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Menos quantidade e mais qualidade

Geral | 9 

Apesar de perdas pontuais, variedades precoces animaram enólogos da região, mas uvas intermediárias 
e tardias podem ser afetadas caso chuva prevista para o fim do mês não ocorra na Serra Gaúcha 

Alan Zanesco

Atenção à primeira infância
Profissionais auxiliam no 
desenvolvimento saudável 
de crianças em Bento 

Especial | 12 

Por meio de visitas, equipe da prefeitura leva 
informações e sugestões de brincadeiras 
saudáveis para crianças de 0 a 6 anos

Divulgação

Depoimento
Bento-gonçalvense relata 
experiência de trabalhar 
em um cruzeiro

Especial | 3 

Publicitário Fabrício Krüger Lavandoski largou 
emprego em Bento Gonçalves para viver a 
experiência como fotógrafo em navio

Arquivo pessoal

COVID-19
Crianças começam a ser 
vacinadas na próxima 
semana no Estado

Saúde | 2 

O primeiro grupo a ser imunizado é o das 
crianças com comorbidades ou imunossuprimidas. 
Em seguida, inicia a vacinação por idade

Divulgação/Secretaria Estadual da Saúde

Causa animal
Estado destina R$ 51 mil 
para ampliar castrações 
de cães e gatos em Bento

Geral | 15 

Repasse foi assinado na terça-feira, 11/01, pela 
secretária estadual e ativista da causa animal 
Regina Becker, em cerimônia na prefeitura 

Balanço 2021
Roubos a pedestre têm 
aumento de mais de 
100% no município

Segurança | 6 

Durante todo o ano de 2021 foram 118 roubos 
e pedestre registrados pela Brigada Militar. Em 
toda a região do 3ºBPAT foram 148 ocorrências
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Contra a COVID-19

O Rio Grande do Sul con-
firmou o início da imunização 
de crianças contra a COVID-19 
para a próxima quarta-feira, 
19/01, em todos os municípios. 
O cronograma será semelhante 
ao que já vinha sendo aplicado 
para a população em geral: em 
um primeiro momento, serão 
vacinados 96.427 meninos e 
meninas do RS com alguma co-
morbidade, como hipertensão, 
diabetes ou asma, ou imunossu-
primidos. Já as 862.747 crianças 
sem comorbidades serão vaci-
nadas por faixa etária, começan-
do com aquelas de 11 anos ainda 
neste mês de janeiro. Crianças 
indígenas – 3.911 – e quilom-
bolas – 1.188 – serão vacinadas 
conforme orientação futura do 
Ministério da Saúde, com doses 
destinadas a este público.

Já em fevereiro deverá ini-
ciar a vacinação das crianças 
de 10 e 09 anos. Em março, 
aquelas com oitos anos. Já para 
as demais idades, a secretaria 
estadual de Saúde aguarda a 
previsão de remessas de vaci-
nas pelo Ministério da Saúde. O 

Vacinação das crianças começa 
na próxima quarta no RS
Em um primeiro 
momento serão 
imunizadas as 
crianças com 
comorbidades ou 
imunossuprimidas 

primeiro lote, com 1,248 milhão 
de doses, chegou ao Estado na 
quinta-feira, 13/01. Outros dois 
lotes com a mesma quantidade 
devem ser entregues nos dias 
20 e 27. A vacina liberada para 
este público no Brasil é a Pfizer. 

APLICAÇÃO 
DIFERENCIADA
A aplicação da vacina em 

crianças deverá ser realizada 
em sala exclusiva, com um espa-
ço para recepção de crianças e 
responsáveis, que deverão per-
manecer no local por 20 minu-
tos. Eventos adversos após a va-
cinação devem ser notificados 
no e-SUS Notifica, sistema de 
registro do Ministério da Saúde. 
Para a vacinação é obrigatória a 
presença de um responsável ou 
a autorização por escrito. Não 

será necessária a prescrição 
médica.

De acordo com a coordena-
dora do setor de imunizações 
de Bento, Luiza Do Rosário, a 
prefeitura esteve reunida na 
quinta-feira, 13/01, para definir 
o início da vacinação do público 
infantil em Bento. Na segunda, 
11/01, foi realizada a capaci-
tação das equipes junto ao Mi-
nistério da Saúde. Na quarta, 
12/01, foi a vez da capacitação 
a nível estadual. 

“A vacinação de crianças vai 
reduzir as formas graves e óbi-
tos pela COVID-19 nessa faixa 
etária, além colaborar poten-
cialmente na redução das trans-
missões e ser uma das estraté-
gias para o retorno seguro das 
atividades escolares”, ressalta 
Luiza. 

Ordem de vacinação no RS

1º - Crianças de 05 a 11 anos com comorbidades 
ou imunossuprimidas (janeiro)

2º - Crianças de 11 anos (janeiro)
3º - Crianças de 10 e 09 anos (fevereiro)

4º - Crianças de 08 anos (março)

Indígenas e quilombolas (não definido)
Demais faixas etárias (não definido) 

Tacchini passa a exigir comprovante 
vacinal para cirurgias eletivas

O Tacchini Sistema de Saú-
de definiu nesta semana novas 
regras do seu Plano de Contin-
gência para o enfrentamento da 
COVID-19. Entre as medidas está 
a exigência de comprovante de 
esquema vacinal completo para 
todos pacientes com cirurgias 
eletivas agendadas a partir de 
quinta-feira, dia 13/01. A regra é 
válida para os hospitais Tacchini 
e São Roque.

A exigência da vacinação 
para cirurgias eletivas gerou po-
lêmica nas redes sociais. Diante 
disso, o Tacchini emitiu uma nota 
explicando a medida. Segundo 
o hospital, a obrigação é válida 
“exclusivamente para casos cujo 
adiamento não traz risco de agra-
vamento ao paciente”. Além disso, 
o Tacchini afirma que a medida 
visa “preservar a saúde do pró-
prio paciente”. “Isso porque o 
risco de desfecho negativo de um 
processo cirúrgico é multiplicado 
em caso de diagnóstico positivo 

para COVID-19 em pessoas sem 
vacinação”, diz a nota. A exigência, 
ainda, tem como objetivo evitar a 
contaminação dos profissionais 
da saúde que prestam atendi-
mento nos mais variados setores 
dos hospitais Tacchini e São Ro-
que. No fim de semana, a institui-
ção já havia anunciado a suspen-
são das visitas e a necessidade do 
esquema vacinal completo para 
liberação do acesso aos hospitais. 

Alexandre Brusa

Pessoas imunocomprometidas acima de 18 anos 
já podem realizar a 4ª dose em Bento

Nesta segunda-feira, 10/01, 
a secretaria municipal da Saúde 
(SMS) de Bento Gonçalves divul-
gou informações sobre a quarta 
dose da vacina contra a CO-
VID-19 em pessoas imunocom-
prometidas acima de 18 anos.

A dose de reforço será apli-
cada nas unidades vacinadoras 
em todas as pessoas que rece-
beram três doses no esquema 
primário (duas doses e uma 

dose adicional). O intervalo en-
tre a terceira e a quarta dose é 
de quatro meses.

Para receber a quarta dose 
as pessoas podem procurar as 
unidades de saúde do Zatt, UBS 
Zona Sul, Eucaliptos, Licorsul, 
UBS Central, Maria Goretti, San-
ta Marta, Conceição, Aparecida, 
Santa Helena e Progresso. O 
horário é das 7h30 às 11h e das 
13h às 16h30.

Imunossupressão:
I – Imunodeficiência primária grave.

II – Quimioterapia para câncer.
III – Transplantados.

IV – Pessoas vivendo com HIV/AIDS.
V – Uso de corticóides em doses 
≥20 mg/dia de prednisona, ou 

equivalente, por ≥14 dias.
VI – Uso de drogas modificadoras 

da resposta imune.
VII – Auto inflamatórias, doenças 

intestinais inflamatórias.
VIII – Pacientes em hemodiálise.

IX – Pacientes com doenças imuno-
mediadas inflamatórias crônicas.

Sábado será de 
mutirão de vacinação 
na Via Del Vino

Neste sábado, 15/01, a Secre-
taria da Saúde de Bento realiza 
mais uma edição do mutirão de 
vacinação na Via del Vino. A Uni-
dade Móvel estará no local das 
8h às 11h30. Serão aplicadas as 
vacinas contra covid-19, somente 
segunda dose e dose de reforço.

Para dose de reforço podem 
procurar o serviço de saúde pes-
soas com mais de 18 anos que 
realiazaram a segunda dose (Pfi-
zer, Coronavac, Astrazeneca/Co-
vishield) no intervalo de quatro 
meses.

Segunda dose

Coronavac:
 Primeira dose realizada até 15/12 

Pfizer
 Primeira dose realizada até 08/11  

Astrazeneca/Covishield
 Primeira dose realizada até 08/11 

Janssen
Primeira dose realizada 

até dois meses
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Bento-gonçalvense vive experiência 
de trabalhar em um cruzeiro

Especial

Publicitário Fabrício 
Krüger Lavandoski, 
29 anos, largou 
emprego em Bento 
para atuar como 
fotógrafo no navio

Raquel Konrad
O bento-gonçalvense Fabrício 

Krüger Lavandoski, de 29 anos, 
sempre quis fazer algo diferente: 
pensava em morar fora do país, 
talvez fazer um intercâmbio ou 
ainda viajar pelo mundo afora. Sua 
curiosidade em viver diferentes ex-
periências pelo mundo despertou 
ainda mais após concluir a gradu-
ação em Publicidade e Propaganda. 
“Por que não trabalhar em um cru-
zeiro?”, pensou. Dois anos depois 
do desejo despretensioso, hoje o 
jovem vive a bordo de um navio e 
atua como fotógrafo de cruzeiro. É 
ele que registra as experiências de 
milhares de tripulantes que pas-
sam seus dias navegando.

Para atuar em cruzeiro, porém, 
ele teve que passar por diversas 
etapas. A primeira foi pesquisar 
os cargos e os trabalhos que ocor-
rem dentro do navio. Ao ver que 
empresas contratavam fotógrafos, 
Fabrício resolveu, sem pretensão 
nenhuma, inscrever-se. “Eu esco-
lhi a empresa Infinity, mas existem 
muitas outras operadoras que re-

crutam brasileiros”, explica. Uma 
semana após a inscrição, ele já 
tinha uma entrevista on-line agen-
dada. O bento-gonçalvense passou 
para a etapa seguinte, que era uma 
entrevista com um representante 
da empresa na Itália. “Como meu 
cargo é mais técnico, fui entrevis-
tado pela diretora de fotografia da 
companhia, que é italiana. Um mês 
depois eles comunicaram que eu ti-
nha sido aprovado”, conta. 

Enquanto esperava a data do 
embarque, no início de 2020, Fa-

brício também acompanhava com 
apreensão as notícias em torno do 
coronavírus e o que ele mais temia 
aconteceu: as temporadas de cru-
zeiros foram canceladas em todo o 
mundo e seu novo emprego tinha 
“naufragado”. Fabrício tratou de ar-
rumar um novo emprego na Serra 
Gaúcha.

No final de 2021, já consolida-
do no novo trabalho, ele recebeu 
um comunicado com sua data de 
embarque. “Resolvi largar tudo e 
aceitar o desafio. Tive que fazer 

vários exames, testes e, em no-
vembro, a companhia pagou minha 
passagem para a Itália. Lá conheci a 
equipe e embarquei no navio”, con-
ta ele. O primeiro destino foi o Bra-
sil, onde no dia 26 de novembro, 
turistas começaram a embarcar e 
seu trabalho efetivamente iniciou.

Fabrício, que atua na tempo-
rada brasileira de cruzeiros, relata 
que, por conta dos protocolos de 
Covid-19, o trabalho está mais limi-
tado. “Tradicionais eventos dentro 
da embarcação, como Noite de Gala 
e Noite do Capitão, não ocorrem 
mais por conta da pandemia, então 
eu fotografo o embarque dos passa-
geiros, jantares no restaurante, em 
espaços específicos para turistas 
que queiram fazer fotos e também 
na loja que vende essas imagens”, 
descreve. Ele faz parte de um time 
de 12 fotógrafos, que inclui brasi-
leiros, filipinos, indiano, indonésio, 
peruano, italiano e romeno.

O trabalho dentro do cruzeiro 
inclui jornadas de até 14 horas por 
dia. “A gente não tem dias especí-

ficos de folga e sim algumas horas 
de descanso. Tem dias que começo 
a trabalhar às 15h e vou até meia-
-noite e outros que começo cedo 
e saio mais cedo. É puxado, mas a 
gente acaba se acostumando”, co-
menta ele que também tem direito 
de usar a academia e curtir o bar 
com os novos amigos. 

Para dormir, Fabrício divide 
uma cabine com um colega de tra-
balho e a alimentação inclui café, 
almoço, lanches e jantar. “Temos à 
disposição um buffet completo com 
gastronomia de diversas regiões 
do mundo, principalmente, porque 
somos mil tripulantes – que traba-
lham dentro do cruzeiro – e que são 
naturais de diferentes lugares do 

mundo”, conta. 
Atualmente a temporada está 

suspensa por determinação da An-
visa e o navio que Fabrício trabalha 
está ancorado no porto de Santos, 
onde aguardam novas determina-
ções. “Estamos fazendo trabalhos 
internos e aproveitando para des-
cansar e curtir um pouco”, comenta.

Embora esteja atuando há pou-
co tempo, Fabrício descreve a expe-
riência como edificante. “Já conheci 
muitas pessoas, de diferentes luga-
res do mundo, e estou aprendendo 
demais. E também já conheci muitos 
lugares, como Itália e a França lá no 
início, e cidades do Brasil”, conta ele, 
que tem contrato para atuar até 1º 
de maio. 

Fotos: Arquivo pessoal
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Programação do Bento 
em Vindima em locais 
públicos é suspensa

Pandemia

O comitê de gestão de crise 
da prefeitura de Bento Gonçalves 
definiu na quarta-feira, 12/01, 
a suspensão das atividades do 
Bento em Vindima previstas para 
este e o próximo final de semana 
na Via del Vino e Rua Coberta 
(shows e desfile). Nos empreen-
dimentos e propriedades parti-
culares, a programação ocorre 
normalmente.

A decisão observa o aumento 
exponencial de atendimento de 
pessoas com sintomas gripais: 
em uma semana, 3.262 pessoas 
procuraram o serviço de saúde, 

no ambulatório fast-track. Em 
um único dia, 512 atendimentos 
– o maior número desde o início 
da pandemia. Foram contabili-
zados 404 infectados com a Co-
vid-19 nos últimos sete dias.

O município segue monito-
rando os índices semanalmente 
para definir a retomada do even-
to e reforça que é uma decisão 
responsável com base em dados 
técnicos. Empreendimentos, in-
dústrias, restaurantes, hotéis e o 
comércio da cidade seguem ope-
rando normalmente.

Para fazer frente ao aumento 
de casos de síndromes respirató-
rias, além das ações que buscam 
evitar aglomerações, a Prefeitura 
aumentou o número de locais de 
testagem para os bairros e segui-
rá ampliando a oferta gratuita, 
reforçando as medidas sanitárias 
e de vacinação.

Programação na Via 
del Vino e Rua Coberta 
seria realizada neste 
e no próximo final de 
semana

Prefeitura cancela 
Carnaval Retrô

Garibaldi

O aumento de casos da CO-
VID-19 levou a prefeitura mu-
nicipal de Garibaldi a cancelar 
o Carnaval Retrô, folia que iria 
movimentar as ruas históricas 
da cidade. O evento, que na últi-
ma edição recebeu mais de 5 mil 
pessoas, seria realizado no dia 19 
de fevereiro.

Em comunicado, a Secretaria 
de Turismo e Cultura pontuou 
que o cancelamento “é a medida 
adequada a ser tomada por con-
ta do crescimento de casos de 
Covid-19. A análise considerou 
também o cenário regional e o 
cancelamento geral do evento em 
nível nacional”, conclui a nota.

Sedes promove 
curso gratuito de 
camareira e garçom

Bento

A secretaria de Esportes e 
Assistência Social (Sedes), em 
parceria com o Centro Univer-
sitário – CNEC Bento Gonçalves, 
promoverá um curso gratuito de 
garçom e camareira. As inscri-
ções ocorrem de 17 de janeiro 
até 25 de fevereiro e são voltadas 
aos beneficiários da Assistência 
Social. O início está programado 
para o dia 7 de março, no turno 
da noite. Serão disponibilizadas 
um total de 30 vagas, sendo 15 
para garçom e 15 para camareira.

As inscrições devem ser rea-
lizadas na Sedes. Para mais infor-
mações, o contato é através dos se-
guintes números: (54) 3055.7359 e 
por WhatsApp: (54) 9.9214.9753.

Divulgação

Quer recuperar sua saúde
e autoestima?
 Você que está em busca de uma vida mais plena e saudável precisa conhecer meu trabalho. Atuo 
para auxiliar as pessoas a recuperarem sua saúde e autoestima, a voltarem a se olhar no espelho e se 
sentirem bem com seu próprio corpo. Posso ensinar você a fazer as escolhas alimentares ideais para 
cada momento da sua vida. Sou nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica e Estética e realizo
atendimentos com foco em emagrecimento estético.
 Acredite, vida saudável não é proibição de nada. Assim como não é um prato de salada que vai te fazer emagrecer, não é uma 
pizza no sábado à noite que vai te fazer engordar. Vida saudável é o equilíbrio entre tudo isso. Acredito muito no quanto 
uma alimentação saudável e equilibrada pode trazer benefícios e qualidade de vida.
 Estou aqui para te ajudar a chegar no seu grande objetivo, sem desistir, sendo o seu braço direito em todo o seu processo de 
emagrecimento definitivo. Ele não é fácil, mas está longe de ser impossível.
 Com toda a minha experiência, desenvolvi o método ideal para que a sua jornada em busca de uma vida sem doenças seja mais 
fácil e leve. 
  Amo ver a transformação dos meus pacientes, a superação e o encontro de uma vida mais feliz proporcionada por hábitos mais 
saudáveis. 
 Os benefícios do tratamento são inúmeros, você aprende a se alimentar adequadamente, com prazer, e ainda descobre MUITAS 
vantagens que essa prática pode te oferecer: mais satisfação consigo mesmo, boa saúde, disposição, melhora de sintomas
específicos e o emagrecimento se torna uma consequência.
 Esse período de início de ano é o momento ideal para que você inicie sua busca pelo emagrecimento, sem deixar seus objetivos 
de lado mais uma vez. 

  Comece o ano com o pé direito, colocando sua saúde e sua estética como prioridade.
Mande uma mensagem e agende sua consulta.

Meu consultório em Bento Gonçalves está localizado no
Palazzo Del Lavoro, sala 1309, Centro
54 99927 7050                tatianagodoy.nutri
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Eduarda Bucco
O 3º Batalhão de Policia-

mento de Áreas Turísticas (3º 
BPAT), responsável por 25 mu-
nicípios da Serra Gaúcha, entre 
os quais o maior é Bento Gonçal-
ves, apresentou o balanço da cri-
minalidade em 2021 na última 
sexta-feira, 07/01. Dos seis indi-
cadores avaliados pelo batalhão, 
quatro tiveram redução em rela-
ção a 2020: roubo a estabeleci-
mento comercial (39,58%); rou-
bo de veículo (33,33%); roubo à 
residência (21,05%) e furto de 
veículo (0,55%). Já os números 
relativos a roubo a pedestre e 
homicídios tiveram um cresci-
mento relevante, especialmente 
em Bento Gonçalves.

Durante todo o ano de 2021, 
foram 118 roubos a pedestre 
registrados pela Brigada Militar 
no município, o que representa 
um aumento de 103,45% em 
relação a 2020. Em toda a re-
gião de abrangência do 3º BPAT 
foram 148 ocorrências desse 

Balanço Brigada Militar
Roubos a pedestre têm aumento de 
mais de 100% em Bento em 2021
Dados do 3ºBPAT 
relativos a 2021 foram 
apresentados na última 
sexta-feira, 07/01. Com 
exceção dos roubos a 
pedestre e homicídios, 
demais indicadores 
tiveram redução em 
Bento e região

tipo, sinalizando um aumento 
de 0,68%.

Em relação aos homicídios, 
segundo indicador com alta, 
2021 encerrou com 38 assassi-
natos em Bento, 52% a mais que 
no ano passado, quando foram 
registrados 25 homicídios. Em 
todos os municípios atendidos, 
o dado saltou de 63 em 2020 
para 74 em 2021.

Durante a apresentação dos 
dados, a Brigada Militar ainda 
elencou o resultado das ações 
realizadas em 2021. No total, 
66.663 pessoas foram abordadas 
pelas guarnições, resultando em 
2.307 prisões, na recaptura de 95 
foragidos e na apreensão de 127 
armas e 124 kg de drogas.

Na avaliação do comandan-
te do 3ºBPAT, tenente-coronel 
Luís Fernando Becker, o ano 
de 2021 teve uma quantidade 
expressiva de prisões e apreen-
sões, resultado “de um trabalho 
incessante do nosso policial, a 
fim de melhorar a Segurança 

Pública da nossa comunidade”, 
comenta. Becker ainda ressalta 
a interação com as demais for-
ças de segurança do município, 
principalmente com a Polícia 
Civil, resultando em ações como 
cumprimentos de mandados de 
busca e apreensão e troca de 
informações relevantes para a 
resolução dos crimes. 

“Em 2021 tivemos um apor-
te de 20 servidores e de sargen-
tos que proporcionou melhoria 
no desempenho dos serviços. 
Ainda, possibilitou a criação de 
uma guarnição específica da 
Patrulha Maria da Penha, com 
servidores que desempenham 
exclusivamente esse papel, in-
teragindo ainda mais com as ví-
timas e qualificando o serviço”, 
ressalta. “Temos uma grande 
expectativa para 2022, pois o 
controle dos índices criminais 
é uma constante por parte da 
BM. Com certeza teremos muito 
trabalho e esperamos colher os 
frutos desse trabalho”, finaliza. 

Divulgação/BM
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Comandante da Brigada 
Militar de Bento é 
transferido para Caxias

Novo cargo

Tenente-coronel Luis 
Fernando Becker 
comandará o Estado 
Maior do CRPO Serra, 
após mais de dois anos 
no comando do 3ºBPAT

Eduarda Bucco
Na segunda-feira, 10/01, foi 

oficializada a transferência do atu-
al comandante do 3º Batalhão de 
Policiamento de Áreas Turísticas 
(3ºBPAT), tenente-coronel Luis 
Fernando Becker, para Caxias do 
Sul. Ele assumirá o Estado Maior do 
Comando Regional de Policiamento 
Ostensivo da Serra (CRPO/Serra), 
ficando como substituto direto do 
coronel Alexandre Brite da Silva.

A decisão foi recebida com cer-
ta surpresa por Becker, que revelou 
ter ficado “um pouco frustrado” 
com a decisão. “Agora que recebe-
mos novo efetivo, que a tendência 
era de redução nos índices e que 
tínhamos vários projetos para 
2022. Mas vamos continuar nos de-
dicando integralmente à segurança 
pública e tentaremos fazer com que 
o novo oficial dê continuidade a to-
das as atividades que vinham sen-
do desempenhadas”, afirma Becker.

A princípio, o substituto de 
Becker será o tenente-coronel Ar-
tur Marques de Barcelos, de Santa 
Maria. Entretanto, a data da trans-

ferência do atual comandante do 3º 
BPAT ainda não foi confirmada. “A 
partir da publicação [10/01] há um 
prazo regulamentar de até 30 dias”, 
informa.

Becker foi promovido ao posto 
de tenente-coronel em maio do ano 
passado, após assumir o comando 
do batalhão, com a saída do tenen-
te-coronel Paulo César de Carvalho 
para a secretaria municipal de Se-
gurança. Em Bento, o oficial chegou 
em 2019 como subcomandante do 
3º BPAT. Anteriormente, ele estava 
no 12º Batalhão de Polícia Militar 
(BPM), em Caxias do Sul e também 
já havia comandado o 36º BPM, em 
Farroupilha. No total, são quase 30 
anos de serviço à Brigada Militar do 
Rio Grande do Sul.

Divulgação/BM Na madrugada de segunda-
-feira, 10/01, por volta da 01h30, o 
Centro Integrado de Operações da 
Brigada Militar de Bento Gonçalves 
foi informado sobre a ocorrência de 
um homicídio na rua Luís Tomedi, 
bairro Conceição. No local foi en-
contrado um homem já sem vida, 
com ferimentos por disparos de 
arma de fogo. O SAMU compareceu 
ao endereço e atestou o óbito.

Ainda durante a manhã de se-
gunda a 1ª Delegacia de Polícia (1ª 
DP) de Bento Gonçalves confirmou 

Ocorrências
Bento registra primeiro 
assassinato do ano
no bairro Conceição

a identidade da vítima. Conforme 
o delegado Renato Nobre Bias, 
responsável pela investigação, Luã 
Castagnetti, de 31 anos, tinha di-
versos antecedentes policiais por 
furtos, roubos e tráfico de drogas. 
Um familiar teria confirmado que a 
vítima era usuária de drogas (cra-
ck), morava nas ruas de Bento e 
costumava buscar abrigo em uma 
casa abandonada próximo ao local 
do crime. Não foram repassadas 
informações sobre os autores e a 
motivação do assassinato.

Três roubos a pedestre são 
registrados em menos de 24h

Três roubos a pedestre foram 
registrados em menos de 24h em 
Bento. Os crimes foram cometidos 
entre a sexta-feira, 07/01, e o sába-
do, 08/01, nos bairros São Bento, 
Planalto e São Roque.

O primeiro roubo teria aconte-
cido por volta das 17h35 de sexta, 
07/01, na rua Presidente Costa 
e Silva, na Planalto. Um homem 
de 35 anos relatou que estava an-
dando de bicicleta na via quando 
teve sua frente obstruída por um 
veículo Fiorino, de cor branca. Na-
quele momento, o caroneiro teria 
desembarcado e anunciado o as-
salto, utilizando uma arma de fogo. 
O criminoso roubou a bicicleta da 
vítima e saiu pedalando sentido 
ginásio de esportes, acompanhado 

pela Fiorino.
O segundo roubo foi cometido 

por volta das 6h45 na rua Parnaí-
ba, bairro São Bento. Uma mulher 
de 56 anos relatou que estava indo 
para o trabalho quando um homem 
chegou por trás e arrancou sua bol-
sa. Dentro havia um celular, docu-
mentos, cartões e cerca de R$ 400.

Já o terceiro e útimo roubo teve 
como vítima um adolescente de 15 
anos. O jovem estava caminhando 
pela rua Arlindo F. Barbosa quando 
um veículo de cor bordo se aproxi-
mou. O caroneiro teria descido do 
carro e anunciado o assalto. O cri-
minosos exigiu que a vítima entre-
gasse seu celular e agrediu o jovem 
durante o assalto. Em seguida, em-
barcou no veículo e fugiu.

PRF flagra crianças e adolescente 
apedrejando veículos em Bento

Na tarde desta sexta-feira, 
07/01, a Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) apreendeu um adoles-
cente que, acompanhado por duas 
crianças, estava jogando pedras em 
veículos que passavam pela BR-470 
em Bento Gonçalves.

Após receberem denúncias 
sobre o apedrejamento de veículos 
nas proximidades do trevo de Fa-
ria Lemos, na BR-470, os policiais 
realizaram buscas no local e locali-
zaram um adolescente de 14 anos 

e dois irmãos, um de 5 e outro de 
11 anos. Eles estavam com pedras 
e admitiram que jogaram nos veí-
culos.

Os motoristas de dois cami-
nhões e de dois ônibus procuraram 
a PRF e mostraram fotos dos veí-
culos danificados ao passarem por 
aquele local.

O trio foi encaminhado para o 
conselho tutelar de Bento Gonçal-
ves e o registro realizado na Polícia 
Civil.

Fotos: PRF

Homem é ferido com canivete 
em mercado no Aparecida

Na tarde de quarta-feira, 
12/01, às 17h40, uma guarnição da 
Brigada Militar de Bento Gonçalves 
foi deslocada para uma ocorrência 
de lesão corporal em um supermer-
cado no bairro Aparecida, em Ben-
to Gonçalves.

No endereço foi localizado um 
homem de 52 anos, o qual possuía 
um ferimento na região do pescoço. 
Ele foi encaminhado pelo SAMU 
para atendimento médico. Diante 

da constatação do fato, a Brigada 
Militar iniciou as buscas pelo sus-
peito, sendo localizado e identifi-
cado como um adolescente de 16 
anos. Junto com ele foi apreendido 
um canivete que teria sido utilizado 
no ato.

Diante do fato, o adolescente 
foi encaminhado até a Delegacia de 
Polícia, onde foi realizado o regis-
tro de lesão corporal. A vítima foi 
encaminhada ao hospital. 
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Divirta-se com o Jogo dos 7 erros e com as cruzadas na página 14.

Piquenique na Aurora
Pensando em oferecer mais opções de lazer nesta época de 
vindima e propiciar experiências ao ar livre, a Vinícola Au-
rora apresenta, de forma inédita, um delicioso Piquenique 
em meio aos jardins de sua unidade em Pinto Bandeira. A 
novidade está sendo oferecida aos sábados e domingos, das 
10h às 17h. Em dezembro, a vinícola mais premiada do Brasil 
também lançou o Wine Walk, um passeio com degustação 
orientada em meio aos vinhedos, que marcou a abertura do 
exclusivo endereço da marca aos turistas. 

O Piquenique nos Jardins custa R$ 280 para duas pessoas e dá 
direto a um box de petiscos, um garrafa de vinho da linha Pin-
to Bandeira ou de espumante da linha Procedências, além de 
duas taças de cristal, que podem ser levadas para casa como 
lembrança. Para as famílias com crianças, também está dispo-
nível a opção de piquenique kids, com petiscos e uma garrafa 
de suco de uva de 500ml. O preço para os pequenos é de R$ 
70. A nova experiência está sendo comercializada exclusiva-
mente no site Wine Locals, em https://www.wine-locals.com/
passeios/piquenique-na-vinicola-aurora. 

Cursos tecnicos Senac
Que tal iniciar o ano realizando uma capacitação a distância? O Senac 
Bento Gonçalves está com inscrições abertas para o primeiro ciclo 
dos cursos técnicos na modalidade EAD de 2022. Interessados po-
dem escolher entre 12 cursos técnicos nas áreas de Comércio, Design, 
Gestão, Informática, Meio Ambiente, Segurança e a Especialização 
Pós-técnica em Segurança do Trabalho em Meio Ambiente. Os interes-
sados podem se matricular até o dia 21 de fevereiro, pelo site www.
ead.senac.br/cursos-tecnicos e, também, ter acesso ao conteúdo pro-
gramático e a metodologia de ensino, além da política de descontos 
oferecida pelo Senac. Uma das facilidades oferecidas pelo Senac EAD 
é que o aluno pode acessar uma experimentação da sala de aula virtual. 
O acesso é disponibilizado para todos os alunos inscritos até a data de 
início das aulas, no dia 7 de fevereiro. 

 Zéto Teloken ´

Liquida Bento
Nas vitrines, o cartaz temático do ‘Liquida Bento’ identifica que aque-
le estabelecimento participa da campanha de vendas promovida pela 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves – ou seja, é um 
indicador de que ali serão encontradas ótimas ofertas. No interior da 
loja, etiquetas personalizadas sinalizam os produtos com preço pro-
mocional. Quem ficar atento a esses sinais terá a chance de aproveitar 
oportunidades imperdíveis de compra no comércio local, estimuladas 
pela iniciativa da CDL-BG. A CDL-BG está disponibilizando aos seus 
associados o material promocional do ‘Liquida Bento’: são cartazes 
para vitrines, móbiles para sinalização de produtos e peças gráficas 
para comunicação digital (em redes sociais ou grupos de mensagem) 
que podem ser utilizados a 
fim de conquistar a atenção 
dos clientes, atraindo-os 
para conhecer e aproveitar 
as boas oportunidades. Os 
materiais impressos estão 
sendo entregues às lojas 
pela equipe da CDL-BG e os 
digitais podem ser acessados 
no site da entidade (http://
www.cdlbento.com.br/do-
wnloads/).
O ‘Liquida Bento’ vai até 31 
de janeiro de 2022.
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Estiagem afeta áreas pontuais e safra deve ter menos quantidade e mais qualidade
Produção da uva e do vinho

Variedades precoces 
que começaram a 
ser entregues nesta 
semana animaram 
enólogos. No entanto, 
caso chuvas previstas 
para o final do mês não 
ocorram, variedades 
intermediárias e tardias 
podem ser afetadas. 

Raquel Konrad
Todos os anos, as condições 

climáticas na Serra Gaúcha são 
motivos de preocupação para pro-
dutores da uva e do vinho. Chuva 
em excesso no final do ciclo pode 
causar doenças e afetar a quali-
dade da uva e a falta dela por um 
longo período pode encerrar seu 
ciclo de evolução ou ainda deixar 
a baga mais pequena. A estiagem 
que afeta a região tem prejudi-
cado produtores, especialmente 
aqueles que não possuem tecno-
logia apropriada, como irrigação.

De acordo com Henrique Pes-
soa dos Santos, pesquisador na 
área de fisiologia de produção da 
Embrapa Uva e Vinho, as perdas 
de produção na região, até o mo-
mento, são pontuais e a situação 
pode piorar se as chuvas previs-
tas para ocorrerem até o final do 
mês não chegarem.

Segundo ele, a videira neces-
sita de 400ml a 600ml de água 
durante todo o seu ciclo. De agos-
to até esta semana, Bento Gonçal-
ves registrou 469,5ml de chuvas, 

o que corresponde a 50% do vo-
lume da média dos últimos anos. 
Já nos últimos quatro meses, o 
volume de chuva foi de 179ml, 
30% da média. “Diante desse vo-
lume, em condição do clima seco 
e quente, a planta gasta mais água 
e muitos parreirais estão enfren-
tando situações críticas de estres-
se hídrico”, explica o pesquisador. 
A situação é considerada crítica 
quando a videira passa a perder 
folhas ou elas ficam amareladas. 
“O volume de chuva está dentro 
do esperado para o período. O 
problema é que ele não foi unifor-
me – chove no vizinho, mas não 
na propriedade – e, nestes locais 
com mais escassez, percebemos 
que, como consequência, houve 
uma redução do tamanho da baga 
e redução de produção, mas não 
tão elevada. Já quem tem irriga-
ção ou recebeu um pouco mais 
de chuva, pôde observar boa ma-
turação e qualidade enológica”, 
detalha.

Henrique explica que mesmo 
aqueles produtores que tiveram 
suas produções mais afetadas e, 
por consequência uma diminui-
ção do tamanho da baga, podem 
ser beneficiados com qualidade. 
“Quando a uva fica menor ela 
acaba tendo menos polpa e é na 
casca que tem mais compostos 
que dão cor e aroma ao vinho”, ex-
plica. Para ele, como a chuva não 
foi uniforme e, por vezes, em uma 
mesma propriedade pode haver 
diferentes tipos de maturação, o 
ideal é o produtor fazer colheita 
seletiva – quando são colhidas 
apenas as uvas prontas – nestas 

primeiras variedades precoces.
Já no caso das variedades in-

termediárias e tardias ele orienta 
um cuidado maior. “De acordo 
com um prognóstico meteoro-
lógico, janeiro terá mais chuvas. 
Caso elas forem uniformes, tere-
mos garantia de qualidade, já que 
a quantidade já foi comprometi-
da. Agora, se não ocorrer chuva 
em janeiro, vem um agravamento 

da estiagem o que pode compro-
meter também a qualidade”, ga-
rante. 

Para evitar maiores perdas, 
o pesquisador orienta, em curto 
prazo, que os produtores apos-
tem em podas drásticas, como se 
fosse do início de ciclo, retirando 
frutas e folhas secas e ramos que 
amadureceram e, ainda, apostem 
em uma tentativa de irrigação nas 

áreas mais debilitadas. “Sete dias 
após essa poda é recomendado 
incluir 20 litros de água por dia, 
com 0,5 de ureia, em cada planta, 
no período da manhã ou final de 
tarde durante sete dias consecu-
tivos”, orienta. 

Já em médio prazo, Henrique 
orienta a criação de uma repre-
sa de captação da água de chuva, 
que pode ser feito inclusive em 
conjunto com vizinhos, para evi-
tar novas perdas. “Investimento 
em captação de água e sistema de 
irrigação são as grandes apostas 
dentro deste cenário de estiagem 
que tem ocorrido com frequência 
nos últimos anos. É uma garantia 
de produção”, afirmou. Para isso, 
os produtores e técnicos também 
podem contar com a Embrapa, 
que auxilia na tomada de decisões.  

ENÓLOGOS PROJETAM
SAFRA DE QUALIDADE
O presidente da Associação 

Brasileira de Enologia (ABE), 
André Gasperin, destaca que 
ainda é muito cedo para afirmar 
qualquer coisa em relação à Sa-
fra 2022, especialmente neste 
início de colheita, quando o com-
portamento climático é decisivo 
do início ao fim, mas ele aponta 
que a estiagem prevê quebra na 
quantidade, porém um incremen-
to importante na qualidade das 
uvas, que certamente se refletirá 
na qualidade dos vinhos. “Es-
tiagem traz problemas sim, mas 
para vinhedos mais antigos. Já 
aqueles com irrigação por goteja-
mento, sem dúvida, vão produzir 
uvas tais quais ou melhores que 

as da Safra 2020, que ganhou o 
nome de ‘Safra das Safras’. Nossa 
expectativa é grande, depois de 
um 2021 totalmente favorável 
ao consumo interno, um ano em 
que o consumidor brasileiro des-
cobriu o vinho brasileiro e que os 
mercados se movimentaram. Tor-
cemos para que 2022 seja mais 
um ano do vinho brasileiro, assim 
como foi 2021”, pontuou.

Já Deunir Argenta, presiden-
te da Uvibra, pontua que a estia-
gem enfrentada no Rio Grande do 
Sul deverá impactar na safra na 
quantidade e também na qualida-
de “Ainda é cedo para que possa-
mos fazer uma avaliação global e 
definitiva, pois as primeiras uvas 
ainda estão sendo colhidas. O 
que vemos é que os vinhedos de 
uvas americanas, aquelas utiliza-
das para a elaboração de suco de 
uva, estão sofrendo mais, pois são 
estas que exigem que os grãos te-
nham mais suco. Nossa expectati-
va é que a chuva volte na medida 
certa para que possamos ter uma 
boa safra”, aposta.

Um laudo divulgado pela 
Emater nesta semana estima um 
prejuízo no setor primário R$ 37 
milhões, com uma perda de 20% 
a 25% da produção por conta da 
estiagem. Além do cultivo da uva, 
outras produções, como pêsse-
go, laranja, bergamota, ameixa e 
outros, também foram afetadas. 
Bento e outras cidades da região, 
como Santa Tereza e Monte Belo 
do Sul, estão entre os 200 muni-
cípios gaúchos que decretaram 
situação de emergência por conta 
da estiagem. 
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Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

54 99665 2112 54 3451 7773 | 3055 7774
www.casttini.com.br

Centro | BG
- Sala comercial térrea com óóma
localização
- Aproximadamente 50m²
- Com mezanino, 1 banheiro

R$ 2.780,00

Universitário | BG
- Casa com 3 dormitorios, 1 suíte
- sala de estar e jantar com
sacada aberta

Consulte valores

TMSA661 TMSV587

0KM
2018
2015
2007
2015
2020
20202020
2020
2016
0KM
2015
2021

AMAROK HIGHLINE V6 4x4 DIESEL
AMAROK 2.0 EXTREME CD DIESEL
CROSSFOX 1.6
CELTA SUPER 1.4
FRONTIER 2.5 SV ATTACK DIESEL
HILUX 2.8 SRX 4x4 CD DIESEL
HIHILUX 2.8 SR CD 4x4 DIESEL
HILUX SW4 2.8 SRX 7 LUGARES
HB20X 1.6 PREMIUM AUT.
L200 TRITON SAVANA 4x4 DIESEL 
PALIO FIRE
TORO 2.0 ULTRA 4x4 DIESEL

PRATA
BRANCA
VERMELHA
PRATA
BRANCA
BRANCA
VERMELHAVERMELHA
PRATA
AZUL
BRANCA
PRATA
BRANCA

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

USADO
NOVA
NOVO
NOVO
NOVA
USADA
USAUSADA
USADA

2013
2019
2018
2021
2021
2007
20182018
2021
2019
2021
2021
2014
2010
20172017

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

VERMELHO
640 HORAS
1.200 HORAS
AZUL
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHOVERMELHO
AMARELO
AMARELO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
BBRANCO

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br

VENDO terrenos industriais, localizados no bairro 
Barracão, com toda infraestrutura, metragem total a 
partir de 1.540m², com frente a partir de 19,70m. 
Contato (54) 99981 3000 ou (54) 98404 5302.
VENDOVENDO terrenos no condomínio residencial 
Villaggio Toscana, bairro Barracão, localização 
privilegiada, lotes individuais, todo cercado e com 
infraestrutura. Valor a partir de R$ 135.000.  
Pagamento à vista, desconto especial. Contato (54) 
99981 3000  ou 98404 5302.  
VENDOVENDO casa, com 2 dormitórios, sala/cozinha, 
banheiro, espera para área serviço, vaga de 
estacionamento, pronta para morar.  Em alvenaria, 
casa nova, loteamento Encosta do Sol, 
financiamento bancário ou direto. Valor  R$ 
169.000. Contato (54) 99981 3000 ou 98404 5302.
VENDOVENDO apartamento no Edifício Resedá,  bairro 
Maria Goretti, com 1 dormitório, sala/cozinha, área 
de serviço, banheiro e boxe de garagem. Área total 
de 55,674m², área privativa de 41,872m², prédio de 
esquina.  Contato (54) 98404 5302 ou 99981 3000. 
Valor R$ 160.000.

Resumo Atas de Registro de Preço
AtaAta de Registro de Preços nº 001/2022 – Pregão 
Presencial nº 054/2021 – Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de material hidráulico e 
elétrico para poços artesianos do município de Santa 
Tereza/RS. Atacasul Materiais Elétricos Ltda: 
Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, totalizando um valor 
até R$ 234.270,00. Comercial FP Ltda: Itens 08, 
09,09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, totalizando 
um valor até R$ 321.450,00. Djone Maiquel Colpo: 
Itens 13, 14 e 15. Vigência: 12 meses, a contar de 
07/01/ 2022.
Termo de rescisão contratual – Ata de Registro de 
Preços nº009/2021 – Serviços de horas de 
miniescavadeira – Fica rescindido consensualmente, 
a contar da data de 06/01/2022.
TermoTermo de rescisão contratual – Ata de Registro de 
Preços nº006/2021 – Serviços de horas de 
escavadeira hidráulica – Fica rescindido 
consensualmente, a contar da data de 06/01/2022.

Resumo de Termo Aditivo
TermoTermo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao Contrato 
de Prestação de Serviços – Contrato nº 074/2021 – 
Pregão Presencial nº 011/2020 – firmado através do 
pregão presencial nº 011/2021, visando a contratação 
de pessoa jurídica para efetuar seguro de veículos e 
máquinas pertencentes ao município de Santa 
Tereza. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 
GERAIS.GERAIS. Valor: de R$ 635,24 de R$ 165,38. Prazo: 
05/01/2022 até 06/05/2022.

Resumo de Contrato
Contrato nº 140/2021 – Dispensa de Licitação nº 
031/2021 – Contratação de empresa para estudo de 
perfuração e construção de poços artesianos, Santa 
Tereza/RS. GEOMINE ENGENHARIA LTDA. 
Valor total de: R$ 4.897,00. 
TermoTermo de rescisão contratual – Contrato nº 
134/2021 – Serviços de limpeza urbana – Fica 
rescindido amigavelmente o contrato administrativo 
n° 134/2021, a contar da data de 06/01/2022.

Resumo de Termos de Convênios
TermoTermo de Convênio DAER Nº AJ/CN/008/21 FPE 
Nº 2149/2021 – Celebrado com o Estado do Rio 
Grande do Sul, por intermédio do Departamento 
Autônomo de Estradas de Rodagem. Vigência: 07 
meses a contar de 17/12/2021.
TermoTermo de Convênio MAPA nº911130/2021- 
Plataforma +Brasil N.520503/2021 – Celebrado a 
união, por intermédio do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento/Mapa, ao município de 
Santa Tereza/RS. Vigência: 32 meses.

Resumo de Termos de Cessão de Uso
TermoTermo de Cessão de Uso nº 453/2021 – 
Motoniveladora, cessão de uso firmado através 
Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria 
da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e 
o Município de Santa Tereza. Vigência: 60 meses.

Resumo de Contratos de Processo Seletivo
TermoTermo Aditivo nº 001/2021 – Referente ao contrato 
administrativo por tempo determinado n° 003/2021 – 
Contratado: AUGUSTO AGENOR TEPOUVEN – 
Cargo: Operário – Prorrogado por mais 06 (seis) 
meses, a contar da data de 20/12/2021.
TermoTermo Aditivo nº 001/2022 - Referente ao contrato 
administrativo por tempo determinado n° 004/2021 – 
Contratado: MARIBEL PERUFFO – Cargo: 
Fonoaudiólogo(a) – Prorrogado por mais 06 (seis) 
meses, a contar da data de 11/01/2022.
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54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

CURSO
GRÁTIS
DE COSTURA
INDUSTRIAL 

INÍCIO DAS AULAS: fevereiro 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

Interessados devem enviar currículo para o e-mail 
pessoal@gdom.com.br ou comparecer na Malhas G'Dom
(Rua Tietê, 568 B.Imigrante), de 2ª a 6ª feira em horário comercial.VAGAS LIMITADAS

Empresa do ramo moveleiro
da Região Metropolitana

está contratando:

Todos os cargos exigem experiência na área de MÓVEIS.
Salário compatível com a função e benefícios.

Interessados devem enviar o currículo para
rosangelavendruscolo66@gmail.com | 51 99685 7308

ANALISTA DE PCP
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICA-SE O EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 – 
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura 
Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resoluções do FNDE relativas ao 
PNAE. Nova data de abertura: 07/02/2022, às 9h.
EDITALEDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 – Objeto: execução da 
pintura externa do prédio da prefeitura municipal de Santa Tereza/RS. Data 
de abertura: 27/01/2022, às 9h.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 – Objeto: contratação de 
empresa especializada para coleta, transporte, tratamento final de resíduos 
infectantes grupo A, B e C oriundos serviços de saúde da Prefeitura 
Municipal de Santa Tereza. Data de abertura: 28/01/2022, às 9h.
EDITALEDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 – Objeto: Contratação de 
empresa especializada para a realização de licenciamento ambiental de uma 
obra de pavimentação de Rodovia Municipal na Linha Graciema Alta, Santa 
Tereza/RS. Data de abertura: 01/02/2022, às 9h.
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – Objeto: contratação de 
empresa para realizar transporte escolar em dois trajetos no município de 
Santa Tereza/RS. Data de abertura: 02/02/2022, às 9h.

AUXILIAR DE SERVIÇOS - SENAI BENTO GONÇALVES - CÓDIGO 28650

AJUDANTE GERAL
10 VAGAS 

Interessados devem comparecer na empresa (Rua Tietê, 568, Bairro Imigrante)
de 2ª a 6ª feira, em horário comercial, com a Carteira de Trabalho

GREPAR HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA 
REDUÇÃO DE CAPITAL 
ATA DE REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL 

ATA DE REUNIÃO ENTRE SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA

GREPAR HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA | CNPJ: 37.063.172/0001-14

DDA DATA, DA HORA E DO LOCAL: Em 02 de agosto de 2021, às 13:00 horas, no escritório da sede da empresa 
GREPAR HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA, com endereço na Rua Zulmiro de Rossi, n.º 260, Bairro Universitário, no 
município de Bento Gonçalves (RS), CEP 95.705-348, devidamente registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul 
sob o NIRE 43208659639, em 05 de maio de 2020, inscrita sob o CNPJ n.º 37.063.172/0001-14. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Foi realizada Reunião entre sócios desta sociedade limitada, dispensando-se a publicação dos editais de convocação em 
conformidade com o Artigo 1.072, § 2º, da Lei 10.406/02, onde compareceram e compuseram a mesa, os seguintes 
sócios:sócios: GUILHERME GREGORY DANNER BRUSCHI, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da Carteira de 
Identidade nº 4097280095 expedido pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 023.697.460-25, nascido em 27/05/1994, 
residente e domiciliado na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado Filho, nº 112, Apto 1001, Bairro Cidade Alta, no município 
de Bento Gonçalves (RS), CEP 95.700-360, ANADIRTE DANNER BRUSCHI, brasileira, viúva, empresária, portadora da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 00377110284 expedida pelo DETRAN-RS, inscrita no CPF sob o nº 325.857.480-49, 
residente e domiciliada na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado Filho, nº 112, Apto 1001, Bairro Cidade Alta, no município 
dede Bento Gonçalves (RS), CEP 95.700-360, GUSTAVO ALEX DANNER BRUSCHI, brasileiro, solteiro, maior, empresário, 
portador da Carteira de Identidade nº 4097723961 expedido pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 023.697.440-81, 
nascido em 07/03/1996, residente e domiciliado na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado Filho, nº 112, Apto 1001, Bairro 
Cidade Alta, no município de Bento Gonçalves (RS), CEP 95.700-360, PAULO BRUSCHI, brasileiro, casado sob o regime 
de comunhão universal de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº. 1018596559, expedida pela SSP/RS 
e inscrito no CPF sob o nº. 380.138.350-49, nascido em 21/08/1962, residente e domiciliado na Rua Zulmiro de Rossi, nº 
260,260, Bairro Universitário, no município de Bento Gonçalves (RS), CEP 95705-348 e MERCADO DE ALIMENTOS 
GREPAR LTDA, sediada na Rua Giovani Girardi, nº 191, Bairro Progresso, no município de Bento Gonçalves (RS), CEP 
95.705-120, inscrita no CNPJ sob o nº. 88.671.151/0001-12, com seu contrato social devidamente registrado na Junta 
Comercial do Rio Grande do Sul sob o NIRE 43200990816, em 29 de junho de 1976, representado neste ato por seu 
administrador não sócio PAULO BRUSCHI, identificado anteriormente, que integralizam conjuntamente 100,00% (cem por 
cento) do capital social da sociedade limitada. Portanto, foi alcançado quórum legal para se efetivar esta assembleia, a 
qualqual teve como ordem do dia discutir e reduzir o capital social da empresa. Foi nomeado o sócio PAULO BRUSCHI como 
presidente da reunião e o sócio GUILHERME GREGORY DANNER BRUSCHI como secretário. DAS DELIBERAÇÕES: 
Iniciada a reunião, os sócios decidiram pela desincorporação do imóvel citado no contrato social, cláusula V, alínea h, no 
capital social, pelo MERCADO DE ALIMENTOS GREPAR LTDA, qual seja: " h) IMOVEL: Terreno Rural constituído pela 
área nº 1, formada por parte do Lote Rural nº 4, da Linha Graciema, neste município, com área superficial de 6.000,00m² 
(seis mil metros quadrados), sem benfeitorias, com as seguintes medidas e confrontações: ao NORTE, na extensão de 
36,67m,36,67m, com área remanescente; ao SUL, por uma linha curva, na extensão de 40,01m, com a RS 444, ao LESTE, na 
extensão de 156,02m, com terras de Noilves Brandelli de Bacco e seu esposo Oscar Grasselli, Irineu Domingos Brandelli 
e sua esposa Magali de Oliveira Brandelli, Oscar Brandelli e sua esposa Vera Lucia Peres Costa Brandelli, Maristela Maria 
Brandelli Trevisan e seu esposo Andre Gustavo Alves dos Santos ; e ao OESTE, na extensão de 171,99m, com terras de 
Vinícola Marco Luigi - ME. - INCRA nº 9501225150194, em conjunto com outro imóvel; Denominação do Imóvel Rural: não 
consta;consta; Localização do Imóvel Rural: Parte do Lote Rural nº 4, Linha Graciema, neste município; Módulo Rural: 0,0000ha; 
Nº Módulos Rurais: 0,00; Módulo Fiscal: 12,0000ha; Nº Módulos Fiscais: 0,3000; F.M.P. 2,0000ha, Área Total: 3.6000 ha; 
em nome de IRINEU DOMINGOS BRANDELLI, brasileiro, CPF 253.281.820-49; CCIR nº 02957115098 - Exercício 
2006/2007/2008/2009, com taxa quitada em data de 17.05.2010, conforme matrícula 57.313, folhas 01, 01v, 02, no Livro 
nº 2 - Registro Geral, no Registro de Imóveis da Comarca de Bento Gonçalves/RS, no valor de R$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil reais)." Desta forma, definiram que o capital social deve ser reduzido de R$ 2.500.100,00 (dois milhões, 
quinhentosquinhentos mil e cem reais) para R$ 2.380.100,00 (dois milhões, trezentos e oitenta mil e cem reais). Após a análise da 
redução de capital social os sócios definiram que será registrada uma nova alteração contratual informando o novo capital 
social. DO ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Por fim, a palavra foi concedida àquele que dela quisesse fazer 
uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Não existindo manifestações, a Presidente encerrou a reunião 
às 14hrs e 10 min. O Secretário lavrou a presente ata e executou a sua leitura, que em seguida foi assinada de forma 
eletrônica pelo Presidente, Secretário e demais sócios presentes. Bento Gonçalves (RS), 02 de agosto de 2021. 
GUILHERMEGUILHERME G. DANNER BRUSCHI - CPF: 023.697.460-25, ANA DIRTE DANNER BRUSCHI - CPF: 325.857.480-49, 
GUSTAVO ALEX DANNER BRUSCHI - CPF: 023.697.440-81, PAULO BRUSCHI - CPF: 380.138.350-49 e MERCADO DE 
ALIMENTOS GREPAR LTDA - CNPJ: 88.671.151/0001-12.

Publicado nos Cadernos da Indústria e Comércio (DIC) do Rio Grande do Sul em 31 de agosto de 2021.
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Eduarda Bucco
O crescimento saudável de 

uma criança envolve uma série de 
fatores que, muitas vezes, são des-
conhecidos por famílias com difi-
culdades financeiras, sociais e/ou 
emocionais. Em Bento Gonçalves, 
mais de 40 famílias dos bairros 
Pomarosa, Juventude, Municipal, 
Conceição, Tancredo, Santa Hele-
na, Santa Marta, Fátima, Progresso, 
Maria Goretti e Borgo têm rece-
bido um auxílio importante para 
oportunizar o desenvolvimento de 
seus filhos. Por meio dos progra-
mas sociais Primeira Infância Me-
lhor (PIM), do governo do RS, e do 
Criança Feliz, do governo federal, 
essas crianças têm sido contem-

Primeira infância
Programas sociais auxiliam no desenvolvimento 
saudável de dezenas de crianças em Bento
Por meio dos 
programas Primeira 
Infância Melhor (PIM) 
e Criança Feliz, uma 
equipe da prefeitura 
visita semanalmente a 
residência de famílias 
com gestantes e 
crianças na primeira 
infância do município, 
a fim de orientar e 
sugerir brincadeiras e 
atividades saudáveis 
e promover o 
fortalecimento do laço 
familiar

pladas semanalmente com a visita 
de uma profissional da prefeitura 
de Bento Gonçalves. Durante esses 
momentos, as famílias recebem 
orientações e sugestões de brinca-
deiras e atividades que estimulem 
habilidades motoras, cognitivas, 
emocionais, de comunicação e de 
linguagem. “O objetivo maior é en-
sinar o protagonismo para cuidar. 
Dar autonomia para a família cui-
dar de uma forma que favoreça o 
desenvolvimento integral da crian-
ça”, explica a especialista na primei-
ra infância e coordenadora dos pro-
gramas, Tiana Malta Zanetti.

Em Bento, o PIM existe desde 
2004 e se juntou ao Criança Fe-
liz nos últimos anos, funcionando 
como um só programa. A ação é 
conjunta entre as secretarias de 
Saúde, Educação e Desenvolvimen-
to Social. Por meio dos programas 
são atendidas crianças de 0 a 6 
anos, além de gestantes, encami-
nhadas a partir de unidades de saú-
de, escolas, creches, Conselho Tute-
lar e CRAS II. Para tanto, as famílias 
precisam aceitar e querer o aten-
dimento. “As famílias que aceitam 
participar recebem um visitador 
em suas casas, que leva orientações 
e sugestões de brincadeiras e ativi-
dades, quando ensinam e demons-
tram como fazer”, comenta Tiana. 
“É através dessas atividades que 
observamos os ganhos no desen-
volvimento da criança. E através da 
Caderneta da Criança, bem como 
do guia de visitação domiciliar, po-
demos observar os marcos do de-
senvolvimento”, complementa. 

Já em relação às gestantes, o 
visitador é responsável por levar 
informação confiável e de qualida-
de para garantir que a família, prin-
cipalmente a futura mãe, sinta-se 
segura durante o período da gravi-
dez, além de auxiliar no fortaleci-
mento do vínculo entre mãe e bebê.  
O objetivo desses visitadores, em 
resumo, é levar informação para 
as famílias, embasadas em estudos 
sobre a primeira infância, para que 
elas possam estimular suas crian-
ças, prepará-las para a escola e, 
dessa forma, investir em seu futuro. 

Atualmente, Bento conta com 
três visitadoras, que são acadêmi-
cas dos cursos de Psicologia e Pe-
dagogia: Suelen Cássia Dias; Emily 
Pinsetta Dalpian e Julia Ferreira 
Guedes. A partir da visita dessas 
profissionais, as crianças são obser-
vadas de perto. A cada três meses, 
é preenchido um formulário que 
registra os ganhos em seu desen-
volvimento ou indica a necessidade 
do fortalecimento de alguma habi-
lidade. Fora das casas, um grupo 
técnico municipal (GTM) debate e 
organiza as demandas constatadas 
durante as visitas. “Conseguimos 

também encaminhar demandas es-
pecíficas de algumas crianças, que, 
através do comitê gestor (GTM), 
são repassadas para as redes de 
apoio”, complementa Tiana, que 
vem atuando com políticas volta-
das à primeira infância desde 2008, 
inclusive em estados como Acre, 
Amazonas, Roraima e Rondônia. 

“A partir desses programas 
conseguimos acompanhar um fazer 
diferente e melhorado. Consegui-
mos levar informação e podemos 
perceber um diálogo diferenciado 
(mais potente e conhecedor) dos 
cuidadores das crianças atendidas”, 
analisa. “Já é bastante entendido 
por mim (que sou parte desse mo-
vimento pela infância), que só po-
deremos viver num mundo melhor 
e, principalmente, de igualdade, 
quando conseguirmos dar qualida-
de às vivências de todas as infân-
cias”, finaliza Tiana. 

Total de atendimentos 
em Bento até hoje

Famílias: 1.939
Gestantes: 467
Crianças: 2.224

Fotos: arquivo pessoal

IFRS suspende 
atividades presenciais

Aumento de casos

O Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul (IFRS), Campus 
Bento Gonçalves, emitiu um 
comunicado na última sexta-
-feira, 07/01, suspendendo 
temporariamente as atividades 
acadêmicas presenciais. A deci-
são foi tomada em reunião pelo 
Comitê Local para Prevenção, 
Monitoramento e Controle da 
Covid-19, em virtude do aumen-
to de casos em Bento e região. A 
princípio, a suspensão é válida 
até o dia 21/01.

Com isso, o campus retorna 
à Fase 2 do Plano De Retorno 
Presencial Gradual, aprovado 
pelo Conselho Superior (Con-
sup) do IFRS.

No comunicado, a institui-
ção de educação ainda informa 
que a reitoria emitiu, também 
na sexta-feira, 07/01, um ofício 
apresentando recomendações 
para “avaliação das atividades 
presenciais nas Unidades do 
IFRS no contexto do aumento 
dos casos da Covid-19”.

Divulgação

Último dia para matrículas no Estado
O 1º período da Chamada 

Pública Escolar da Rede Estadual 
ocorreu entre os dias 1º e 28 de 
novembro de 2021. A designação 
dos alunos que participaram já 
está disponível no site da Seduc. 
Basta clicar na aba “Chamada 
Pública Escolar” e selecionar o 
item “Consulta de Candidato”. A 
efetivação das matrículas e entre-
ga das documentações termina 
nesta sexta-feira, 14/01. As ins-

crições e transferências somente 
serão efetivadas com a matrícula 
presencial nas escolas e mediante 
a entrega dos documentos: cer-
tidão de nascimento do aluno ou 
RG, comprovante de escolaridade; 
comprovante de residência do res-
ponsável; RG do responsável; para 
alunos do 1º Ano do Fundamental 
- Cartão Nacional de Saúde, Núme-
ro de Identificação Social e cartei-
ra de vacinação.

1º período da Chamada Pública
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Líderes de Bento projetam 2022
Perspectivas 

Em meio a incertezas econômicas e sanitárias, lideranças locais avaliam cenário para este novo ano

“O maior desafio vencido pela 
Movergs foi a definição da nova 
data para a realização da Fimma. 
A previsão era 2021, mas por uma 
decisão estratégica em parceria 

com o Sindmóveis, ocorrerá em conjunto com a 
Movelsul – em março de 2022. Graças ao trabalho 
de toda a equipe, repensamos a formatação das 
feiras e garantimos que o evento será o mais van-
tajoso possível a todos os expositores. Também 
tivemos uma grande conquista: a 2ª edição do 
Fimma Inova foi um sucesso, tanto que já estamos 
programando mais uma para o ano que vem”.

“Em 2021 enfrentamos um grande de-
safio junto às indústrias do polo moveleiro: 
lidar com a falta de matéria-prima e os cons-
tantes aumentos de preços que impactaram 
praticamente toda a cadeia produtiva. Mas, 

entendendo que os momentos difíceis vêm e vão, nos man-
temos próximos aos associados para fortalecer as empresas. 
Na contrapartida, estamos muito otimistas com a realização 
de Fimma e Movelsul em março de 2022. Juntas, as feiras vão 
criar um ambiente completo para a retomada de networking 
e bons negócios”

Vinícius Benini, 
presidente do Sindmóveis

Rogério Frâncio, 
presidente da Movergs

“Atravessamos os dois últimos anos, literalmente, sobrevivendo. O 
aquecimento das vendas do varejo diante do Natal de 2021 deram um fô-
lego aos lojistas, mas novamente estamos diante de um momento que exi-
ge muitos cuidados. Aprendemos, desde o início de 2020, a lidar com esta 

pandemia, mostrando que o comércio não é o propagador do vírus. Aliás, o comércio deu 
show de protocolo de segurança, seguindo todas as regras. Além disso, o setor se viu diante 
de uma situação nunca antes vivida, tendo que acelerar estratégias digitais de venda, pas-
sando a utilizar ferramentas como WhatsApp, e-commerce, site, Market place e por aí vai. 
Com a propagação de novas variantes e da própria gripe estamos, mais uma vez, diante de 
um cenário temeroso. É evidente que com a imunização a taxa de internações e mortes caiu 

expressivamente, mas a contaminação segue acele-
rada. Diante disso, fica difícil fazermos uma previsão 
otimista. Mesmo assim, esperamos que todos, lojistas 
e consumidores, se cuidem, sigam as regras de segu-
rança e sejam responsáveis nas suas ações. Somente 
assim, sairemos dessa. Quanto às vendas, o desempe-
nho oscila diante das incertezas. Nós, do Sindilojas, 
vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para 
munir os empresários de estratégias capazes de en-
frentar o momento, evitando que mais empresas fe-
chem e garantindo que os empregos sejam mantidos”.

Daniel Amadio, presidente do 
Sindilojas Regional Bento

“O ano foi de construção, de 
abrir novos caminhos para Bento 
Gonçalves.  E quando falo em cons-
trução não são somente as obras, 
aquelas de concreto, mas espe-

cialmente as comunitárias, de aproximação com 
cidadão. Investimos na educação, saúde, geração 
de emprego, no futuro de nossa cidade. Qualifica-
mos serviços, ampliamos atendimento, estivemos 
nos bairros com os mutirões de limpeza, pintura, 
obras, iluminação e outras ações. Trabalhamos o 
simples com excelência. O Hospital público ga-
nhou mais etapas, e estão em andamento o bloco 
cirúrgico, farmácia pública e os elevadores. Na 
educação, são construídas três novas escolas, e 
trabalhamos para ampliação de vagas e melhoria 
nos índices educacionais. Para o próximo ano, 
vamos fortalecer ainda mais o turismo e ampliar 
os projetos de infraestrutura. Feliz ano novo e um 
2022 de muitas realizações para todos!”

Diogo Siqueira, prefeito de Bento Gonçalves

De novo
Petrobras anuncia 
aumento nos 
preços da gasolina 
e do diesel

A Petrobras anunciou na 
terça-feira, 11/01, ajustes nos 
preços de venda de gasolina e die-
sel para as distribuidoras. Com a 
mudança, o preço médio de ven-
da da gasolina a distribuidoras 
passou de R$ 3,09 para R$ 3,24 
por litro. “Considerando a mistu-
ra obrigatória de 27% de etanol 
anidro e 73% de gasolina A para 
a composição da gasolina comer-
cializada nos postos, a parcela da 
Petrobras no preço ao consumi-
dor passou de R$ 2,26, em média, 
para R$ 2,37 a cada litro vendido 
na bomba. Uma variação de R$ 
0,11 por litro”, diz o comunicado.

Para o diesel, o preço médio 
de venda da Petrobras para as 
distribuidoras foi de R$ 3,34 para 
R$ 3,61 por litro. “Considerando 
a mistura obrigatória de 10% de 
biodiesel e 90% de diesel A para 
a composição do diesel comer-
cializado nos postos, a parcela da 
Petrobras no preço ao consumi-
dor passará de R$ 3,01, em média, 
para R$ 3,25 a cada litro vendido 
na bomba. Uma variação de R$ 
0,24 por litro”, diz.

Desde o dia 01/01, os gaú-
chos comemoravam a redução 
do preço dos combustíveis nas 
bombas com o fim das alíquotas 
de ICMS majoradas desde 2015. 
A projeção do governo do Estado 
era redução de até R$ 0,44 por li-
tro da gasolina comum, o que não 
chegou a ser visto na região. 

Fotos: Augusto TomasiDivulgação
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Cuidado com mal-entendidos ou fofo-
cas. Hora de lutar pelo o que quer na 
relação e investir mais no seu visual. 

Touro – 21/04 a 20/05
Aposte no seu jeito prático e foque nas 
tarefas. Momento é ideal para expres-
sar o que pensa e sente na relação.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Evite assuntos complexos e situações 
confusas. Nos relacionamentos, é me-
lhor dar um chega pra lá na indecisão.

Câncer – 21/06 a 21/07
Mantenha foco nas tarefas para evitar 
confusões. Se a coisa anda enrolada na 
relação, melhor deixar a fila andar. 

Leão – 22/07 a 22/08
Pra evitar confusões, controle a von-
tade de mandar. Abra o olho pra não 
deixar pessoas falsas se aproximarem.

Virgem – 23/08 a 22/09
Atenção à saúde e aos desentendi-
mentos no trabalho. Romance promis-
sor à vista. A dois, bom momento para 
passeio.
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Libra – 23/09 a 22/10
Tenha cautela com apostas e investi-
mentos. Atenção à saúde. No romance, 
procure se aproximar mais do par.

Escorpião – 23/10 a 21/11 
Evite trazer à tona discussões do passa-
do. No relacionamento, enfrente os per-
rengues e faça as mudanças necessárias. 

Sagitário – 22/11 a 21/12
Mantenha o foco para fugir de mal-en-
tendidos. Chance de romance promis-
sor. A dois, aposte na sua estratégia.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Planeje o orçamento para evitar descon-
trole das finanças.  Na relação, reconheça 
seus limites e aposte nas suas qualida-
des.
 
Aquário – 21/01 a 19/02
Não é um bom momento para mudan-
ças. No amor, tudo fica mais nítido. A 
dois, estarão mais seguros da relação.

Peixes - 20/02 a 20/03
Ouça sua intuição e afaste-se de pessoas 
falsas. Romance promissor à vista. A dois, 
hora de compromisso. 

Cinema 
Programação de 14/01 a 19/01

MOVIE ARTE SHOPPING 
BENTO GONÇALVES 1

Sing 2
Animação, livre, 109 minutos.
Diariamente, 18h30, dublado.
Dias 14, 15, 16, 18 e 19, 13h40, 16h e 20h40, 
dublado.
Dia 17, 15h, dublado.
Dia 17, 20h40, legendado.

Homem-Aranha: sem volta para casa 
Ação, 12 anos, 150 minutos.
Dias 14, 15, 17, 18 e 19, 20h40, dublado.
Dia 16, 20h40, legendado. 

MOVIE ARTE SHOPPING
BENTO GONÇALVES 2

Homem-Aranha: sem volta para casa 
Ação, 12 anos, 150 minutos.
Dias 14, 15, 16, 18 e 19, 14h e 17h, dublado.
Dia 17, 16h, dublado.

Matrix Ressurections
Ficção, 12 anos, 148 minutos.
Diariamente, 20h, dublado.

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 8

Pizza de Frigideira sem Glúten

INGREDIENTES
-1 xícara de aveia
- 2 colheres (chá de fécula de batata
- 1 colher (chá) de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- 2 colheres (sopa) de azeite
- meia xícara (chá) de leite
- 4 colheres (sopa) de molho de tomate
- 1 e meia xícara (chá) de ricota amassada
- meia xícara (chá) de tomates-cereja cortados ao meio
- 2 colheres (sopa) de folhas de manjericão

MODO DE PREPARO
Em um recipiente, misture todos 
os ingredientes até que forme 
uma massa homogênea. Coloque 
metade da massa em uma frigideira 
untada com azeite e deixe dourar. 
Vire o disco, acrescente metade 
do molho de tomate e cubra com 
metade da ricota, dos tomates-
cereja e do manjericão. Repita o 
procedimento e sirva a seguir.

Sete Erros | Respostas na página 8

Solução

BANCO 9

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

TRT
FREQUENTE

TEAMANUAL
ARROZGALÃ

RSOARCO
DORATONO

DECRESCER
MESAASSE
DEPGRATAS

NOTARABI
GSB

ITCON
ROTAABANA

MARTIRE
AA

XEOITO
ARRANHACEU

A

Nana
Caymmi,
cantora
da MPB

Material
da bola

de bilhar

Apelido
de Marília
Gabriela

(TV)

Agrade-
cidas

Deputado
(abrev.)

Reflete
o rendi-
mento
escolar

Caminho
marítimo
ou aéreo

Ignácio
Coqueiro,

diretor
de TV

Palavra 
que indica

alter-
nativa

Número
de horas

ideal para
se dormir

Comum;
repetitivo

Time, 
em inglês

Que dura
365 dias
Caçoar
(gíria) 

O mocinho
da novela
Acender
(o fogo) 

Não
acentuado

Cálcio
(símbolo)

Bater 
(as horas) 
Solução de
problema

Pessoa
que sofre
Edifício

muito alto

Sacode
o leque

Sílaba de
"tenda"

Unidade da
Informática
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mineira

Ritmo
baiano
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Robin (HQ)

Sulcar (a terra)
Eletrodoméstico
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Com, em
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de milho
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do bairro
Tornar mais
espesso 
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analgésico

Possuí-
mos 

Consoante
de "aqui"

Diminuir

Móvel de
refeitórios

Sacerdote
judeu

Aí está
(pop.)

Produtos
de higiene

Despida;
desnuda

Atração de bares
em dias de jogos

No
caso de

Arremes-
sa; joga

3/bit — con — taí. 4/team. 5/araxá — telão. 6/resina.

MOVIE ARTE SHOPPING 
BENTO GONÇALVES 3
Pânico
Terror, 14 anos, 114 minutos.
Dias 14, 15, 16, 18 e 19, 13h40, 16h e 21h, du-
blado.
Dia 17, 15h, dublado.
Diariamente, 18h30, dublado.
Dia 17, 21h, legendado.

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 1
Sing 2
Animação, livre, 109 minutos.
Dias 14, 15, 16, 18 e 19, 13h40, 16h e 20h40, 
dublado.
Dia 17, 15h, dublado.
Diariamente, 18h30, dublado.
Dia 17, 20h40, legendado.

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Homem-Aranha: sem volta para casa 
Ação, 12 anos, 150 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.
Dias 15, 16, 18 e 19, 17h, dublado.
Dias 14 e 17, 17h, legendado.
Dias 14, 15, 16, 17 e 19, 20h30, dublado.
Dia 18, 20h30, legendado. 

ADVOGADA | OAB/RS 98.202

ADVOGADA | OAB/RS 110.426

Rua Visconde de São Gabriel, 392, sala 72,
Edifício São Gabriel, Cidade Alta, BG

54 3125 0759

54 99959 9512 | 54 98435 7252

TRABALHISTA • INSS • ALIMENTOS 
DIVÓRCIOS  • INVENTÁRIOS • CONTRATOS

CONSUMIDOR • COBRANÇAS
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Em visita a Bento, Regina Becker assina 
repasse de R$ 51 mil para castrações

Cães e gatos

Iniciativa faz parte do 
programa estadual 
Melhores Amigos – 
Bicho Sente como 
Gente e irá se somar 
ao orçamento de 
mais de R$ 300 mil 
do Poder Público 
municipal para 
castrações em 2022

Eduarda Bucco
A ativista da causa animal e 

secretária estadual Regina Becker, 
da pasta de Igualdade, Cidadania, 
Direitos Humanos e Assistência 
Social (SICDHAS), esteve em Bento 
Gonçalves na tarde desta terça-fei-
ra, 11/01, assinando um convênio 
com a prefeitura municipal. A par-
tir do programa Melhores Amigos 
– Bicho Sente como Gente, será 
destinado o valor de R$ 51 mil para 
Bento, o que permitirá a castração 
de cerca de 400 animais. “Para tan-
to, tem que haver uma contrapar-
tida do município de, no mínimo, 
15% desse valor. Há municípios 
que estão investindo mais 30%”, 
ressaltou a secretária durante assi-
natura do convênio. “E o meu pedi-
do para o município é que, a partir 
desse recurso, a rede de proteção 
seja participante na indicação das 
pessoas que mais precisam dessas 
castrações. Porque é a rede que co-

nhece a realidade dos bairros mais 
vulneráveis e das pessoas que têm 
muitos animais. A gente precisa 
dessa integração”, solicitou.

O encontro contou com a pre-
sença do prefeito Diogo Siqueira, 
do secretário de Meio Ambiente, 
Claudiomiro Dias; do secretário 
de Desenvolvimento Social, Edu-
ardo Viríssimo; do secretário-ad-
junto de Saúde, Gilberto Júnior; 
e do vereador Ari Pelicioli. Além 
das autoridades, estiveram pre-
sentes protetores da causa ani-
mal, que aproveitaram a ocasião 
para expor alguns dos principais 
problemas do município em re-
lação aos animais. Uma das su-
gestões levadas à secretária e ao 
prefeito foi a idealização da casa 
de passagem, para abrigar tempo-
rariamente animais resgatados, 
além da concretização da delega-
cia especializada em investigação 
de maus-tratos.

Sobre o recurso destinado às 
castrações, Regina ressaltou que o 
Estado precisa repassar todos os 
valores antes do dia 25 de janeiro, 
por conta das restrições do ano 
eleitoral e da adesão ao regime de 
recuperação fiscal com o governo 
federal. O valor total destinado pelo 
Estado aos animais em 2022 é de 
R$ 12 milhões. “Ao longo deste ano, 
como não poderemos fazer novos 
repasses, vamos abrir processos li-
citatórios na região Metropolitana, 
na Serra Gaúcha e na região Central 
do Estado. Vamos investir R$ 9,5 
milhões na contratação de clíni-

cas ou universidades interessadas, 
para fazerem as castrações dos ani-
mais junto às prefeituras”, revelou. 
“Por volta de julho devem iniciar 
as castrações em grande quantida-
de nessas três regiões”, adiantou a 
secretária.

O programa Melhores Amigos 
do Estado foi instituído em agosto 
de 2021, destinando verbas para 
castrações a todos os municípios 
acima de 30 mil habitantes. Além 
disso, o programa contemplou 
uma grande campanha de sensi-
bilização e educação da população 
contra maus-tratos. Durante sua 
fala, Regina destacou a importân-
cia do município abraçar a causa 
animal e buscar soluções como a 
cedência de um espaço para fu-
turamente abrigar uma casa de 
passagem e clínica veterinária. 
“Existe um pouco de descrédito do 
município em relação às políticas 
públicas dos animais. Foram várias 
reuniões com a prefeitura de Ben-
to, várias tentativas para avançar 
na causa e não conseguimos. Então 
precisamos ser parceiros”, frisou. 
“E fica o pedido para a prefeitura 

conseguir um terreno para os ani-
mais, para que possamos juntar 
forças entre Poder Público e co-
munidade. Algumas pessoas aqui 
da Serra deverão se interessar em 
montar essa estrutura”, continuou.

Durante sua fala, o secretário-
-adjunto de Saúde, Gilberto Junior, 
frisou a reformulação do novo edi-
tal para contratação de clínicas ve-
terinárias, que deverá ser lançado 
nas próximas semanas. Além das 
castrações, o novo edital contem-
plará serviços de pré e pós-ope-
ratório, exames ambulatoriais, até 
três diárias de internação, táxi-dog 
de urgência e sistema de urgência 
e emergência. “Fizemos orçamen-
tos com diversas clínicas e che-
gamos a um valor médio de cada 
modalidade. O edital vai ser ho-
mologado e, em breve, as clínicas 
já poderão se credenciar”, afirmou.

Neste ano, Bento irá investir 
mais de R$ 300 mil em castrações, 
valor que será ampliado com a 
verba de R$ 51 mil destinada pelo 
Estado e com outras duas emen-
das parlamentares que deverão, 
também, chegar em breve.

Divulgação/Felipe Farias

Em Garibaldi

A defesa do prefeito eleito de 
Garibaldi, Alex Carniel (PP), atu-
alizou ao SERRANOSSA nesta se-
mana sobre a situação do proces-
so judicial que o afastou do cargo 
em novembro do ano passado. A 
ação iniciou ainda em 2020, quan-
do a chapa derrotada nas eleições 
entrou com duas ações distintas 
na Comarca de Garibaldi: uma de 
impugnação de mandato eletivo e 
uma de investigação judicial eleito-
ral. Entretanto, a Justiça de Garibal-
di julgou os pedidos improceden-
tes e Carniel assumiu o mandato. 
Diante do fato, a chapa derrotada 
recorreu ao Tribunal Regional Elei-
toral (TRE), onde por 4 votos a 3 os 
desembargadores determinaram o 
afastamento imediato de Carniel e 
do vice eleito Sérgio Chesini. 

A decisão foi imposta devido 
a supostas irregularidades que 
teriam sido cometidas durante a 
campanha eleitoral da chapa. O 
principal ponto ressaltado pelo 

Defesa de prefeito afastado aguarda 
resposta de recurso em Brasília 
solicitando retorno ao cargo

TRE foi a colocação de equipamen-
to de rastreamento e captação de 
áudio por parte dos investigados 
em veículos de Antonio Cettolin 
(MDB), que era prefeito de Garibal-
di e apoiava a candidatura Antonio 
Fachinelli e Eldo Milani; bem como 
do então chefe de gabinete, Micael 
Carissimi, representante da coliga-
ção. Com isso, a defesa do prefeito 
eleito recorreu ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), em Brasília, 
onde todo o processo, inclusive 
o pedido de retorno imediato ao 
cargo, serão reavaliados. Entre-
tanto, devido ao recesso do Poder 
Judiciário, o recurso ainda não foi 
analisado. 

Na data do afastamento da 
chapa eleita assumiu a posição 
de Carniel a então presidente da 
Câmara de Vereadores Márcia Pe-
dersetti (PP). No dia 03/01, diante 
das novas eleições da Casa, o novo 
presidente José Bortolini (PDT) as-
sumiu como prefeito em exercício. 

Inscrições para castrações gratuitas 
pela prefeitura iniciam no dia 17

Inicia na segunda-feira, 17/01, 
o período de inscrições para cas-
tração de cães e gatos. O cadastra-
mento segue até o dia 28 de janeiro 
e deve ser realizado pelo telefone 
3055-7115. Os critérios são: ani-
mais de pessoas de baixa renda, 
até dois salários mínimos, que não 

estejam cadastradas em programas 
sociais; animais sob a responsabi-
lidade de ONGs ou de protetores; 
proprietários que recebam benefí-
cios sociais; demais munícipes que 
não se enquadram nos critérios 
acima serão encaixados após aten-
dimento dos prioritários.

Oportunidade

Cartórios gaúchos registraram 13 
mortes de crianças de 5 a 11 anos por 
COVID-19 desde o início da pandemia

Levantamento

Com vacinação recentemente 
aprovada pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), as 
crianças entre 5 e 11 anos totaliza-
ram 13 falecimentos por Covid-19 
desde o início da pandemia. Este foi 
o número de óbitos para esta faixa 
etária registrados pelos Cartórios 
de Registro Civil gaúchos no perí-
odo de março de 2020 à primeira 
semana de janeiro de 2022.

O levantamento mostra ainda 
que as crianças mais afetadas pela 
doença foram aquelas de seis anos, 
com três mortes registradas, segui-
da pelas que tinham sete, oito, dez 
e 11 anos, com dois falecimentos 
registrados em cada uma destas 
idades. Crianças de cinco e novo 
anos totalizaram um óbito cada.

Os dados contabilizados fazem 
parte do Portal da Transparência 
do Registro Civil, base de dados 
que reúne as informações de nas-
cimentos, casamentos e óbitos 
registrados pelos 7.663 Cartórios 
brasileiros -, administrada pela 
Associação Nacional dos Registra-
dores de Pessoas Naturais (Arpen-
-Brasil), e que retrata ainda que 
esta faixa etária registrou cinco 
mortes em razão de Síndrome Res-
piratória Aguda Grave (SRAG), uma 
por causa indeterminada e duas 
por morte súbita.

O ano de 2021 foi aquele que 

registrou o maior número de mor-
tes cuja causa mortis consta como 
Covid-19 (nove), enquanto, em 
2020, foram quatro. Na primeira 
semana de janeiro de 2022 não 
foram contabilizados óbitos por 
Covid-19 de crianças entre 5 e 11 
anos, embora os Cartórios de Re-
gistro Civil tenham o prazo legal de 
até 10 dias para enviar os dados ao 
Portal da Transparência do Regis-
tro Civil.

“Os números publicados no 
Portal da Transparência, disponibi-
lizam os óbitos registrados em Car-
tórios de Registro Civil e informam 
a sociedade sobre o atual estágio 
da pandemia. No caso das crianças, 
os tristes números também fazem 
parte do momento que estamos 
vivendo e indicam que a vacinação 
pode ser o melhor caminho para 
salvar vidas”, destaca Sidnei Bir-
mann, presidente da Arpen-RS.

Contabilizando-se todas as 
mortes por causas naturais no Rio 
Grande do Sul, a faixa etária entre 

5 e 11 anos registrou 196 óbitos, 
sendo 83 em 2020 e 112 em 2021. 
Dentre as causas de mortis seg-
mentadas pelo Portal, Septicemia 
foi a causa de 30 mortes, Pneumo-
nia (25), AVC (12), Insuficiência 
Respiratória (21) e Covid-19 (13). 
Importante constatar que os De-
mais Óbitos, que reúnem várias do-
enças não segmentadas no Portal, 
totalizaram 81 mortes.

Já no caso de Covid-19, as 
crianças entre 5 e 11 anos totaliza-
ram 324 falecimentos por Covid-19 
desde o início da pandemia. Entre 
os Estados brasileiros, São Pau-
lo, estado mais populoso do país 
respondeu percentualmente por 
22,8% dos óbitos de crianças nes-
ta faixa etária, seguido por Bahia 
(9,3%), Ceará (6,8%), Minas Ge-
rais (6,5%), Paraná (6,2%), Rio de 
Janeiro (5,9%) e Rio Grande do Sul 
(4%). Amapá, Mato Grosso e Tocan-
tins foram as unidades que regis-
traram o menor número de óbitos 
na faixa etária.

Reprodução

2021 encerra com maior 
percentual de famílias gaúchas 
endividadas da série histórica

Pesquisa da CNC

A pesquisa de Endividamento 
e Inadimplência dos Consumido-
res Gaúchos (PEIC-RS), da Confe-
deração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
encerrou o ano com o maior per-
centual de famílias endividadas 
desde o início da série histórica 
em janeiro de 2010. Divulgada 
pela Fecomércio-RS em 12 de 
janeiro, a pesquisa revelou que 
além do percentual de famílias 
endividadas ter aumentado, o 
percentual de famílias que se con-
sidera muito endividada também 
cresceu muito, o que liga um sinal 
de alerta para os próximos meses 
para a dinâmica da inadimplência, 
tendo em vista o encarecimento 
do crédito e a pressão inflacioná-
ria sobre os orçamentos domésti-
cos. O indicador de famílias com 
contas em atraso voltou a crescer, 
alcançando 26,8%, todavia o indi-
cador que mostra o percentual de 
famílias que não terão condições 
de pagar nenhuma das suas dívi-
das em atraso atingiu a mínima 
histórica: 2,4%.

Em dezembro de 2021, a PEIC 
registrou o recorde de famílias en-
dividadas: 88,7%. Em novembro 
de 2021, esse percentual era de 
86,1% e, em dezembro de 2020, 
correspondia a 71,6%. Esse au-

mento é mais sensível nas famílias 
de menor renda (até 10 salários 
mínimos) em que 90,9% registra-
ram a condição de endividadas (o 
maior percentual da série histó-
rica). Contudo, a alta também se 
verificou nas famílias de maior 
renda, passando de 75,5% em no-
vembro de 2021 para 79,6% em 
dezembro de 2021. A média da 
parcela da renda comprometida 
com dívidas foi de 21,0%, o que 
representou um aumento ante o 
mês anterior (20,2%), sendo de 
21,7% para as famílias com menos 
de 10 salários mínimos (S.M.) e de 
18,3% para as de maior renda. 
Outro ponto relevante a se desta-
car nesta edição diz respeito ao 
tempo de comprometimento com 
as dívidas. Atualmente, as famílias 
tem um comprometimento médio 
de 6,8 meses com o pagamento de 
dívidas e esse prazo teve aumento 
tanto em relação ao mês anterior 
(6,5 meses) quanto em relação ao 
mesmo período de 2020 (5,8%).

O alongamento do prazo pode 
estar sendo usado como uma es-
tratégia por parte das famílias 
para evitar uma alta maior na 
inadimplência ou a persistência 
da mesma. O indicador de dívidas 
em atraso registrou leve aumento 
indo de 25,3% em novembro de 

2021 para 26,8% em dezembro 
de 2021. Em relação a dezembro 
de 2020, o indicador ficou pratica-
mente estável (26,4%). A despeito 
do aumento, o nível do percentual 
ainda não preocupa, mas a traje-
tória de alta continuada inspira 
atenção. A conjuntura dos próxi-
mos meses pode se revelar bas-
tante desafiadora para as famílias, 
o que pode impactar na inadim-
plência.

Já o percentual das famílias 
que não terão condições de quitar 
suas dívidas dentro dos próximos 
30 dias registrou nova mínima 
histórica: 2,4%. Em novembro de 
2021, o percentual foi de 2,7% e 
em dez/21 de 9,6%. A continuida-
de das quedas no indicador revela 
que as famílias seguem sem medir 
esforços para manter em dia a qui-
tação de suas dívidas.

“O que temos visto é que o cré-
dito tem sido fundamental para as 
famílias se manterem consumindo 
nesses tempos de inflação elevada 
e dinâmica fraca do mercado de 
trabalho. E para isso continuar, é 
preciso preservar a adimplência, 
por isso tamanho esforço das fa-
mílias em evitar a persistência de 
contas em atraso.”, comentou Luiz 
Carlos Bohn, presidente do siste-
ma Fecomércio-RS.
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Previsão do tempo

15/01
17º
35º

Sol e aumento de nuvens 
de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite

14/01
16º
35º

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

16/01
17º
34º

Sol e aumento de nuvens 
de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite

Sol e aumento de nuvens 
de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite

17/01
19º
33º

Sol e aumento de nuvens 
de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite

Pandemia
Programação em espaços públicos 
do Bento em Vindima é cancelada 
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Estiagem já afeta captação de água pela Corsan
Barragem do 
Barracão está 
praticamente 
seca e Corsan já 
programa trabalho 
de desassoreamento 
para ampliar 
capacidade do local

Eduarda Bucco
Nesta semana o Rio Grande 

do Sul tem enfrentando uma das 
semanas mais quentes do verão, 
com temperaturas chegando aos 
40°C em diversos municípios. Na 
Serra Gaúcha, as temperaturas 
estão variando entre 16°C pela 
manhã e 32°C na parte da tarde. 
O motivo, conforme a meteoro-
logista Cátia Valente da Defesa 
Civil do Estado, é um sistema de 
alta pressão que passou a domi-
nar o tempo no RS. Essa massa de 
ar seco tem garantindo semanas 
sem chuvas e tempo firme pre-
dominante. E além de atingir a 
agricultura de todo o Estado, o 
tempo seco já tem prejudicado a 
captação de água de alguns muni-
cípios, como Bento Gonçalves.

Efeitos da seca

De acordo com o gerente da 
Corsan de Bento, Marciano Dal 
Pizzol, a situação ainda é “relati-
vamente tranquila” na Barragem 
São Miguel, principal abastece-
dora do município. O transbordo 
do local é de 15 metros e, no mo-
mento, a barragem está marcan-
do 13,5 metros – 1,5 abaixo do 
nível normal. “Ainda há bastante 
água”, tranquiliza. Entretanto, o 
problema está na Barragem do 
Barracão, responsável pelo abas-
tecimento de cerca de 20% dos 
imóveis do município. Por lá, a 
barragem está “praticamente 
seca em alguns pontos do dia”, re-
vela Dal Pizzol.

Diante dessa situação, a Cor-
san tem suprido a demanda do 
Barracão com a água da Barra-

gem São Miguel. Conforme expli-
ca Dal Pizzol, a captação de água 
em Bento é feita a partir de cinco 
grupos de motores. Quatro deles 
estão no Buratti e um está no Bar-
racão. “A partir dos motores do 
Buratti [que vem de São Miguel], 
mandamos água para o Barracão, 
onde misturamos as duas fontes. 
Quando há essas baixas no Bar-
racão, a gente acaba desligando 
o motor dali e aumentando a ca-
pacidade dos outros quatro, para 
que supram a demanda”, esclare-
ce. “Não supre completamente, 
porém ameniza bastante”, afirma. 
Dal Pizzol ainda complementa 
que não é possível deixar os mo-
tores trabalhando em sua rotação 
máxima, a fim de não causar um 
desgaste na estrutura e acontecer 

a queima dos bombeamentos. “Aí 
a situação ficaria crítica mesmo”, 
comenta.

Outra ação que deverá ser fei-
ta nos próximos dias pela Corsan 
é o trabalho de desassoreamento 
do arroio do Barracão. No local, 
é preciso um trabalho constante 
de limpeza. “É uma área onde há 
bastante despejo pluvial e, por se 
tratar da parte baixa da cidade, 
tudo desagua por ali, galhos, lixo 
das ruas…”, explica o gerente da 
Corsan.

Questionado se a comunida-
de já deve estar atenta ao raciona-
mento de água, Dal Pizzol ressalta 
que sempre é necessário fazer o 
uso consciente, “ainda que mo-
mentaneamente, a situação esteja 
relativamente tranquila”, diz.

Fotos: Diogo Zanetti

Servidores penitenciários 
aprovam ‘estado de greve’ e 
ameaçam parar no fim do mês

Reivindicações

Os servidores penitenciários 
decidiram por unanimidade de-
cretar ‘estado de greve’, após As-
sembleia Geral Extraordinária da 
categoria realizada na terça-feira, 
11/01. Na ocasião, a Associação 
dos Agentes, Monitores e Auxilia-
res Penitenciários do Estado do Rio 
Grande do Sul (Amapergs) entre-
gou as exigências aprovadas pelos 
servidores com prazo para Governo 
do RS atender até o fim do mês. De 
acordo com o Sindicato, se o Gover-
no não ceder, uma greve será de-
sencadeada no fim de janeiro.

Estavam presentes no Plenário 
Otávio Rocha da Câmara de Verea-
dores de Porto Alegre mais de 800 
servidores penitenciários que, na 
parte da tarde, promoveram dois 
atos, no Centro Administrativo 
(CAFF) e em frente ao Palácio Pi-
ratini, respectivamente. No CAFF, 
por volta das 14h30, a Amapergs 
Sindicato entregou ao secretário 
da SJSPS, Mauro Hauschild, e ao 
superintendente da SUSEPE, José 
Giovani Rodrigues, o que foi delibe-
rado em Assembleia. A categoria foi 
recebida na porta do CAFF diante 
da tropa de choque da Brigada Mi-

litar. Após, o mesmo documento foi 
entregue na Casa Civil, no Palácio 
Piratini.

“Entregamos nossa pauta. O 
Governo Eduardo Leite precisa ter 
essa sensibilidade. O sistema pri-
sional, os servidores, estão no limi-
te e a greve é iminente. O Governo 
precisa ceder para que o pior não 
ocorra”, salientou o presidente da 
Amapergs Sindicato, Saulo Felipe 
Basso dos Santos. A entidade repre-
senta mais de sete mil servidores 
penitenciários que atuam em 150 
casas prisionais em todo o RS.

As reivindicações
1. Substituição do atual superintendente 
da SUSEPE, José Giovani Rodrigues.
2. Publicação das promoções dos servi-
dores penitenciários até o fim do mês.
3. Responsabilização da SUSEPE e SJSPS 
por descumprimento do decreto que 
obriga a publicação das promoções.
4. Manutenção da carga horário de tra-
balho sem qualquer alteração.
5. Reposição da inflação igual ao que for 
concedido às demais forças da seguran-
ça pública do Estado como BM e PC.
6. Agilização na regulamentação da Po-
lícia Penal, que transforma servidores 
penitenciários em policiais penais, equi-
parando-os às demais polícias.


