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Novo público

Fotos Eduarda Bucco

Crianças com comorbidades começam a ser 
vacinadas contra a COVID-19 em Bento
No Centro de 
Referência Materno 
Infantil, uma das 
unidades que está 
aplicando a vacina, 
os primeiros a serem 
imunizados foram 
Enzo Gabriel Kunzler 
Banaletti, de 5 anos, 
e Miguel Ângelo 
Venzke Barcelos, 
de 8 anos

Eduarda Bucco
A vacinação contra a COVID-19 

em crianças teve início na tarde 
desta quarta-feira, 19/01, em Ben-
to Gonçalves – exatamente um ano 
após os primeiros vacinados con-
tra a doença no município. Nesta 
primeira etapa, estão sendo vaci-
nados os pequenos de 5 a 11 anos 
com comorbidades e as crianças 
indígenas. O município recebeu 
525 doses para esse primeiro pú-
blico e tem a expectativa de receber 
mais um lote ainda na sexta-feira, 
21/01, para dar início à vacinação 
infantil por idade. Durante a quar-
ta, 14 crianças foram imunizadas. A 
vacina aplicada é a da Pfizer e o es-
quema completo contemplará duas 
doses do imunizante pediátrico.

Em Bento, foram destinadas 
salas específicas para atender esse 

novo público no Centro de Referên-
cia Materno Infantil (rua Doutor 
Antônio Casagrande) e na Unidade 
Central (esquina da rua Júlio de 
Castilhos com a José Mario Môna-
co/no prédio do INSS). O atendi-
mento é de segunda a sexta-feira, 
das 13h às 16h30.

O SERRANOSSA esteve acom-
panhando o início da vacinação das 
crianças no Centro de Referência 
Materno Infantil. Por lá, os primei-
ros vacinados foram os pequenos 
Enzo Gabriel Kunzler Banaletti, 
de 5 anos, e Miguel Ângelo Venzke 
Barcelos, de 8 anos, ambos com 
asma. “É fundamental essa vacina, 
principalmente agora que eles vão 
voltar à escola. E que todos se va-
cinem”, desejou a mãe de Enzo Ga-
briel, Juleide Kunzler.

Já o pai de Miguel Ângelo, Mi-

quelangelo Barcelos, externou sua 
indignação pelo atraso na imuni-
zação do público infantil. “Essa va-
cina era para ter sido aplicada em 
dezembro. Vinte e um dias depois 
era para terem aplicado a segun-
da dose para começar o ano letivo 
imunizados. Mas a irresponsabili-
dade das autoridades federais faz 
com que a gente, mesmo com a 
vacina, fique preocupado. Porque a 
imunidade ainda não é total com a 
primeira dose”, comentou. Durante 
a imunização de seu filho, Mique-
langelo também deixou um recado 
aos demais pais: “Eu tenho reforça-
do que a vacina não é escudo pesso-
al, é coletivo. Não adianta vacinar o 
meu, se você que está me assistindo 
não vacinar o seu. E a gente é o país 
da vacinação. Cada um de nós tem 
mais de 20 vacinas feitas. Então 

fica aí o chamamento: vamos vaci-
nar nossos filhos e proteger quem a 
gente mais ama”, declarou.

Questionada sobre as inse-
guranças de alguns pais sobre va-
cinar, ou não, seus filhos, a secre-
tária municipal de Saúde, Tatiane 
Fiorio, ressaltou os dados que 
podem ser observados no cenário 
atual da pandemia. “Está havendo 
um aumento expressivo de casos, 
mas sem agravamento. E vale lem-
brar também que essa vacina foi 
analisada e aprovada pela Anvisa. 
É uma vacina segura, testada e 
que tem sua eficácia comprovada. 
Então os pais não precisam ter 
medo”, afirmou.

Para vacinar, os pais e respon-
sáveis devem levar a carteirinha de 
vacinação de seus filhos e o com-
provante da comorbidade.

Serra Gaúcha terá que 
apresentar plano de ação 
para reduzir contaminação

Aumento de casos

Raquel Konrad
O aumento de casos da Co-

vid-19 e também na ocupação do 
número de leitos clínicos e de UTI 
deve mobilizar diferentes cidades 
do Rio Grande do Sul. Na tarde des-
ta quarta-feira, 19/01, o governa-
dor Eduardo Leite comunicou que o 
Estado irá emitir alerta para 12 das 
21 regiões para buscar soluções 
na redução da contaminação pela 
Covid-19. A região de Caxias do Sul 
está na lista e deverá apresentar 
um plano de ação ao governo.

De acordo com Leite, além do 
número de contaminados que vem 
aumentando a cada dia, o sistema 
de saúde também já vem regis-
trando crescimento na ocupação 
de leitos hospitalares. A região de 
Caxias já alcança marcas máximas 
históricas de casos, com aumento 
de 64% por semana. Atualmente, 
há 987 leitos clínicos ocupados no 
Estado por pacientes com a Co-
vid-19. Outro dado apresentado 
pelo governo do Estado foi no nú-
mero de internações de crianças: 

em 1° de janeiro eram 4 no Estado, 
já na terça-feira, 18/01, este núme-
ro passou para 40.

O governador também mos-
trou preocupação quanto à possi-
bilidade do fechamento de 1.157 
leitos clínicos a partir de 1° de 
fevereiro. Segundo ele, o custeio 
destes leitos é de responsabilidade 
do governo federal e, em resposta 
a um pedido do Estado encami-
nhado em dezembro, o Ministério 
da Saúde não renovou o contrato. 
O Estado já encaminhou um novo 
pedido para a prorrogação do cus-
teio, especialmente com a possibi-
lidade de aumento na ocupação. 
Mesmo diante destas incertezas, 
Leite garante que no momento 
não há previsão de novas restri-
ções. “Vamos aguardar o plano de 
ação de cada região e contar com o 
apoio da população nos cuidados 
preventivos, como uso correto da 
máscara, higienização das mãos, 
evitar aglomeração e, ainda, com-
pletar o esquema vacinal, inclusive 
das crianças”, finalizou.

Getty Images
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200 alunos do 6º ao 9° ano vão estudar e 
usar estrutura da UCS em Bento

Parceria inédita 

Parceria entre 
prefeitura e 
universidade, além 
de proporcionar 
educação integral, 
uso de laboratórios, 
biblioteca, ginásio 
e participação em 
projetos inovadores 
na UCS, também irá 
abrir novas vagas para 
séries iniciais na Escola 
Municipal de Tempo 
Integral São Roque.

Raquel Konrad
Uma parceria inédita em Ben-

to Gonçalves irá proporcionar que 
200 crianças e adolescentes, matri-
culados do 6º ao 9° ano na Escola 
Municipal de Tempo Integral São 
Roque, estudem e usem a estru-
tura da Universidade de Caxias do 
Sul (UCS), campus Bento. A assina-
tura do convênio entre a UCS e o 
município foi celebrada na manhã 
de terça-feira, 18/01, na universi-
dade com a presença do reitor da 
instituição, Evaldo Antonio Kuiava, 
vice-reitor, professor Odacir Deoní-
sio Graciolli, o presidente da Fervi, 
Nestor José Caon, primeira-dama, 
Cláudia Remus, secretários muni-
cipais, pais de alunos e imprensa.

Por meio da parceria, a univer-

Mais vagas

A parceria entre a UCS e 
a prefeitura também irá 
proporcionar a abertura 
de mais vagas para estu-
dantes do primeiro ano. 
De acordo com a secretá-
ria Adriane Zorzi, mais de 
cem crianças aguardavam 
por uma vaga na Escola de 
Tempo Integral São Roque 
e com a ida dos alunos do 
6ª ao 9° ano para a UCS, 
essa demanda acabará 
sendo atendida. “Na esco-
la atenderemos somente 
alunos do 1º ao 5º ano”, 
explica.
Em Bento Gonçalves, já 
são 3.019 inscritos para 
ingressar na rede munici-
pal – 1.039 inscritos para 
creche, 976 para pré-es-
cola (Jardins A e B) e 1.005 
para Ensino Fundamental. 
“Destes, boa parte já foi 
matriculada nas escolas 
municipais e outros que 
estão no zoneamento de 
escolas estaduais e foram 
orientados a realizar ins-
crição na rede estadual”, 
comenta.
Em 2021, o município 
atenderá um total de 
12.014 alunos. Destes 
1.280 de creche e 339 de 
Ensino Fundamental, fo-
ram alunos de convênio 
(compra de vagas), os de-
mais matriculados nas es-
colas da rede. “Para 2022 
acreditamos chegar pró-
ximo aos 13.000 alunos”, 
destaca.

sidade fará a cedência de 10 salas 
no bloco B, para aulas no período 
da manhã e à tarde, além de dispo-
nibilizar auditório, ginásio, labo-
ratórios de informática, biologia e 
física com técnicos e ainda espaço 
para a secretaria da escola. Além 
disso, a universidade está fazendo 
uma ampla reforma para a cons-
trução de uma nova cozinha, onde 
serão produzidas as refeições dos 
estudantes, e demais adaptações 
para receber os novos alunos. Já 
o plano pedagógico, professores, 
merenda, direção e outras ações 
permanecem a cargo da Secretaria 
Municipal de Educação (SMED).

ESTRUTURA DE 
UNIVERSIDADE PARA ALUNOS
A secretária, Adriane Zorzi, fa-

lou sobre a importância da parceria 
e também da expectativa dos pro-
fissionais e alunos. “A gente sabe 
que a região de São Roque cresceu 
muito e diariamente aumenta a de-
manda por vagas nas escolas e pen-
sávamos como ampliar esse espaço 
de construção para mais crianças. 
Proporcionar que nossos alunos 
maiores possam usufruir do espa-
ço da universidade, ter trocas com 
professores e com toda esta estru-
tura de uma grande universidade 
animou tanto os alunos quanto os 
professores que vão atuar nestas 
salas de aula”, comenta. A ideia, de 
acordo com a secretaria, é que nos 
próximos meses outras escolas da 
rede municipal também possam 
usufruir da estrutura da UCS para 

ampliar seus conhecimentos.
Durante o evento, também foi 

anunciada a construção do Labora-
tório Maker, espaço que será desti-
nado ao desenvolvimento de habi-
lidades dos alunos, e à continuação 
do projeto “Horta na Escola”, desta 
vez, dentro da UCS, que dispõe in-
clusive de estufas para a ampliação 
dos trabalhos. “As professoras es-
tão encantadas com as inúmeras 
possibilidades que poderão ser 

feitas aqui”, comemorou, falando 
ainda que o município quer ser 
referência em qualidade de ensino. 

Para dar início à parceria, o 
município realizará o repasse de 
R$ 1.255.250,00, referentes à re-
forma da cozinha – de acordo com 
as normativas de educação – ces-
são de uso do espaço, equipamen-
tos, projeto pedagógico, espaço 
maker, horta escola e escola para 
a vida.

EDUCAÇÃO COMO BANDEIRA
Já o vice-reitor da UCS, Odacir 

Deonísio Graciolli, afirmou que a 
parceria vem ao encontro do pro-
pósito da universidade, que é abrir 
as portas para a comunidade. “A 
educação é a nossa bandeira e não 
tenho dúvidas que podemos fazer 
muito mais. A educação virou mer-
cadoria e estamos pagando o preço 
desta falta de educação de quali-
dade. Queremos escalonar e ex-
pandir, levar as boas práticas para 
as escolas e, para que tudo isso dê 
certo, precisamos de envolvimento 
de todos”, comemorou. “O mercado 
exige vaga para pessoas competen-
tes. Pessoas mais ou menos terão 
empregos mais ou menos”, enfati-
zou Graciolli ao destacar que mais 
do que diploma, o aluno precisa 
aprender em sala de aula. 

No ano passado, o vice-reitor 
já havia apontado a precariedade 
da formação dos alunos que che-
gam às salas das universidades. A 
parceria, porém, vem para buscar 
melhorar este cenário. “Há muitos 
anos enfrentamos essa dificulda-
de, porque a universidade acaba 
suprindo demais uma deficiência 
anterior e não consegue cumprir 
todos os conteúdos desejados pelo 
estudante. Então a educação como 
bandeira não é só a nível Superior 
e queremos contribuir para todos 
os níveis na educação da socieda-
de e esperamos sim pessoas mais 
preparadas ingressando no curso 
Superior ou ainda no mercado de 
trabalho”, destaca.

fotos: Raquel Konrad
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“Esse episódio mostra como estou no caminho 
certo”, comenta jornalista agredido em Garibaldi

Ataque à imprensa

Apresentador e 
proprietário do Portal 
Adesso e da Adesso 
TV precisou fazer dez 
pontos na face após 
ser surpreendido por 
socos e chutes na 
última sexta-feira, 
14/01, na porta de 
sua empresa

Eduarda Bucco
O jornalista de Garibaldi Da-

niel Carniel segue em recupera-
ção após agressão sofrida na úl-
tima sexta-feira, 14/01, na porta 
da sua empresa de comunicação. 
Carniel é apresentador e pro-
prietário do Portal Adesso e da 
Adesso TV e já vinha recebendo 
ameaças pelos assuntos tratados 
em seus veículos de comunica-
ção. “Mas nunca ameaças físicas. 
Algumas pessoas que não gos-
tam das nossas reportagens nos 
ligam, outras ameaçam nos pro-
cessar, mas ninguém até então 
havia ameaçado de nos agredir 
ou nos matar”, revela.

O episódio foi registrado por 
volta das 13h, quando dois indiví-
duos aguardavam o jornalista em 
frente à sede da Adesso TV. Um 
deles, ao questionar se o jorna-
lista era o Daniel Carniel, passou 
a agredi-lo com socos e chutes, 
fugindo imediatamente após o 

crime. As imagens das câmeras 
de segurança foram entregues à 
Polícia Civil, que iniciou a investi-
gação nesta segunda-feira, 17/01. 
“Nós estivemos agora de manhã 
[17/01] conversando com o Da-
niel e ele nos passou informações 
que, em um conjunto, poderão ser 
úteis para esclarecimento do fato. 
Não temos ainda autoria do crime 
e quais seriam suas motivações, 
se fez por entendimento próprio 
ou a mando de alguém. Durante o 
dia de hoje [17/01] procuramos 
checar alguns lugares da cidade 
onde essas pessoas possam ter 
fugido depois do fato”, informou 
o delegado responsável pela in-
vestigação, Clóvis Rodrigues de 
Souza.

Após o fato, Carniel recebeu 
atendimento no hospital São 
Pedro, de Garibaldi, onde preci-
sou fazer dez pontos na região 
da boca e teve dois dentes da-
nificados, além de hematomas 
pelo corpo.

Segundo o próprio autor, que 
dirigiu algumas palavras à vítima 
durante a agressão, o episódio 
tinha como motivação as infor-
mações trazidas pelo jornalista 
em seu programa diário “Prato 
Limpo”, quando são feitas denún-
cias de suspeitas de corrupção, 
problemas na mobilidade urbana, 
irregularidades nas prefeituras e 
nas Câmaras de Vereadores da re-
gião. “É um jornalismo investiga-
tivo e de muita opinião”, descreve 
Carniel.

Em entrevista ao SERRA-
NOSSA, o jornalista ressalta suas 
desavenças políticas em Garibal-
di, diante “da forte briga entre o 
partido do ex-prefeito [Antonio 
Cettolin] e o grupo do prefeito 
afastado [Alex Carniel]. E a gente 
critica ambos os lados”, declara. 
Apesar de ter o mesmo sobreno-
me, o jornalista afirma não ter pa-
rentesco com o prefeito afastado. 
“Há um governo de 16 anos que 
teve muita coisa errada que acon-
teceu e um que durou sete meses. 
Então logicamente que há muito 
mais coisas para se denunciar 
nesse período de 16 anos. Mas a 
gente critica igualmente o atual 
governo”, sustenta.

Questionado sobre boatos 
de que ele receberia valores em 
dinheiro para defender certos 
políticos, o jornalista afirma não 
possuir partido e não receber 
“nada de ninguém. A gente faz 
jornalismo, e não política”, rebate.

Na segunda-feira, 17/01, 

apesar de ainda estar em recu-
peração, Carniel retornou ao es-
túdio da Adesso, acompanhado 
de segurança, para apresentar 
seu programa “Prato Limpo”. 
Com curativos no rosto, reforçou 
a afirmação de que o episódio 
serviu para lhe mostrar que “está 
no caminho certo”.  “As denúncias 
estão corretas, porque se não es-
tivessem, não haveria uma repre-
sália tentando me calar”, comenta. 
“Os errados não somos nós. E se 
errarmos, damos oportunidade 
para outra pessoa se manifestar e 
também assumimos nossos erros. 
Mas a imprensa como um todo 
não pode ser calada”, defende.

Para finalizar, o profissio-
nal comenta a importância de 
se mostrar que, acima de tudo, o 
jornalismo é um trabalho e pre-
cisa ser respeitado. “A gente faz e 
produz conteúdo jornalístico. Se 
tem alguma pessoa que não gosta 
porque fez algo errado, é só come-
çar a fazer a coisa certa”, conclui.

Não houve um momento de 
paz entre imprensa e sociedade 
na história, avalia professor

Diante do caso registrado na 
última semana em Garibaldi, o 
professor e doutor em Ciência Po-
lítica da Universidade de Caxias do 
Sul (UCS) João Ignácio Pires Lucas 
avalia que a relação entre a socie-
dade e os veículos de comunicação 
sempre foi conturbada e que, até os 
dias atuais, não houve um momen-
to de paz entre ambos. “Principal-
mente levando em consideração 
que tivemos, e ainda temos um 
pouco, imprensas mais vinculadas 
a partidos políticos. No início do 
século 20 eles mesmos [políticos] 
criavam veículos de comunicação 
para ter uma conversa mais direta 
com a sua base”, comenta. 

Conforme o professor, é pos-
sível fazer uma definição de três 
momentos distintos da história da 
imprensa: quando a maioria da po-
pulação ainda era analfabeta e a co-
municação era mais restrita; a as-
censão do acesso à informação com 
a televisão e o rádio; e a ampliação 
dos canais a cabo e da internet. 
Essa nova fase da imprensa trouxe 
grande quantidade de informações, 
de diferentes fontes, que dificul-
ta a constatação das evidências 
científicas e dá voz à “imaginação 
fértil” do ser humano. Na opinião 
do professor, esse excesso de in-
formações acaba fazendo com que 
muitas pessoas, em suas bolhas, se 
preocupem mais com o conteúdo 
do que com a informação. “Isso faz 
com que, muitas vezes, as pessoas 
em suas próprias visões de mun-
do acabem se preocupando com a 
manutenção daquilo que acreditam 
ao invés da informação que talvez 

pudesse colocar em cheque alguma 
verdade”, analisa. 

No Brasil, o professor vê a críti-
ca dos grupos do governo em rela-
ção à imprensa como uma forma de 
fomento à relação conturbada com 
a sociedade. “Isso pode gerar uma 
reação negativa entre os apoiado-
res [do governo] e um aumento da 
violência pelos fanáticos que aca-
bam exagerando”, analisa. Dessa 
forma, diante das diferentes visões 
de mundo que deram origem às 
bolhas presentes hoje na socieda-
de, o professor acredita que talvez 
o grande problema da imprensa, 
hoje, seja lidar com a questão dos 
diferentes públicos. “Há que trazer 
informações independentemente 
de agradar uma bolha ou não. E 
ter a preocupação de trazer essas 
informações com evidência, com 
dado”, complementa. 

João Ignácio finaliza a reflexão 
relembrando que, após a Segunda 
Guerra Mundial, com a criação de 
grandes agências de comunicação, 
a grande preocupação [dos gover-
nos] era sobre como lidar com o 
tamanho do poder da imprensa 
sobre aspectos comportamentais, 
políticos e ideológicos. “Agora es-
tamos no extremo oposto”, acre-
dita. Como solução, o professor 
ressalta a importância de se con-
trapor às visões “mais ideologiza-
das das bolhas”. “Para isso, o mais 
importante é se investir em inves-
tigação, e não em comentários. 
Como não há como se livrar do 
conflito, que pelo menos a impren-
sa brigue por uma causa nobre [a 
verdade]”, finaliza. 

Fotos: arquivo pessoal e reprodução
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Arquivo pessoal

Homem sofre tentativa de 
homicídio em estabelecimento 
comercial no bairro Humaitá

Segurança

Vítima de 57 anos 
foi alvejada com um 
disparo na perna em 
seu local de trabalho. 
Ele passa bem e 
suspeito do crime ainda 
não foi localizado

Um homem de 57 anos foi 
vítima de uma tentativa de ho-
micídio na manhã de terça-feira, 
18/01, em uma vidraçaria na rua 
Pernambuco, no bairro Humaitá, 
em Bento Gonçalves.

De acordo com informações 
da Brigada Militar, o fato teria 
acontecido por volta das 10h, 

quando a vítima estava sozinha 
na porta do estabelecimento onde 
trabalha. Um homem usando 
boné preto teria entrado no local 
e efetuado cerca de cinco disparos 
contra a vítima. O homem foi atin-
gido por um tiro na perna, sendo 
socorrido por uma equipe do 
SAMU até o hospital, onde segue 

internado, sem risco de vida.
Conforme populares, o crimi-

noso teria fugido a pé e ainda não 
foi localizado. Foi acionada perí-
cia no local e a investigação está 
a cargo da 1ª Delegacia de Polícia 
de Bento (1ª DP). Ainda não há 
informações sobre o autor dos 
disparos e a motivação do crime. 

Morador de Bento é ferido com disparos 
de arma de fogo em Boa Vista do Sul

Um homem de 45 anos, hai-
tiano e morador de Bento Gonçal-
ves, foi vítima de uma tentativa 
de homicídio na noite do último 
sábado, 15/01, em Boa Vista 
do Sul. Conforme relatado pela 
Brigada Militar em boletim de 
ocorrência na delegacia de Ben-
to, a vítima foi ferida por dispa-
ros de arma de fogo e socorrida 
pelo Corpo de Bombeiros para o 

hospital São Pedro, em Garibaldi. 
O homem, morador do bairro Ju-
ventude, foi localizado em via pú-
blica, mas ao lado de seu veículo, 
que tinha marcas de sangue.

Aos policiais, a vítima infor-
mou que o crime teria sido co-
metido por dois indivíduos, um 
deles também haitiano. Após os 
disparos, os criminosos fugiram 
do local, mas o haitiano foi lo-

calizado pela Brigada Militar. O 
homem tem 60 anos e também 
é morador de Bento Gonçalves.

Conforme os policiais, o 
suspeito localizado não apre-
sentava manchas de sangue e 
não possuía nenhuma arma. 
Diante dos fatos, ele foi condu-
zido à delegacia de Bento para 
registro. A vítima não corre ris-
co de vida.

PROJETO FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE BENTO GONÇALVES

BEN
SHOW DE ESTREIA DO CANTOR

29.01.2022
20h

FUNDAÇÃO CASA DAS ARTES

Entrada gratuita
Aceitaremos doações

de alimentos
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Em parceria com o Estado

Descrição dos 
valores da obra:

Vale dos Vinhedos contará com 
ciclovia de 4,4 quilômetros
Anúncio foi feito na 
terça-feira, 18/01, 
em Porto Alegre, e 
faz parte dos recursos 
do programa Avançar 
no Turismo

Eduarda Bucco
O governador Eduardo Leite, 

juntamente com o secretário de 
Turismo Ronaldo Santini, anunciou 
na terça-feira, 18/01, a construção 
da Ciclovia do Vale dos Vinhedos, 
a partir de recursos do programa 
Avançar no Turismo. Serão inves-
tidos mais de R$ 4 milhões para a 
obra, que contará com 4,4km de 
extensão, em trecho do roteiro tu-
rístico que tem início nas proximi-
dades da Vinícola Aurora e segue 
até a localidade do 15 da Graciema, 
em Bento Gonçalves.

Em suas redes sociais, o pre-
feito de Bento Gonçalves, Diogo 
Siqueira, comemorou o anúncio: “A 
Ciclovia do Vale dos Vinhedos vai 
sair do papel! Assinamos o maior 
convênio individual do Estado do 
RS no Turismo. Mais de 4 milhões 
de reais para a Ciclovia. Uma gran-
de conquista para o Vale e o Turis-
mo! Uma grande conquista para 
todos nós de Bento!”, escreveu. Ao 
SERRANOSSA, o prefeito ressaltou 
que se trata de uma “briga” de mais 
de 12 anos. “Já havia sido assinado 
um convênio lá atrás, mas ele não 
havia sido contemplado. Agora 
recuperamos esse convênio e con-

versamos muito com a comunida-
de, principalmente com o Vale dos 
Vinhedos”, disse.

Conforme o governo do Es-
tado, “o projeto visa qualificar a 
infraestrutura de um roteiro já con-
solidado, proporcionando maior 
segurança aos ciclistas”. A constru-
ção da ciclovia fará parte do maior 
convênio individual do Turismo no 
RS, ou seja, será o maior investi-
mento do Estado em uma obra do 
segmento. Além da construção da 
via específica para ciclistas, o pro-
jeto ainda contará com calçada, ilu-
minação e um espaço de segurança. 
“Vamos usar a área de recuo já exis-
tente no local, ampliar essa estrada 
e fazer uma nova faixa, não utilizan-
do o asfalto que já existe”, explicou 
o prefeito.

Na tarde de terça-feira, 18/01, 
o governador Eduardo Leite este-
ve em Bento Gonçalves visitando 
as obras do asfaltamento do Vale 
Aurora, que liga Faria Lemos (ERS-
431) ao Vale dos Vinhedos (saindo 
pela BR-470), além de participar 
da programação da Vindima no 
município. Em coletiva de impren-
sa no aeródromo municipal, Leite 
comentou sobre os investimentos 

na área do Turismo. “É um investi-
mento histórico de R$ 131 milhões 
para o Turismo. É 13 vezes o valor 
da soma do que o Estado fez em 17 
anos [nesse segmento]. São 220 
anos de investimento em um. E par-
te desses recursos vai para patroci-
nar a ciclovia em Bento, além de 
outras obras na região”, enfatizou.

Do total de recursos anuncia-
dos no Avançar no Turismo nesta 
terça-feira, R$ 128 milhões serão 
destinados a projetos de infraes-
trutura turística, mediante contra-
partida dos municípios. Outros R$ 
3 milhões devem ser investidos 
para a promoção do desenvolvi-
mento e da qualificação do turismo 
regional.

Total: R$ 4.211.546,16
Concedente (Estado): 
R$ 2.948.082,31
Proponente 
(município):
R$ 1.263.463,85

Prefeitura de Bento

Primeira etapa de pavimentação do 
Vale Aurora está em fase de conclusão

As obras de pavimentação 
do primeiro trecho do Vale Au-
rora estão em fase de conclusão, 
de acordo com informações da 
prefeitura de Bento Gonçalves. 
Essa etapa contempla um tre-
cho de 1km de asfalto na via que 
liga a ERS-431, em Faria Lemos, 
à BR-470, saindo pelo Vale dos 
Vinhedos. A obra está sendo 
executada por meio de um con-
vênio com o governo do Estado 
do RS, a partir do Departamen-
to Autônomo de Estradas de 
Rodagem (DAER) e tem o valor 
de R$ 1.056.965,54, sendo cer-
ca de R$ 317 mil do município. 
O andamento da pavimentação 
do trecho foi acompanhado pelo 
governador Eduardo Leite na 

terça-feira, 18/01, durante visi-
ta ao município.

Já a segunda fase da obra, 
que contemplará um trecho 
de 7,6 km, está em proces-
so licitatório. O valor total 
do investimento será de R$ 
11.208.6858,90, sendo R$ 7,65 
milhões repassados pelo Estado 

por meio do programa Avançar. 
O objetivo é que, além de facili-
tar o deslocamento dos mora-
dores, a obra sirva como uma 
importante ligação entre as 
duas rotas turísticas: Rota das 
Cantinas Históricas e Vale dos 
Vinhedos, fomentando o turis-
mo no local.

Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Construção de rotatória na ERS-444, no Vale 
dos Vinhedos, também chega à fase final

As obras da rotatória na ERS-
444, na entrada da vinícola Auro-
ra, no Vale dos Vinhedos, estão na 
reta final. A estrutura está sendo 
construída pela própria vinícola, 
a partir do Programa de Incentivo 
ao Acesso Asfáltico (PIAA/RS), no 
valor de R$ 1,78 milhão. Instituído 
pela Lei Complementar 15.405, de 
18 de dezembro de 2019, o progra-
ma permite que a iniciativa privada 
realize obras de infraestrutura. Em 
contrapartida, o valor investido é 
abatido do ICMS.

Conforme o presidente do 
Conselho de Administração da 

Cooperativa Vinícola Aurora, Renê 
Tonello, a rotatória já está finali-
zada. Entretanto, ainda faltam as 
sinalizações de trânsito, que de-
vem ser concluídas nas próximas 
semanas, e o plantio da grama e 
das flores no canteiro. “Estamos 
dependendo das condições climá-
ticas”, comenta.

O anúncio da construção da 
rotatória foi feito pelo governador 
Eduardo Leite em junho do ano 
passado. O prazo para execução da 
obra era de quatro meses e o ICMS 
compensado será no valor de R$ 1 
milhão, dividido em 12 parcelas.

Eduarda Bucco
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Solução
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

TBV
AZUCRINAR

BOXETOMARA
ALACAMISA

GRALHAOA
AEREATROÇO

FCRIARÃB
TERREMOTOS

RUIMPDE
REMAMDIZER

NDDOCTV
COLETANEA
IAVLMD
ARCEBISPO

ILHAVAPOR

R

Causar
aborreci-

mento

Compar-
timento
do chu-
veiro

Movimento
liderado por
Gil e Cae-
tano (Mús.)

Aquele
que olha

com
atenção

Equivale a
1.000 kg
(símbolo)

Que
apresenta

defeito

Deborah
Evelyn, 

atriz 
brasileira

Conjunto 
de suces-
sos de uma

banda
Superior
de uma
arqui-

diocese

Fator (?): 
determina

o tipo
sanguíneo

Medida
de leite

(símbolo)

1.500, em
algarismos
romanos

Porção 
de terra
cercada
por água

A todo
(?): com

toda
energia

Divisão
hospitalar
Ave de voz
estridente

Parte de
uniformes
Morada das
odaliscas

Queira
Deus!

Tempero
aromático

A viagem
de avião

Abalos de
terra

Conduzem
a canoa
Nada, na
internet

Operação
bancária
Espécie
de verniz

Exprimir 
por palavras
Apresenta

débito

Inventar 

Seguido;
partido

Traste
velho

Seguiam;
rumavam

Televisão
(red.)

Sucede
ao "M"

Cecil
Thiré, ator

Significado
de "TR"
(Econ.) Cuidar com

carinho

Ferramenta fixada à
furadeira elétrica

Mudança
climática
A piscina
infantil

Recurso
da poesia
Relação
amorosa

Ponto, em
inglês

3/dot. 4/boxe. 5/vapor. 6/gralha. 9/azucrinar. 10/tropicália.
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Quel Konrad
@nacaronadaquel

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br

serranossa.com.br/colunas/raquel

Sexta-feira, 21 de janeiro de 2022

8

Divirta-se com o Jogo dos 7 erros e com as cruzadas na página 14.

Parceria na educacao
Tendo a educação como a principal bandeira, a Univer-
sidade de Caxias do Sul (UCS), campus Carvi, celebrou 
nesta semana uma importante parceria com a Prefeitu-
ra de Bento Gonçalves: proporcionar que 200 alunos da 
rede municipal possam ter aulas em um ambiente uni-
versitário. A UCS irá ceder 10 salas de aula do bloco B, 
além de disponibilizar o uso de laboratórios, biblioteca, 
ginásio e demais espaços de uso comum. A parceria foi 
celebrada por pelo reitor da instituição, Evaldo Antonio 
Kuiava, vice-reitor, professor Odacir Deonísio Graciolli, 
o presidente da Fervi, Nestor José Caon, primeira-dama, 
Cláudia Remus, secretários municipais, vereadores e co-
munidade (confira mais informações na reportagem da 
página 3).

Sicredi no Espirito Santo
No último dia 14, a Sicredi Serrana inaugurou sua primeira agência no Espi-
ríto Santo. A unidade está localizada na capital Vitória e marca o projeto de 
expansão da cooperativa em solo capixaba. No primeiro registro, Lucas Sar-
toretto e Fabrício Cambruzzi, Gerentes Regionais de Desenvolvimento da 
Sicredi Serrana no Espírito Santo, juntamente com Marcos Antonio Citolin, 
Diretor Executivo da Cooperativa. A segunda foto é da imponente agência 
inaugurada na cidade. Por último, registro de  César Possamai, diretor de 
Operações da Sicredi Serrana; Carlos André Santos de Oliveira, Superinten-
dente do Sistema OCB e presidente do Conselho Deliberativo Estadual do 
SEBRAE Espírito Santo; Marcos André Balbinot, Presidente da cooperativa 
e Marcos Antonio Citolin, Diretor Executivo.

Fotos: Danilo Schellmann

´

´

~

Lacos Patrimoniais
O Museu do Imigrante lançou na última quarta-feira, 19/01, o livro “La-
ços Patrimoniais: Construindo um Inventário Colaborativo para Bento 
Gonçalves”.  De acordo com a museóloga Deise Formolo, a publicação 
do livro traz um mosaico de ligações de diversas etnias que compõem 
o município. “Para além do patrimônio edificado de Bento Gonçalves, a 
pesquisa e o livro são os resultados de vivências e de estudos profundos 
da vida que se fez em Bento Gonçalves. Nesta empreitada foi possível 
investigar, constatar e registar para além daquilo que já tinha sido feito 
em 1994”. O livro virtual pode ser conferido por meio deste link: en-
curtador.com.br/jCHIV

´

Raquel Konrad
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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

São Francisco | BG
- Apto com 1 dormitório
- Mobiliado

R$ 1.000,00

Cidade Alta | BG
- Apto com 3 dormitórios
- 1suíte
- mobiliado

Consulte valores

TMSA614 TMSV812

0KM
2015
2015
2020
2020
2016
0KM0KM
2015
2021
2022

AMAROK HIGHLINE V6 4x4 DIESEL
CROSSFOX 1.6
FRONTIER 2.5 SV ATTACK DIESEL
HILUX 2.8 SR CD 4x4 DIESEL
HILUX SW4 2.8 SRX 7 LUGARES
HB20X 1.6 PREMIUM AUT.
L200L200 TRITON SAVANA 4x4 DIESEL 
PALIO FIRE
TORO 2.0 ULTRA 4x4 DIESEL
QUADRICICLO HONDA 420

PRATA
VERMELHA
BRANCA
VERMELHA
PRATA
AZUL
BBRANCA
PRATA
BRANCA
VERMELHO

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
20212021
2019
2021
2021
2014
2010
2017

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

VERMELHO
640 HORAS
1.200 HORAS
AZUL
VERMELHO
VERMELHO
AMAMARELO
AMARELO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
BRANCO

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.  98404 5302.  

VENDO 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 5302.98404 5302.

VENDO 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.

VENDOVENDO terrenos loteamento Encosta do 
Sol, prontos para construir. 
Financiamento direto em até 70 vezes. 
Aceito carro como parte da entrada, 
mediante avaliação. Contato (54) 99981 
3000 ou 98404 5302.$ 160.000.
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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 

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves

 FA
BI

AN
E B

EL
E  

CR
O/

RS
: 1

91
56

.

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

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

Bento Gonçalves

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

Imóveis

VENDO apartamento, no 
bairro Borgo, na planta, Re-
sidencial Jardin San Paulo, 
entrada totalmente parce-
lada, com 1 dormitório, sala 
de estar, cozinha com chur-
rasqueira, sacada aberta, 
área de serviço, banheiro e 
boxe de garagem. Possibili-
dade de financiar até 100% 
usando FGTS. Valor a partir 

de R$130.000,00. Conta-
to (54) 99966 4616, com 
Adriano. CRECI 42.504
 
VENDO casa no loteamento 
Bertolini, com 2 dormitó-
rios, e com terreno indi-
vidual, contendo cozinha, 
área de serviços, banheiro 
social.  Pode ser financiada 
e usado o FGTS como en-
trada. Possui ótima posição 
solar. Valor R$ 180.000. 
Contato (54) 99966 4616, 
com Adriano. CRECI 42.504 
VENDO apartamento mobi-
liado, no Residencial Melvil-
le, bairro Humaitá, prédio 
com elevador, apartamento 
com 2 dormitórios, sacada 
aberta, em andar alto, con-
tendo cozinha, sala, área de 
serviços, banheiro social 
e vaga de garagem.  Pode 
ser financiado e usado o 
FGTS como entrada. Possui 
ótima posição solar. Valor 
R$ 180.000. Contato (54) 
99683 6257, com Luiz CRE-
CI 42.589.
  
VENDO casa no loteamen-
to Bertolini, com 2 dormi-
tórios, piso porcelanato, 
cozinha, churrasqueira 
em área externa fechada, 
área de serviços, banheiro 
social e vaga de garagem.  

Pode ser financiada e usa-
do o FGTS como entra-
da. Possui ótima posição 
solar. Valor R$ 220.000. 
Contato (54) 99683 6257, 
com Luiz. CRECI 42.589. 
VENDO apartamento mobi-
liado, no bairro São Roque, 
com 2 dormitórios, sacada 
fechada, em andar alto, 
contendo cozinha, sala, 
área de serviços, banheiro 
social e vaga de garagem.  
Pode ser financiado e usa-
do o FGTS como entrada. 
Possui ótima posição solar. 
Valor R$ 140.000. Contato 
(54) 99683 6257, com Luiz. 
CRECI 42.589.
  
VENDO apartamento na 
planta, no bairro Humaitá, 
com entrada totalmente 
parcelada, 2 dormitórios, 
sala de estar, cozinha com 
churrasqueira, sacada 
aberta, área de serviço, ba-
nheiro e boxe de garagem. 
Possibilidade de financiar 
até 100% usando FGTS. 
Valor R$ 194.000. Contato 
(54) 99683 6257, com Luiz. 
CRECI 42.589.
 
VENDO apartamento no 
bairro Maria Goretti, Resi-
dencial Villeneuve, com 2 
dormitórios, esperas para 

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 – Objeto: contratação 
de empresa para a prestação de serviços de limpeza urbana para o 
município de Santa Tereza/RS. Data de abertura: 03/02/2022, às 9h.
EDITALEDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 – Objeto: edital de 
pregão presencial para registro de preços para futura e eventual aquisição 
de peças para o britador municipal. Data de abertura: 04/02/2022, às 9h.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 – Objeto: Contratação 
de empresa especializada para realizar perfuração e detonação em rochas, 
com o uso de explosivos na pedreira localizada junto ao britador 
municipal. Data de abertura: 08/02/2022, às 9h.
EDITALEDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 – Objeto: contratação de 
empresa especializada em ministrar oficinas pedagógicas e aulas com 
finalidade de estimular competências cognitivas, sociais e emocionais, 
para alunos da rede municipal e munícipes de Santa Tereza/RS. Data de 
abertura: 09/02/2022, às 9h.

Resumo Atas de Registro de Preço

Ata de Registro de Preços nº 002/2022 – Pregão Presencial nº 056/2021 
– Registro de preços dos serviços especificados em lavagem e secagem de 
roupas das secretarias do município. Italvina Damiani Beal. Totalizando 
um valor até R$ 21.803,30. a contar de 17/01/ 2022.
Resumo de Contrato
ContratoContrato nº 002/2022 – Pregão Presencial nº 053/2021 – Contratação de 
empresa para o fornecimento de material e mão de obra para conserto do 
veículo Ambulância Sprinter. DANILO RUBBO - ME. Valor total de: R$ 
6.225,00. 
ContratoContrato nº 003/2022 – Pregão Presencial nº 055/2021- Contratação de 
empresa especializada para planejar e implementar 03 rotas de ciclo 
turismo e de caminhada do Município de Santa Tereza/RS. LUIS 
MARCELO RODRIGUES. Valor total de: R$ 17.350,00. 
Contrato nº 003/2022 – Dispensa de licitação nº 002/2022- Contratação 
emergencial de empresa para prestação de serviços contábeis ao município 
do Santa Tereza/RS. EL BASSO ME. Valor mensal de: R$ 8.500,00. 
TermoTermo de rescisão contratual – Contrato nº 132/2021 – Contratação de 
empresa especializada para formatação das ações, gerenciamento e 
acompanhamento de execução, direção geral de espetáculo e coordenação 
das oficinas didático formativas no âmbito do projeto “LA STORIA 
DELL’ANTICA COMUNITA, CONSTRUZIONE DEL TEMPIO” – Fica 
rescindido amigavelmente o contrato administrativo n° 132/2021, a contar 
da data de 20/01/2022.
TermoTermo de rescisão contratual – Contrato nº 065/2021 – Contratação de 
empresa para ministrar cursos de violão, canto e técnica vocal aos 
munícipes de Santa Tereza/RS. GERALDO FARINA E FILHOS 
PRODUÇÃO – Fica rescindido amigavelmente o contrato administrativo 
n° 065/2021, a contar da data de 05/01/2022.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022

OO Município de Monte Belo do Sul, torna público, que nos dias 24, 25, 26, 27 
e 28 de janeiro de 2022, das 8h00min às 11h00min, e das 13h30min às 16h, na 
sede da Prefeitura Municipal, a Comissão irá receber os currículos para 
contratação dos seguintes cargos temporários: Professor de Língua 
Portuguesa (20 h). Edital e anexos disponíveis no mural da Prefeitura e no 
portal:  https://www.montebelodosul.rs.gov.br/concurso/cat/13.

Monte Belo do Sul, 20 de janeiro de 2022.
Jorge BenvenuttiJorge Benvenutti

Prefeito Municipal em Exercício. 

água quente, ar-condicio-
nado e rebaixe em gesso, 
churrasqueira, sala, banhei-
ro social e vaga de garagem.  
Financiamento pelo banco 
de sua preferência e acei-
ta o FGTS como entrada. 
Valor R$ 220.000. Contato 
(54) 99683 6257, com Luiz. 
CRECI 42.589.
 
VENDO casa nos Caminhos 
da Eulália, com 2 dormi-
tórios, piso porcelanato, 
cozinha, área de serviços, 
banheiro social e vaga de 
garagem. Terreno de 10x20 
com sobra na frente e nos 
fundos. Pode ser financiada. 
Possui ótima posição solar. 
Valor R$ 320.000. Contato 
(54) 99683 6257, com Luiz. 
CRECI 42.589.
  
VENDO apartamento na 
planta, no bairro Borgo, 
com entrada totalmente 
parcelada, com 2 dor-
mitórios, sala de estar, 
cozinha com churras-
queira, sacada aberta, 
área de serviço, banheiro 
e boxe de garagem. Pos-
sibilidade de financiar 
até 100% usando FGTS. 
Valor R$180.000. Con-
tato (54) 99683 6257, 
com Luiz. CRECI 42.589. 
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Eduarda Bucco
Entre 2021 e os primeiros 

dias de 2022 a prefeitura de Bento 
Gonçalves tem anunciado diversas 
obras na área do Esporte. Atual-
mente, são pelo menos oito estru-
turas destacadas pela secretaria de 
Esportes e Desenvolvimento Social 
(SEDES), entre elas o campo de fu-
tebol sete no bairro Ouro Verde. A 
obra foi anunciada no dia 07/01 e 
será realizada junto à Praça CEU. 

O espaço era uma antiga reivin-
dicação da comunidade e será con-
solidado em uma área de 2.561,71 
m², contando com cercamento, tela 
de proteção e cobertura, além de 
pista de caminhada e vestiário com 
área de 57,55 m². “É uma solicita-
ção da comunidade para que toda a 
área esportiva, educacional e de in-
clusão tenham esse campo público 
à disposição para a prática esporti-
va e de lazer. Será um complemento 
para toda esta área já construída 
com a Praça Ceu”, destaca o secre-

Em andamento
Bento investe cerca de R$ 1 milhão 
em novas obras esportivas
No momento pelo 
menos oito obras estão 
em andamento no 
município, incluindo 
a construção de um 
campo de futebol no 
Ouro Verde, uma pista 
de atletismo no campo 
municipal e diversas 
quadras nos bairros

tário da SEDES, Eduardo Virissimo. 
O projeto foi inscrito no Avan-

çar Esporte, programa do Governo 
do Estado, através da secretaria Es-
tadual de Esportes. O valor total da 
obra será de R$ 983.849,57, sendo 
R$ 755.000,00 repassados pelo Es-
tado e R$ 228.849,57 de contrapar-
tida do município. 

Outra obra de destaque é a 
construção de uma pista atlética no 
campo municipal , na rua Presiden-
te Costa e Silva, bairro Planalto. A 
licitação foi aberta na semana pas-
sada e o projeto foi aprovado a nível 
Federal, por meio do Ministério da 
Cidadania, no programa Esportes e 
Grandes Eventos Esportivos. O va-
lor total é de R$ 499.475,43, sendo 
R$ 477.500,00 captados junto ao 
ministério. A contrapartida do mu-
nicípio é de R$ 21.975,43. A licita-
ção está prevista para acontecer no 
dia 07/02. A área total da pista será 
de 1.995,28m², com quatro raias.

Outros projetos que já estão 
em andamento e com obras inician-
do são das quadras de Esportes no 
Cembranel, Tancredo e Caminhos 
da Eulália. “Estes espaços se conso-
lidam como áreas para prática es-
portiva e também que refletem na 
saúde, no lazer e união das comu-
nidades”, ressalta o prefeito Diogo 
Siqueira. 

Algumas construções e refor-
mas em quadras nos bairros já fo-
ram concluídas ainda no ano passa-
do, como as quadras de esportes no 
loteamento San Marino, localizado 
no bairro Universitário, na praça 

Achyles Mincarone, no São Bento, 
e no bairro Zatt, além de reformas 
nas quadras do bairro Vila Nova.

A SEDES ainda destaca a 
construção de uma nova pista 
de skate na praça Centenário, no 
Centro, que custará um valor es-
timado de R$ 200 mil. Todos os 
investimentos mais recentes da 
administração municipal totali-
zam R$ 1.086.993,31, sem contar 
as verbas estaduais e federais. 

Sobre as obras
Campo no bairro Ouro Verde
Projeto aprovado pelo Estado. Contra-
partida: R$ 228.849,57. Valor que será 
repassado pelo governo Estadual:
R$ 755.000,00. Valor Total: 
R$ 983.849, 57
Pista de Atletismo
Projeto aprovado a Nível 
Federal. Valor da contrapartida:  R$ 
21.975,43. Valor repassado pelo go-
verno: R$ 477.500,00. Total: 499.475,43
Quadra do Tancredo
Assinada ordem de início dia 
05/01/2022 – em andamento. Valor 
total: R$ 187.750,72. 
Quadra Caminhos da Eulália
Assinada ordem de início 11/11/21. 
Valor Total: R$ 219.204,52
Quadra Cembranel
Assinada ordem de início - 03/01/22 – 
Valor total: R$ 143.979,33
Quadra Poliesportiva do Borgo
Concluída
Valor total: R$ 101.519,94
Quadra Achyles Mincarone 
Aguardando para finalização
Valor Total: R$ 45.493,82
Pista de Skate – em fase de orçamen-
tos (praça Centenário). Valor previsto: 
R$ 200.000,00. 
Total das obras recursos da prefeitura: 
R$ 1.086.993,31

Após reforma, Vico Barbieri passará 
a contar com “cachorródromo”
Na segunda-feira, 
17/01, a prefeitura 
iniciou a remoção dos 
brinquedos na praça, 
a fim de dar início à 
reforma

Na manhã da segunda-feira, 
17/01, moradores foram pegos 
de surpresa com a remoção dos 
brinquedos da praça Vico Barbie-
ri, no centro de Bento Gonçalves. 
Nas redes sociais, a prefeitura 
explicou o motivo: “Calma que a 
notícia é boa. É necessária a reti-
rada dos equipamentos por um 
tempo para realização da revita-
lização da praça “, escreveu o mu-
nicípio. “É necessária a prepara-
ção do espaço, com retirada dos 
brinquedos para toda revitaliza-
ção da praça. Por isso pedimos a 
compreensão de quem frequenta 
o espaço. Nossas equipes realiza-
ram um estudo das necessidades 
para crianças e para esse espaço 
pet”, explica a diretora do IPURB, 
Melissa Bertoletti Gauer.

O local passará por uma re-
forma que contemplará a refor-
mulação do espaço das crianças 
e a construção de um “cachorró-
dromo” para os animais. O espa-
ço cercado contará com diversos 
equipamentos e brinquedos para 
que os cães, acompanhados de 
seus tutores, também possam se 
divertir e gastar as energias no 
local.

A primeira etapa da revitali-
zação, no valor de R$ 243.578,91, 
contará com piso emborrachado 
e novos brinquedos para crian-
ças, como balanços, gangorras, 
casinha e outros. Já no cachor-
ródromo haverá minirrampa, 
minitúnel, pneu, salto simples e 
outros, além de grama e totem 
informativo para os tutores. Con-
forme a prefeitura, não há pra-
zo definido para o término das 
obras.

A ideia do cachorródromo 
foi proposta pelo vereador Ari 
Pelicioli (Cidadania) e aprova-
da na Câmara de Vereadores de 
Bento no ano passado. “Foi meu 
primeiro projeto como vereador”, 
recorda. Entre as justificativas 
do projeto criado pelo vereador, 
além da qualidade de vida aos 
humanos, está a importância dos 

exercícios físicos diários na vida 
dos animais, ampliando sua ex-
pectativa de vida. “Normalmente 
nos passeios os proprietários de 
cachorros levam presos na co-
leira e guia. No entanto, cães de 
estimação que vivem em apar-
tamentos ou casas sem quintais 
também necessitam de espaço 
para correr livremente”, diz o 
projeto.

O cachorródromo também 
está previsto no Código de Prote-
ção Municipal dos Animais, após 
emenda proposta por Pelicioli e 
aprovada juntamente ao projeto 
principal em dezembro do ano 
passado. O vereador ainda recor-
da que, de acordo com o projeto e 
a emenda do código, os cachorró-
dromos poderão ser construídos 
em todas as praças do município 
no futuro.

Divulgação/Prefeitura
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Chuva e vento forte causam destelhamento 
no Complexo Administrativo de Bento

Estrago na SEDES

A chuva acompanhada de 
vento forte que atingiu Ben-
to Gonçalves na segunda-feira, 
17/01, ocasionaram o destelha-
mento do prédio da secretaria 
de Esportes e Desenvolvimento 
Social (Sedes), no Complexo Ad-
ministrativo, localizado na rua 
10 de Novembro, bairro Cidade 
Alta. Ninguém ficou ferido, sen-
do contabilizados apenas danos 
materiais.

A Defesa Civil acompanhou 
o trabalho das equipes, com 
servidores de diversas secreta-
rias, que cobriram com lonas os 
equipamentos e documentos. 
Também foi realizada a limpeza 
do entorno, que ficou coberto de 
partes do telhado.

Conforme o Corpo de Bom-
beiros, a estrutura do telhado 
era composta por zinco, madeira, 
isopor e manta asfáltica, sendo 
arremessada sobre outra edifica-
ção onde se localiza um estabele-
cimento comercial.

Após vistoria do Corpo de 
Bombeiros, parte da 10 de No-
vembro foi isolada, para evitar 
desabamentos.  “Períodos de 
chuva sempre são de alerta para 

Prefeitura ainda 
aguarda vistoria final 
por conta do seguro. 
Materiais da secretaria 
foram levados 
provisoriamente para 
a Casa das Artes

as equipes da Defesa Civil, e hoje 
o chamado foi para o nosso Com-
plexo. Realizamos a vistoria ini-
cial para que pudéssemos cobrir 
equipamentos e desligar a ener-
gia elétrica. Felizmente ninguém 
ficou ferido”, destacou o coorde-
nador da Defesa Civil, Claudiomi-
ro Massutti.

O espaço possui seguro e, no 
início da manhã de terça-feira, 
18/01, foi realizada uma vistoria 

pelos técnicos. Após a liberação 
do prédio, as equipes da prefeitu-
ra iniciaram a retirada dos equi-
pamentos, que foram levados 
provisoriamente para a Funda-
ção Casa das Artes. No momento, 
a prefeitura aguarda a vistoria 
final por conta do seguro. Já os 
computadores estão sendo ava-
liados para constatar se houve 
danos. A estrutura segue interdi-
tada, sem atendimentos no local.

Fotos: arquivo pessoal 
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Cinema 
Programação de 21/01 a 26/01

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO GONÇALVES 1
Sing 2
Animação, livre, 109 minutos.
Dias 21, 22, 23, 25 e 26, 13h40 e 16h, dublado.
Dia 24, 15h, dublado.
Diariamente, 18h30, dublado.
Homem-Aranha: sem volta para casa 
Ação, 12 anos, 150 minutos.
Dias, 21, 22, 24, 25 e 26, 20h40, dublado.
Dia 23, 20h40, legendado. 

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO GONÇALVES 2
Homem-Aranha: sem volta para casa 
Ação, 12 anos, 150 minutos.
Dias 21, 22, 23, 25 e 26, 14h e 17h, dublado.
Dia 24, 16h, dublado.
Matrix Ressurections
Ficção, 12 anos, 148 minutos.
Diariamente, 20h, dublado.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO GONÇALVES 3
Pânico
Terror, 14 anos, 114 minutos.
Dias 21, 22, 23, 25 e 26, 13h40 e 16h, dublado.
Dia 24, 15h, dublado.

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 8

Torta de limão com suspiro

INGREDIENTES
Massa
- 150 g de manteiga
- 4 colheres (sopa) de açúcar
- 1 e meia xícara (chá) de farinha 
de trigo
Recheio
- 1 lata de leite condensado
- meia xícara (chá) de suco 
de limão
- 1 caixinha de creme de leite
- raspas da casca de 1 limão
Suspiro
- 2 claras
- meia xícara (chá) de açúcar
- raspas da casca de 1 limão

MODO DE PREPARO
Massa: Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma massa 
homogênea. Forre uma forma de fundo removível (23 cm diâmetro), fure o 
fundo com um garfo e asse em forno médio-alto (200°C), preaquecido, por 
cerca de 30 minutos. Reserve. Recheio: Em um recipiente, misture bem o leite 
condensado o suco de limão. Incorpore o creme de leite e as raspas de limão. 
Recheie a massa já assada e leve à geladeira por cerca de 1 hora, para firmar o 
recheio. Reserve. Suspiro: Em uma panela, misture as claras e o açúcar e leve ao 
fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca de 3 minutos, tirando 
a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer, para 
não cozinhar. Retire do fogo e em uma batedeira, bata com as raspas da casca 
de limão por cerca de 5 minutos ou até dobrar de volume. Coloque o merengue 
em um saco de confeitar com bico pitanga, e modele os suspiros em uma forma 
forrada com papel-manteiga. Leve ao forno baixo (160°C), preaquecido, por 
cerca de 20 minutos ou até dourar. Retire a torta da geladeira e cubra-a com os 
suspiros. Sirva.

Sete Erros | Respostas na página 8

Solução

BANCO 18

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

TBV
AZUCRINAR

BOXETOMARA
ALACAMISA

GRALHAOA
AEREATROÇO

FCRIARÃB
TERREMOTOS

RUIMPDE
REMAMDIZER

NDDOCTV
COLETANEA
IAVLMD
ARCEBISPO

ILHAVAPOR

R

Causar
aborreci-

mento

Compar-
timento
do chu-
veiro

Movimento
liderado por
Gil e Cae-
tano (Mús.)

Aquele
que olha

com
atenção

Equivale a
1.000 kg
(símbolo)

Que
apresenta

defeito

Deborah
Evelyn, 

atriz 
brasileira

Conjunto 
de suces-
sos de uma

banda
Superior
de uma
arqui-

diocese

Fator (?): 
determina

o tipo
sanguíneo

Medida
de leite

(símbolo)

1.500, em
algarismos
romanos

Porção 
de terra
cercada
por água

A todo
(?): com

toda
energia

Divisão
hospitalar
Ave de voz
estridente

Parte de
uniformes
Morada das
odaliscas

Queira
Deus!

Tempero
aromático

A viagem
de avião

Abalos de
terra

Conduzem
a canoa
Nada, na
internet

Operação
bancária
Espécie
de verniz

Exprimir 
por palavras
Apresenta

débito

Inventar 

Seguido;
partido

Traste
velho

Seguiam;
rumavam

Televisão
(red.)

Sucede
ao "M"

Cecil
Thiré, ator

Significado
de "TR"
(Econ.) Cuidar com

carinho

Ferramenta fixada à
furadeira elétrica

Mudança
climática
A piscina
infantil

Recurso
da poesia
Relação
amorosa

Ponto, em
inglês

3/dot. 4/boxe. 5/vapor. 6/gralha. 9/azucrinar. 10/tropicália.

Diariamente, 18h30, dublado.
Dias 21, 23, 25 e 26, 21h, dublado.
Dias 22 e 24, 21h, legendado.  

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 1
Sing 2
Animação, livre, 109 minutos.
Diariamente, 13h40, dublado.
Pânico
Terror, 14 anos, 114 minutos.
Diariamente, 16h, dublado.
Dias, 21, 23, 24, 25 e 26, 18h30, dublado.
Dia 22, 18h30, legendado.
Dias 22, 24 e 26, 21h, dublado.
Dias 21, 23 e 25, 21h, legendado.  

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Sing 2
Animação, livre, 109 minutos.
Diariamente, 16h30 e 18h40, dublado.
Homem-Aranha: sem volta para casa 
Ação, 12 anos, 150 minutos.
Diariamente, 13h40, dublado.
Dias 21, 23, 25 e 26, 21h, dublado.
Dias 22 e24, 21h, legendado. 
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Polo moveleiro de Bento Gonçalves registra 
maior índice de exportações desde 2009

Em 2021, os móveis pro-
duzidos no polo de Bento Gon-
çalves (incluindo os municípios 
Monte Belo do Sul, Pinto Ban-
deira e Santa Tereza) movi-
mentaram US$ 75,1 milhões. 
Esse volume é 57,9% superior 
a 2020 e o mais expressivo des-
de 2009.

A crescente registrada em 
2021 acompanha o desempenho 
do setor a nível nacional e esta-
dual, nos quais o aumento em re-
lação ao ano anterior foi de 51% 
e 63,9%, respectivamente. Con-
forme o diretor Internacional do 
Sindicato das Indústrias do Mo-
biliário de Bento Gonçalves (Sin-
dmóveis), Cleberton Ferri, a boa 
notícia confirma que os móveis 
produzidos na região conquista-
ram o gosto dos consumidores 
em outros países. “De olho nas 
vantagens da internacionaliza-
ção empresarial, o Sindmóveis 
reforça entre seus associados a 
importância de quesitos como 
inovação, qualidade e design 
para um bom posicionamento 
externo. Além disso, também há 
interesse e dedicação das em-
presas, com aposta contínua em 
fortalecer seu posicionamento 
fora do Brasil. O desempenho 
de 2021 mostra que estamos se-
guindo a via certa”, comenta.

Os 10 principais destinos 
dos móveis produzidos no polo 
moveleiro de Bento Gonçalves 
em 2021 foram Estados Unidos, 
Chile, Uruguai, Peru, Reino Uni-
do, Colômbia, México, Panamá, 

US$ 75,1 milhões

Porto Rico e Arábia Saudita. 
Juntos, representaram cerca 
de 81,4% do total exportado. 
O crescimento das exportações 
para o Chile foi o mais expressi-
vo, ficando acima de 185%.

Ferri destaca que as vendas 
internacionais têm potencial 
para se manterem interessan-
tes em 2022, especialmente por 

causa das feiras Fimma e Movel-
sul, que ocorrerão em conjunto 
de 14 a 17 de março, no Parque 
de Eventos de Bento Gonçalves 
(RS). “Com visitantes e compra-
dores de outros países, o evento 
vai reunir excelentes oportuni-
dades para empresas que dese-
jam iniciar ou reforçar parcerias 
no mercado externo”, explica.

2021 encerra com aumento de 83,25% 
nas exportações de vinhos brasileiros

O ano de 2021 fechou com 
um aumento de 83,25% nas 
exportações de vinhos brasi-
leiros se comparado a 2020. 
Os 8.132.342 litros, ou seja, 
10,8 milhões de garrafas, que 
saíram do Brasil nos 12 meses 
chegaram a 53 países, com des-
taque para o Paraguai, Haiti, 
Rússia, China e Estados Unidos. 
Se somados o volume de vinho, 
espumante e suco de uva o to-
tal ultrapassa os 12.437.524 
litros contra 6.586.262 do ano 
passado. O desempenho dos 
espumantes foi mais tímido, 
mesmo assim positivo com alta 
de 21,36%. O maior crescimen-
to percentual foi na categoria 
de suco de uva com 144,59% 
de incremento, chegando a 
3.369.939 litros. Os dados fo-
ram repassados à imprensa 
pela União Brasileira de Viti-
vinicultura (Uvibra), a partir 
de levantamento feito pelo Co-

Bom desempenho

Vinícolas brasileiras 
exportaram 12,4 
milhões de litros 
– dobro de todo 
2020 -, sendo oito 
milhões de litros de 
vinhos finos, que 
chegaram à mesa de 
consumidores de 53 
países

mextat/MDIC – Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços.

A performance não é recor-
de, mas mostra um importan-
te movimento no último ano, 
associado a boa imagem do 
vinho brasileiro no mercado 
interno e externo diante de sua 
qualidade reconhecida, além 
do câmbio favorável e de ações 
em feiras, missões comerciais e 
eventos promocionais viabili-
zados a partir da assinatura de 
Convênio de Cooperação Técni-
ca e Financeira entre a Uvibra-
-Consevitis e a Apex-Brasil. O 
acordo tem como países-alvo 
a China, Estados Unidos, Reino 
Unido, Portugal e Alemanha, 
seguidos pelo Chile, Colômbia, 
Paraguai, Peru e Japão. Os R$ 
5 milhões que serão investidos 
vêm da Apex-Brasil (60%) e de 
contrapartidas da Uvibra-Con-
sevitis e vinícolas (40%).

Outro aspecto que ganha 
a atenção de consumidores do 
mundo interior é a diversidade 
brasileira, seja de variedades 
de uvas, seja de estilos de vi-

nhos e espumantes. O Brasil é 
um país continental que hoje 
elabora vinhos em 26 regiões 
em 10 estados brasileiros. Essa 
pluralidade de terroirs é única 
no mundo. “Temos um por-
tfólio de vinhos e espumantes 
que agradam aos mais variados 
paladares em todos os conti-
nentes. Temos espumantes e 
vinhos nobres mais elaborados, 
assim como vinhos e espuman-
tes mais descontraídos. Essa 
facilidade em beber é que tem 
encantado outras culturas”, 
destaca o presidente da União 
Brasileira de Vitivinicultura 
(Uvibra), Deunir Luis Argenta.

Em 2021, o Brasil avançou 
ainda mais na conquista de 
premiações internacionais, fei-
to que influencia diretamente 
na imagem do vinho brasileiro 
lá fora. Foram 414 medalhas – 
recorde histórico -, 29% a mais 
que em 2020, com medalhas 
em 18 concursos realizados 
na Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Espanha, França, Grécia, 
Hungria, Inglaterra, Luxembur-
go e Portugal.

Raquel Konrad
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Sol e aumento de nuvens 
de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite
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Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)
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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

Em Bento
Homem sofre tentativa de homicídio 
em estabelecimento no Humaitá

Segurança| 8

“Não tenho preocupação em estar na vitrine”, 
diz Eduardo Leite ao descartar candidatura
Governador do RS 
esteve cumprindo 
agenda em Bento 
Gonçalves na tarde 
de terça-feira, 
18/01, e aproveitou 
para responder 
perguntas de 
jornalistas

Eduarda Bucco
O governador do RS Eduardo 

Leite esteve cumprindo agenda 
em Bento na tarde de terça-feira, 
18/01. Leite desembarcou por 
volta das 14h no aeroclube muni-
cipal, acompanhado do secretário 
de Turismo Ronaldo Santini e do 
secretário-chefe da Casa Civil Ar-
tur Lemos Júnior. Após participar 
de uma breve reunião com a vice-
-prefeita de Caxias do Sul, Paula 
Ioris, Leite parou para conversar 
com os jornalistas. Na sequência, 
seguiu para o Vale Aurora, a fim 
de vistoriar as obras de asfalta-
mento. Depois, aproveitou para 
acompanhar a programação da 
Vindima.

Entre os assuntos abordados 
na coletiva de imprensa, Eduardo 
Leite reforçou sua decisão de não 
ser candidato à reeleição. “Todos 
nós temos vaidade. Políticos têm 
um pouquinho mais, mas a gente 
não pode estar na política apenas 
por vaidade ou projeto pessoal”, 
disse. “Eu me realizo sendo gover-
nador e fico feliz por ter consegui-
do virar o jogo. Assumimos em 
2019 um Estado que não pagava 
os salários em dia, tinha atrasos 
com municípios, obras paralisa-
das por falta de recursos. E temos 
em 2022 um Estado que reduz 
impostos e faz investimentos his-
tóricos, que tem as contas em dia”, 
complementou o governador.

Ainda sobre esse assunto, 
Leite revelou acreditar que a deci-
são de não ser candidato facilitou 
os caminhos para aprovação de 
reformas e projetos importantes 
junto à Assembleia Legislativa. 
“Se fosse candidato, eventualmen-
te meu caminho teria sido mais 
difícil para conseguir apoio”, ana-
lisou. “Mas vamos trabalhar para 
que tenhamos continuidade do 
projeto de governo”, continuou.

Leite foi questionado também 
sobre o apoio a algum possível 
candidato, como o político Gabriel 
Souza (MDB) e o vice-governador 
e secretário de Segurança Pública 
Ranolfo Vieira Júnior (PSDB). “O 
Ranolfo é um belo quadro. Sujeito 

Eduarda Bucco

Passagem por Bento

leal, parceiro e competente. Tive-
mos com ele os melhores indica-
dores da Segurança Pública das 
últimas décadas”, destacou Leite. 
“Mas é legítimo que o MDB aspire 
retornar à liderança do projeto e 
o Gabriel conhece bem o Estado 
e suas pautas. No tempo certo va-
mos intensificar essas conversas 
dentro da base do governo. Mas é 
importante que MDB e PSDB este-
jam juntos”, afirmou.

Sobre seu futuro na política, o 
governador alegou não estar pen-
sando em janeiro de 2023. “Te-
mos um longo ano pela frente e R$ 
5 bilhões para garantir execução”, 
comentou, fazendo referência aos 
investimentos totais previstos 
para este ano. Mesmo assim, Lei-
te afirmou não estar preocupado 
com sua manutenção na política. 
“Quando deixei de concorrer à re-
eleição [a prefeito] em Pelotas, me 
falaram que eu iria perder espaço. 
Mas aí fui morar no exterior, fiquei 
morando em São Paulo e, mesmo 
assim, me tornei governador do 
Estado. Então não tenho essa pre-
ocupação de estar na vitrine. Vou 
cuidar da minha vida e, depois, se 
a população desejar, vou voltar 
para a política”, declarou.

Partidos diferentes
Leopoldo Benatti, o Raquete, é 
nomeado coordenador de gabinete 
do vereador Jocelito Tonietto

Raquel Konrad
Foi publicado no Diário Oficial 

de Bento Gonçalves de quinta-feira, 
20/01, a nomeação de Leopoldo 
Benatti, o Raquete (Republicanos), 
como coordenador de gabinete do 
vereador Jocelito Tonietto (PSDB). 
O cargo padrão CC-3 tem como salá-
rio R$ 6.229,84. Raquete, que é su-
plente na Câmara e vice-presidente 
do Republicanos, ocupou a cadeira 
de vereador até o início de dezem-
bro do ano passado, mas com a 
saída do titular Marcos Barbosa da 
secretaria de Mobilidade Urbana, 
perdeu a vaga.

A presidente do Republicanos, 
Aline Poder, disse estar surpresa 
com a nomeação. “Ele iria assumir 
como adjunto da secretaria de Turis-
mo, o que seria excelente para o par-
tido, uma vez que nosso município 
está em constante crescimento no 
setor, mesmo em meio à pandemia.  

Recebi a notícia oficial da nomea-
ção dele hoje [20/01] no gabinete 
do PSDB. Irei reunir os demais inte-
grantes da executiva e também con-
sultar a estadual do Republicanos 
para a tomada de decisão, uma vez 
que essa atitude pode comprome-
ter a suplência”, explicou.

O advogado João Henrique 
Leoni Ramos explica que, caso o 
vereador titular Marcos Barbosa 
se licencie do cargo, Raquete terá 
de pedir demissão para assumir 
como suplente. No entanto, como 
de forma geral a vaga na Câmara 
pertence ao Republicanos e Raque-
te pode ainda ser expulso da sigla, 
ele pode ter que recorrer a justiça 
eleitoral para garantir a cadeira. O 
SERRANOSSA entrou em contato 
com Tonietto, para saber os moti-
vos da nomeação, e com Raquete, 
porém até o fechamento de edição 
não obteve retorno.

D
ivulgação/C

âm
ara


