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Alerta

Alexandre Brusa

Nos últimos dias, registros 
de casos de síndromes gripais 
têm crescido consideravelmente 
em Bento Gonçalves. Diante da 
dúvida entre COVID-19 e gripe, 
especialmente a H3N2, a infecto-
logista do Hospital Tacchini, Ni-
cole Golin, fez um apanhado geral 
sobre as duas enfermidades.

QUAIS AS DIFERENÇAS?
Os sintomas iniciais tanto da 

COVID-19 quanto da Influenza 
são bastante semelhantes, por 
isso não é possível definir se uma 
pessoa está com COVID-19 ou 
com gripe apenas pelo diagnósti-
co clínico, ou seja, pela análise do 
profissional de saúde.

Embora os sintomas sejam 
parecidos, existem algumas es-
pecificidades entre as doenças.

Sintomas da gripe sazonal 
- os sintomas mais comuns da 
gripe sazonal são febre súbita, 
tosse (geralmente seca), dores 
musculares e articulações, dor de 
cabeça, mal-estar, dor de gargan-
ta e coriza. 

Sintomas do H3N2 – cos-
tumam ser os mesmos da gripe 
sazonal, porém com o potencial 
de causar casos de síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG) em 
idosos e imunocomprometidos.

Sintomas da COVID-19 – 
inicialmente, a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) divulgava os 
principais sintomas como sendo 

Infectologista esclarece diferenças entre 
sintomas, prevenção e tratamento 

febre, cansaço, tosse seca, perda 
do paladar ou do olfato. Após o 
surgimento das variantes, os sin-
tomas clássicos sofreram mudan-
ças, como aparecimento de cori-
za, espirros e dores pelo corpo.

A VACINA CONTRA A GRIPE 
PROTEGE DA H3N2?

A vacina contra a gripe ofere-
cida nas redes pública e privada 
este ano não protege contra essa 
nova cepa. No entanto, tomar o 
imunizante disponível é altamen-
te recomendável. Isso porque a 
vacina confere proteção contra os 
outros subtipos do vírus da gripe 
e é eficaz contra a “cepa-mãe” 
do H3N2, embora não contenha 
ainda a variante que circula atu-
almente. Ou seja, a vacina causa 
certa proteção cruzada e oferece 
algum grau de proteção, então é 
muito melhor estar vacinado, do 
que não estar.

Como a doença é sazonal, o 
imunizante é modificado a cada 
ano baseado nos três subtipos 
do vírus influenza que mais 
circularam no último ano no 
Hemisfério Sul. A nova versão 
da vacina da influenza, que será 
distribuída em 2022, é trivalen-
te, composta pelos vírus H1N1, 
H3N2 e a cepa B.

SOBRE A DUPLA INFECÇÃO 
PELA COVID E PELA INFLUENZA

Apesar de ser pouco prová-

vel, é sim possível que um indi-
víduo contraia os dois vírus ao 
mesmo tempo. No RS, o primei-
ro caso da chamada “flurona” 
foi confirmado na quinta-feira, 
06/01. Ambas as doenças são 
de alta contagiosidade e causam 
sintomas semelhantes. A cepa 
Ômicron tem uma capacidade 
de transmissão muito superior 
às cepas anteriores, embora apa-
rentemente cause quadros me-
nos graves. 

O mais importante é lembrar 
que ambas as doenças são preve-
níveis por vacinas e por medidas 
de precaução como distancia-
mento social, uso de máscara e 
ambientes ventilados.

MAIS DETALHES SOBRE 
A INFLUENZA
Atualmente, são conhecidos 

três tipos de vírus da influenza: 
A, B e C. De acordo com a Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), os 
dois primeiros são mais propí-
cios a provocar epidemias sazo-
nais em diversas localidades do 
mundo, enquanto o último cos-
tuma causar casos mais leves.

O tipo A da influenza é clas-
sificado em subtipos, como o A 
H1N1 e o A H3N2. Já o tipo B 
é dividido em duas linhagens: 
Victoria e Yamagata. Embora 
possuam diferenças genéticas 
entre si, todos os tipos do vírus 
da gripe podem provocar sinto-

mas parecidos.
DICAS DE
PREVENÇÃO
Tanto a COVID-19 quanto a 

gripe (infecção por Influenza A - 
H1N1 ou H3N2) são transmitidas 
por via respiratória e os cuidados 
preventivos são muito semelhan-
tes. Entre as principais orienta-
ções, estão: evitar aglomeração; 
utilizar corretamente a máscara, 
cobrindo nariz e boca; manter 
os ambientes ventilados e o iso-
lamento das pessoas que estão 
com algum sintoma respiratório.

A vacinação é outro ponto 
fundamental e há imunizante 
para ambas. No início da vaci-
nação contra a COVID-19 era 
recomendado evitar a aplicação 
simultânea das duas vacinas, mas 
isso já não é necessário. É possí-
vel e seguro fazer as duas vacinas 
no mesmo dia.

Entre as recomendações, 
especial atenção deve ser dada 
à vacinação contra COVID-19, 
incluindo a aplicação da dose de 
reforço para todos os indivíduos 
acima de 18 anos, de acordo com 
a vacina recebida e/ou condição 
de saúde:

- A partir de quatro meses da 
aplicação da segunda dose;

- a partir de dois meses da 
dose única; 

- a partir de 28 dias da segun-
da dose da vacina para pacientes 
imunossuprimidos.

COVID-19 e H3N2

Nos primeiros dias de 2022, 
o aumento de casos de pacientes 
com sintomas respiratórios come-
çou a ser percebido em diversos 
municípios do litoral. A escalada foi 
evidenciada com a falta de testes 
disponíveis nas farmácias daquela 
região, diante da grande demanda. 
Em Capão da Canoa, a prefeitura 
confirmou, desde o dia 23/12 até 
a quarta-feira, 05/01, um total de 
310 notificações de exames positi-
vos para a COVID-19 de moradores 
de outros municípios. 

Em Bento, logo na segunda-
-feira, 03/01, foi percebido um au-
mento significativo de quadros res-
piratórios, tanto no Tacchini quanto 
na UPA 24h. Mas o aumento mais 
expressivo foi na terça, 04/01. Na 
UPA houve um crescimento de qua-
se 90% nos atendimentos, saltando 
de uma média de 214 na semana 
passada para 404. 

No Tacchini, o aumento de 
casos levou ao alerta sobre o tem-
po de espera no pronto socorro. A 
média de atendimentos, que nos 
últimos dias de 2021 era de cerca 
de 50, chegou a 103 na terça-feira, 
04/01, o que fez o tempo de es-

Número de atendimentos 
de pacientes com sintomas 
respiratórios cresce em Bento
Na terça-feira, 04/01, 
houve crescimento 
de quase 90% nos 
atendimentos na 
UPA 24h, em relação 
à média da última 
semana

pera por assistência chegar a até 
1h20. De acordo com os registros 
do pronto-socorro, os horários de 
maior movimentação são entre 8h 
e 11h e das 15h às 20h. 

Os casos confirmados para a 
COVID-19 também apresentaram 
uma alta. Foram 24 entre o sábado, 
01/01, e a segunda, 03/01; 28 na 
terça, 04/01; 26 na quarta, 05/01; 
e 59 na quinta, 06/01, totalizando 
137 infecções. Em toda a semana 
passada foram 65 novos casos.

“Como em toda região, os casos 
que estão aparecendo são de pa-
cientes com sintomas gripais, que 
não refletem em internações”, res-
salta o secretário-adjunto de Saú-
de, Gilberto Júnior.  Ainda não há 
confirmação da variante Ômicron 
da COVID-19 no município. Já em 
relação à gripe H3N2, o secretário-
-adjunto também afirma que Bento 
segue com apenas um caso confir-
mado, mas o SERRANOSSA soube 
de pelos menos três casos de mo-
radores do município, testados em 
outras cidades.
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Eduarda Bucco
O analista de negócios de 

Bento Gonçalves Anderson An-
driolli Perego, de 26 anos, tem 
acompanhado de perto o cená-
rio da pandemia da COVID-19 na 
Europa. No dia 25 de dezembro, 
ele chegou à Lisboa, em Portugal, 
para dar início a seu mochilão 
pelo continente, que irá incluir, 
até o dia 15 de janeiro, cinco pa-
íses. Com apenas uma mala de 
mão e uma mochila, Perego tem 
desbravado dezenas de lugares 
desconhecidos, mas também tem 
enfrentado algumas barreiras em 
relação à pandemia. 

Isso porque diversos países 
da Europa têm registrado au-
mentos recordes de casos da CO-
VID-19, ocasionados pela varian-
te Ômicron. De acordo com dados 

A pandemia no exterior

Fotos: arquivo pessoal

Em mochilão pela Europa, bento-gonçalvense 
relata restrições e novos lockdowns 
Com números 
diários da COVID-19 
chegando a 100 mil 
em países como Itália e 
França, obrigatoriedade 
do uso da máscara, 
proibição de eventos 
e fechamento de 
estabelecimentos à 
noite são alguns dos 
protocolos que foram 
reestabelecidos em 
alguns locais da Europa

da Universidade Johns Hopkins 
(JHU), a França, por exemplo, 
registrou uma média de 161.032 
novos casos na última semana. 
Na Itália foram 97.252. Diante 
desse aumento, a Europa voltou 
com restrições e protocolos que 
haviam sido abandonados com a 
melhora da pandemia. 

Em Portugal, Anderson conta 
que, para entrar no país, precisou 
mostrar o certificado nacional 
da vacina contra a COVID-19 (do 
Brasil), um teste rápido de até 
48h ou PCR de até 72h e o “for-
mulário de localização de pas-
sageiros”. “Com esse documento 
eles sabem em que locais tu vai 
ficar e passar no país e por quan-
to tempo”, explica. 

Em Paris, na França, segun-
do destino de Anderson, os pro-

tocolos foram mais rigorosos. O 
bento-gonçalvense relata que, a 
cada dois dias, é necessário um 
novo teste PCR ou antígeno, o 
qual precisa ser pago. “Em Portu-
gal tem de graça nas ruas, basta 
esperar na fila”, comenta. “Após 
pagar e fazer o teste, o resultado 
chega no teu e-mail. A partir dele 
tu consegue entrar nos locais”, 
relata. 

Na Suíça, terceiro destino de 
Anderson, o certificado de va-
cinação é aceito para ingressar 
nos locais, com exceção de quem 
recebeu a CoronaVac. Na maioria 
dos países europeus, a Corona-
Vac segue não sendo aceita para 
comprovar a imunização. A partir 
do dia 10/01, conforme anúncio 
feito em novembro do ano passa-
do, a União Europeia irá incluir a 

vacina do Butantan e da farma-
cêutica chinesa Sinovac na lista 
de imunizantes aceitos. 

Em Barcelona, na Espanha, 
o comprovante da vacinação, 
acompanhado do passaporte, 
também é suficiente para a libe-
ração do ingresso de visitantes 
nos estabelecimentos. 

Em seu roteiro, Anderson 
ainda terá como destino a Irlan-
da, para depois retornar ao Brasil 
no dia 15/01. “Em alguns países 
como Itália, Holanda e Alemanha, 
já estão fazendo novos lockdo-
wns devido ao aumento de casos. 
Na França, na Suíça, na Espanha, 
em Portugal e na Irlanda a maio-
ria das boates e bares estão fe-
chados. No primeiro dia do ano 
não teve fogos em Paris e nem 
eventos, o governo pediu que as 
pessoas ficassem em suas casas. 
Também voltou a ser obrigatório 
o uso de máscaras nas ruas”, rela-
ta Anderson. 

Mesmo com as restrições de 
horários, o valor investido para 
testagem e a necessidade da bus-
ca contínua de informações dian-
te das mudanças de protocolos, 
o bento-gonçalvense afirma que 
está aproveitando cada segundo 
da viagem. “Minha ideia sempre 
foi conhecer novos lugares e ter 
experiências diferentes. A gente 
não pode ter medo de sair da nos-
sa zona de conforto e ter receio 
dessas restrições [da pandemia]. 
É só se informar direitinho e se 
cuidar que dá tudo certo”, afirma.  

Vacinas contra a COVID-19 
para crianças chegam na 
próxima semana no país

O governo federal anunciou na 
quarta-feira, 05/01, a inclusão de 
crianças de 5 a 11 anos no plano 
de operacionalização de vacinação 
contra a COVID-19. As primeiras 
doses de vacinas destinadas a esse 
público deverão chegar ao Brasil 
no dia 13 de janeiro. Está previs-
ta uma remessa de 1,2 milhão de 
doses do imunizante da Pfizer - o 
único aprovado até o momento 
pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

O Brasil receberá, no primei-
ro trimestre de 2022, 20 milhões 
de doses pediátricas destinadas a 
este público-alvo, que é de cerca de 
20,5 milhões de crianças. O Minis-
tério da Saúde receberá, ainda em 
janeiro, um lote de 3,74 milhões de 
doses de vacina.

O esquema vacinal será com 
duas doses, com intervalo de oito 
semanas entre as aplicações. O 
tempo é superior ao previsto na 
bula da vacina da Pfizer. Na indi-
cação da marca, as duas doses do 
imunizante poderiam ser aplicadas 
com três semanas de diferença.

Segundo o Ministério da Saú-
de, será preciso que a criança se 
vacine acompanhada dos pais ou 
responsáveis ou leve uma autoriza-
ção por escrito.

O Ministério também reco-
mendará uma ordem de priori-
dade, privilegiando pessoas com 
comorbidades e com deficiências 
permanentes; indígenas e quilom-
bolas; crianças que vivem com 

pessoas com riscos de evoluir para 
quadros graves da COVID-19; e em 
seguida crianças sem comorbida-
des.

A obrigação de prescrição mé-
dica para aplicação da vacina não 
foi incluída como uma exigência, 
conforme foi ventilado por mem-
bros do governo durante as discus-
sões nas últimas semanas. Mas o 
Ministério sugeriu que os pais pro-
curem profissionais de saúde.

ANÁLISE
Durante a coletiva, o ministro 

Marcelo Queiroga e seus secre-
tários defenderam o processo de 
análise e definição da inclusão do 
público infantil no Plano Nacional 
de Imunizações (PNI).  A Anvisa 
autorizou a aplicação da vacina da 
Pfizer nessa faixa etária em 16 de 
dezembro, mas o Ministério deci-
diu realizar uma consulta pública 
e uma audiência pública antes de 
anunciar a inclusão.

“Não há atraso. Não podemos 
trazer doses antes da aprovação da 
Anvisa. Consulta pública foi impor-
tante sim para tomada de posição 
do Ministério”, declarou Queiroga. 
“Tivemos cuidado e não foi exces-
sivo, muito pelo contrário. Também 
estava no nosso radar. Nós temos 
uma tempestividade, o tempo cor-
reto de ser feito. E acredito que este 
é o tempo adequado”, acrescentou 
a secretária extraordinária de En-
frentamento à Covid-19, Rosana 
Leite.

Após consulta pública

/academia.lamerica
phantomlamerica

www.phantomlamerica.com.br

54 99145 0365
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Ação humana

Diogo Zanetti

Incêndio em vegetação tem aumento 
de quase 700% em Bento neste verão

Eduarda Bucco
Bento Gonçalves registrou um 

aumento exorbitante no número 
de incêndios em vegetação entre 
dezembro e os primeiros dias de 
2022. De acordo com o Corpo de 
Bombeiros Militar, foram 63 re-
gistros até o dia 02/01 – uma es-
calada de 687,5% em relação ao 
mesmo período de 2020/2021, 
quando foram atendidas apenas 
oito ocorrências do tipo.

Conforme o soldado Baigorra, 
da corporação de Bento, a princi-
pal causa dos sinistros está ligada 
ao fator humano. “A maioria utili-
za o fogo pra limpeza de pátio e 
acaba perdendo controle. Alguns 
foram utilizar espaço para fazer 
churrasco e, após o uso, deixaram 
a brasa viva, que logo volta devido 
à situação de seca que estamos 

Entre dezembro e 
os primeiros dias 
de janeiro de 2022 
foram atendidos 
pelo Corpo de 
Bombeiros de Bento 
63 sinistros em 
área de mata. No 
mesmo período 
de 2020/2021 
foram apenas oito 
registros

enfrentando”, explica.
Anualmente, a corporação 

realiza um trabalho de conscien-
tização próximo ao verão, a fim 
de evitar esse tipo de ocorrência. 
Em novembro, o SERRANOSSA fez 
uma reportagem sobre o assunto, 
ressaltando a importância dos 
moradores não utilizarem o fogo 
para limpeza de terreno, princi-
palmente em razão da estiagem 
que a região vive no momento. 
Com a seca, o incêndio acaba se 
alastrando de forma mais rápida.

Além dos prejuízos ambien-
tais, esses incêndios implicam em 
um maior deslocamento e tempo 
de serviço da corporação, que 
acaba ficando ocupada para aten-
der possíveis ocorrências mais 
graves, como a de incêndios em 
residência e acidentes de trânsito.

“Para limpar o terreno, a pes-
soa tem que fazer a roçada, e não 
atear fogo. A mesma coisa acon-
tece com o lixo. Se o caminhão 
do lixo não passa na sua casa, o 
ideal é acionar a prefeitura ou 
procurar um local adequado para 
despejar esses resíduos, e não co-
locar fogo”, aconselha o tenente 
Germiniani.

A corporação ainda ressalta 
que o ato de atear fogo pode ser 
considerado crime, se ele acabar 
fugindo do controle e causando 
danos a pessoas, animais e ao 
meio-ambiente. “Se chegarmos 
na ocorrência e percebemos que 
houve danos, podemos acionar 
o policiamento e fazer um termo 
circunstanciado para a pessoa 
que causou as chamas”, afirma o 
tenente.

Desde os primeiros dias de 
2022 os gaúchos têm percebido 
uma baixa importante no valor 
da gasolina comum. A redução 
é resultado da mudança do per-
centual de ICMS sobre o produ-
to, que caiu de 30% para 25% 
neste mês de janeiro no estado.  
Além disso, em dezembro a Pe-
trobras anunciou uma redução 
média de 3,13% no preço médio 
de venda da gasolina para as 
distribuidoras. 

Em Bento Gonçalves, até de-
zembro os motoristas encontra-
vam valores que iam de R$ 6,79 
a R$ 6,99 no litro da gasolina 
comum, de acordo com a pesqui-
sa semanal de preços do Procon. 
Nesta semana, o combustível 
pode ser encontrado por R$ 6,39 
em alguns postos. Já o maior pre-
ço é de R$ 6,69 nas bombas do 
município. Os dados relativos à 
primeira semana de 2022 foram 
publicados pelo Procon na quar-
ta-feira, 05/01, no site da prefei-
tura. 

Gasolina tem redução média 
de R$ 0,40 no Estado

Alívio para o bolso

Em Bento, de 
acordo com 
pesquisa de preços 
do Procon, gasolina 
comum varia de 
R$ 6,39 a R$ 6,69 
nesta semana

Com a redução do ICMS, o Rio 
Grande do Sul passa a se inserir 
no grupo de outros sete Estados 
com as menores alíquotas do país 
para gasolina e álcool (25%). O 
Estado hoje já está entre os me-
nores também no diesel (12%).

O QUE MUDA NA ALÍQUOTA
MODAL, OU GERAL DE ICMS
A partir deste mês de janei-

ro, centenas de produtos, como 
vestuário, calçados, eletrônicos e 
eletrodomésticos, também terão 
redução de impostos. Isso ocorre 
porque a alíquota modal, ou geral 
de ICMS, que já caiu de 18% para 
17,5% em 2021, passará para 
17% a partir de janeiro de 2022. 
Assim, o Estado também se equi-
para a outros sete com 17% na 
alíquota modal, a menor do país.

Esse percentual, embora apa-
rentemente baixo, tem um impac-
to de perda de R$ 300 milhões 
nas receitas  do Estado, sendo 
que 25% desse valor pertence 
aos municípios.

O QUE MUDA EM ENERGIA 
E TELECOMUNICAÇÕES
Essas alíquotas que estavam 

majoradas em 30% também 
voltam a 25% em janeiro, com 
possibilidade de gerar de forma 
imediata uma redução de custos 
ao consumidor. Porém, nesse 
ponto, houve, em novembro, 
reconhecimento pelo Supremo 
Tribunal Federal de que a alí-
quota geral deve ser de 17% 
para todos os Estados.

Diante do risco de queda tão 
significativa para os Estados, foi 
solicitada uma modulação nesse 
processo para que esses efeitos 
passem a valer a partir de 2024. 
“Essa é uma medida que afeta a 
gestão das receitas dos Estados 
e municípios que não foi deci-
da pelos entes, configurando-
-se como mais um dos riscos a 
que o Estado está sujeito e que 
pode comprometer a arrecada-
ção”, avalia o subsecretário da 
Receita Estadual, Ricardo Neves 
Pereira.

Eduarda Bucco
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Nova licitação

Com quatro vetos derrubados, 
prefeito sanciona lei do transporte 
público em Bento Gonçalves
Os sete vetos do 
Executivo aos 
dispositivos das 25 
emendas sugeridas 
pelos vereadores 
foram apreciados 
na última Sessão 
Legislativa de 2021

No dia 28/12 foi sancionada 
pelo prefeito Diogo Siqueira a Lei 
n° 64/2021, que será base para a 
realização de uma nova licitação 
sobre a concessão do transporte 
público. Após a realização de audi-
ência pública, no dia 13/12, os sete 
vetos do prefeito aos dispositivos 
das 25 emendas feitas pelos vere-
adores na lei original foram avalia-
dos na última Sessão Legislativa de 
2021, realizada no dia 23/12. Por 
maioria de votos, os vereadores 
rejeitaram quatro vetos e acolhe-
ram três por unanimidade. Entre os 
vetos do prefeito mantidos está a 
mudança no dispositivo da emenda 
que permitia a interrupção do ser-
viço de transporte coletivo durante 
catástrofe ou pandemia. A justifi-
cativa do veto é de que o serviço é 
essencial e deve ser readequado e 
não interrompido nesses casos. 

Outros vetos acolhidos são 
sobre o percentual de 30% de 

acréscimo na tarifa do seletivo em 
relação ao transporte convencional 
e o percentual de 7% com relação 
à planilha de custos geral do ano 
anterior como valor mínimo para 
a manutenção do sistema de trans-
porte. Segundo o Executivo, esses 
percentuais não podem ser fixados 
por meio de emenda do Legislativo. 

Já com a derrubada dos vetos, 
os vereadores mantiveram as alte-
rações que garantem que a concor-
rência ocorra com ao menos duas 
empresas no transporte urbano e 
a separação dos lotes para o trans-
porte coletivo nos distritos.

Além disso, foi mantida a defi-
nição das viagens integradas como 
sendo aquelas nas quais o passagei-
ro troca de veículo no período má-
ximo de uma hora e paga a tarifa de 
50% na segunda viagem. De acordo 
com a comissão, uma hora seria 
um tempo suficiente para realizar 
a segunda viagem e o pagamento 
de 50% da tarifa garantiria o equi-
líbrio financeiro do sistema. O rela-
tor da comissão pediu, inclusive, a 
revogação da lei municipal sobre a 
viagem integrada mencionada pelo 
prefeito como justificativa do veto.

Com a rejeição do veto parcial 
à emenda 28, os vereadores tam-
bém mantiveram a exploração do 
Transporte Coletivo por meio de 
concorrência pública nas modali-
dades de melhor técnica e paga-
mento de outorga. Para rebater os 

Com dois votos contrários, Câmara 
aprova reajuste de 13,60% a 
políticos e servidores municipais

Polêmica

Eduarda Bucco
A Câmara de Vereadores de 

Bento Gonçalves aprovou,  no dia 
23/12, o projeto de lei ordinária 
137/2021, que concede revisão ge-
ral de 13,60% a servidores munici-
pais e agentes políticos. A proposta 
de reajuste, enviada pelo Executivo, 
engloba servidores e professores 
municipais detentores de cargos 
de provimento efetivo e comissio-
nados, secretários-adjuntos, servi-
dores regidos pela CLT, contratados 
temporariamente, conselheiros 
tutelares, servidores da Câmara, 
prefeito, vice-prefeito, secretários 
e vereadores.

Conforme o projeto, a última 
vez que os servidores e professores 
municipais detentores de cargos de 
provimento efetivo, servidores re-
gidos pela CLT, contratados tempo-
rariamente e conselheiros tutelares 
tiveram a revisão geral dos venci-
mentos foi em abril de 2020. Já os 
cargos comissionados, conforme 
Lei Municipal 6129/2016, tiveram 
a última revisão geral de vencimen-
tos em dezembro de 2016. ‘Diante 
disso é que se propõe que seja ago-
ra concedida a revisão geral para 
todos os mencionados no primeiro 
parágrafo, tendo como parâmetro 
o IPCA, que é o índice de preços no 
consumidor usado para observar 
tendências de inflação. É calculado 
com base no preço médio necessá-
rio para comprar um conjunto de 

bens de consumo e serviços num 
país, comparando com períodos 
anteriores’, justifica o texto.

Já em relação ao reajuste de 
políticos, a Câmara de Bento criou, 
em maio, projetos de lei revogando 
a concessão da revisão anual de 
3,14% em 2020, após ofício do Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE). 
Na ocasião, o TCE ressaltou que, de 
acordo com o artigo 8° da Lei Com-
plementar Federal n° 173, de 27 de 
maio de 2020, a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios 
estavam proibidos de conceder 
“vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração a mem-
bros de Poder ou de órgão, servido-
res e empregados públicos e mili-
tares” até o dia 31 de dezembro de 
2021, devido à pandemia.

Durante a votação, os vereado-
res Rafael Fantin, o Dentinho (PSD), 
e Agostinho Petroli (MDB), se ma-
nifestaram contrários ao projeto. 
Na opinião de Dentinho, a reposi-
ção seria ‘muito ampla’ e deveria 
ser direcionada exclusivamente aos 
servidores municipais, e não aos 
‘agentes políticos’. Já Petroli ques-
tionou a legalidade jurídica do pro-
jeto, alegando que o aumento do 
salário de políticos deveria partir 
do Legislativo, e não do Executivo. 

O presidente da Câmara, Rafael 
Pasqualotto (PP), rebateu afirman-
do que o projeto está embasado 
legalmente e que passou por ‘diver-

sas discussões’ antes de ir à vota-
ção na Casa. 

Já o vereador Duda Pomper-
mayer (DEM) defendeu a impor-
tância do reajuste. ‘Se fala muito 
que funcionário público não traba-
lha, mas a gente sabe que trabalha 
e deve ser valorizado por isso. Eu 
acredito que cumpro muito bem o 
meu dever. E fico feliz em ver o salá-
rio dos professores também sendo 
reajustado’, declarou.

Ao longo da votação, Den-
tinho propôs a discussão sobre 
reajustes de outros setores e a 
separação dos projetos de con-
cessão de reajuste a servidores e 
professores daquele dos agentes 
políticos. Ambas as propostas fo-
ram rejeitadas pelos vereadores. 
Durante sua manifestação, Denti-
nho também rebateu a fala de Za-
nella e afirmou que irá devolver à 
comunidade o valor reajustado, 
por meio de doações a entidades, 
como teria feito após o reajuste 
de 3,14%.

Prefeito 
R$ 18.577,22 - R$ 21.103,72
Vice-prefeito 
R$ 13.004,05 - R$ 14.772,60
Secretário municipal 
R$ 9.288,61 - R$ 10.551,86
Vereador 
R$ 9.288,61- R$ 10.551,86
*Fonte: Portal da Transparência

Como era e como ficou

argumentos do veto, a comissão re-
alizou consulta técnica ao Instituto 
Igan, que confirmou em parecer a 
possibilidade de uso do critério de 
melhor técnica para a concessão do 
transporte público, sendo, segundo 
a relatoria, a mais adequada para 
impedir que a empresa fosse esco-
lhida por sorteio, já que esse seria 
critério de desempate nos moldes 
do projeto original. 

O último veto derrubado foi  o 
que impedia que o cálculo da revi-
são tarifária fosse feito pela tabela 
ANTP, sob a justificativa de que a 
planilha Geipot era a mais adequa-
da.  No entanto, em consulta técnica 
da comissão ao Instituto Igan, o pa-
recer pontuou que a planilha ANTP 
é a mais atualizada e adequada 
para ser utilizada como referência, 
e o veto acabou rejeitado.

Durante a discussão, o verea-
dor Agostinho Petroli (MDB) mani-
festou a necessidade de votar pelo 
acolhimento ou não do veto parcial 
do prefeito. Porém, o relator da Co-
missão, Anderson Zanella (PP), já 
havia solicitado o destaque da ma-
téria para analisar cada veto sepa-
radamente, o que foi aprovado pelo 
presidente Rafael Pasqualotto (PP).

Os vetos acolhidos tiveram 
unanimidade na votação. Já os ve-
tos derrubados, contaram com os 
votos contrários de Agostinho Pe-
troli (MDB) e Marcos Barbosa (Re-
publicanos).
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"Abre-te, 
(?)!", frase
de Ali Babá

(Lit.)

Abrigo
de cães

(pl.)

Decâ-
metro

(símbolo)

Vacina
contra
a polio-
mielite

Disposi-
tivo de
painéis

luminosos

(?) house:
dá acesso
à internet

É colado
no enve-
lope de

uma carta

Antônimo de
"proteção"

Direção;
caminho
Cume;
topo

Descom-
plicar 

Registro de
reunião
Aqui, em
espanhol

Diminuição
da dor
O sinal 

"~"

Irmã
(fam.)
Sílaba

de "iscas"

Tomba; 
vai ao chão
Estaciono
(o carro)

Material
de cercas

Do-(?), tera-
pia oriental

Érico (?),
ator

Une-se 
em pacto

Consoantes
de "ruiva"
A Capital
Federal

Que não
trabalha
Não es-

trangeiro

Jogar de goleiro 

Planta usada no trata-
mento de doenças

Descon-
fiança

Alexandre 
Pires, cantor

Cosméticos
(?): xampu

e condi-
cionador

Continente
onde se

situa Cuba
Recado

verbal ou
escrito

Eu, tu e ele
(Gram.)

Líder
religioso
judaico

Xeque-(?):
jogada do

xadrez

3/acá — lan — led. 4/brás — nato — rabi. 5/cisma.
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Eduarda Bucco
A falta de chuvas nos últimos 

meses tem provocado um forte pe-
ríodo de estiagem em toda a região 
da Serra Gaúcha. Em Bento Gonçal-
ves, dados do Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET) apontam 
uma redução de 62% na quantida-
de de chuva entre dezembro e os 
primeiros dias de 2022. Enquan-
to no último verão foi registrada 
uma precipitação de 131,2 mm (de 
01/12 a 06/01), no mesmo período 
deste ano foram apenas 49,8 mm. 

Diante deste cenário, a prefei-
tura de Bento Gonçalves, por meio 
da secretaria municipal de Desen-
volvimento da Agricultura (SMDA), 
promoveu na segunda-feira, 03/01, 
uma reunião juntamente ao Conse-
lho Municipal de Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (COMAPA). O 
encontro foi realizado na Agência 
Sicredi Agro, a fim de debater o 
cenário atual e pensar em ações 
futuras. 

Na ocasião, o subprefeito de 
Tuiuty, Tiago Coser, destacou as 

Chuvas em Bento têm redução de mais de 60%
Na segunda-feira, 
03/01, foi realizada 
uma nova reunião 
para tratar sobre a 
seca no município. 
A prefeitura afirma 
que está enviando 
caminhões-pipa para 
todos os agricultores 
que solicitarem

ações juntamente com os agriculto-
res. “Estou em contato direto com 
as famílias do distrito e auxiliando 
no que necessitarem. Nós temos a 
consciência do problema que é a 
falta de água que acarreta a nossa 
região e vamos buscar soluções”, 
disse. 

Desde a semana passada, a 
prefeitura afirma que tem levado 
caminhões-pipa para os agricul-
tores que necessitarem de água, 
a fim de auxiliar os animais e as 
plantações. A entrega já foi feita 
para famílias na Linha Eulália, em 
São Valentim e na Linha Zemith. 
“Saliento também que dúvidas em 
relação à falta de água podem ser 
esclarecidas através da subprefei-
tura ou então com a secretaria da 
Agricultura”, informou o secretário 
da Agricultura, Volnei Christófoli.            

PREJUÍZOS 
Conforme o subprefeito de 

Tuiuty, Tiago Coser, um levanta-
mento inicial nas comunidades 
do interior de Bento apontou um 
prejuízo médio de 40% a 60% nas 
plantações de uvas precoces. As 
perdas também são ressaltadas 
pelo chefe do escritório da Emater 
de Bento, Thompson Didoné, prin-
cipalmente em relação à uva e aos 
citrus. “Hoje é evidente que se terá 
redução na quantidade de uvas e ci-
trus. Mas tudo ainda é uma estima-
tiva, porque a safra está começando 
agora”, comenta. 

Em Bento, Didoné frisa o pro-
blema da falta d’água registrada em 
comunidades do interior, que têm 
prejudicado o dia a dia das famílias 
e de seus animais. “Nossa expec-

tativa é que venha chuva o quanto 
antes, porque se não vier, a questão 
vai se agravar. O nível de água está 
diminuindo bastante e os agricul-
tores relatam que os reservatórios 
aguentam, no máximo, mais uma 
semana”, lamenta. Entre a noite de 
segunda, 03/01, e a noite de quarta, 
05/01, houve uma chuva significa-
tiva de cerca de 20 mm em Bento. 
Mesmo assim, Didoné afirma que 
são necessárias “chuvas espaçadas, 
de 30/40/50 mm por vários dias, 
para poder reestabelecer a questão 
do déficit hídrico”. 

Caso não seja registrado um 
período considerável de chuvas, o 
grupo fará uma nova reunião em 
cerca de 10 dias, para se pensar 
em novas estratégias de combate à 
estiagem. “Aproveito para ressaltar 
que as famílias que estiverem pre-
cisando de água entrem em contato 
com a prefeitura para que possam 

ser contempladas com o caminhão-
-pipa”, reforça.

O contato da secretaria mu-
nicipal de Desenvolvimento da 
Agricultura (SMDA) é o (54) 3055-
7167.

Em todo o Rio Grande do Sul, 
até o dia 30 de dezembro haviam 
sido contabilizadas 138,8 mil pro-
priedades rurais atingidas pela 
estiagem em 6.340 localidades e 
mais de 5 mil famílias sem acesso 
a água. O levantamento da Emater, 
realizado a pedido da Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvi-
mento Rural (Seapdr), foi um dos 
temas discutidos na segunda-feira, 
03/01, por representantes da pasta 
e das secretarias de Obras e Habi-
tação (SOP), da Saúde (SES), do 
Meio Ambiente, de Infraestrutura 
(Sema) e da Defesa Civil, com o ob-
jetivo de trocar informações sobre 
a estiagem no Rio Grande do Sul.

Registros feitos na Estação Experimental do IFRS, em Tuiuty

Fotos: Genei Luís Bucco

Município de Santa Tereza decreta situação 
de emergência devido à estiagem

A partir do Decreto Nº 
1.301/2022, de 3 de janeiro de 
2022, a prefeita de Santa Tereza, 
Gisele Caumo, declarou situação 
de emergência na zona rural do 
município. Nos últimos dias de 
2021, dois locais no interior da 
cidade foram atingidos por in-
cêndios. O primeiro foco foi na 
Linha Cesca, onde a queda de 
cabos de energia elétrica na ve-
getação seca provocou o início 
das chamas, que se alastraram 
em direção ao mato, colocando 
em risco um parreiral. Em se-
guida, foi registrado outro foco, 

de grandes proporções, em uma 
plantação de eucaliptos, loca-
lizada na Linha Bento. Ambos 
os locais foram atendidos pelo 
Corpo de Bombeiros de Bento 
Gonçalves.

Segundo a prefeitura, des-
de o mês de outubro de 2021 
as chuvas registram índices 
bastante abaixo da média, atin-
gindo todas as culturas, impac-
tando diretamente na produti-
vidade do setor agrícola. Além 
disso, a falta d’água também 
atinge o abastecimento de co-
munidades do interior.

O decreto também mencio-
na estimativa da Emater que 
aponta perdas na produção 
agrícola local na ordem de 32%, 
incluindo a produção de uva, 
milho, feijão, cana-de-açúcar e 
hortifrutigranjeiros.

Entre as medidas possibili-
tadas pelo decreto está a rene-
gociação de dívidas do PRONAF 
e PROAGRO, garantindo a exone-
ração de obrigações financeiras 
relativas à operação de crédito 
rural de custeio, cuja liquidação 
seja dificultada pela ocorrência 
de fenômenos naturais.

Nos últimos dias, dois locais no interior da cidade foram atingidos por incêndios

Fotos: Prefeitura de Santa Tereza
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Operação Polis resulta em sete 
prisões na Serra Gaúcha

Segurança

Grande operação 
da Brigada Militar 
deflagrada na 
terça-feira, 04/01, 
contou com 196 
policiais e 96 
viaturas

A Brigada Militar da Serra 
Gaúcha deflagrou na terça-feira, 
04/01, uma grande operação 
denominada “Polis”. No total, 
sete pessoas foram presas, 
3,4 gramas de maconha foram 
apreendidas, um foragido foi 
capturado, quatro máquinas 
caça-níqueis e um simulacro 
de arma foram apreendidos. 
Ainda, 2.185 pessoas e 1.353 
veículos foram abordados nos 
66 municípios de abrangência 

do Comando Regional de Polícia 
Ostensiva da Serra. Foram 196 
policiais militares e 96 viaturas.

Em Bento Gonçalves, foram 
realizadas abordagens de veícu-
los na área central e na Planalto.

A operação faz parte de uma 
série de ações do Plano Tático-
-Operacional, com base nas di-
retrizes do programa RS Seguro. 
A Polícia Rodoviária Estadual, o 
Batalhão de Aéreo e a fiscaliza-
ção de trânsito também integra-

ram a operação.
O objetivo dessas operações 

é promover a segurança pública 
através de uma atuação integra-
da, articulada e coordenada dos 
órgãos da Brigada Militar e de-
mais órgãos de Segurança, ma-
ximizando a presença policial 
junto à comunidade e focando 
na repressão qualificada e pre-
venção da violência e na con-
tínua redução dos indicadores 
criminais.

Eduarda Bucco

Criminosos de facção de Bento 
são detidos em Garibaldi

Dois indivíduos pertencentes 
à facção “Bala na Cara”, de Bento 
Gonçalves, foram detidos na noi-
te de terça-feira, 04/01, no bairro 
Fenachamp, em Garibaldi, segundo 
registro policial. Conforme infor-
mações da Brigada Militar, uma 
guarnição se deslocou até a rua 
Fraternidade após denúncias, lo-
calizando três homens, dois deles 

armados, em via pública. Os indi-
víduos, então, teriam atirado con-
tra a viatura da Brigada Militar. Os 
policiais revidaram e os criminosos 
fugiram do local, sendo dois deles 
alcançados. Durante a fuga, segun-
do a BM, um dos indivíduos se des-
fez da arma, a qual não foi localiza-
da pelos policiais militares. Com o 
segundo criminoso alcançado foi 

localizado um tijolo de maconha.
Ao serem conduzidos à dele-

gacia de Bento Gonçalves, os dois 
homens presos afirmaram perten-
cer à facção “Bala na Cara” e que es-
tariam em Garibaldi para cometer 
um atentado contra a vida de um 
integrante da facção rival “Os Ma-
nos”. O terceiro criminoso não foi 
localizado pelos policiais.

Homem sofre tentativa de homicídio 
na madrugada do ano novo em Bento

Um homem de 58 anos foi 
vítima de uma tentativa de ho-
micídio na madrugada de sába-
do, 01/01, no bairro Conceição. 
Conforme boletim de ocorrên-
cia, ele estava confraternizando 
a chegada do ano novo com dois 

amigos em sua residência, quan-
do seu sobrinho, de 37 anos, que 
reside no andar térreo da casa, 
teria aparecido e começado a 
discutir com a vítima, a amea-
çando de morte.

Em determinado momento 

da discussão, o acusado teria 
aparecido com um espeto e atin-
gido o homem no pescoço.

Um dos amigos da vítima, 
que é taxista, teria prestado so-
corro e encaminhado o homem 
até a UPA 24h. Ele passa bem.

Criminosos invadem residências e furtam 
arma e joias no Barracão e na Eulália

Dois arrombamentos a resi-
dência com furto de arma foram 
registrados entre os últimos dias 
de 2021 e o início de 2022 em Ben-
to Gonçalves. O último fato acon-
teceu entre o dia 29/12 e o dia 
04/01, em uma casa na rua João 
Pisatto, na Eulália. A família esta-
va em viagem no litoral do RS e, 

quando retornou, percebeu que a 
porta do imóvel estava danificada.

Do interior foram levadas di-
versas joias, uma televisão e um 
revólver calibre 38.

Entre os dias 31/12 e 01/01 
outra residência já havia sido in-
vadida no bairro Barracão. Na 
ocasião os criminosos também le-

varam uma arma, uma espingarda 
calibre 36, além de um porta joias 
com anéis, brincos e correntes de 
ouro. A arma, conforme registro 
em boletim de ocorrência, estava 
pendurada atrás da porta de um 
dos banheiros da casa.

As vítimas não identifica-
ram suspeitos.

Incêndio
Família cria vaquinha para reabrir food-truck 

Um incêndio destruiu um 
ônibus utilizado como food-tru-
ck na tarde de terça-feira, 04/01, 
em Bento Gonçalves. A estrutura 
estava instalada na rua São Pau-
lo, bairro Borgo, há cerca de um 
mês. A ocorrência foi atendida 
por volta das 16h20 pelo Corpo 
de Bombeiros Militar de Bento, 
com auxílio da Brigada Militar. 
Foram utilizados 1.500 litros de 
água para combater o sinistro.

Conforme informações da 
BM, o proprietário teria infor-

mado que as chamas se inicia-
ram após um curto circuito em 
um equipamento defeituoso.

Diante da perda total da es-
trutura, a família do proprietário 
do estabelecimento iniciou uma 
vaquinha on-line. “Essa vaqui-
nha é para conseguirmos recur-
sos para abrir ele [o estabeleci-
mento] novamente”, escreveu a 
família.

Para contribuir, acesse: 
www.vakinha.com.br/vaqui-
nha/recuperar-o-serra-burguer.

Arquivo pessoal
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A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves

 FA
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56
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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

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

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

Bento Gonçalves

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br

VENDO terreno no Condomínio 
Residencial Villaggio Toscana, no bairro 
Barracão, em ótima localização, lotes 
individuais. Financiamento direto com a 
empresa. Pagamento à vista com 
desconto especial. Valor a partir de R$ 
135.000.  Contato (54) 99981 3000 ou 
98404 5302. 98404 5302. 
VENDO apartamento no Edifício Luiz 
Gazzoni, na rua Emilio Pozza, no bairro 
Maria Goretti, com 2 dormitórios, 1  suíte, 
banheiro social, área de serviço, sala de 
estar, garagem. Com área real privativa de 
101,58m². Valor R$ 365.000. Contato (54) 
98404 5302, 99981 3000.
VENDOVENDO casa com 2 dormitórios, 
sala/cozinha, banheiro, espera para área 
serviço, vaga de estacionamento,  pronta 
para morar, de alvenaria. Financiável pela 
Caixa ou Sicredi. Valor R$ 170.000. 
Contato (54) 99981 3000 ou 98404 5302. 
VENDOVENDO  apartamento no Edifício Resedá, 
com renda de aluguel, no bairro Maria 
Goretti, com 1 dormitório, sala/cozinha, 
área de serviço, banheiro e boxe de 
garagem, área total de 55,674m² e área 
privativa de 41,872m², prédio de esquina. 
Contato (54) 98404 5302 ou 99981 3000. 
Valor R$ 160.000.Valor R$ 160.000.
VENDO terrenos no loteamento Encosta 
do Sol, prontos para construir. 
Financiamento direto em até 70 parcelas 
ou financiamento bancário. Contato (54) 
99981 3000 ou 98404 5302.

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
2015
2021
2015
2020
2020
20202020
0KM
2015
2021

AMAROK HIGHLINE V6 4x4 DIESEL
CROSSFOX 1.6
COMPASS 2.0 LIMITED 4x4
FRONTIER 2.5 SV ATTACK 
HILUX 2.8 SRX 4x4 CD 
HILUX 2.8 SR 4x4 5 MIL KM
HIHILUX SW4 2.8 SRX 7 LUGARES
L200 TRITON SAVANA 4x4 DIESEL 
PALIO FIRE
TORO 2.0 ULTRA 4x4 DIESEL

PRATA
VERMELHA
BRANCA
BRANCA
BRANCA
VERMELHA
PPRATA
BRANCA
PRATA
BRANCA

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

USADO
NOVA
NOVO
NOVO
NOVO
NOVA
USAUSADA
USADA
USADA

2013
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
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3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

CARBONERA
Mercado

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

SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

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

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

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

NO CORAÇÃO DA CIDADE
54 3452 2755

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 3453 2230 
Rua Antônio Michelon,
900, bairro Santa Rita

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

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

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

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

Imóveis

VENDO apartamento, no 
bairro Borgo, na planta, 
Residencial Jardin San 
Paulo, entrada totalmente 
parcelada, com 1 dormi-
tório, sala de estar, cozi-
nha com churrasqueira, 
sacada aberta, área de 

serviço, banheiro e boxe 
de garagem. Possibilida-
de 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 lotea-
mento Bertolini, com 2 
dormitórios, e com terre-
no individual, contendo 
cozinha, área de serviços, 
banheiro social.  Pode ser 
financiada e usado o FGTS 
como entrada. Possui óti-
ma posição solar. Valor 
R$ 180.000. Contato (54) 
99966 4616, com Adriano. 
CRECI 42.504
 
VENDO terreno no bair-
ro Ouro Verde, medindo 
10x20, escriturado e com 
documentação em dia e 
possibilidade de financia-
mento via banco de sua pre-
ferência. Valor R$ 69.000. 
Contato (54) 99683 6257, 
com Luiz. CRECI 42.589. 
 

ERRATA 01 - PREGÃO ELETRÔNICO 016/2021
OO Município de Monte Belo do Sul, representado pelo seu Prefeito Municipal 
Em Exercício, Jorge Benvenutti, torna público a presente ERRATA ao Edital 
Pregão Presencial 016-2021, relativa à descrição do Item, em seu Termo de 
Referência. As datas relativas à sessão de disputa são as seguintes: - 
Recebimento das Propostas: a partir das 9h do dia 10/01/2022, até as 9h do 
dia 19/01/2022 - Abertura das Propostas: a partir das 9h01min do dia 
19/01/2022 - Início da sessão de disputa de Preços: as 13h30min do dia 
19/01/202219/01/2022 Referência de tempo: Horário de Brasília (DF). Local: 
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/. A Errata na íntegra encontra-se 

disponível no site: https://portal.montebelodosul.rs.gov.br/licitacoes .
 

Monte Belo do Sul, 06 de janeiro de 2022.
Jorge Benvenutti – Prefeito Municipal Em Exercício

Resumo Atas de Registro de Preço

Ata de Registro de Preços nº 017/2021 – Pregão Presencial nº 046/2021 – 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de mudas de flores e 
árvores, e demais itens para ajardinamento. Floricultura São Francisco: 
Itens 01, 02, 03 e 04, totalizando um valor até R$ 80.320. Vigência: 12 
meses, a contar de 30/11/2021.
AtaAta de Registro de Preços nº 018/2021 – Pregão Presencial nº 047/2021 – 
Registro de preços tem por objeto o registro de preços para futura e 
eventual aquisição de pneus novos para as secretariais municipais. Luda 
Pneus LTDA: Itens 01 e 02, totalizando um valor até R$ 32.880. Vigência: 
12 meses, a contar de 30/11/2021.

Resumo de Termo Aditivo

TermoTermo Aditivo nº 002/2021 – Referente ao Contrato de Prestação de 
Serviços – Contrato nº 116/2021 – Tomada de Preços nº 010/2020 – 
Visando ao licenciamento da estrada municipal da Linha José Julio, Santa 
Tereza/RS. CONSUBIO ASSESSORIA E CONSULTORIA 
AMBIENTAL LTDA. Valor: R$ 6.000. Prazo: 30 dias a contar de 
10/12/2021.
TermoTermo Aditivo nº 002/2021 – Referente ao Contrato de Prestação de 
Serviços – Contrato nº 175/2019 – Pregão Presencial nº 017/2019 – 
Visando à prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de 
resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos domiciliares, comerciais e 
industriais inertes, gerados pela coletividade urbana do município de Santa 
Tereza/RS. ECO VERDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA 
DE LIXO LTDA. Valor: R$ 20.900 mensais. Prazo: 12 (doze) meses, a 
contar de 14/12/2021.contar de 14/12/2021.
Termo Aditivo nº 018/2021 – Referente à Ata de Registro de Preços 
nº01/2021 – Pregão Presencial nº 01/2021 – Visando ao fornecimento de 
gasolina comum, gasolina aditivada e óleo diesel S10. COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS COLOSSO DO VALE LTDA. Valor: R$ 6,99 ao 
litro de gasolina comum e R$ 7,29 ao litro de gasolina aditivada.  
Termo de aditamento 21º/2021- Contratualização entre o município de 
Garibaldi e Hospital Beneficente São Pedro, integração do Hospital ao 
Sistema Único de Saúde. Prazo 12 meses a contar de 02/01/2022.

Resumo de Contrato

ContratoContrato nº 136/2021 – Pregão Presencial nº 048/2021 – Aquisição de um 
veículo van zero km para a Secretaria Municipal da Saúde Trabalho e Ação 
Social de Santa Tereza/RS. GAMBATTO SUL VEÍCULOS LTDA. 
Valor total de: R$ 247.900.
ContratoContrato nº 137/2021 – Pregão Presencial nº 052/2021 – Contratação de 
empresa para prestação de serviços na área de engenharia civil para o 
Município de Santa Tere-za/RS. MOISES GARBIN LTDA. Valor mensal 
de: R$ 5.190. Prazo: 12 meses, a contar de 20 de dezembro de 2021.
ContratoContrato nº 138/2021 – Pregão Eletrônico nº 004/2021 – Aquisição de um 
trator agrícola, com recursos do Convênio MAPA nº 901096/2020. 
GLOBAL MAC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E 
TRATORES LTDA. Valor total: R$ 196.333. 
Contrato nº 139/2021 – Tomada de Preço nº 018/2021 – Contratação de 
serviços especializados em cirurgias de alta complexidade. HOSPITAL 
BENEFICIENTE SÃO CARLOS. Valor total: R$ 48.000. 
ContratoContrato nº 140/2021 – Dispensa de licitação nº 031/2021 – Contratação 
de empresa especializada para realizar estudos para perfuração de poços 
artesianos. GEOMINE ENGENHARIA LTDA. Valor total: R$ 4.897. 
Contrato de Prestação de Serviços- Termo de Contrato de Prestação de 
Serviços, o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – IPE 
SAÚDE. Prazo: 01/01/2022 até 31/12/2023.

Gisele CaumoGisele Caumo
Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 – Objeto registro de preços para 
aquisição de gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel comum e óleo 
diesel s10, para as diversas secretarias municipais. Data de abertura: 
20/01/2022, às 9h, horário de Brasília. 
CHAMADACHAMADA 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. Data de abertura: 
27/01/2022, às 9h horário de Brasília. 

Santa Tereza/RS, 7 de janeiro de 2022. 

Gisele Caumo
Prefeita Municipal

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

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

CURSO
GRÁTIS
DE COSTURA
INDUSTRIAL 

INÍCIO DAS AULAS: 12/01/2022
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
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Governo do RS anuncia destinação de 
R$ 4 milhões para Hospital São Pedro

Durante o anúncio da segun-
da etapa do programa Avançar na 
Saúde, na terça-feira, 04/01, foi 
divulgada a destinação de R$ 4 
milhões ao Hospital Beneficente 
São Pedro, de Garibaldi. Com in-
vestimento de R$ 99,4 milhões, a 
nova fase do programa promete 
ampliar a qualificação do aten-
dimento pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) na rede hospitalar, 
nas unidades básicas de saúde e 
na assistência farmacêutica em 
todas as regiões do Estado.

Conforme a apresentação do 
governo do Estado, os recursos 
serão destinados à obra de am-
pliação de 1.104m² do Centro 
Cirúrgico do hospital e do servi-
ço de média e alta complexidade, 
além de adequação de área física 
para aumento do atendimento no 
Programa Assistir. O valor tam-
bém será investido na ampliação 
no atendimento especializado.

O prefeito em exercício, José 
Bortolini, representantes do hos-
pital, da prefeitura e da Câma-
ra estiveram acompanhando o 
anúncio, que ocorreu em evento 
oficial, no município de Estre-

Verba faz parte da 
segunda etapa do 
programa Avançar 
na Saúde e foi 
divulgada na na 
terça-feira, 04/01

la. O diretor do corpo Clínico do 
São Pedro, Rodrigo Jacob, falou 
em nome da instituição agrade-
cendo pelos recursos que serão 
empregados na ampliação do 
Centro Cirúrgico do novo prédio 
do hospital. “Esse recurso é extre-
mamente importante para bem 
atendermos a nossa comunida-
de”, destacou o médico.

No mês de outubro, a então 
prefeita em exercício de Garibal-
di, Márcia Pedersetti esteve no 
Palácio Piratini, em Porto Alegre, 
acompanhada pelo vereador De-
nísio Cereja e representantes do 
Hospital Beneficente São Pedro. 
Na ocasião, foi reivindicado ao 
chefe da Casa Civil, Artur Lemos, 
a liberação do recurso para o 
projeto de ampliação do Centro 
Cirúrgico da instituição de saúde. 
Além destes recursos que serão 
destinados ao hospital, o muni-
cípio foi contemplado com R$ 55 

mil para ampliação dos serviços 
de saúde, dentro do Programa 
Bem Cuidar.

SOBRE O PROGRAMA
A iniciativa integra o Avançar, 

programa transversal lançado em 
junho do ano passado e que pas-
sou a envolver as iniciativas com 
as quais o governo pretende ace-
lerar o crescimento econômico e 
incrementar a qualidade da pres-
tação de serviços à população. 
Mais de R$ 4,5 bilhões em recur-
sos do Estado já foram aportados.

O Avançar na Saúde faz par-
te do Avançar para as Pessoas, 
um dos três eixos do programa, 
que reúne ações com foco na 
prestação de serviços públicos 
nas áreas de saúde, educação, 
ação social, segurança e cultura. 
Os outros eixos são Avançar no 
Crescimento e o Avançar com 
Sustentabilidade.

Ana Biondo

Qualificação do SUS
RS confirma primeiro caso de “flurona”
Dupla infecção

Homem de 21 anos, 
residente em Porto 
Alegre, apresentou 
sintomas gripais 
leves e não precisou 
de internação

O Laboratório Central do 
Estado (Lacen/RS) confirmou 
o primeiro caso de codetecção 
simultânea dos vírus influenza 
e coronavírus. Trata-se de um 
homem de 21 anos residente de 
Porto Alegre, que apresentou sin-
tomas gripais leves e não precisou 
de hospitalização. Situações desse 
tipo atentam para que sejam man-
tidas as medidas de prevenção à 
gripe e à Covid-19: uso de másca-
ra, distanciamento interpessoal e 
vacinação contra as duas doenças.

Neste caso identificado, a pes-
soa foi atendida em 23 de dezem-
bro na capital, apresentando dor 
no corpo, cefaleia (dor de cabeça) 
e febre. Na mesma data regressou 
para casa. Ela não tem comorbida-
des e o resultado confirmatório de 
RT-PCR saiu no dia 28. Investiga-
ções posteriores apuraram que o 
homem realizou apenas uma dose 
da vacina contra Covid-19 em 
setembro do ano passado e não 
completou o esquema de duas 
doses. Ainda está em apuração a 
situação vacinal do homem contra 
a gripe.

O tipo de vírus da gripe de-
tectado no homem foi o influenza 
A-H3N2, um dos que compõem 
a vacina anual da gripe, por isso 

uma das medidas de prevenção 
indicada pela Secretaria da Saúde 
(SES) é a imunização. Mesmo após 
a realização da campanha, que 
ocorreu entre abril e julho do ano 
passado, a vacinação segue dis-
ponível nos municípios que ainda 
têm doses em estoque. Aqueles 
onde não há mais podem solicitar 
novos lotes ao Estado. Todas as 
pessoas acima dos seis meses po-
dem ser vacinadas.

Desde o início de dezembro, o 
Lacen/RS já identificou 116 casos 
de influenza A-H3N2, incluindo 
entre eles dois óbitos (em resi-
dentes de Porto Alegre e São Fran-
cisco de Paula) e esse de codetec-
ção com o coronavírus.

EXAMES PARA INFLUENZA
O Lacen/RS mantém um mo-

nitoramento dos vírus respira-
tórios em circulação no Estado, 
adotando protocolos específicos 
formulados após a pandemia de 
H1N1 em 2009. Atualmente, esses 
casos de influenza acabam entran-
do como suspeitas de Covid-19, 
pois são quadros clínicos seme-
lhantes. Em situações prioritárias, 
além do exame para o coronaví-
rus, as amostram são analisadas 
ao mesmo tempo para influenza 

A (H1N1 e H3N2), influenza B e 
vírus sincicial respiratório (VSR).

São elencados como prioritá-
rios para esse painel mais comple-
to os casos que chegam ao Lacen/
RS de hospitalizações e óbitos 
por Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) e casos de síndrome 
gripal (sem necessidade de inter-
nação) em crianças de até dois 
anos ou por amostragem dos seis 
prontos atendimentos considera-
dos unidades sentinela no Estado. 
O caso da codetecção foi um des-
ses que entrou para análise por 
ser de uma dessas unidades.

CODETECÇÃO DE
VÍRUS RESPIRATÓRIOS
Embora em relação à Co-

vid-19 o Lacen/RS ainda não 
tivesse registrado casos de code-
tecção com Influenza, já houve 
ocorrência em anos anteriores à 
pandemia de pacientes que tive-
ram a identificação do vírus da 
gripe com algum outro (vírus sin-
cicial respiratório ou adenovírus, 
por exemplo), assim como mais de 
uma cepa do vírus Influenza entre 
os analisados pelo laboratório (A-
-H1N1, A-H3N2 e B). O laboratório 
também já identificou casos de co-
detecção de coronavírus e VSR.

Reprodução
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Desfiles alegóricos, festas e shows: grande celebração 
deve marcar Bento em Vindima 2022

Época de colheita 

Município contará 
com dezenas de 
atrações na área 
urbana e no interior 
de 14 de janeiro 
a 20 de março, a 
fim de comemorar 
a boa colheita 
dos agricultores 
locais e se tornar 
referência nacional 
e internacional em 
vindima

Eduarda Bucco
Anualmente, entre janeiro e 

fevereiro, milhares de turistas visi-
tam Bento Gonçalves para acompa-
nhar a grande celebração da colhei-
ta da uva, que marca o passado e o 
presente do município. Neste ano, 
entretanto, a administração muni-
cipal quer dar vida ao projeto de 
tornar Bento referência nacional e 
internacional em vindima, além de 
aproximar toda a população bento-
-gonçalvense da história e tradição 
do mundo da uva.

Por isso, a prefeitura, por meio 
das secretarias de Turismo, Cul-
tura e Agricultura, preparou uma 
programação grandiosa, que inclui 

PROGRAMAÇÃO

Desfile Cênico
Janeiro dias 16 / 23 / 30
Fevereiro dias 6 / 13 / 20 

14 de janeiro (abertura) – 
Praça Achyles Mincarone e 
Rua Coberta
18h30 - Coral Imigrante - 
Praça Mincarone
19h - Coral Terra Nostra - 
Rua Coberta
20h -  Fanfarra Bersaglieri
21h - Ragazzi Dei Monti

cinco festas no interior, cerca de 50 
shows em diversas partes do mu-
nicípio e seis desfiles alegóricos na 
área central. Em novembro, esses 
desfiles já se tornaram conhecidos 
pela polêmica envolvendo os valo-
res totais investidos, que somam R$ 
720 mil. Mesmo assim, a prefeitura 
argumenta a importância de, dian-
te do trabalho de desenvolvimento 
do turismo que vêm sendo feito na 
atual administração, tornar Bento 
Gonçalves referência em vindima. 
“Precisamos subir novos degraus 
em nosso turismo. Fazer com que 
o município seja reconhecido no 
Brasil também como a capital da 
vindima. E para isso precisamos 
de investimento, de estratégias e 
de um trabalho sequencial” , disse 
o prefeito Diogo Siqueira durante o 
lançamento da programação.

Em sua fala, o secretário de 
turismo, Rodrigo Ferri Parisotto, 
destacou a estratégia de levar a 
programação não apenas para o 
meio rural da cidade – nas proprie-
dades e vinícolas – como também 
para a área urbana. Além dos desfi-
les na Via Del Vino, o Bento em Vin-
dima contará com diversos shows 
na área central. “Bento é turismo 
o ano inteiro e é para todos. A Ca-
pital do Vinho vai respirar o Bento 
em Vindima. Serão momentos para 
comemorar a safra, celebrar nossa 
cultura e viver este período tão im-
portante” , comentou o secretário.

A programação musical vai 
levar para o Centro atrações em 

seis sábados – em um total de 45 
shows- contando com artistas e 
bandas como Délcio Tavares, The 
Beatles no Acordeon, Os Fagun-
des, Rodrigo Soltton, Johnny Gra-
ce, Sbornea KontraAtraka, entre 
outros.

SOBRE OS DESFILES
Os seis desfiles alegóricos 

serão realizados aos domingos, 
partindo da Marechal Floriano e 
seguindo até a Via Del Vino, na Ma-
rechal Deodoro, totalizando cerca 
de 500 metros. Serão sete carros 
alegóricos, que retratarão a histó-
ria do vinho, a fé dos imigrantes, a 
cultura, a formação de Bento Gon-
çalves e a comemoração em cima 
da boa safra – principal fonte de 
sustento dos imigrantes italianos 
colonizadores da cidade e de cen-
tenas de agricultores dos dias atu-
ais. “Bento é sua gente. O trabalho 
dos imigrantes que fizeram aqui 
sua vida e construíram uma terra 
marcada pela força do empreende-
dorismo e da fé“, disse a prefeitura 
na apresentação da programação.

Intitulados ‘Mundo do Vinho’, 
os desfiles contarão com sete car-
ros alegóricos temáticos e 150 figu-
rantes. As sete alas serão divididas 
em: criação do mundo, Baco, chega-
da dos imigrantes, trabalho, fé, pisa 
da uva e a celebração da Vindima. 
Após a realização de cada apre-
sentação, uma grande festa será 
realizada na Via Del Vino, contando 
com vinho encanado e o tradicional 
capeletti.

15 de janeiro – Via Del Vino          
10h30 - Beto Valduga e Ca-
mila Farina
15h - Grupo Cavatapi
19h - Coral Faria Lemos
19h30 - Rodrigo Soltton                                              

21 de janeiro - Vale dos 
Vinhedos             
19h - Coral do Vale 
20h - Fanfarra Bersaglieri
21h - Ragazzi Dei Monti

22 de janeiro – Via Del Vino  
10h30 - Farina Brothers

15h - Grupo Fabemballare
19h - Coral imigrante
19h30 -  Délcio Tavares                                        

28 de janeiro - 
Encantos da Eulália              
19h -  Grupo de Danças 
Riccordi D´Itália
20h - Fanfarra Bersaglieri
21h - Ragazzi Dei Monti

Para conferir a programa-
ção completa, acesse Ben-
to.tur.br

Alguns dos carros alegóricos que farão parte dos desfiles na área central de Bento

Imagens: divulgação
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Suas emoções podem ficar instá-
veis neste começo de 2022, o que 
o(a) levará a querer se isolar no 
trabalho. No relacionamento, sen-
timento tende a ficar mais intenso 
entre a pessoa amada.
 
Touro – 21/04 a 20/05
Há muitas chances de sucesso em 
reuniões e contatos. Na paquera, 
uma amizade de anos pode se 
transformar em amor. A dois, o cli-
ma é de romance.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Transformações à vista na área pro-
fissional. Na vida amorosa, seu jeito 
espontâneo e atraente faz sucesso 
na paquera e na relação.

Câncer – 21/06 a 21/07
Popularidade estará em alta nes-
te começo de 2022. Na paquera, 
alguém de longe pode atrair sua 
atenção. A dois, romance deve fi-
car firme e forte. 

Leão – 22/07 a 22/08
Clima agradável e muito sucesso 
na área profissional marcarão esse 
início de 2022.  Nos relacionamen-
tos, seu poder de sedução estará 
em alta e movimentará a relação.

Virgem – 23/08 a 22/09
Parceria de sucesso à vista, só evi-
te idealizar as pessoas para não 
se frustrar depois. Na paquera, se 
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Cinema 
Programação de 07/01 a 12/01

Receita | SERRANOSSA Gourmet

Espetinho de frutas
INGREDIENTES

2 potes de iogurte de morango (360 g)
meia xícara (chá) de água de coco bem gelada
1 fatia de melão orange congelada
1 colher (sopa) de cobertura de morango
meia xícara (chá) de bolinhas de melancia
meia xícara (chá) de melão orange
Folhas de hortelã para decorar

MODO DE PREPARO

Em um liquidificador, bata o iogurte, a água de coco 
e o melão até ficar homogêneo.

Sete Erros | Respostas na página 8

Charge | Por Amorim

aproxime mais da pessoa desejada. 
A dois, se sentirá importante. 

Libra – 23/09 a 22/10
Um bom relacionamento com co-
legas e amigos marcará esse início 
de 2022. Procure cuidar mais da 
sua saúde. A dois, deixe o desejo 
falar mais alto e mostre iniciativa.

Escorpião – 23/10 a 21/11 
Bom momento para apostar na 
sorte. Saia da rotina: programas 
tranquilos a dois podem inspirar 
o romantismo no relacionamento.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Boa fase nas finanças. Na paquera, 
seu charme estará em destaque e 
atrairá o alvo. No relacionamento, 
ótimos momentos a dois. 

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Sua simpatia renderá frutos nos 
contatos profissionais.  Nos relacio-
namentos, tudo indica que irá se 
abrir mais e falar o que sente.
 
Aquário – 21/01 a 19/02
Ótima fase nas finanças. Na paque-
ra, aposte na imaginação e na cria-
tividade. A dois, se sentirá confor-
tável para mostrar os sentimentos. 

Peixes - 20/02 a 20/03
Sua intuição estará em alta e mos-
trará o caminho a seguir. Na pa-
quera, amizade pode virar roman-
ce. A dois, boas mudanças à vista. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 31

ADICA
MENSAGEM

DESAMPARO
ROTARV

PICOBRAS
CUARAME

CAPILARES
CANISDAM

LEDALIVIO
NOSIAC
TATAIP
RABIMANA

FACILITAR
LANSELO

"Abre-te, 
(?)!", frase
de Ali Babá

(Lit.)

Abrigo
de cães

(pl.)

Decâ-
metro

(símbolo)

Vacina
contra
a polio-
mielite

Disposi-
tivo de
painéis

luminosos

(?) house:
dá acesso
à internet

É colado
no enve-
lope de

uma carta

Antônimo de
"proteção"

Direção;
caminho
Cume;
topo

Descom-
plicar 

Registro de
reunião
Aqui, em
espanhol

Diminuição
da dor
O sinal 

"~"

Irmã
(fam.)
Sílaba

de "iscas"

Tomba; 
vai ao chão
Estaciono
(o carro)

Material
de cercas

Do-(?), tera-
pia oriental

Érico (?),
ator

Une-se 
em pacto

Consoantes
de "ruiva"
A Capital
Federal

Que não
trabalha
Não es-

trangeiro

Jogar de goleiro 

Planta usada no trata-
mento de doenças

Descon-
fiança

Alexandre 
Pires, cantor

Cosméticos
(?): xampu

e condi-
cionador

Continente
onde se

situa Cuba
Recado

verbal ou
escrito

Eu, tu e ele
(Gram.)

Líder
religioso
judaico

Xeque-(?):
jogada do

xadrez

3/acá — lan — led. 4/brás — nato — rabi. 5/cisma.

Em uma taça coloque a calda de morango, coloque as bolinhas de melancia e melão espetadas em um palito.

Coloque o creme batido na taça e decore com os espetinhos. Sirva.

GNC 1
Homem-Aranha: sem volta para casa 
Ação, 12 anos, 150 minutos.
Diariamente, 21h20, legendado.

Matrix Ressurections
Ficção, 12 anos, 148 minutos.
Diariamente, 13h15 e 18h20, dublado.

Turma da Mônica – Lições
Aventura, livre, 91 minutos.
Diariamente, 16h20, nacional.

GNC 2
Kings Man – A origem
Ação, 14 anos, 132 minutos.
Diariamente, 21h50, legendado.

Sing 2
Animação, livre, 109 minutos.
Diariamente, 13h10, 15h20, 17h30 e 
19h40, dublado.

GNC 3
Homem-Aranha: sem volta para 
casa 
Ação, 12 anos, 150 minutos.
Diariamente, 21h40, dublado.

Kings Man – A origem
Ação, 14 anos, 132 minutos.
Diariamente, 13h30 e 18h50, dublado.
Diariamente, 16h10, legendado. 

GNC 4
Homem-Aranha: sem volta para 
casa 
Ação, 12 anos, 150 minutos.
Diariamente, 14h10, 17h15 e 20h30, 
dublado.

GNC 5
Homem-Aranha: sem volta para 
casa 
Ação, 12 anos, 150 minutos.
Diariamente, 15h30, 18h30 e 21h30, 
legendado.

Sing 2
Animação, livre, 109 minutos.
Diariamente, 13h20, dublado.
 GNC 6
Matrix Ressurections

Ficção, 12 anos, 148 minutos.
Diariamente, 17h45 e 21h, legenda-
do.

Turma da Mônica – Lições
Aventura, livre, 91 minutos.
Diariamente, 13h45 e 15h45, nacional. 

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 
GONÇALVES 1
Homem-Aranha: sem volta para 
casa 
Ação, 12 anos, 150 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.
Dias 7, 8 , 9 11 e 12, 17h, dublado.
Dia 10, 17h, legendado.
Dias 7, 8 , 10, 11 e 12, 20h30, dublado.
Dia 9, 20h30, legendado.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 
GONÇALVES 2
Matrix Ressurections
Ficção, 12 anos, 148 minutos.
Diariamente, 16h, dublado.
Dias 7, 8, 10 e 11, 20h, dublado.
Dia 12, 20h, legendado.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 
GONÇALVES 3
Sing 2
Animação, livre, 109 minutos.
Diariamente, 13h40,  16h, 18h30 e 
20h30, dublado.

MOVIE ARTE L’AMÉRICA 
SHOPPING 1
Sing 2
Animação, livre, 109 minutos.
Diariamente, 13h40, 16h e 18h30, 
dublado.
Dias 7, 8, 9, 11 e 12, 20h30, dublado.
Dia 10, 20h30, legendado.

MOVIE ARTE L’AMÉRICA 
SHOPPING 2
Homem-Aranha: sem volta para 
casa 
Ação, 12 anos, 150 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.
Dias 8, 9 , 11 e 12, 17h, dublado.
Dias 7 e 10, 17h, legendado.
Dias 7, 8, 9, 10 e 12, 20h30, dublado.
Dia 11, 20h30, legendado.
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Demanda antiga

Divulgação

Garibaldi terá Centro Multiesportivo 
junto ao Parque da Fenachamp

A Prefeitura de Garibaldi 
oficializou no dia 29 de dezem-
bro — com a assinatura dos 
decretos de utilidade pública n° 
4606 e 4607 — a aquisição de 
duas áreas de terras, que totali-
zam 11,3 hectares para constru-
ção do novo Centro Multiespor-
tivo do município. Os terrenos 
fazem divisa com o Parque da 
Fenachamp e o CTG Sentine-
la da Serra e viabilizam uma 
demanda antiga da comunida-
de: ter um complexo capaz de 
atrair eventos de grande porte, 
nacionais e internacionais, com 
espaço adequado para práticas 
esportivas, de lazer, programa-
ções culturais e atividades tra-
dicionalistas.

De acordo com o projeto, 
o novo Centro Multiesportivo 
abrigará pistas de Motocross, 
Veloterra, Automobilismo, ae-
romodelismo e Bicicross entre 

outras modalidades esporti-
vas. “Hoje celebramos um feito 
histórico para Garibaldi. Uma 
ação que honra o compromisso 
do Município em qualificar o 
atendimento à nossa popula-
ção e materializa a importância 
de investir no esporte e de re-
alizar eventos que retomam o 
protagonismo da nossa cidade 
na região, no Estado e no País”, 
salientou a então prefeita em 
exercício, Márcia Pedersetti.

Durante o evento, realizado 
em frente ao CTG Sentinela da 
Serra, Márcia também fez uma 
referência à família Cattani, que 
era proprietária dos terrenos, 
pela sensibilidade, visão de fu-
turo e amor pela cidade de Gari-
baldi. “Cada membro da família 
Cattani tem a nossa gratidão, a 
gratidão do Município, mas aci-
ma de tudo o reconhecimento 
dos garibaldenses”, destacou.

De acordo com o secretário 
municipal de Esportes e Lazer, 
Francisco Giordani, os próximos 
passos serão o cercamento da 
área e o licenciamento ambien-
tal. “Estou emocionado, pois o 
Município merece um local para 
agregar seus esportes e seus 
eventos. A Capital Nacional do 
Espumante também tem uma 
história com o esporte e preci-
samos investir e proporcionar 
essa infraestrutura para os nos-
sos atletas e para a nossa gente. 
Trabalhamos ao longo de todo o 
ano para que isso acontecesse e 
agora estamos fechando 2021 
com chave de ouro”, afirmou.

O evento de apresentação 
do projeto foi prestigiado por 
diversas entidades, associações 
ligadas ao Esporte, à Cultura e 
ao Movimento Tradicionalista 
de Garibaldi e região, além de 
autoridades do município.

Mais de 30 famílias sofrem com falta 
d’água constante no interior de Bento
Moradores da 
linha Veríssimo de 
Matos, em Tuiuty, 
estão enfrentando 
oscilações desde 
novembro, com 
registros de cerca 
de 20 dias corridos 
com falta d’água

Eduarda Bucco
A falta d’água tem sido um 

problema recorrente enfrentado 
por mais de 30 famílias na linha 
Veríssimo de Matos, interior de 
Bento Gonçalves. No local, apenas 
um reservatório antigo da Corsan é 
responsável pelo abastecimento da 
comunidade, assim como de outras 
localidades como Passo Velho, Li-
nha Ferri, Linha Demari e KM2. No 
mês de dezembro do ano passado, 
foram cerca de 20 dias com oscila-
ções. “Vinha 15 minutos, no máxi-
mo uma hora, e depois terminava 
de novo”, comenta o morador da 
linha Viríssimo de Matos, Michael 
da Rocha.

Michael reside há cerca de 
quatro anos na localidade e, desde 
então, afirma que vem presencian-
do a falta d’água no local. Entretan-
to, a situação tem se agravado nos 
últimos anos, com o aumento de re-
sidentes no local. “Já nos reunimos 
com a Corsan, fizemos abaixo-assi-
nado, registramos dezenas de pro-

Descaso

tocolos e até agora nada”, continua.
Diante da situação, o subpre-

feito de Tuiuty, Tiago Coser, entrou 
em contato com o jornal SERRA-
NOSSA para denunciar o problema. 
“Quando chega a água, ela vem com 
ar nos canos e eles acabam estou-
rando. Sem contar que o relógio 
continua andando. A conta vem 
igual”, ressalta.

Conforme as famílias, nos últi-
mos meses a água tem voltado du-
rante a madrugada, sendo possível 
encher rapidamente as caixas para 
garantir o mínimo para a sobre-
vivência dos moradores. Mesmo 
assim, não é suficiente para as ne-
cessidades do dia.

Em reunião com a Corsan, o 
gerente de Bento Marciano Dal Pi-
zzol garantiu que a empresa vem 
atuando na resolução do problema 
a partir do projeto de instalação de 
dois novos reservatórios no local. 
“O reservatório em Tuiuty é antigo, 
ainda de quando a prefeitura e a 
comunidade faziam o abastecimen-

to. A comunidade foi crescendo e se 
tornou insuficiente”, explica. “Já te-
mos toda a base pronta para a ins-
talação desses novos reservatórios, 
que passariam a ter uma capacida-
de 10 vezes maior. Mas a informa-
ção que tenho é que a Corsan está 
com ordem de produção emitida, 
mas a empresa que ganhou o con-
trato está demorando para entre-
gar [as estruturas]”, revela.

Enquanto isso, para amenizar 
o problema, a Corsan afirma que 
está enviando duas cargas de água 
por dia para o local, por meio de 
caminhão-pipa, além da distribui-
ção usual. “O direcionamento dessa 
água abrange Tuiuty, Passo Velho, 
Veríssimo de Matos, Linhas Ferri e 
Demari e KM2”, afirma Dal Pizzol.

Mesmo assim, os moradores 
rebatem a informação. Na segunda-
-feira, 03/01, durante entrevista ao 
SERRANOSSA, a comunidade esta-
va novamente sem água. “Se veio 
água aqui, passou direto por nós e 
a gente não viu”, lamenta Michael.

 Eduarda Bucco
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Previsão do tempo

08/01
14º
29º

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

07/01
13º
28º

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

09/01
14º
31º

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

Prefeito afastado

Marina Teles

10/01
13º
30º

Sol com 
algumas nuvens e chuva 
passageira durante o dia.

Descaso
Famílias sofrem com falta d’água 
constante no interior de Bento
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Presidente da Câmara, José Bortolini, assume 
como prefeito em exercício de Garibaldi
Com a troca da 
presidência da Casa, 
a então prefeita em 
exercício, Márcia 
Pedersetti, transmitiu o 
cargo em 1° de janeiro 
de 2022

A Prefeitura de Garibaldi in-
formou na segunda-feira, 03/01, 
que em cumprimento à determi-
nação do Tribunal Regional Elei-
toral do Rio Grande do Sul (TRE 
RS), o presidente da Câmara de 
Vereadores, José Bortolini (PDT), 
assumiu como prefeito em exercí-
cio do município, a contar de 1° de 
janeiro de 2022. O ato solene, com 
assinatura da ata, ocorreu em Ga-
binete e marcou a transmissão do 
cargo pela então prefeita, vereado-
ra Márcia Pedersetti (PP). O cargo 
foi repassado devido às novas elei-
ções no fim de 2021, que elegeram 
o novo presidente da Câmara.

José Bortolini é funcionário 
público desde 1981. Já foi presi-
dente da Câmara de Vereadores 
em 2014 e 2020 e está em seu 
quarto mandato como parlamen-
tar. Foi empossado para presidir 

o Legislativo em 2022 e automa-
ticamente conduzido ao cargo de 
prefeito em exercício.

“Assumo essa missão com 
muita responsabilidade, honran-
do os anseios dos garibaldenses. 
Podem ter certeza de que tra-
balharei pela continuidade das 
ações que estão em andamento, 
em favor do desenvolvimento e do 
desejo de mudança expresso nas 
urnas”, afirmou Bortolini.

Ao se despedir do cargo de 
prefeita, a vereadora Márcia Pe-
dersetti destacou que foi uma 
satisfação ter conduzido o Muni-
cípio neste período de superação, 
mesmo com todas as dificuldades. 
“Cumpri o meu papel de forma sé-

ria e responsável, contando com o 
apoio de uma equipe qualificada 
de secretários e servidores, mas 
especialmente com o olhar atento 
e o apoio da comunidade de Gari-
baldi. Conseguimos dar continui-
dade a várias ações em diversas 
áreas. A cidade não parou. Fui leal 
à vontade da nossa população que 
votou pela renovação nas últimas 
eleições e mantive o mesmo ritmo 
e o mesmo padrão de exigência 
das entregas, em respeito à nossa 
comunidade que escolheu avan-
çar”, avaliou.

O prefeito Alex Carniel e o vice 
Sérgio Chesini seguem afastados 
por decisão do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE).

Assembleia do RS revoga aumento 
de 117% na cota parlamentar

Após polêmica

A Mesa Diretora da Assem-
bleia Legislativa decidiu, em 
reunião extraordinária na quar-
ta-feira, 05/01, revogar a deci-
são que aumentou de R$ 14,8 
mil para R$ 32,2 mil o valor que 
os deputados estaduais têm di-
reito para reembolso de despe-
sas do mandato e no gabinete. 
Segundo os deputados, o valor, 
aumentado em 117%, serve 
para cobrir custos como diárias, 
telefonia e indenização veicular. 
Esse último, inclusive, foi o que 
teria justificado tal aumento, 
uma vez que estava sem atua-

lização desde 2008. O reajuste 
havia sido aprovado no final do 
ano passado e entrou em vigor 
no dia 1º e janeiro de 2022. 

A publicação da resolução 
da mesa se deu no dia 22 de de-
zembro de 2021, às vésperas do 
início do recesso parlamentar, 
no Diário Oficial da Assembleia. 
Porém, alguns parlamentares 
não tiveram conhecimento da 
decisão. Alguns criticaram “a 
falta de transparência da de-
cisão” e ainda o fato de que o 
aumento ocorreu “sem consulta 
aos demais deputados”.

Divulgação

Motorista não pagará 
DPVAT pelo segundo 
ano seguido

Isenção

Pelo segundo ano seguido, 
os motoristas ficarão isentos de 
pagar o Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais Causados por 
Veículos (DPVAT). A medida foi 
aprovada no último dia 17 pelo 
Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP), órgão vincula-
do ao Ministério da Economia.

Segundo o CNSP, a isenção 
pôde ser concedida porque exis-
te um excedente de recursos no 
FDPVAT, fundo da Caixa Econô-
mica Federal que administra os 
recursos do DPVAT, para cobrir 
os prejuízos com acidentes de 
trânsito.

Ao ser constituído, em feve-
reiro, o FDPVAT recebeu R$ 4,3 
bilhões do consórcio de segura-
doras que formavam a Segura-
dora Líder para o fundo. Desde 
então, o dinheiro vem sendo 
consumido com o pagamento das 
indenizações.

A isenção vale para todas as 
categorias. Caso a cobrança fosse 
mantida, os motoristas teriam 
de pagar de R$ 10 a R$ 600 para 
custear as coberturas do seguro 
obrigatório. As tarifas variam 
conforme o tipo de veículo e a re-
gião do país.


