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Novo Ensino Médio

Educação | 4

Mudanças incluem aumento da carga horária, aprendizado por área de conhecimento e itinerários 
formativos e passarão a ser aplicadas neste ano letivo em todas as escolas, a partir do 1º ano do Médio

Fotos Eduarda Bucco
Volta às aulas
Escolas não 
exigirão passaporte 
vacinal em Bento
Aulas na Rede Estadual e Municipal estão previstas 
para retornarem no dia 21/02, com exceção das 
creches, que voltam na próxima semana

Inquérito policial

Polícia Civil identifica 
pessoas envolvidas em 
agressão a jornalista 
em Garibaldi

Segurança | 6 

Crime contra Daniel Carniel teria sido 
articulado por um político de Garibaldi, de 34 
anos, com auxílio de outros dois indivíduos

Apreensão e entusiasmo 
marcam preparativos 
para primeiro ano do 
novo modelo de ensino 

Apreensão e entusiasmo 
marcam preparativos 
para primeiro ano do 
novo modelo de ensino 

Saúde | 2

Médica de Bento, Simone Caldeira Silva, acredita que discussão com pediatras é importante para 
avaliar caso a caso, mas ressalta segurança e eficácia da vacinação no público infantil 

Diante da baixa procura, pediatra 
encoraja pais a vacinarem seus filhos

COVID-19

Educação | 4 

Primeira sessão de 2022
Na primeira sessão do ano, 
Rafael Pasqualotto defende 
que “não há limites para o 
trabalho de um parlamentar”

Política | 7 

Na sessão de instalação 
do ano na Câmara, no 
dia 01/02, presidente 
da Casa afirmou que 
Legislativo não serve 
apenas para fiscalizar 
o Executivo, e sim para 
defender “o que quiser”

Divulgação
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Eduarda Bucco
Bento Gonçalves ampliou a 

faixa etária de vacinação do pú-
blico infantil contra a COVID-19 
na quarta-feira, 02/02, abran-
gendo crianças de 05 a 11 anos 
sem comorbidades. Também 
seguem sendo imunizados os 
pequenos da mesma faixa etária 
com comorbidades. As vacinas 
aplicadas são a Pfizer e a Coro-
naVac, únicas autorizadas para as 
crianças no Brasil.  Mesmo com a 
ampliação do público, a procura 
continua baixa em Bento Gonçal-
ves, cenário que tem se repetido 
em diversos municípios brasilei-
ros. Até a quinta-feira, 03/02, da-
dos da prefeitura apontavam 798 
crianças imunizadas. 

Devido aos receios de pais e 
responsáveis, a pediatra, intensi-
vista pediátrica e neonatologista 
Simone Caldeira Silva tranquiliza 
a comunidade. Segundo a mé-
dica, seu posicionamento vai ao 
encontro da Sociedade Brasileira 

COVID-19
“População não deve temer a vacina, e sim a 
doença que ela busca prevenir”, afirma pediatra
Pediatra, intensivista 
pediátrica e 
neonatologista Simone 
Caldeira Silva, de Bento 
Gonçalves, ressalta que 
discussão com pediatras 
para avaliar caso a 
caso é importante, mas 
estudos comprovam 
segurança e eficácia

de Pediatria e da Sociedade Bra-
sileira de Infectologia. “Diante 
dos comentários sobre os riscos 
decorrentes da imunização de 
crianças de 5 a 11 anos contra a 
COVID-19, reiteramos que a po-
pulação não deve temer a vacina, 
mas sim a doença que ela busca 
prevenir, bem como suas compli-
cações, como a COVID de longa 
duração e a Síndrome Inflamató-
ria Multissistemica com quadros 
de miocardite e formação de 
trombos que podem evoluir para 
quadros neurológicos”, cita. 

A pediatra ainda ressalta os 
números relativos aos óbitos de 
crianças pela COVID-19 no país, 
que, conforme dados da Socie-
dade Brasileira de Pediatria, já 
somam mais de 2.500 vítimas. 
“Esse número é considerado mui-
to significativo quando compara-
do a outras doenças”, analisa. 

Diante da possibilidade 
de agravamento do quadro em 
crianças, a pediatra ressalta a 

importância e segurança da vaci-
na. “Os estudos mostram que ela 
é eficaz e segura nesse grupo de 
crianças”, afirma. “Alguns efeitos 
colaterais podem ocorrer, como 
eventual febre, mal-estar, dor no 
corpo e dor no local da aplicação, 
mas até o momento não foram 
registrados casos de gravidade”, 
reitera. 

Na última semana a secreta-
ria de Saúde de Bento Gonçalves, 
juntamente com o Estado, con-
cluiu as investigações quanto à 
ocorrência de desmaio de uma 
criança após a vacina da Pfizer. 
Segundo a prefeitura, foi confir-
mado que o desmaio “não teve 
reação ao imunizante da Pfizer/
pediátrico. Ou seja, após exames 
e análise clínica, foi constatado, 
pelas duas esferas, que a síncope 
não foi provocada pela vacina”, 
afirmou em nota. “A secretaria da 
Saúde reafirma o compromisso 
com a saúde da população. E que 
ao ser notificada sobre o caso, 
realizou o atendimento imedia-
to da criança, com a realização 
de exames e acompanhamento”, 
complementou a prefeitura. 

Mesmo com as comprova-
ções de eficácia e segurança em 
todo o mundo, a médica Simone 
Caldeira Silva acredita que a dis-
cussão de pais e responsáveis 
com pediatras sobre a vacina-
ção contra a COVID-19 é impor-
tante, “pois cada criança é única 
e pode ter alguma      contraindi-
cação que deve ser respeitada”, 
comenta. 

Divulgação

Unidades sentinelas passam para os bairros 
Maria Goretti, Progresso e Santa Marta

Acompanhando os dados 
epidemiológicos e atendimen-
tos de pacientes com sintomas 
gripais, a secretaria da Saúde 
de Bento Gonçalves reorgani-
zou as unidades sentinelas para 
atendimento de paciente Covid. 
Desde a quarta-feira, 02/02, 
os atendimentos de pacientes 
com sintomas gripais estão sen-
do realizados nas unidades de 
saúde dos bairros Santa Marta, 
Maria Goretti e Progresso, além 
da UPA 24h no bairro Botafogo. 

Com isso, fica retomada a agen-
da usual nas unidades Cohab, 
Municipal, Ouro Verde e Santa 
Helena.

Nos novos locais indicados 
está sendo realizado o atendi-
mento e testagem de pessoas 
com sintomas como tosse, gri-
pe, febre, dor de garganta, cori-
za e outros. Em virtude disso, a 
agenda de consultas nas unida-
des foi postergada. Para atendi-
mentos, é necessário procurar 
a unidade mais próxima. Para 

casos de emergências e urgên-
cias, as pessoas devem procu-
rar a UPA 24h (Botafogo) ou a 
PA Zona Norte (São Roque). O 
horário de atendimento é das 
7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

É necessário apresentar a 
carteira de vacinação ou o cer-
tificado digital de vacinação nos 
atendimentos, pois conforme 
norma técnica da secretaria Es-
tadual da Saúde, o tempo de iso-
lamento varia para imunizados 
e não imunizados.

Novo cronograma e novos locais de vacinação
Na quarta-feira, 02/02, a se-

cretaria da Saúde de Bento Gonçal-
ves anunciou um novo cronograma 
de datas para segunda dose, dose 
reforço e dose infantil da vacina 
contra a COVID-19. Para dose de re-
forço, podem procurar o serviço de 
saúde pessoas com mais de 18 anos 
que realizaram a segunda dose (Pfi-
zer, CoronaVac e AstraZeneca) no 
intervalo de quatro meses.

Para a primeira dose, podem 
se vacinar as pessoas a partir dos 
12 anos, mediante apresentação de 
documento com foto e cartão SUS. 
A 2ª dose da CoronaVac está sendo 
aplicada nos moradores que reali-
zaram a primeira dose até o dia 12 
de janeiro. Da Pfizer e da AstraZe-
neca, naqueles que receberam a 
primeira dose até 7 de dezembro.

Além do novo cronograma, a 
secretaria também anunciou a mo-
dificação das unidades de saúde 

vacinadoras. Agora, os moradores 
devem procurar as unidades Zona 
Sul (Botafogo), Central, ESF Zatt, 
ESF Eucaliptos, ESF Licorsul e ESF 
Aparecida. O horário é das 7h30 às 
11h e das 13h às 16h30.

Para a dose de reforço da Jans-
sen, os moradores devem procurar 
as unidades Zona Sul, Central e 
Zatt. Podem se vacinar aqueles que 
receberam a primeira dose há pelo 
menos dois meses.

Também desde a quarta-feira, 

02/02, a vacinação das crianças 
no município foi ampliada para a 
faixa etária dos 05 aos 11 anos. A 
imunização está sendo realizada na 
unidade Central e no Centro de Re-
ferência Materno Infantil, das 13h 
às 16h30, de segunda a sexta-feira.

O esquema vacinal será com-
posto por duas doses da vacina 
Pfizer ou CoronaVac. Os pais ou 
responsáveis devem acompanhar 
os pequenos e apresentar carteiri-
nha de vacinação.

Eduarda Bucco
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Eduarda Bucco
Um misto de apreensão e en-

tusiasmo penetra os corredores 
das escolas de todo o Brasil neste 
início de 2022. A poucos dias da 
volta às aulas, equipes diretivas 
e professores estão focados em 
aprender e se adaptar às mudan-
ças do novo Ensino Médio. Em 
Bento Gonçalves, duas escolas da 
Rede Estadual de Ensino já vinham 
ensaiando as alterações do novo 
modelo desde 2019 – Bom Retiro 
e Cecília Meireles fizeram parte 
do grupo de escolas-piloto do RS, 
a fim de que pudessem identificar 
os principais desafios do novo mo-
delo. Entretanto, a partir deste ano 
letivo, todas as instituições passa-
rão a aplicar as mudanças nas tur-
mas de 1º ano do Médio, incluindo 
as escolas privadas. 

No Alfredo Aveline, única es-
cola municipal com Ensino Médio 
em Bento Gonçalves, algumas al-

Novo Ensino Médio
Formação para vida e redução da evasão escolar são alguns dos objetivos 
Novo modelo 
começará a ser 
aplicado neste 
ano letivo para 
as turmas de 1º 
ano, englobando 
mudanças como 
ampliação da 
carga horária, 
aulas por área de 
conhecimento e 
itinerários formativos

terações também já vinham sendo 
feitas, como a ampliação da carga 
horária. A partir do novo Ensino 
Médio, os estudantes devem cum-
prir o total de mil horas anuais, 
destinando um percentual para 
atividades a distância. No Aveline, 
as aulas do Ensino Médio vão das 
7h20 ao meio-dia.  

Outra grande mudança diz 
respeito à divisão das aulas por 
áreas de conhecimento, e não mais 
por disciplinas já conhecidas como 
Português e Matemática. No total 
são quatro áreas –  linguagens e 
suas tecnologias; matemática e 
suas tecnologias; ciências da natu-
reza e suas tecnologias; e ciências 
humanas e sociais aplicadas – além 
dos itinerários formativos, que são 
uma espécie de disciplina optativa 
de acordo com a área de maior in-
teresse de cada aluno. Apesar de 
serem obrigatórios apenas a partir 
de 2023, o Aveline já começará a 
trabalhar com os itinerários nes-
te ano, oferecendo uma base para 
as próximas séries. “Fizemos um 
questionário com os alunos para 
entender suas principais expecta-
tivas e necessidades. A partir des-
sas informações, organizamos os 
itinerários ‘Matemática Financeira’ 
e ‘Metodologia Científica’”, conta a 
supervisora do turno da manhã, 
Cláudia Postal Rizzardo.

Neste primeiro ano, os estu-
dantes participarão de ambos os 
itinerários, que serão aplicados 
diariamente, a princípio no primei-
ro horário da manhã. Segundo ex-
plica Cláudia, eles foram pensados 
para que os alunos tenham conhe-
cimentos básicos sobre a elabora-

ção de artigos e projetos científicos 
e também sobre gerenciamento de 
negócios e finanças. “No segundo e 
terceiro ano eles terão mais opções 
de itinerários, os quais os alunos 
poderão escolher a partir dessa 
caminhada que teve início no pri-
meiro ano”, explica a supervisora. 
Complementando as aulas presen-
ciais, o percentual da carga horária 
que deve ser destinado ao ensino 
a distância será implantado, no 
Aveline, dentro dos itinerários for-
mativos. “Queremos oportunizar 
vivências diferenciadas em outros 
ambientes que não seja apenas a 
escola. Por isso pensamos em vi-
sitas a empresas, experiências ex-
traclasses e viagens de estudo, por 
exemplo”, cita Cláudia. 

Os estudantes do 1º ano do 
Ensino Médio ainda contarão com 
o “Projeto de Vida”, uma espécie 
de orientação sobre seu futuro. 
“Haverá um professor para cada 
turma, que auxiliará na organiza-
ção de sua trajetória dentro e fora 
da escola, a fim de que possa se 
conhecer e entender o que anseia 

para sua vida. Isso será trabalhado 
a partir de temas específicos, para 
que o aluno possa exercer o pro-
tagonismo de sua vida”, esclarece 
Cláudia. 

Dessa forma, as aulas serão 
divididas entre a formação geral 
básica (áreas de conhecimento), 
itinerários formativos e projeto de 
vida. 

Na Rede Estadual, o coor-
denador da 16ª Coordenadoria 
Regional de Educação (16ª CRE), 
Alexandre Misturini, afirma que os 
itinerários serão iguais para todas 
as instituições, mas apenas serão 
aplicados a partir do segundo e do 
terceiro ano. 

EXPECTATIVAS
Misturini ressalta que o novo 

modelo de Ensino Médio vem sen-
do amplamente debatido desde 
2015, contando com a participação 
de mais de um milhão de professo-
res nas consultas feitas pelo Minis-
tério da Educação (MEC). “Foi uma 
construção coletiva”, comenta. 

Já o diretor da Escola Alfredo 
Aveline, Márcio Pilotti, frisa que 
o novo modelo é novidade para 
todos, tanto para professores e 
funcionários, quanto para os alu-
nos. “Em relação aos professores, 
ninguém teve uma formação es-
pecífica na faculdade para ensinar 
metodologia científica, por exem-
plo. Todos vão ter que pesquisar, 
estudar e se adaptar. E também 
teremos um grande trabalho para 
fechar o quadro de professores 
para que case com a parte dos iti-
nerários. É um ano de tentativas e 
o novo sempre gera certa angús-

tia”, analisa. 
Conforme a equipe diretiva 

do Aveline, a escola questionou os 
professores sobre quais teriam in-
teresse em iniciar neste novo for-
mato de ensino ainda neste ano. 
“Isso facilitou muito porque par-
tiu dos professores esse desejo. E 
toda a construção do novo modelo, 
o planejamento, foi feito de forma 
conjunta”, acrescenta a superviso-
ra Cláudia Postal Rizzardo. Essa 
integração entre professores será 
ainda mais importante com o novo 
modelo devido à divisão por áreas 
de conhecimento. “Dependendo 
da área teremos dois ou até três 
professores trabalhando na mes-
ma turma, no mesmo dia”, explica 
a supervisora. Nas próximas se-
manas, os professores terão for-
mações voltadas ao Ensino Médio, 
a fim de se adaptar com o novo 
modelo. 

“A ideia do novo Ensino Médio 
é boa. Sair desse engessamento 
das matérias tradicionais [Mate-
mática, Português, Química, Histó-
ria...] e trabalhar o cotidiano. Tam-
bém foi uma forma de incentivar 
o estudante a permanecer na sala 
de aula, tornando a escola mais 
atrativa, porque atualmente há um 
alto índice de evasão escolar”, co-
menta Márcio Pilotti. 

“A nossa expectativa é a me-
lhor possível. Esperamos que seja 
realmente uma proposta que leve 
o aluno a crescer enquanto cida-
dão e pessoa. Mas somente iremos 
descobrir como gerenciar direi-
tinho essas novidades durante a 
caminhada”, complementa a vice-
-diretora Izaura Pasquali. 

Equipe do Alfredo Aveline

Eduarda Bucco

Volta às aulas
As aulas na rede estadu-

al e municipal de Bento estão 
previstas para retornarem no 
dia 21 de fevereiro – com ex-
ceção das creches, que abrem 
as portas para os pequenos na 
próxima segunda-feira, 07/02. 
Mesmo diante do aumento de 
casos da COVID-19, a volta à 
sala de aula será mantida no 
modelo presencial. Nas esco-
las do município, a secretaria 
municipal de Educação afirma 
que haverá exceções para os 
alunos que apresentarem soli-
citação médica. Esses, poderão 
continuar estudando de casa, a 
partir do ensino remoto.  

Os protocolos de preven-
ção à COVID-19 serão basica-
mente os mesmos do último 
ano: obrigatoriedade de más-
cara nas escolas; ambientes 
ventilados; higienização cons-
tante das mãos e incentivo à 
vacinação.

Tanto o Estado quanto o 
Município afirmam que não 
será exigida a comprovação da 
vacinação das crianças e dos 
adolescentes. “Estamos orien-
tando e incentivando a vacina-
ção das crianças, mas não será 
obrigatória a apresentação de 
comprovante vacinal. Nossos 
profissionais estão vacinados 
e mantemos as orientações 
de cuidados de prevenção”, 
afirma a secretária municipal 
de Educação, Adriane Zorzi. “A 
expectativa [da volta às aulas] é 
tranquila, uma vez que as esco-
las estão organizadas para este 
retorno. Os profissionais [es-
tão] imunizados e orientados”, 
complementa.
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Polícia identifica mandante e outras duas 
pessoas envolvidas em agressão a jornalista

Segurança

Conforme depoimentos, 
mandante de 34 
anos teria se sentido 
prejudicado por matérias 
jornalísticas produzidas 
por Daniel Carniel

Eduarda Bucco
Na  quarta-feira, 02/02, duran-

te coletiva de imprensa, a Polícia 
Civil de Garibaldi, por meio do de-
legado Clóvis Rodrigues de Souza, 
revelou detalhes sobre a investiga-
ção da agressão ao jornalista Daniel 
Carniel no dia 14/01. Após análises 
de imagens de câmeras de segu-
rança, conversa com populares, 
averiguação de denúncias e cum-
primentos de mandados de busca e 
apreensão, a polícia chegou à iden-
tidade do mandante, do agressor e 
do motorista envolvidos no crime.

Conforme o delegado, as pri-
meiras averiguações levaram à 
polícia ao endereço do agressor, 
identificado pelas iniciais W.R.D., 
de 21 anos, morador de Carlos Bar-
bosa. Com isso, policiais de Gari-
baldi e Carlos Barbosa cumpriram 
mandado de busca e apreensão na 
residência do suspeito, o qual con-
fessou ter sido contratado por uma 
segunda pessoa, por R$ 500, para 
praticar o crime. O jovem alegou 
que não conhecia pessoalmente o 
jornalista, e nem seu local de tra-
balho.

A contratação do agressor te-
ria sido feita por um homem iden-
tificado como V.A.C., de 26 anos, 
morador de Farroupilha. No dia 

da ação, ele teria sido responsável 
por buscar o jovem em Carlos Bar-
bosa e levá-lo até Garibaldi. Após o 
crime, o motorista teria o deixado 
novamente em sua casa.

Diante dessas informações, 
foi cumprido mandado de busca e 
apreensão na residência do supos-
to motorista, onde foi apreendido 
o veículo utilizado no dia do crime 
e um telefone celular. Durante seu 
depoimento, o homem confessou 
ter sido contratado por um homem 
de Garibaldi, identificado como 
M.C., de 34 anos, pelo valor de R$ 
1.500. Apesar da polícia ter divul-
gado apenas as iniciais do mandan-
te, o SERRANOSSA apurou se tratar 
do ex-secretário municipal Micael 
Carissimi. Ele atuou na gestão do 
ex-prefeito de Garibaldi, Antônio 
Cettolin. Os primeiros contatos 
com o mandante do crime foram 
feitos ainda em dezembro do ano 
passado.

Conforme o delegado Clóvis, 
o motorista informou que o man-
dante do crime teria se sentido 
prejudicado pela veiculação de 
matérias jornalísticas produzidas 

pela vítima. O homem seria ligado à 
política de Garibaldi. Diante disso, 
teria contratado o motorista, o qual 
entrou em contato com o jovem 
de Carlos Barbosa para cometer a 
agressão em troca de R$ 500.

O mandante do crime se apre-
sentou na delegacia na presença 
de um advogado e optou por per-
manecer em silêncio. O telefone 
celular do acusado também foi 
apreendido, a fim de ser encami-
nhado para os trabalhos periciais 
do crime. “Com o silêncio do man-
dante, não foram esclarecidas as 
motivações de seu gesto. Agora 
aguardamos o laudo médico legal 
definitivo para tipificação do crime 
cometido e eventuais outras tipifi-
cações penais que possam ser im-
putadas contra essas três pessoas”, 
informou o delegado. A princípio, 
os acusados serão indiciados por 
lesão corporal.

Mesmo sem o encerramento 
do inquérito policial, o delegado 
afirma que, para a Polícia Civil de 
Garibaldi, o fato já está esclarecido. 
“Sem dúvidas quanto à autoria do 
crime”, declara.

Diogo Zanetti

Brigada Militar orienta sobre ocorrências 
de extorsão em Bento Gonçalves

A Brigada Militar de Bento 
Gonçalves emitiu uma nota orienta-
tiva sobre os recentes registros de 
extorsão que vêm acontecendo por 
meio de telefonemas ou através do 
aplicativo de mensagens “WhatsA-
pp”, em diversos pontos da cidade.

A nova modalidade de golpe 
consiste na ameaça a moradores, 
principalmente a proprietários de 
estabelecimentos comerciais. As 
ameaças são feitas por vídeos e áu-
dios com conteúdo ameaçador, nos 
quais os bandidos prometem ofen-
der a integridade física da vítima ou 
depredar seus bens materiais, caso 
não colabore com os criminosos.

A BM pede que, ao receber qualquer 
tipo de ligação atípica, as pessoas 
tomem as seguintes providências:

- mantenham a calma;
- não repassem qualquer informação pessoal ou de 
sua empresa;
- não realize qualquer transferência ou depósito;
- acione, imediatamente, o telefone de emergência 
(190);
- realize o registro policial.

PRF flagra, em Bento, homem 
contrabandeando cigarros em ônibus

Na  segunda-feira, 31/01, 
a Polícia Rodoviária Federal 
abordou, em Bento Gonçalves, 
um ônibus vindo do Paraná com 
destino a Caxias do Sul. Com 
um dos passageiros do ônibus 
foram encontrados 680 maços 
de cigarros paraguaios, em três 
malas.

O fato aconteceu duran-
te atividade de fiscalização de 
combate à criminalidade na BR-
470. Todos os passageiros do 
ônibus foram consultados nos 
sistemas policiais e, durante a 
verificação das bagagens, foram 
localizadas três malas contendo 
680 maços de cigarros para-
guaios, o que caracteriza o cri-

me de contrabando.
Conforme o órgão, a abor-

dagem a ônibus é uma prática 
comum nas fiscalizações da PRF 
e visa inibir o uso deste meio de 
locomoção para o transporte 
de ilícitos como drogas, armas 
e contrabando, além de ser um 

meio de fuga por foragidos da 
Justiça.

O proprietário das malas, 
um homem de 45 anos, com vá-
rias passagens por roubo, furto, 
disparo de arma de fogo e con-
trabando, foi preso e encami-
nhado à polícia judiciária.

PRF



SERRANOSSA | Sexta-feira, 04 de fevereiro de 2022 7

Em sessão solene no Plenário 
20 de Setembro na segunda-feira, 
31/01, tomou posse como presi-
dente da Assembleia Legislativa 
Gaúcha o deputado Valdeci Olivei-
ra (PT). Em sua fala, o deputado 
destacou que a bandeira da gestão 
será “menos indiferença e mais 
igualdade”.

O primeiro ato do presidente, 
após coletiva de imprensa, foi uma 
reunião com movimentos sociais. 
Na pauta, os impactos da estiagem 
no Estado. Segundo o presidente, 
sua próxima ação será realizar um 
grande encontro, ainda no fim do 
mês, com todos os segmentos da 
agricultura para tratar do assun-
to. “É necessária uma política de 
Estado, não Governo, que trabalhe 
toda essa questão [da estiagem]”, 
ressaltou. 

O novo presidente iniciou o 
discurso se solidarizando às fa-
mílias vítimas da pandemia, tema 
que relembrou mais de uma vez 
ao longo de sua fala. Primeiro, ao 
contar relatos pessoais e, depois, 
ao defender a vacina. “Que 2022 
se encerre esse falso dilema entre 
economia e vida. Economia e vida 
precisam caminhar lado a lado”, 
pontuou. “Minhas prioridades 
são o projeto de luta em relação 
à Covid e em relação à estiagem. 
A luta contra fome, miséria e de-
sigualdade e o fortalecimento da 
igualdade. É fazer da Casa um 
exemplo de solidariedade”, dis-
se. Ele também garantiu que irá 
manter as ações que foram feitas 
durante as outras gestões, como a 

Valdeci Oliveira toma 
posse como presidente

“Vereador está sumido pra quem? Porque um 
parlamento ele é fatiado por segmentos”

Política

Na sessão de 
instalação do ano 
legislativo, realizada 
na terça-feira, 01/02, 
na Câmara de 
Vereadores de Bento 
Gonçalves, presidente 
Rafael Pasqualotto 
(PP) defendeu que o 
Legislativo não serve 
apenas para fiscalizar 
o Executivo, e sim 
para defender “o 
que quiser”. “Se um 
vereador está presente 
no Vila Nova, não 
quer dizer que ele tem 
que estar no Santo 
Antão”, afirmou

Raquel Konrad
Foi realizada na tarde de terça-

-feira, 01/02, a sessão de instalação 
do ano legislativo da Câmara de 
Vereadores de Bento Gonçalves. 
Embora a Casa já tenha realizado 
uma sessão extraordinária neste 
ano, para aprovação de projetos do 
Executivo, a Câmara abriu os traba-
lhos oficialmente na sessão, com a 
presença do prefeito em exercício, 
Amarildo Lucatelli (PP), secretá-
rios do governo municipal e comu-

nidade.
Na sessão, foram apresentados 

os líderes de bancada de cada par-
tido para 2022 (veja lista ao lado) 
e cada um teve a oportunidade de 
falar sobre o ano que passou e as 
expectativas para a legislatura des-
te ano. 

O presidente da Câmara de Ve-
readores, Rafael Pasqualotto (PP), 
também fez seu primeiro discurso 
do ano e defendeu o que, para ele, é 
o trabalho do vereador. “Eu me ale-
gro de ser vereador, de estar aqui 
com meus colegas legitimamente 
empossados, democraticamente 
eleitos. Estamos abrindo os traba-
lhos de um poder indispensável 
para a comunidade. REPITO: indis-
pensável para a comunidade. Muito 
embora o discurso marxista/comu-
nista é antagônico a isso”, pontuou.

Pasqualotto afirmou que é 
na Câmara de Vereadores que se 
debatem os grandes temas da co-
munidade e que também é feita a 

fiscalização do Executivo, mas não 
só dele. “Isso aqui é um parlamento 
e um parlamento se parla, se fala, 
se defende e se defende o quê? Se 
defende o que eu quiser defender. 
Eu não tenho só que fiscalizar e 
só debater temas do Executivo”, 
afirmou, exemplificando que pode, 
sim, falar sobre as práticas do Ins-
tituto Federal, de estatais e de ór-
gãos de outras esferas, além de en-
tidades. “Vocês entendem que não 
há limites para um parlamentar?!”, 
enfatizou.

Para o presidente da Casa, o 
vereador é a base da República. “É 

ele que está na ponta ouvindo o cla-
mor e o bafo quente do eleitor. Ele 
está sentindo a dor no leito do hos-
pital e no posto de saúde. Ele está 
entrando na casa e vendo o pó da 
rua não calçada. Vocês entendem o 
que é ser vereador? Ele debate os 
grandes temas da comunidade não 
é só do Executivo, mas da popula-
ção. Porque ele vê a dor, ele está 
próximo da sua população a que se 
propôs defender”, argumentou.

O vereador ainda disse que re-
jeita o jargão que o vereador está 
sumido. “Vereador está sumido pra 
quem? Porque um parlamento ele 
é fatiado por segmentos”, defende. 
“Se ele está presente no bairro Vila 
Nova, não quer dizer que ele tem 
que estar no bairro Santo Antão. 
Claro que se ele quer ir na essência 
e usar a integralidade  da palavra 
vereador ele pode ir no Santo An-
tão, mas ele pode não ir, porque 
aqui é uma fatia da população. É 
segmentado. Posso defender o 
empresário e posso não defender 
o agricultor. Posso defender o es-
portista  e posso não defender o 
religioso. Posso  defender o comer-
ciante e posso não querer ter nada 
a ver com o servidor público. Nós 
não temos no Congresso Nacional 
as bancadas do boi, da bala, da bí-
blia, do LGBT, da pedofilia? Isso é 
um parlamento”, enfatizou.

Pasqualotto concluiu seu dis-
curso apresentando um informati-
vo com os feitos e trabalhos desen-
volvidos pela Câmara ao longo do 
ano passado. 

Bancadas 2022

Bancada Progressistas (PP) 
Líder: Thiago Israel Fabris
Vice-líder: Edson Rogério Biasi
Bancada Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB)
Líder: Agostinho Petroli
Vice-líder: Idasir dos Santos
Bancada Cidadania
Líder: Ari José Pelicioli
Bancada Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB)
Líder: Sidinei da Silva (Sidi)
Vice-líder: Jocelito Leonardo Tonietto
Bancada Republicanos
Líder: Marcos Rodrigues Barbosa
Bancada Partido Social Democrá-
tico (PSD)
Líder: Rafael Luiz Fantin (Dentinho)
Bancada Partido Democrático Tra-
balhista (PDT) 
Líder: José Antônio Gava
Vice-líder: Ivar Leopoldo Castagnetti
Bancada Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB)
Líder vereador Paulo Roberto Cavalli 
(Paco)
Bancada Democratas (DEM)
Líder: Eduardo Pompermayer (Duda)

Câmara de Vereadores

Assembleia Legislativa

racionalização dos gastos e o pro-
cesso de modernização.

Ao se despedir da presidência, 
o deputado Gabriel Souza (MDB) 
ressaltou o que prometeu fazer ao 
assumir: modernizar as práticas do 
Legislativo. Destacou a apresenta-
ção do novo site e a “ampliação da 
participação da sociedade”. Ao falar 
da presidência, afirmou que o cargo 
“não era uma atividade de caráter 
individual, pelo contrário”, e assim, 
agradeceu o relacionamento “res-
peitoso e produtivo” com todas as 
bancadas.

NOVA MESA DIRETORA
Por 38 votos sim e oito contrá-

rios, além de Valdeci, foram eleitos e 
empossados na mesa diretora Luiz 
Marenco (PDT), como 1ª vice-pre-
sidente; Ernani Polo (PP), 2º vice; 
Elizandro Sabino (PTB), 1º secretá-
rio; Gabriel Souza (MDB), 2º secre-
tário; Zilá Breitenbach (PSDB), 3ª 
secretária; e Dalciso Oliveira (PSB), 
4ª secretário. Os suplentes serão Je-
ferson Fernandes (PT), Airton Lima 
(PL), Sergio Peres (Republicanos) e 
Kelly Moraes (PTB).
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Divirta-se com o Jogo dos 7 erros e com as cruzadas na página 14.

Matria Parque das Flores
Fátima Poletto Piazza é uma das diretoras do Mátria Par-
que de Flores, inaugurado recentemente em São Fran-
cisco de Paula. Junto da família, ela idealizou o empreen-
dimento e está sempre por perto das flores e da Home 
Mátria, a loja de plantas e decoração do parque.
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Vencedores do Salao Design
Cada edição do Prêmio Salão Design conta um novo capítulo sobre a história 
do mobiliário, ajudando a identificar não apenas tendências como também o 
contexto social de diferentes épocas. Em 2022 não é diferente: os projetos 
premiados confirmam que novas funcionalidades, mistura de materiais e via-
bilidade industrial são fortes características nos móveis brasileiros – possivel-
mente reflexo do mundo pandêmico. Os 562 projetos inscritos por profissio-
nais e estudantes de 12 países passaram por duas etapas de avaliação e nesta 
semana o nome dos vencedores foram divulgação. Bento Gonçalves figura 
entre os premiados na cartegoria “Desafio da tecnologia embutida” (moda-
lidade profissional), com o Sofá Maré, criado pela design de Marta Manente. 

Biografia
Clóvis Tramontina, presidente da 
maior fabricante de cutelaria do 
ocidente, conta em biografia iné-
dita, sua trajetória de vida. Clovis 
Tramontina – Paixão, força e cora-
gem, lançamento da Editora AGE, 
apresenta a visão do empreendedor 
para além do mundo dos negócios e 
relata que a aptidão de Clovis para 
ideias criativas começou ainda na in-
fância. Desde muito cedo, frequen-
tou os corredores da companhia 
fundada pelo avô, Valentin, há 110 
anos, em Carlos Barbosa. Com ape-
nas oito anos, criou o time de futsal 
Real, que depois se tornou a pre-
miada ACBF. Em 1980, aos 25 anos, 
levou o talento para os negócios à 
Tramontina. Trabalhou com vendas 
por mais de uma década e, aos 36, 
foi promovido a presidente da em-
presa. Clovis, com uma capacidade 
criativa ímpar, fez do marketing o 
maior aliado para expandir os ne-
gócios. Anos mais tarde, em 1986, 
recebeu o diagnóstico de esclerose 
múltipla, uma doença degenerativa. 
Os sintomas, como a perda parcial 
da visão e a limitação da mobilidade, 
o motivaram ainda mais a expandir a 
multinacional. Hoje, a Tramontina é 
uma potência mundial presente em 
120 países. O livro está disponível 
nas principais livrarias do país, por 
R$ 58.

Gabriela Saldanha
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou 
o Brasil como o país mais ansioso do mundo, em 2019. 
Naquele momento eram 18,6 milhões de pessoas convi-
vendo com esse transtorno. Nesse cenário, as massagens 
são muito úteis para relaxar e até mesmo para amenizar 
os sintomas de doenças. “A massagem pode ajudar desde 
quem sofre com problemas circulatórios e aqueles com 
depressão e ansiedade, entre outras questões de saúde 
física e mental”, explica a docente do Senac Bento Gon-
çalves Celita Bidigaray.

A especialista destaca que o relaxamento e o con-
forto que a massagem proporciona promove a paz e a 
tranquilidade da mente. “Auxilia o sono e atua nos pivôs 
de ansiedade, desbloqueando alguns traumas psicológi-
cos. Atua também como parceira do sistema circulatório 
– leva nutrientes e retira toxinas. Através deste efeito, 
tudo melhora no corpo: o tônus muscular, a qualidade da 
pele, as inflamações”, conta Celita.

Para ilustrar, a docente apresenta alguns tipos 
de massagem:

- Massagem relaxante: alivia dores, melhora cir-
culação, alivia o estresse, melhora o tônus da pele.

- Massagem modeladora: melhora o retorno 
venoso e linfático, prepara o corpo para atividade 
física, aumenta o metabolismo local.

- Massagem terapêutica: relaxa músculos ten-
sos, alivia dores, aumenta circulação diminuindo 
efeito das toxinas, auxilia no processo desinflama-
tório.

Para quem está interessado em tornar-se um profis-
sional da massagem, o Senac Bento Gonçalves está com 
inscrições abertas para o curso de Massagista. Para mais 
informações, acesse www.senacrs.com.br/bentogon-
calves ou entre em contato pelo WhatsApp 54 9 9647 
1436. A escola fica localizada na rua Saldanha Marinho, 
820 – Centro.

A importância do
 profissional massagista 

para o cuidado com 
o corpo e a mente

Espaco Senac
 Bento Goncalves

´

´

´

~

/academia.lamerica
phantomlamerica

www.phantomlamerica.com.br

54 99145 0365
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A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

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

54 99665 2112 

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

0KM
2008
2015
2015
2015
2020
20202020
2016
0KM
2015
2021
2021
2016

AMAROK HIGHLINE V6 4x4 DIESEL
CIVIC LXS 1.8 
CROSSFOX 1.6
FRONTIER 2.5 SV ATTACK DIESEL
HILUX CD SRV 3.0 DIESEL 4x4
HILUX 2.8 SR CD 4x4 DIESEL
HIHILUX SW4 2.8 SRX 7 LUGARES
HB20X 1.6 PREMIUM AUT.
L200 TRITON SAVANA 4x4 DIESEL 
PALIO FIRE
TORO 2.0 ULTRA 4x4 DIESEL
MOTOCICLETA HONDA/CRF 250F
MOTOCICLETA HONDA/BIZ 110    

PRATA
CINZA
VERMELHA
BRANCA
PRETA
VERMELHA
PPRATA
AZUL
BRANCA
PRATA
BRANCA
VERMELHA
VERMELHA

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

Centro | BG
- Apto com 1 dormitório
- Churrasqueira
- Box de garagem

R$ 1.100,00

Cidade Alta | BG
- Apto com 2 dormitórios
- 1 suíte
- Mobiliado
- Sacada integrada
- Box de garagem

R$ 599.000,00

TMSA678 TMSV823

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 20m. 
Contato (54) 99981 3000 ou (54) 98404 5302.
VENDOVENDO terrenos no condomínio residencial 
Villaggio Toscana, bairro Barracão, localização 
privilegiada, lotes individuais, todo cercado e com 
infraestrutura. Valor a partir de R$ 135.000.  
Pagamento à vista, desconto especial. Contato (54) 
99981 3000  ou 98404 5302.  
VENDOVENDO casa, com 2 dormitórios, sala/cozinha, 
banheiro, espera para área serviço, vaga de 
estacionamento, pronta para morar.  Em alvenaria, 
casa nova, loteamento Encosta do Sol, 
financiamento bancário ou direto. Valor  R$ 
169.000. Contato (54) 99981 3000 ou 98404 5302.
VENDOVENDO apartamento no Edifício Resedá,  bairro 
Maria Goretti, com 1 dormitório, sala/cozinha, área 
de serviço, banheiro e boxe de garagem. Área total 
de 55,674m², área privativa de 41,872m², prédio de 
esquina.  Contato (54) 98404 5302 ou 99981 3000. 
Valor R$ 160.000.
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.

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITALEDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 
011/2022 – RETIFICADO - Objeto: registro de 
preços para futura e eventual aquisição de 
material de construção e pintura para utilizar em 
reformas e pequenas obras no município de Santa 
Tereza/RS. Data de abertura: 17/02/2022, às 9h.

EDITALEDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 
008/2022 – Objeto: contratação de empresa para 
mão de obra e aquisição de material para a 
execução da pintura externa do prédio da 
prefeitura municipal de Santa Tereza/RS.” Data 
de abertura: 22/02/2022, às 9h.

EDITALEDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 
013/2022 – Objeto: contratação de empresa para 
prestação de serviços profissionais especializados 
para executar cirurgias de esterilização de machos 
e fêmeas de cães e gatos, conforme autoriza a Lei 
Municipal 1.719/2021, de 22/12/2021. Data de 
abertura: 21/02/2022, às 9h.

EDITALEDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 
014/2022 – Objeto: Contratação de empresa 
especializada para coleta, transporte, tratamento 
final de resíduos infectantes grupos “a”, “b” e “e” 
oriundos dos serviços de saúde da prefeitura 
municipal de Santa Tereza/RS. Data de abertura: 
23/02/2022, às 9h.

EDITALEDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº001/2022 – Objeto: credenciamento de 
interessados em prestar serviços elétricos em 
geral no Município de Santa Tereza/RS. Período 
de credenciamento: a partir de 14/02/2022.
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3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

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

(54) 3055 2200 | 3055 4400
Rua Marques de Souza, 502 Sala 02

Bairro São Francisco 
atendimento@imoveispontual.com.br

www.imoveispontual.com.br

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

CURSO
GRÁTIS
DE COSTURA
INDUSTRIAL 

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

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

AJUDANTE GERAL 
CORTADOR DE ROUPAS

Interessados devem comparecer na empresa (rua Tietê, 568, bairro Imigrante)
de segunda a sexta-feira, em horário comercial, com a Carteira de Trabalho

ou enviar currículo para o e-mail pessoal@gdom.com.br

EDITAL Nº 003/2022
ConvocaConvoca concursada para assumir cargo público no Município de Monte Belo do Sul, ADENIR JOSÉ 
DALLÉ, Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
convoca a concursada: MARIELE LOURENÇO RIBEIRO, aprovada no Concurso Público n° 01/2017, 
homologado pelo Edital nº 05/2018, de 26.04.2018 e prorrogado pelo Edital nº 004/2020, de 23.04.2020, para 
que tome posse no cargo de Professor de Séries Iniciais, conforme classificação: 6º lugar, de acordo com o 
que determina os artigos 12, 13, 14 e 15 da Lei Municipal nº 366/2001, que estabeleceu o Regime Jurídico 
Único. 

Monte Belo do Sul, 3 de fevereiro de 2022.Monte Belo do Sul, 3 de fevereiro de 2022.
Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul

ALTERAÇÃO 01 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 001/2022
OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS”, tipo: menor preço por item. Objeto: 
Aquisição de Tubos de Concreto – Conforme Termo de Referência (Anexo I). O 
início da sessão de disputa de preços será dia 17 de fevereiro de 2022, às 9h 
(horário de Brasília). Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br . Informações adicionais pelo telefone: 
(54) 3457 2051.

Adenir José DalléAdenir José Dallé
Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul

PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 – REGISTRO DE PREÇOS
OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS”, menor preço por item. Objeto: 
Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE BRITA. O início da sessão de 
disputa de preços será dia 17 de fevereiro de 2022, às 14h (horário de Brasília). 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br. Informações adicionais pelo telefone: 
(54) 3457 2051. 

Adenir José DalléAdenir José Dallé
Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul
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Volta às aulas: 5 dicas para economizar
Sicredi Serrana ensina

Análise de custo-
benefício e aposta 
no comércio local 
são caminhos para a 
economia na compra 
de material escolar 

Se você tem filhos em ida-
de escolar sabe que está che-
gando a hora da volta às aulas. 
Esse período vem acompa-
nhado de uma despesa extra: 
a compra da lista de mate-
riais. Para que esse momen-
to não se transforme em um 
pesadelo e sinônimo de gasto 
em excesso, é importante se 
organizar e planejar. A Sicredi 
Serrana RS/ES listou algumas 
ações que podem ajudar você 
a economizar e a encontrar as 
melhores oportunidades.

Analise antes
 de comprar

Nem tudo precisa ser comprado novamente. Aproveite 
para reutilizar materiais do ano anterior que estiverem em 
bom estado. É uma forma de economizar e ainda contri-
buir com um consumo mais consciente. 

Pesquise e visite as 
lojas da sua cidade ou 
região. Apostar o co-
mércio local é a garan-
tia de bons negócios e 
você ainda valoriza os 
empreendedores da 
sua comunidade.

Aposte no 
comércio 
local 

Esse é o momento de pedir descontos para o pagamen-
to à vista. Nada de vergonha para pechinchar! Se progra-
me financeiramente com antecedência para negociar e 
economizar. 

Pague à vista Siga a lista de compras
A ideia da lista é a mesma que já conhecemos e utilizamos 
no supermercado: sem uma lista a conta sempre fica mais 
cara. Procure separar os itens que você precisa, evitando 
comprar por impulso. Avaliar o custo-benefício também é 
importante nesta parte. 

Acreditamos que a 
educação financeira 
precisa estar presente 
desde muito cedo en-
tre os pequenos. Por 
isso, levar as crianças 
na hora da compra dos 
materiais é uma forma 
de explicar sobre o 
valor dos produtos e 
a importância de eco-
nomizar. Pode pare-
cer complicado, mas 
considerar o gosto da 
criança também é uma 
maneira de incentivar 
nos estudos.

Envolva as 
crianças

Agora que você já tem todas as dicas, é hora de ir às compras! Se você precisar de um 
apoio no seu planejamento financeiro, conte com a Sicredi Serrana através de nossos 
canais digitais, WhatsApp (51) 3358 4770 ou na agência mais próxima. 
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Parque de flores encanta com 
design, natureza e gastronomia 

Novidade na Serra

Mátria Parque 
de Flores abre 
diariamente, das 
10h às 18h, com 
30 jardins, lojas, 
adega subterrânea 
e boa mesa em São 
Francisco de Paula. 

O perfume de rosas, que atin-
ge o grau de fragrância máxima 
(nota 5), é só a primeira sensação 
experimentada por quem entra no 
Mátria Parque, já considerado o 
maior parque de flores do mundo. 
A nova atração, distante cerca de 
170 km de Bento Gonçalves, em 
São Francisco de Paula, surpre-
ende a cada passo e está atraindo 
turistas que chegam de todo o país 
e do exterior. São 30 jardins dife-
rentes e coloridos, além de uma 
arquitetura contemporânea inte-
grada ao ambiente, com um acervo 
de 9 milhões de mudas de plantas, 
de cerca de 300 espécies.

Os jardins do Mátria estão a 
900 metros de altitude e ocupam 
uma área de 25 hectares, planta-
dos como obras de arte em grande 
escala, destacando cores, texturas, 
movimento das coxilhas e a diver-
sidade natural da região dos Cam-
pos de Cima da Serra.  Outros 25 
hectares são de preservação e fa-
zem parte da área total do parque.

Entre as diferentes flores es-
tão Gardênias, Jasmins, Camélias, 
Hemerocallis, Margaridas, Flores 

do Campo, Verbenas, Buddleias, 
Magnólias, e Lavandas. Na coleção 
há destaque para o roseiral, com 
22 mil gemas importadas, e o túnel 
de glicínias de 102 m de extensão, 
um dos maiores do mundo. 

Os jardins são ligados por 
caminhos que podem ser percor-
ridos no tempo do visitante. A pé 
ou com uso do transporte interno 
(carrinhos elétricos) para até cinco 
pessoas, com motorista e duração 
de 1h30. O elemento central do 
Mátria é o Lago Azul, com 30 mil 
metros de extensão, onde os pas-
seios de barcos a remo são a atra-
ção principal. O projeto paisagísti-
co é assinado por Juliana Castro, da 
JA8 Arquitetura e Paisagem, e o ar-
quitetônico, por Nicholas Alencar, 
da Alencar Arquitetura, ambos de 
Santa Catarina, a partir de estudos 
da topografia e da flora local. 

 
GASTRONOMIA
O Mátria Restobar, à beira 

do lago, é uma das referências de 
alimentação no parque. O local 
abriga pizzaria com a clássica na-
poletana, massa de fermentação 

natural, ideal para uma refeição 
leve ao meio-dia ou lanche no 
meio da tarde. Também é opção 
no local o restaurante, com pratos 
do chef que surpreendem, petis-
cos especiais e um cardápio onde 
há carnes nobres, peixes e carnes 
exóticas como costela javali ao 
barbecue. No Restobar, a adega 
subterrânea abriga 400 rótulos de 
25 países e um charmoso espaço 
para degustação. 

O ateliê do Alfresco, o picnic 
do parque, é outra opção do Má-
tria.  A experiência é oferecida na 
versão Tenda, servida no Jardim 
dos Ipês, e na versão Cesta, em que 
o visitante escolhe o local ideal. Na 
refeição ao ar livre, charcutaria, 
frutas, doces delicados e a decora-
ção fazem toda a diferença. 

Mais duas opções atraem os 
visitantes: a Parrilla com buffet 
servido no restaurante Faullia 
(Boulevard) e a Casa Verde, Arbó-
reo. A alimentação na Casa Verde é 
elaborada com produtos da região 
e temperos plantados no parque. 
Tudo preparado sem glúten, con-
servantes ou corantes.

 Não perca 
no Mátria:

Boulevard: local de livre aces-
so do público, onde estão a 
Mátria Home (loja de plantas, 
produtos com a grife Mátria, 
artigos de jardinagem, deco-
ração, presentes e livros), a 
Boutique Mátria, com roupas 
e acessórios femininos, além 
do restaurante, sanitários e a 
bilheteria.

Monumento à Borboleta: 
obra de arte criada para pro-
porcionar momentos de re-
flexão e autoconhecimento. A 
borboleta, espécie caracterís-
tica do bioma, está desenhada 
no chão e foi preenchida com 
flores brancas.  

Jardim de brincar: apresenta 
o “Balanço Tempo”, e a escultu-
ra “Deslocamento”, feita a par-
tir de uma modificação da ter-
ra, gira-giras, Rosa dos Ventos 
(Vila das Crianças), Gira-Giras, 
Montanha de Tocos.

Meliponário: Vila de abelhas 
sem ferrão, com caixas educa-
tivas, onde é possível observar 
o trabalho de quatro espécies 
nativas do RS.

Serviço

Mátria Parque de Flores (ERS 235, 
Km 68, São Francisco de Paula – Rio 
Grande do Sul)
Funcionamento: diariamente, das 
10h às 18h
Ingressos: www.matriaparque.com.br 
Inteira: R$ 119
Crianças até 11 anos: isentas
Meia-entrada: de 12 a 16 anos, Es-
tudantes, Sênior (60 anos ou mais), 
PNEs e acompanhante, moradores 
de São Francisco de Paula, Canela, 
Gramado e Nova Petrópolis. 
Passaporte semestral: R$ 357 (sem 
limite de ingresso)

Jô Moreira

Bairros de Bento recebem atrações 
musicais e cinema gratuitamente

Projeto Verão Cultural 

Iniciou nesta semana a pri-
meira edição do Verão Cultural 
nos Bairros em Bento Gonçalves. 
Promovido pelo Sesc Bento Gon-
çalves e pela secretaria municipal 
de Cultura, o projeto passará por 
oito bairros: Santa Helena, Santa 
Marta, Vila Nova II, Eucaliptos, 
Cohab, Aparecida, Vinhedos e 
Ouro Verde. Atividades de música 
e cinema serão oferecidas gratui-
tamente, sempre às 20h, com o 
objetivo de dar acesso à cultura e 
entretenimento para as comuni-
dades.

Uma das atrações é o show 
de Rodrigo Soltton, que apresen-
tará com seu piano um repertó-
rio composto por grandes nomes 
como Elton John, Eros Ramazzotti, 
Beatles, Zé Ramalho, Roupa Nova 
e muito mais. “Poder levar a mú-
sica até as pessoas é evocar a ve-
lha máxima de ‘o artista tem de ir 
onde o povo está’. Muitas vezes as 
pessoas não têm condições de fre-
quentar o teatro ou assistir a um 

show. E eles recebendo isso em 
seu bairro é uma forma de todos 
nós, Prefeitura, Sesc, eu, abraçar 
a população com música. Vai ser 
muito bacana, vamos cantar jun-
tos, se divertir”, afirma Soltton.

“O acesso à cultura de quali-
dade é um dos objetivos do Sesc 
Bento Gonçalves. Levar através da 
música e do cinema a oportunida-
de de vivenciar cultura no próprio 
bairro, proporciona felicidade e 
qualidade de vida”, acredita a ge-
rente do Sesc Bento Gonçalves, 
Jaques Fachinelli. Já o secretário 
de Cultura, Evandro Soares, res-
salta a cultura como um direito de 
todos: “O acesso à cultura é funda-
mental para o desenvolvimento da 
sociedade, proporcionando novas 
visões de mundo e contribuindo 
para o bem-estar das pessoas”.  

Para participar dos eventos, é 
necessária a utilização de máscara 
e é sugerido que todos levem suas 
cadeiras, para aproveitarem a pro-
gramação com conforto.

Programação

08/02 (terça-feira) – Show Rodrigo 
Soltton – Bairro Vila Nova II                  
10/02 (quinta-feira) – Cinema de 
Rua – Bairro Eucaliptos                 
15/02 (terça-feira) – Show Rodrigo 
Soltto – Bairro Cohab                 
17/02 (quinta-feira) – Cinema de 
Rua – Bairro Aparecida                
22/02 (terça-feira) – Cinema de 
Rua – Bairro Vinhedos                    
24/02 (quinta-feira) – Show Ro-
drigo Soltton – Bairro Ouro Verde 
/ Praça CEU
*Os locais do eventos de fevereiro 
serão anunciados em breve.
Horários: Sempre às 20h

Divulgação
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Horóscopo
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Ambição e agilidade estarão em dobro 
para correr atrás dos seus objetivos. Ótima 
fase também para conhecer gente nova.

Touro – 21/04 a 20/05
Atenção às oportunidades ao seu redor. 
Atração por alguém próximo aumenta. Na 
relação, experimente sair mais da rotina. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Bom momento para tomar iniciativa e rea-
lizar mudanças. Na paquera e no romance, 
o clima é de muita sedução e ousadia.

Câncer – 21/06 a 21/07
Hora de investir em mudanças ou na es-
tabilidade desejada. Sua sensualidade está 
no auge e vai ser fácil envolver quem de-
seja.

Leão – 22/07 a 22/08
A saúde pede atenção: controle o estresse. 
No amor, vai sentir a vontade de assumir 
um compromisso ou fortalecer a união.

Virgem – 23/08 a 22/09
Terá mais responsabilidade com seus com-
promissos. Na paquera, boas chances de 
se apaixonar. A dois, paixão e romantismo. 

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 8

Mousse de Maracujá com Suco

INGREDIENTES
- meio envelope de gelatina em pó 
sem sabor
- meia xícara (chá) de água fria
- 1 lata de leite condensado
- meia lata de creme de leite
- meia medida (da lata) de suco de 
maracujá concentrado

MODO DE PREPARO
Em um recipiente refratário, dissolva a gelatina 
na água fria.Aqueça em banho-maria até derreter 
e reserve. Em um liquidificador, bata o leite 
condensado, o creme de leite, o suco de maracujá 
e a gelatina. Coloque em taças individuais.Leve 
à geladeira até ficar firme, por cerca de 2 horas. 
Sirva.

Sete Erros | Respostas na página 8

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 8

SGBM
ZEROAZERO

MATERELER
NESTAOCA
GGANCHO

TAÇATIOC
DTATIRETA
OPERARIAS

OEADAZIA
MINEIROR

JESUSONG
SACAPASTOR
TGEPELO

CRESCERFO
EMBALAGEM

Docu-
mento

que atesta
qualidade

Placar do
jogo sem
nenhum
gol (fut.)

Estudar
de novo 

Morada
indígena
(bras.)

Meia-(?),
modelo

de sutiãs

Peça de 
metal com

a ponta
curva

Antônimo
de "divor-

ciar" 

Letra que
recebe a
cedilha

As abelhas
que pro-
duzem o

mel
Organi-

zação das
Américas

(sigla)

Parte de
trás do

pescoço

Um dos
sintomas
da indi-
gestão

Quarto, 
em inglês

O filho
de Deus,
segundo 
a Bíblia

Sthefany
Brito, atriz
paulistana

Grito de
lutas

marciais

Cada
divisão
de uma
corrente

Dois dos anões da
história da Branca 
de Neve (Lit. inf.)

Número
de dias da
semana

Salvamento

Juros por
atraso

Soldado
novo

(?) Sam:
os EUA

Períodos 
vespertinos

Erva do
chimarrão
Em + esta

(Gram.)

É traçada 
com régua
Escassos;
incomuns

Apelido de
"Tatiana"

Atração de
mirantes

Capital 
do Estado
de Minas

Gerais

Traba-
lhador de
minas de
carvão

Evoluir
Proteção

da merca-
doria 

Sacerdote 
protestante
Expressão

de nojo

Grupo como
o Viva Rio
Material de
cadernos

Barco
de luxo
Esporte

com taco

Bolsa de
compras

Consoantes
de "toga"

3/oea. 4/iate — room. 5/golfe. 6/gancho.

Libra – 23/09 a 22/10
Na área profissional explore sua expe-
riência. Pode encantar alguém com seu 
charme. A dois,  carinho, romantismo e 
sedução. 

Escorpião – 23/10 a 21/11 
Habilidade para conversar e argumentar 
estará em alta. Novidades boas na paque-
ra. A dois, aposte em programas caseiros.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Ótimas vibrações nas finanças. Aposte 
numa boa conversa para envolver quem 
deseja. No romance, demonstre seu amor.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Bons estímulos nas finanças. No amor, sim-
patia e bom papo encantam quem você 
deseja. A dois, não exagere nas cobranças.

Aquário – 21/01 a 19/02
 Astral favorável nas finanças. Uma atração 
proibida pode chegar e balançar suas es-
truturas. A dois, compartilhe seus planos.

Peixes - 20/02 a 20/03
Hora de se fortalecer com o trabalho em 
equipe. No amor, as mágoas devem ficar 
para trás. A dois, aposte na cumplicidade.

barba, cabelo, bigode e
uma pegada de Rock n’ Roll

General Góes Monteiro, 290, 
loja 4, Bento Gonçalves

54 3075 0560 | 99656 6759
/barbershopbobschool

 Uma Barber Cult e Underground, que já nasceu grande. A Bob Barber Shop 
completou quatro anos de sucesso em Bento Gonçalves no mês de outubro já tendo 
sua marca registrada no cenário nacional e internacional. A atuação vai além dos 
serviços de corte de cabelo e design de barba: a barbearia oferece próteses capilares e 
cursos profissionalizantes de barbeiro e cabelereiro. Desde o início do ano, também 
conta com uma linha própria de produtos, que inclui pomadas capilares e bálsamos 
para barba em três versões: Bob Blood. Bob Blue e Bob Beard. 

  A equipe comandada pelo experiente Robson Sartor (Bob) também conta com 
Maicon Nicolas Alberton (Maic). É deles a missão de oferecer um atendimento de 
excelência para os clientes em um espaço que é uma atração à parte: moderno e com 
uma decoração superdescolada, tem uma pegada Rock n´Roll com um toque cult. 

 Conheça a Bob Barber Shop
– Corte de cabelo e design de barba
– Prótese capilar
– Linha exclusiva de produtos Barber Shop
– Profissionais qualificados e experientes
– Cursos profissionalizantes de barbeiro e cabeleireiro
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Educação financeira: uma 
possibilidade acessível a todos

LDX Capital

A partir de suas 
experiências pessoais e 
profissionais, Douglas 
Moraes Soares, 
CEO e fundador da 
empresa LDX CAPITAL, 
criou a plataforma 
digital que oferece 
mais de 100 aulas 
sobre planejamento 
financeiro. 
Lançamento foi 
realizado na terça-
feira, 01/02.

Com o objetivo de contribuir 
na educação financeira para o 
maior número possível de pessoas, 
Douglas Moraes Soares criou a LDX 
Capital, empresa que oferece admi-
nistração de recursos e educação 
financeira.

Com alcance de mais de 500 
mil pessoas nas redes sociais e com 
um público de 26 mil pessoas que o 
acompanham diariamente, Douglas 
aposta em uma linguagem descom-
plicada almejando desburocratizar 
o mercado financeiro e mostrar que 
é possível começar a investir com 
pouco dinheiro. “Eu errei muito, já 
fui endividado, precisei buscar aju-
da financeira de pessoas próximas. 
Foi por isso que eu comecei a me 
interessar pelo mercado financei-
ro e estudar”, destaca Douglas, que 

hoje tem como propósito ensinar 
as pessoas a investirem para poten-
cializar seu patrimônio e alcançar 
a liberdade financeira. “Eu sempre 
destaco que investir no mercado 
financeiro não deixa ninguém rico. 
O que faz uma pessoa ser rica é o 
trabalho, os investimentos apenas 
encurtam e facilitam esse caminho”, 
enfatiza.

Foi com esse propósito que 
nasceu a LDX Educacional, plata-
forma que conta com mais de 100 
aulas gravadas, abordando desde 
planejamento financeiro, renda 
fixa, renda variável, Valuation, até 
assuntos mais recentes, como crip-
tomoedas, ETFs, BDR, entre outros. 
Além disso, os membros da plata-
forma terão acesso aos e-books, 
planilhas, e muito mais.

Novas funcionalidades tam-
bém passarão a ser inseridas em 
breve, como indicadores de ações, 
Fundos Imobiliários, notícias, ope-
rações, custódia, rentabilidade de 
carteira, Imposto de Renda, entre 

outros. “A plataforma LDX Educa-
cional é realmente para pegar na 
mão de quem não sabe nada sobre 
o mercado financeiro e levar para 
uma trilha do conhecimento, onde 
centralizo os assuntos que você 
precisa saber e te guio até tornar-se 
um investidor. É resumidamente 
um passo a passo”, detalha Douglas.

O lançamento da plataforma 
foi realizado na última terça-feira, 
01/02. “Eu realmente quero ajudar 
as pessoas e fazer com que elas te-
nham acesso a tudo isso. Por isso, 
desenvolvemos um produto de 
qualidade, por um valor mensal 
menor do que um hambúrguer”, 
resume. Ele também destaca que 
a ideia é fidelizar seus alunos para 
que todos cresçam. “Eu não quero 
simplesmente abandonar o inves-
tidor quando ele já tiver aprendido 
o básico, muito pelo contrário, eu 
quero dar continuidade. Por isso, 
a plataforma contará sempre com 
novos conteúdos que surgirão con-
forme o avanço do mercado finan-
ceiro, bem como ferramentas para 
que o assinante se sinta seguro e 
tenha suas necessidades satisfeitas 
dentro da plataforma”, finaliza.

Para mais informações so-
bre a plataforma e formas de 
assinatura, é só entrar no site 
ldxcapital.com.br/educacional 
ou acessar o perfil @dmoraes-
soares no Instagram. Caso prefe-
rir, pode enviar uma mensagem 
para o WhatsApp comercial (54) 
9 8114 2320. Estaremos prontos 
para te ajudar!

Divulgação

54 2621 2747     
/assessoriareal | real@realassessoria.com

Rua General Góes Monteiro, 218,
bairro São Francisco, Bento Gonçalves

 Prestes a completar 21 anos no mercado bento-gonçalvense, a Real
Assessoria é referência na oferta de soluções estratégicas que auxiliam no 
desenvolvimento organizacional, através dos pilares da Assessoria Contábil e 
Empresarial.

  Aliando a experiência de uma equipe altamente qualificada ao que há de 
mais moderno nas áreas de Gestão Empresarial e Contabilidade, a Real 
Assessoria tem o propósito de ajudar a melhorar a realidade das empresas 
de seus clientes, realizando diagnósticos e executando atividades de modo 
a garantir a evolução dos negócios, além auxiliar na tomada de decisões 
estratégicas.

O horário de atendimento de segunda a sexta-feira é 
das 7h45 às 11h55 e das 13h05 às 17h45

GESTÃO EMPRESARIAL
E CONTABILIDADE



EDIÇÃO 847
Sexta-feira, 

04 de fevereiro de 2022

Previsão do tempo

05/02
18º
27º

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante 

o dia e à noite.

04/02
18º
27º

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

06/02
17º
28º

Sol com muitas nuvens durante 
o dia. Períodos de nublado, com 

chuva a qualquer hora

Sol. Pancadas de chuva a 
qualquer hora do dia e da noite. 

Muitas nuvens de manhã. 

São Francisco de Paula
Novidade na Serra Gaúcha, 
Parque das Flores encanta visitantes 

Turismo| 13

Raquel Konrad
Shows musicais, comida típica 

e desfile especial devem movimen-
tar Bento Gonçalves neste fim de 
semana. A programação do Bento 
em Vindima segue intensa e, além 
de diversas atividades promovidas 
pelos empreendimentos locais, os 
moradores e turistas também po-
dem curtir atrações gratuitas no 
interior e na área central da cidade.

Nesta sexta-feira, 04/02, a 
comunidade de Faria Lemos, na 
Rota Cantinas Históricas, é a anfi-
triã da festa do interior. O ginásio 
municipal será palco dos shows da 
Trevisani Nel Mondo, às 19h, do 
Grupo de Faria Lemos, às 19h30, 
da Fanfarra Bersaglieri, às 20h, e 
da Regazzi Dei Monti, às 21h. Além 
das atrações musicais, o público 
poderá adquirir e consumir produ-
tos típicos locais e da gastronomia 
italiana, artesanato e muito mais. A 
entrada é gratuita.

Já no sábado, 05/02, a progra-

Para curtir
Bento em Vindima reserva diversas atrações neste final de semana
Festa em Faria Lemos 
na sexta-feira, shows 
na Via Del Vino no 
sábado e desfile no 
domingo fazem parte 
da programação

mação é na Via Del Vino, no centro 
de Bento. O dia reserva um mix de 
atrações culturais, com grupos fol-
clóricos italianos, shows e a Vila 
Típica, que tem integrado a comu-
nidade, proporcionando uma imer-
são no mundo do vinho e da gastro-
nomia italiana. Uma das grandes 
atrações do dia é o show do grupo 
Os Fagundes, garantindo a diversão 
com os clássicos da música gaúcha.

O secretário de Cultura, Evan-
dro Soares, destaca que a variedade 
de atrações tem agradado o públi-
co. “Será mais um sábado de muita 

música e diversão com o melhor 
da nossa cultura e gastronomia 
italiana na nossa Vila Típica, que 
tem sido um sucesso. São atrações 
para todos os gostos e idades, além 
de que, na parte da noite teremos 
ainda o grande show do grupo Os 
Fagundes, que movimentará a nos-
sa Via Del Vino”.

Os shows começam às 10h30 
da manhã, com a banda Tropilha 
Acústico. Já à tarde, a partir das 
15h, animam o centro Beto To-
bias e banda, seguidos do Grupo 
Fabemballare, às 16h30. No fim 

do dia, às 19h, o Coral da Vale dos 
Vinhedos faz apresentação especial 
e, às 19h30, os Fagundes sobem ao 
palco.

DOMINGO TEM DESFILE
A programação de domingo 

na Via Del Vino inicia às 15h com a 
abertura da Vila Típica, que traz es-
peciarias da gastronomia italiana, 
artesanato e cultura. No local ocor-
re a comercialização de vinhos, ar-
tesanatos e sopa de capeletti. Neste 
mesmo horário, sobe ao palco a 
banda Acústico Farina. Já às 17h, a 

atração é a Duo Cavatappi. 
Um dos momentos mais aguar-

dados é o Grande Desfile Alegó-
rico o “Mundo do Vinho”, que traz 
sete alas e mais de 100 figurantes 
representando diversas fases da 
evolução das culturas do vinho no 
mundo, passando pela imigração 
de famílias italianas na Serra Gaú-
cha, muitas destas estabelecidas 
em Bento Gonçalves, chegando em 
nossos dias atuais. O desfile inicia 
às 17h30. Já às 19h tem show da 
banda Ragazzi Dei Monti.

Todas as atrações são gratuitas. 

Vila Típica, com venda de produtos da gastronomia, artesanato e cultura local, atrações musicais e desfile “O mundo do 
Vinho” devem atrair comunidade e turistas para a Via Del Vino neste sábado e domingo.

Protocolos
Covid-19

- Uso obrigatório de 
máscara
- Uso do álcool gel é 
disponibilizado nos am-
bientes
- O acesso para Via Del 
Vino conta com higieni-
zação das mãos, orienta-
ção sobre protocolos e 
aferição de temperatura
- As mesas da Vila Colo-
nial estão distanciadas
- O evento também 
conta com “vindimeiros” 
orientando a população 
sobre uso de máscara e 
distanciamento

Kiaora produtora


