuem a elevar a excelência do 
design para varejo no país.

Para Fernanda, é muito grati-
ficante estar entre os vencedores, 

uma vez que este prêmio é o mais 
importante do Brasil no segmento 
de ambientes de lojas. “Somos inspi-
radas pela ousadia das marcas que 
atendemos. Estrategicamente lidera-
das e informadas sobre as tendências 
e comportamentos de consumo de 
diferentes mercados e produtos. Não 
medimos esforços, medimos resulta-
dos e essa premiação é o resultado do 
que acreditamos quando iniciamos 
nossos projetos”, destaca Fernanda.

Ainda, segundo ela, o trabalho 
realizado com a marca IÚ Cosmetics 
é um projeto-piloto de franquia, com 
ideia futura de ser modelo para as 
demais unidades. Os interessados 
podem contatar a empresa através do 
site https://iucosmetics.com.br.

Fotos: Débora ZandonaiPão Francês

Kg6,99R$
Ave Temperada 
Bruster Lebon 

Kg16,89R$

Ave Fiesta 
Gran Ave

Kg15,89R$

Leite Saquinho 
Santa Clara

Un.

Chopp Sud 2L
Leve 2 pague/cada

Un.15,99R$

2,99R$

Queijo Provolone 
Santa Clara

Kg39,99R$

Pastel de Carne 
150g

Un.4,99R$

OFERTAS VÁLIDAS 
PARA (22/12)

Queijo Gorgonzola 
Santa Clara

Kg69,99R$
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@nacaronadaquel

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br
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Vinhos da Quel
A paixão pelo vinho brasileiro e 
admiração pelo trabalho daqueles 
que atuam no manejo da uva, no 
chão das vinícolas, no enoturismo 
e que transformam a fruta nesta 
bebida tão especial, estão resumi-
das em três rótulos dos vinhos da 
Quel. Um vinho tinto da variedade 
Merlot, um branco 100% Char-
donnay e um Brut Rosé integram 
o trio produzido pela pequena e 
premiada Vinícola Valle Bello, de 
Monte Belo do Sul. A identidade 
visual foi assinada pela designer 
Priscila Trevisan, que, inclusive, 
desenhou à mão a imagem prin-
cipal do rótulo. As unidades são 
muito limitadas: menos de 100 
garrafas por variedade estão dis-
poníveis, com exclusividade, nas 
lojas do Crismiolo Empório Gour-
met, em Bento, Carlos Barbosa e 
Caxias do Sul.

Fotos: Marcelo Cedeño

Drink com espumantes
Os dias de calor convidam para curtir aquele momento especial, seja 
à beira da piscina, no jardim ou até mesmo na sacada. A Cooperativa 
Vinícola Garibaldi ensinou um drink especial para a temporada.

Liga de Combate ao Cancer
O Papai-Noel passou mais cedo na Liga de Com-
bate ao Câncer de Bento Gonçalves e antecipou o 
feliz Natal para dezenas de crianças que receberam 
seus presentes em uma ação solidária realizada na 
sede da entidade, na manhã do último dia 1/12. 
Centenas de brinquedos – doados pela empresa 
FVA, de Bento Gonçalves, e pela médica derma-
tologista Andrea Severa – chegaram às mãos dos 
pequenos (pacientes ou filhos e netos de quem luta 
contra a doença), rendendo incontáveis sorrisos e 
momentos de alegria. Também houve lanche cedi-
do pelos supermercados Apolo.

^
Divulgação

Passeio especial 
Solange Rossetti

A noite do último sábado, 18/12, foi de 
muita emoção para 44 crianças de 4 a 
12 anos que estudam em escolas muni-
cipais de Bento Gonçalves. Elas viveram 
a magia do ‘Natal sobre Trilhos. A ação 
teve o objetivo de proporcionar uma ex-
periência inesquecível para os pequenos, 
que foram selecionados pelas escolas a 
partir de desenhos que ilustraram por 
que o Natal em Bento é Tudo de Bom. 
Os desenhos escolhidos estão nas redes 
sociais do Sindilojas.

Veludo vermelho de framboesa

- Adicione 20ml de xarope
de framboesa
- Insira 30ml de gin
- Acrescente 10ml de suco de limão

3por3

- Adicione gelo
- Complemente com o 
Garibaldi Prosecco Rosé
- Decore com flores
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Eduarda Bucco
O processo de municipa-

lização da rodovia ERS-444 
em Bento Gonçalves deve ser 
encerrado apenas no início do 
próximo ano. Apesar dos trâmi-
tes já estarem se encaminhando 
para a reta final, com o recesso 
de fim de ano o Departamento 
Autônomo de Estradas de Ro-
dagem (Daer) deverá deixar a 
última análise documental para 
2022. Conforme o órgão, o re-
passe do trecho de cerca de 5 
km no Barracão, indo da saída 
da cidade no bairro Fenavinho 
até o entroncamento com a 
RSC-453, já está finalizado. “Foi 
firmado o termo de transferên-
cia definitiva do segmento com 
a prefeitura de Bento Gonçalves. 
No momento, o expediente está 

Barracão e Vale dos Vinhedos

Arquivo pessoal

Processo de municipalização da ERS-444 em Bento 
deve ser encerrado no início do próximo ano
De acordo com o 
Daer, para o trecho 
do Barracão já foi 
firmado o termo 
de transferência 
definitiva do trecho 
de 5km. Já no 
Vale dos Vinhedos, 
inventário do 
segmento foi 
recebido no dia 
15/12 pelo órgão

na Equipe de Cadastro e, após a 
alteração no Sistema Rodoviá-
rio Estadual, a municipalização 
será publicada no Diário Oficial 
do Estado”, adianta. 

Já em relação ao trecho da 
ERS-444 no Vale dos Vinhedos, 
que contempla 13,960km, ainda 
é necessário fazer a transferên-
cia do patrimônio da rodovia 
ao município. No dia 15/12, o 
DAER recebeu o inventário do 
segmento. “A partir de agora, os 
técnicos vão avaliar o documen-
to, e, não havendo inconformi-
dades, será emitido o termo de 
transferência definitiva do seg-
mento à Prefeitura Municipal 
de Bento Gonçalves”, informou 
o órgão.

A sanção da lei efetivando a 
municipalização da rodovia em 

Bento foi realizada no dia 24/09 
pelo governador Eduardo Leite. 

Com isso, a prefeitura pas-
sará a administrar o trecho, com 
o objetivo de facilitar o processo 
de manutenção e conservação, 
melhorar a trafegabilidade e a 
acessibilidade para os usuários. 
“É uma estrada que liga Bento 
a outros dois municípios, e é 
prioritária para nossa adminis-
tração. Se queremos pensar no 
turismo, no desenvolvimento de 
Bento, precisamos ter cada vez 
mais investimentos nesta estra-
da”, destacou o prefeito Diogo 
Siqueira na ocasião. 

Mesmo sem a finalização 
dos trâmites, a prefeitura afir-
ma que já vem desenvolvendo 
ações de melhorias na rodovia. 
No trecho do Vale dos Vinhe-

dos, a administração pública 
realizou ao longo deste ano 
serviços de roçada e operação 
tapa-buracos. Para o próximo 
ano, a prefeitura adianta que, 
por meio do IPURB, está sendo 
trabalhado um projeto que irá 
contemplar ciclovia, passeio 
público, ajardinamento, ilumi-
nação e mobiliário urbano.

Já em relação ao Barracão, a 
prefeitura informa que ainda não 
há projetos para o trecho. “Está 
em andamento o projeto para a 
terceira pista no trecho da [rua] 
Aristides Bertuol, que já havia 
sido repassada ao município”, 
revela. O espaço que será con-
templado com a duplicação da 
via compreende a saída do bair-
ro Fenavinho até a última casa ao 
lado esquerdo da estrada. 

Com prorrogação de 
contrato, obras do túnel do 
São João serão entregues 
apenas em 2022

Na segunda-feira, 20/12, a pre-
feitura de Bento Gonçalves publi-
cou no Diário Oficial a prorrogação 
do contrato com o consórcio Túnel 
Bento Gonçalves, das empresas En-
gedal e Continental, responsáveis 
pela execução da obra do túnel do 
São João. Com isso, o contrato fica 
vigente por mais 90 dias, a contar 
de 14/12. Até então, o IPURB pre-
via a entrega da estrutura ainda 
neste mês de dezembro.

Conforme a prefeitura, a nova 
previsão de entrega é para o pri-
meiro quadrimestre de 2022. No 
momento, as empresas seguem 
executando a detonação da parte 
leste do túnel.

Questionada sobre um possível 
aumento de valor, a prefeitura afir-
ma que, no momento, o montante 
total de investimento na obra con-
tinua o mesmo divulgado em no-
vembro: R$ 13.451.081,64. O valor 
representa um aumento de cerca 
de 40% do orçamento inicial de, 
aproximadamente, R$ 9,5 milhões.

Em novembro a prefeitura 
de Bento Gonçalves, por meio do 
Instituto de Pesquisa e Planeja-
mento Urbano (IPURB), concedeu 
às empresas responsáveis pela 
execução das obras um aditivo de 
R$ 1.512.796,20. Além disso, na 
mesma ocasião foi concedido um 
reajuste de R$ 241.146,09 e um re-
equilíbrio econômico-financeiro de 
R$ 249.396,88.

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

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.

Celebre as
pequenas e grandes 
conquistas, espalhe 

doçura e gentileza e
leve seu belo sorriso

por onde for!
A equipe Olipar Imóveis deseja a você 

um Feliz Natal e um 2022 de muitas 
realizações!

43 anos

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
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3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

CARBONERA
Mercado

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

SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

(54) 3055 2200 | 3055 4400
Rua Dom José Barea, 41|Cidade Alta|BG 

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

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

NO CORAÇÃO DA CIDADE
54 3452 2755

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

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

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

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIACONCORRÊNCIA Nº 001/2021 - Objeto: 
Contratação de empresa, sob o regime de 
empreitada global (fornecimento de material e mão 
de obra) para pavimentação asfáltica em CBUQ na 
“ROTA TURÍSTICA PELOS CAMINHOS DO 
PÃO E DO VINHO”, trecho do município de Santa 
Tereza/RS a divisa com o município de Roca 
Sales/RS,Sales/RS, extensão de 3,194km. Data de abertura: 
24/01/2022, às 9h horário de Brasília. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2021 - Objeto: 
Sistema de registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada em lavar, 
secar e passar peças de roupas, utilizadas pelos 
diversos setores do município. Data de abertura: 
11/01/2022, às 9h horário de Brasília. 
PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2021 - Objeto: 
Registro de preços para contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de horas 
máquina de trator de esteira para Secretaria de 
Obras e Agricultura do município de Santa 
Tereza/rs. Data de abertura: 12/01/2022, às 9h 
horário de Brasília. 

Santa Tereza/RS, 22 de dezembro de 2021. Santa Tereza/RS, 22 de dezembro de 2021. 

Gisele Caumo
Prefeita Municipal
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Bombeiros escalam Hospital Tacchini 
e entregam presentes para crianças

Surpresa aos 
pacientes da ala 
pediátrica foi 
realizada no sábado 
à tarde, 18/12

Natal mais feliz

O Corpo de Bombeiros Mili-
tar de Bento Gonçalves surpre-
endeu os pacientes internados 
no Hospital Tacchini na tarde do 
último sábado, 18/12. Trajados 
de Papai-Noel e super-heróis, os 
soldados escalaram as paredes 
do hospital e acenaram para as 

crianças internadas na ala pedi-
átrica do Tacchini. 

Enquanto uma equipe 
descia pelas paredes do Ta-
chinni, outra estava em solo, 
já pronta para entrar no hos-
pital para entregar presentes 
e fazer uma visita às crian-
ças que estavam  internadas. 
Uma tarde para tirarem fotos, 
trocarem sorrisos e receberem 
um carinho.

“O corpo de bombeiros mi-
litar agradece a cada profissio-
nal da saúde e em especial ao 

Hospital Tacchini pelo apoio e 
empenho destinado à ação, tor-
nando com que esse dia reche-
ado de amor fosse possível sem 
riscos às crianças e adultos que 
lá estavam”, destacou nota en-
viada pelos Bombeiros.

Essa foi a primeira ação 
da campanha ‘Natal de Amor’, 
promovida pelos bombeiros. 
Quem quiser ajudar, a corpo-
ração ainda está recebendo 
doações de brinquedos para 
tornar o Natal de crianças do 
município ainda mais feliz. 

Fotos: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Cavalgada do Papai Noel alegra 
bairros vulneráveis de Bento

Um grupo de cerca de 50 
cavaleiros levou doces e alegria 
à criançada de bairros vulne-
ráveis de Bento Gonçalves na 
tarde de domingo, 19/12. A 
ação organizada pela Cabanha 
Dom Noé passou pelos bairros 
Vila Nova e Eucaliptos, contan-
do também com a participação 
de algumas pessoas de carro. 
“Foi uma singela celebração de 
Natal para manter o sentimen-
to natalino. As crianças ficaram 
encantadas. Foi emocionante e 
gratificante para todos”, comen-
ta a idealizadora da ação, Lisia-
ne Pires.

A Cabanha Dom Noé fica 
localizada no bairro Barracão, 
próximo à Penitenciária de 
Bento. O evento inédito no mu-
nicípio chamou a atenção de 

crianças e adultos, que saíram 
de suas residências para rece-
ber os doces, tirar foto com os 
papais-noéis e com os cavalos. 
“Já estamos mobilizados para 
ano que vem. Pretendemos con-
seguir mais doces e também 
alcançar mais bairros. Também 
vamos levar a ideia da causa 
para os CTGs de Bento”, adianta 
Lisiane.

Na tarde do último sába-
do, 18/12, o Lar da Caridade 
promoveu uma festa de Natal 
para a criançada na praça Vico 
Barbieri, no Centro. Após a fes-
ta, elas foram conduzidas até 
a sede do Lar, na rua Júlio de 
Castilhos, bairro São Francisco, 
para receber presentes. Cerca 
de 400 crianças participaram 
do evento.

Lar da Caridade promove festa 
de Natal na praça Vico Barbieri

Fotos: arquivo pessoal
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Série: Um 2021 Especial

Fotos: arquivo pessoal

Eduarda Bucco
Aos 53 anos, Beatriz Fonta-

nella pode, finalmente, ser chama-
da de psicóloga. Foram 17 anos de 
muitas lágrimas, fortes emoções, 
mas, acima de tudo, de perseve-
rança e resiliência. Beatriz entrou 
no curso de Psicologia da Univer-
sidade de Caxias do Sul (UCS), em 
2002, após um longo processo de 
autoconhecimento. Foram diversos 
trabalhos anteriores no comércio 
e na indústria de Bento Gonçalves, 
lidando com falta de transporte 
público, para se deslocar até sua 
casa no interior, e horários exten-
sos de serviço. “Os meus falecidos 
pais me deixaram um lindo legado 
de resiliência: que podemos fazer 
muito com pouco, basta sermos 
persistentes e termos clareza do 
que queremos para o nosso futuro”, 

Após 17 anos de desafios e perseverança, psicóloga 
conclui graduação e inicia carreira dos sonhos
Beatriz Fontanella, de 
53 anos, ingressou no 
curso de Psicologia 
da UCS em 2002 e 
conseguiu receber 
o canudo no ano 
passado. Em 2021, 
colheu os frutos de 
anos de dedicação 
e resiliência

comenta. 
Em 1996, ao ingressar em um 

cargo no Campus Universitário 
da Região dos Vinhedos, na UCS 
Bento, descobriu que funcionários 
teriam desconto para os estudos. 
Foi a oportunidade perfeita para 
ingressar no seu curso dos sonhos, 
a Psicologia. Em 2002, passou a 
trabalhar pela manhã e à noite e 
estudar à tarde, no campus sede, 
em Caxias do Sul. “Chegava muito 
tarde em casa e pela manhã acor-
dava cedo para chegar ao trabalho. 
Eu me virei do avesso”, recorda. 

Em 2007, a chegada do peque-
no Giovanni levou Beatriz a fazer 
uma escolha: estudar ou trabalhar. 
A decisão de interromper os estu-
dos não foi fácil, mas necessária 
para poder dar atenção a seu filho. 
Um ano depois, Beatriz conseguiu 
adquirir um imóvel na cidade, fa-
cilitando sua locomoção. “Tudo 
isso foi agregando forças e cora-
gem, mas ainda não pensava em 
retomar os estudos, pois a minha 
preocupação era estar inteira para 
o meu pequeno Giovanni”, recorda.

Entretanto, ao ser desafiada 
em seu trabalho, ainda na UCS, 
decidiu dar voz à sua teimosia e re-
tomar os estudos, em 2013. “Tudo 
para mim era grego. Novamente 
tive vontade de desistir, mas fui 
me reinventando e conhecendo co-
legas e professores que me trans-
mitiam vida e amor”, conta. Até 
2020, quando finalmente recebeu 

seu canudo, Beatriz revela que fi-
cou conhecida como a “chorona” 
do campus, diante do estresse ge-
rado pelas dificuldades de, já com 
certa idade, trabalhar, estudar e 
cuidar do filho ainda pequeno. 
“Muitos me questionavam quando 
ficava brava, ‘que futura psicóloga 
é essa?’. Então eu respondia: ‘sou 
um ser humano igual a todos os 
outros’. Sempre fui muito genuína 
com meus sentimentos”, recorda.

Mas o amor pela Psicologia, 
os aprendizados sobre o compor-
tamento humano e as inúmeras 
possibilidades de reinvenção em 
momentos difíceis a fizeram persis-
tir. Após colar grau em fevereiro de 
2020, a pandemia a obrigou a dar 
uma pequena pausa a seus planos 
como, agora, psicóloga. Finalmente, 
em 2021, Beatriz passou a colher 
os frutos dos longos anos de muita 
determinação e força de vontade. 
Hoje, tendo uma colega como sócia, 

a psicóloga faz seus atendimentos 
em uma sala no centro da cidade, 
onde tem alcançado, diariamente, 
seu maior objetivo profissional: 
“transformar vidas, auxiliando as 
pessoas a entenderem que pode-
mos viver de uma forma mais leve 
e do quanto é importante buscar-
mos constantemente o autoconhe-
cimento. Fazer com que o outro se 
olhe e se cuide, aceitando muitas 
vezes as suas vulnerabilidades e 
estando aberto à mudança”. 

Diante de um 2021 repleto de 
mudanças, Beatriz ressalta: “tudo 
na vida são ciclos que se fecham e 
que se abrem para o novo e, muitas 
vezes, o novo nos assusta um pou-
co. Mas está tudo bem. Para o ano 
que vem, desejo que sejamos sem-
pre luz a iluminar por onde passa-
mos. Que nunca seja tarde para re-
começar e que sempre busquemos 
nossa paz e acalento que vem do 
nosso interior”, transmite. 

Eduarda Bucco
A professora bento-gonçalven-

se Luma Sganzerla Mauri, de 31 
anos, precisou lidar em 2020 com 
uma das piores dores que o ser hu-
mano já enfrentou: a perda de um 
filho. O pequeno Theo nasceu no 
dia 3 de maio, após uma gestação 
tranquila, sem intercorrências. O 
parto normal aconteceu às 17h, no 
Hospital Tacchini, e Theo permane-
ceu tranquilo em seus braços por 
cerca de duas horas. Entretanto, 
por razões até então desconheci-
das, o pequeno partiu de forma si-
lenciosa. “Naquele momento, meu 
mundo desabou”, recorda Luma. 

No dia seguinte, a professora 
recebeu alta para a casa de braços 
vazios, compartilhando da dor da 
perda com seu marido, Daniel Luiz 
Mauri. “Foi o dia mais triste da mi-
nha vida. Eu só pensava que não 
queria mais ter filhos”, conta a mãe. 

Foram longos períodos de 
atendimentos psicológicos e tera-
pias alternativas para conseguir se 
manter forte para sua família. “Se 
eu desmoronasse, levaria todos 
comigo”. Mas com o tempo, seu co-
ração passou a se abrir para a acei-
tação. Em busca de uma explicação 
espiritual, Luma entendeu que a 
vida não segue planejamentos. 
“Larguei de mão das pessoas que 
diziam que eu precisava encontrar 
um culpado. Passei a entender que 
as coisas acontecem quando tem 
que acontecer. Eu fui escolhida para 
receber ele”, reflete. 

Enquanto passava pelo pro-
cesso de recuperação espiritual, a 
professora foi agraciada com um 
presente inimaginável: ela seria, 
novamente, mãe. Agora de duas 
meninas, Lívia e Laura. “Estava grá-

Chegada de gêmeas faz renascer fé 
e amor de família marcada pelo luto

Em 2020, Luma Sganzerla Mauri precisou lidar com a 
partida prematura de seu primeiro filho, Theo, poucas 
horas após seu nascimento. Neste ano, as gêmeas Lívia 
e Laura trouxeram luz a Luma e seu marido, Daniel, que 
hoje contam com dois anjos na terra e um anjo no céu

vida de gêmeos depois de ter perdi-
do meu bebê havia poucos meses. 
Nem mesmo minha médica acredi-
tava”, recorda Luma. 

Diante de um misto de senti-
mentos e receios, Luma e o marido 
contaram os segundos para, final-
mente, no dia 22 de março deste 
ano, renascerem para a vida. “Eu 
renasci como mãe, como mulher e 
como família. Porque mãe eu sou 
desde o dia 3 de maio de 2020, 
quando meu Theo nasceu”, declara. 

No dia 22 de dezembro as pe-
quenas Lívia e Laura irão comple-
tar nove meses de muito amor e 
alegria junto à família. Mas além de 
comemorar o crescimento saudá-
vel e feliz das gêmeas, Luma e Da-

niel comemoram os ensinamentos 
adquiridos e a evolução observada 
diante do acontecimento mais tris-
te de suas vidas. “A gente não pode 
deixar de sonhar, de viver e se dei-
xar renascer, deixar Deus fazer para 
a gente o que Ele já escreveu. E tem 
muita gente torcendo pela nossa fe-
licidade. O amor vai muito além da 
inveja e da maldade”, comenta. “Ao 
longo do tempo, descobrimos que 
o significado do nome Theo é Deus 
supremo. Hoje tenho um Deus que 
olha por mim, pelo meu marido e 
pelas nossas filhas todos os dias. E 
mesmo que a dor da perda e a sau-
dade continuem, a gente sabe que 
ele está sempre conosco. Para toda 
a vida, terei três filhos”, declara. 

Que os sinos do Natal sejam
mensageiros de Boas Festas e que 
o Ano Novo que se aproxima traga 

muitas doses de felicidade!

São os votos da equipe
RN Freitas!

54 3454 9209
Rua Domingos Rubechini,
159, bairro Fenavinho
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Após denúncias, Polícia Civil 
localiza 117 tijolos de maconha 
em prédio no bairro Botafogo

Segurança

Droga estava 
dentro de um 
veículo estacionado 
na garagem de 
um prédio.O 
proprietário do 
automóvel segue 
foragido

117 tijolos de maconha, 
pesando cerca de 109kg, foram 
localizados pela 1ª Delegacia de 
Polícia, com o apoio da DPPA, na 
noite de sexta-feira, 18/12, por 
volta das 21h, no bairro Botafo-
go, em Bento Gonçalves. A droga 

foi encontrada dentro de um ve-
ículo, que estava estacionado na 
garagem de um prédio. A polícia 
chegou até o local após denún-
cias sobre um possível ponto de 
tráfico de drogas. 

O proprietário do veículo 

não foi localizado e, até o fe-
chamento desta edição [21/12] 
ainda se encontrava na condi-
ção de foragido. Nenhuma pri-
são foi realizada até o momento. 
A polícia seguirá investigando o 
caso.

Fotos: divulgação/1ªDP

Moradores de Bento são vítimas 
de roubo à mão armada em Estrela

Dois moradores de Bento 
Gonçalves, de 34 e 55 anos, foram 
vítimas de um roubo a pedestre 
na madrugada do último sábado, 
18/12, na ERS-453, em Estrela. 
Conforme relatado em boletim 
de ocorrência, as vítimas estavam 
dentro de um caminhão, em frente 
a um parador, esperando o retor-
no do motorista do veículo, que 

havia saído para ir ao banheiro. Os 
homens informaram que estavam 
retornando do litoral, após reali-
zar uma série de entregas.

Por volta das 2h, foram 
surpreendidos por um indiví-
duo armado, exigindo que eles 
entregassem seus pertences. 
As vítimas relataram que não 
saíram do caminhão, apenas en-

tregaram os pertences. Já o mo-
torista do veículo, que estava ao 
lado de fora, foi rendido pelos 
criminosos e outros dois com-
parsas, também sendo obrigado 
a entregar seus pertences.

Após o roubo, os criminosos 
fugiram em direção a um matagal, 
do outro lado do asfalto. Ninguém 
ficou ferido.

Sem habilitação e com a COVID-19: 
motociclista sofre acidente ao fugir da GCM 

Um motociclista de 24 anos 
foi abordado pela Guarda Civil 
Municipal (GCM) na noite de 
domingo, 19/12, após fugir de 
uma abordagem e se acidentar 
no bairro Progresso. Conforme 
registro da GCM, o homem foi 
avistado na rua Guilherme Faso-
lo, bairro Maria Goretti, e fugiu ao 
notar a aproximação da viatura. 
Ele foi perseguido por cerca de 
4km, até colidir contra o meio-fio 
na rua Oswaldo Henrique For-
nari, bairro Progresso. Durante 
a fuga, teria executado diversas 
manobras perigosas, como ar-
rancar de forma brusca, transitar 
na contramão e sobre passeio pú-
blico, sempre em alta velocidade.

Durante a abordagem, foi 

constatado que o indivíduo não 
possuía habilitação. Após se 
negar a fazer o teste do etilô-
metro, ele foi conduzido à UPA 
24h, onde foi informado que o 
homem deveria estar em isola-
mento para a COVID-19 desde o 
dia 16/12.

Diante disso, foi confeccio-

nado um Termo Circunstancia-
do de Ocorrência para o condu-
tor pelo Art 309 do CTB – dirigir 
sem habilitação gerando perigo 
de dano, e pelo Art 268 CP – In-
fringir determinação do poder 
público, destinada a impedir 
introdução ou propagação de 
doença contagiosa.

Júlia Milani/Arquivo SERRANOSSA

Foi identificado como Vander-
lei Luis de Alves, 52 anos, o con-
dutor da motocicleta que morreu 
ao se envolver em um acidente 
no início da manhã de domingo, 
19/12, por volta das 5h, no acesso 
a Tamandaré, na RSC-453.

Ele era morador de Far-
roupilha, e trabalhava em um 
frigorífico em Garibaldi. Já o 
condutor da caminhonete S 10, 
com placas de Bento Gonçalves, 
foi conduzido com ferimentos 
leves ao Hospital Beneficente 
São Pedro, pelos Bombeiros Vo-

Trânsito
Homem morre em acidente no acesso a Tamandaré

luntários de Garibaldi.
Conforme informações da Po-

lícia Rodoviária Estadual (PRE), 
vestígios no local mostram que 
Vanderlei trafegava sentido Far-
roupilha/Garibaldi, quando a ca-
minhonete invadiu a pista contrá-

ria colidindo frontalmente com a 
motocicleta. 

O condutor da caminhonete, 
de 24 anos, se negou a fazer o teste 
do etilômetro e relatou às autori-
dades policiais que não se lembra-
va de nada em relação ao acidente. 

Rádio Garibaldi
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Previsão do tempo

23/12
16º
29º

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante

o dia e à noite

22/12
19º
28º

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

24/12
15º
31º

Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva à 
tarde. Noite de tempo aberto.

Sol com 
algumas nuvens. 

Não chove

Deputada Fran Somensi se reúne com voluntários 
Causa animal

Em encontro realizado 
no dia 16/12, em 
Bento, foram relatadas 
as dificuldades da 
causa diante da 
quantidade de animais 
em situação de rua 
e maus-tratos e da 
pouca ajuda do Poder 
Público. Deputada 
se comprometeu em 
intermediar a possível 
aquisição de um 
“castramóvel” para 
o município

Eduarda Bucco
Cerca de 15 voluntários da cau-

sa animal de Bento Gonçalves se 
reuniram com a deputada estadual 
Fran Somensi (Republicanos), na 
última quinta-feira, 16/12. O en-
contro intermediado pela protetora 
Letícia Bonassina, do projeto Por 
Mais Empatia, teve como intuito 
expor as dificuldades dos voluntá-
rios diante da grande quantidade 
de animais em situação de rua e 
maus-tratos, além da pouca ajuda 
do Poder Público. 

Durante a conversa, os voluntá-

rios evidenciaram a importância de 
se ampliar o número de castrações 
no município. Entretanto, além da 
necessidade de maior investimen-
to, foi exposto o fato de que muitas 
pessoas de bairros mais afastados e 
vulneráveis do município não têm 
condições de levar o animal até a 
clínica conveniada, ou mesmo não 
entendem a importância da cas-
tração. Dessa forma, chegou-se ao 
consenso sobre a necessidade de 
uma unidade móvel para que seja 
possível castrar cães e gatos a do-
micílio. O chamado “castramóvel” 
já funciona em diversos municípios 
do Brasil e do RS.

Com isso, ficou acordado que 
a deputada irá discutir a demanda 
juntamente com o deputado federal 
Carlos Gomes, presidente do Repu-
blicanos no RS. Se houver um aceno 
positivo do deputado, Fran afirma 
que será marcada uma reunião com 
a prefeitura de Bento Gonçalves, a 
fim de conseguir o apoio do Exe-
cutivo para as demandas que sur-

girão com o castramóvel. “E se não 
conseguirmos apoio da prefeitura, 
vamos recorrer à iniciativa privada. 
Não vamos desistir”, afirmou.

PROJETO SOLIDARE PET
Em outubro, a deputada pro-

tocolou na Assembleia Legislativa 
o projeto “Solidare PET”. Inspirado 
no programa Farmácia Solidária 
(Lei 15.339), também de autoria 
da deputada, o Solidare PET tem o 
objetivo de receber, coletar, reapro-
veitar, selecionar, armazenar e dis-
tribuir gratuitamente medicamen-
tos veterinários em boas condições 
de uso. No momento, o projeto está 
sendo analisado pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Assembleia. Após essa etapa, será 
encaminhado para avaliação da 
Comissão de Saúde. Mesmo que o 
projeto ainda não esteja em vigor, a 
deputada ressaltou que a Farmácia 
Solidária de humanos está à dis-
posição também da causa animal, 
a partir de medicamentos que po-
dem ser utilizados em cães e gatos.

Divulgação

25/12
14º
32º

Sol com 
algumas nuvens. 

Não chove

O Projeto de Lei Complemen-
tar nº 8/2020, de origem do Poder 
Executivo, foi aprovado por una-
nimidade durante a sessão ordi-
nária de segunda-feira, 20/12, da 
Câmara de Vereadores de Bento 
Gonçalves. A proposta apresenta o 
“Código de Proteção Municipal dos 
Animais”, um documento com 96 
artigos que regulamentam ques-
tões como crime de maus-tratos, 
regras destinadas aos tutores para 
garantir a saúde dos animais, fun-
cionamento de canis e gatis, atri-
buições do Conselho de Bem-Estar 
Animal (Combea) e instituição de 
um Centro de Bem-Estar Animal 
em Bento.

Na ocasião também foram 
aprovadas por unanimidade 20 
emendas parlamentares que visam 
complementar a proposta. Entre 
elas, estão propostas que preveem, 
entre outros pontos, a obrigatorie-
dade do uso da guia para passeio 
de cães e gatos em locais públicos; 
a obrigação de vacinar cães e gatos 
contra a raiva a partir dos quatro 
meses; a proibição da realização de 
eventos de adoções de cães e gatos 
em praças e áreas públicas sem au-
torização da prefeitura; a obrigação 
de contrato específico para adoção 
de animais; a obrigatoriedade de 

Código de proteção animal é aprovado, mas vereadores 
discursam sobre desafios de fiscalização e recursos

canis e gatis comercializarem ani-
mais apenas microchipados e após 
60 dias de vida; e regulamentação 
da quantidade de animais por me-
tro quadrado (área mínima de três 
metros quadrados por animal com 
peso de até 20kg e de cinco metros 
quadrados por animal com peso 
superior a 20kg), sendo permitido 
até 20 animais por residência (com 
exceções para protetores).

Durante a votação, alguns par-
lamentares se posicionaram sobre 
a relevância da criação de leis para 
auxiliar na causa animal em Bento. 
Entretanto, o vereador Agostinho 
Petroli (MDB) criticou a quantida-
de de medidas propostas no código 
aprovado. “Eu acho que há a neces-
sidade de uma lei, mas esse proje-
to é muito audacioso. Estou muito 
descrente se será aplicado ou não, 
porque temos uma deficiência de 
fiscalização do Poder Público Mu-
nicipal. Só se fiscaliza por denúncia, 
ou às vezes nem assim”, comentou. 
“Mesmo assim, votarei favorável 
e depois lutaremos para que esse 
projeto não seja usado apenas 
como politicagem”, pontuou. 

O vereador José Antônio Gava 
(PDT) criticou a falta de recursos 
para executar grande parte das 
propostas do texto. “Eu vou além 

da fiscalização. Acima de tudo isso 
é preciso dinheiro. As maiores de-
mandas da causa são por castra-
ções, cirurgias e ração. As pessoas 
se mobilizam através delas mesmas 
para conseguir dinheiro”, expôs.

O projeto do código de prote-
ção animal foi formulado em 2020, 
ainda no governo do ex-prefeito 
Guilherme Pasin. Em abril des-
te ano, foi instituída na Câmara a 
Frente Parlamentar em Defesa da 
Causa Animal, presidida pelo vere-
ador Ari Pelicioli (Cidadania) e ten-
do como vice o vereador José Gava. 
Como relator, esteve à frente dos 
trabalhos o parlamentar Davi da 
Rold (Progressistas). Desde então, 
os vereadores realizaram reuniões 
com representantes da causa ani-
mal e promoveram uma audiência 
pública em agosto para tratar sobre 
o código. Na ocasião, foram feitas 
diversas sugestões por voluntárias 
da causa, as quais se mostraram 
indignadas com a pouca atenção do 
Poder Público.

Agora, o projeto será encami-
nhado ao Executivo, para que seja 
analisado em sua integridade, jun-
tamente às emendas aprovadas. 
Caso haja vetos, a proposta volta 
para Câmara para ser novamente 
analisada.

Solidariedade
Comunidade se mobiliza para 
ajudar famílias carentes no Natal
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