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Vilarejo de Integração está sendo construído nos Caminhos de Pedra e contará com pistas para bicicletas 
e veículos motorizados, tirolesa, fisioterapia e demais atividades voltadas a pessoas com deficiência

Eduarda Bucco

COVID-19

Bento tem apenas 
30% da população 
com a dose reforço

Vacinação das crianças também segue 
registrando baixa procura. Até o momento, cerca 
de 10% desse grupo está imunizado no município

Causa animal

Casos de maus-tratos 
chocam, mas autores 
continuam impunes
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Cão agredido a pauladas em Bento e “churrasco” 
de cães em São Valentim do Sul movimentaram 
rede de proteção nos últimos dias

Associação conta com apoio da 
comunidade para concretizar 
sonho de parque 100% adaptado
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Legislativo
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Câmara 
abre 
licitação 
para compra 
de 12,5 mil 
litros de 
gasolina

Legislativo de Bento, 
que conta com apenas 
dois carros oficiais, 
poderá gastar 
R$ 57 mil ao longo de 
2022. No ano passado, 
o gasto foi de cerca de 
R$ 15 mil .

Raquel Konrad

Eduarda Bucco

24 alunos

Primeira turma de 
bombeiros mirins inicia 
em março no município
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Serão sete meses de aulas semanais com 
conteúdos que envolvem civismo, exercício da 
cidadania e noções básicas de um bombeiro
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De acordo com a atualização 
mais recente da secretaria de Saú-
de de Bento Gonçalves, a porcen-
tagem da população adulta com 
pelo menos uma dose do imu-

Atualização COVID
Bento tem cerca de 30% da população 
com dose reforço da COVID-19
Em relação às 
crianças de cinco a 
11 anos, cerca de 
10% desse grupo 
está imunizado no 
município

nizante já é de 99%. São 99.728 
pessoas vacinadas com a primeira 
dose. Em relação à segunda aplica-
ção, a porcentagem é de 92%, com 
92.297 imunizados. A estimativa 
leva em consideração uma popu-
lação adulta de 100 mil pessoas. 

Apesar dos números positivos 
em relação à primeira e à segunda 
dose, a porcentagem de pessoas 
com a dose reforço ainda é con-
siderada baixa. No total, 33.661 
moradores vacinaram-se com a 
terceira ou segunda dose reforço 
(no caso da Janssen) e a quarta 
dose (para pessoas com comorbi-

Eduarda Bucco

Mais de 3 milhões de pessoas estão 
com doses da vacina em atraso no RS

Dados do Sistema de Infor-
mações do Programa Nacional de 
Imunizações (SI-PNI) computados 
até o último dia 07/02, apontam 
que existem no Rio Grande do Sul 
mais de três milhões de pessoas 
com alguma dose da vacina contra 
o Coronavírus em atraso. A secreta-
ria da Saúde (SES) divulgou alerta 
para o risco que representa não 
estar com o esquema atualizado. 
Entre dezembro e janeiro, confor-
me o Centro Estadual de Vigilância 
em Saúde (Cevs), 68% das hospi-
talizações e 70% das mortes por 
COVID-19 ocorreram em pessoas 
não vacinadas ou com alguma dose 
em atraso.

Somente em relação à segunda 
dose, há 786 mil pessoas em atraso.
Em relação às cerca de 9 milhões de 
pessoas que já fizeram a primeira 
dose, isso representa que cerca de 
9% não voltaram em tempo opor-
tuno para a segunda. Se essas já 
tivessem feito a segunda dose, a po-
pulação total do RS com esquema 

completo passaria dos atuais 73% 
para 80%.

Em relação à dose de reforço, 
são mais de 2,5 milhões de pes-
soas com ela em atraso, ou seja, 
com mais de quatro meses desde 
a segunda dose ou dose única. Isso 
representa que três a cada 10 pes-
soas que fizeram a segunda dose ou 
dose única não voltaram no prazo 
para o reforço. Outro 1,8 milhão 
de pessoas estão hoje aguardando 
dentro do prazo para fazer essa 
terceira dose. Caso todos que estão 
com reforço em atraso já tivessem 
feito essa dose, a porcentagem da 
população gaúcha com esse sta-

tus quase que dobraria: dos atuais 
27% para 49%.

SEGUNDA DOSE
Das 786 mil pessoas com a se-

gunda dose em atraso, quase 42 mil 
têm 60 anos ou mais, que são aque-
las com maior risco de desenvolver 
casos graves ou ir a óbito. Destaca-
-se ainda que a grande maioria 
desse público fez a primeira dose 
no início da campanha em 2021, ou 
seja, muitos estão por completar 
nesses próximos meses um ano de 
atraso vacinal. Entre essas pessoas 
com segunda dose atrasada, cerca 
de 528 mil têm entre 18 e 59 anos e 
215 mil têm de 12 a 17 aos.

Santa Marta e Maria Goretti estão atendendo 
pacientes com sintomas gripais

A secretaria da Saúde de Ben-
to Gonçalves realizou uma nova 
reestruturação das unidades senti-
nelas nesta semana. Desde a quar-

ta-feira, 09/02, os atendimentos 
estão acontecendo nas unidades 
de saúde dos bairros Santa Marta 
e Maria Goretti, sendo retomada 

a agenda normal na unidade do 
Progresso.

Nos locais está sendo realiza-
do o atendimento e testagem de 
pessoas com sintomas como tosse, 
gripe, febre, dor de garganta, co-
riza e outros. Para atendimentos 
clínicos é necessário procurar a 
unidade mais próxima.

Já em caso de emergências e 
urgências, a UPA (Botafogo), ou PA 
Zona Norte (São Roque).

É necessário apresentar a car-
teira de vacinação ou o certificado 
digital nos atendimentos, pois con-
forme norma técnica da secretaria 
Estadual da Saúde, o tempo de 
isolamento varia para imunizados 
e não imunizados. O horário é das 
7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Bento registra nove novos óbitos em quatro dias
Bento Gonçalves registrou 

mais um óbito em decorrência da 
COVID-19 na quinta-feira, 10/02. 
Com esse novo caso – um homem-
na faixa etária dos 90 anos – o mu-
nicípio contabilizou nove mortes 
em quatro dias seguidos. No total, 
já são 10 óbitos confirmados em fe-
vereiro, mesmo número registrado 
em todo o mês de janeiro. A última 
vez que o município havia registra-

do um número mais alto de mortes 
havia sido em setembro de 2021, 
quando 12 moradores perderam a 
vida devido à pandemia.

De acordo com a secretaria de 
Saúde, metade dos últimos óbitos 
confirmados é de pessoas não va-
cinadas ou com doses em atraso. 
Deste grupo, a média de idade é de 
68 anos. Já a outra parte é compos-
ta por idosos com a terceira dose, 

com média de 87 anos.
O município ainda vem conta-

bilizando uma alta taxa de novos 
contaminados diariamente. Apenas 
na quarta-feira, 09/02, quando foi 
realizado este levantamento, foram 
428 novas notificações. Em todo o 
mês de fevereiro, o número de no-
vos casos já chega a 2.533 – em ja-
neiro o total chegou a 5.256 novas 
confirmações.

dades). 
Em relação às crianças, o per-

centual é ainda mais baixo. Há 
quase um mês do início da imu-
nização para o público infantil, 
em 19 de janeiro, cerca de 800 
crianças receberam o imunizante 
em Bento. O número representa, 
aproximadamente, 9% do total de 
crianças entre cinco e 11 anos no 
município.

Neste domingo, 13/02, tem 
Mutiração da Vacinação na Via Del 
Vino.  As equipes aplicam a segun-
da dose e dose de reforço das 14h 
às 17h.

Av. Saldanha Marinho | 435 | Ed. Solar | Sala 706
Centro I Bento Gonçalves |RS

ADVOGADAS:
SILVANE PIEGEL MILANI

OAB/RS 69.548 I 54 99927 8118
LETÍCIA ACCADROLI GAVIRACHI

OAB/RS 119.503 I 54 99601 0198

Áreas de atuação: Trabalhista I Previdenciário I Penal
Civil: Civil: Família – Inventários – Indenizatória
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Raquel Konrad
Está publicado no Diário 

Oficial de Bento Gonçalves de se-
gunda-feira, 07/02, a realização 
do Pregão Presencial, tipo menor 
preço, para aquisição de 12.500 
litros de gasolina comum para o 
uso dos veículos oficiais da Câ-
mara de Vereadores de Bento 
Gonçalves. A disputa de preços 
está marcada para o dia 18 de 
fevereiro de 2022, às 15h. 

No edital da licitação consta 
que as quantidades são estima-

Para utilização em 2022
Câmara de Vereadores de Bento 
abre licitação para adquirir 
12.500 litros de gasolina
Com estimativa de 
gasto de R$ 57 mil, 
quantidade poderá 
ser utilizada durante 
o ano para o uso nos 
dois carros oficiais 
da Casa Legislativa. 
No ano passado, 
Câmara gastou 
quase R$ 15 mil em 
gasolina, para uma 
média de seis viagens 
por mês para fora da 
cidade e corridas de 
expediente interno

tivas e representam a previsão 
pelo prazo de 12 meses. “Todavia 
o Sistema de Registro de Preço 
não obriga a aquisição total da 
quantidade registrada, as quais 
serão adquiridas de acordo com 
a necessidade e conveniência da 
Câmara Municipal, mediante a 
expedição de nota de empenho 
e/ou assinatura de contrato”, 
pontua o edital.

No ano passado, a Câmara de 
Vereadores gastou R$ 14.933,52 
em gasolina para o uso dos dois 
carros oficiais da casa. No regis-
tro de uso dos veículos, no site 
da Câmara, consta que, em 2021, 
foram realizadas uma média de 
seis viagens por mês, a maioria 
para Porto Alegre. Os registros 
de uso de expediente interno, 
dentro da cidade, não são rea-
lizados.  A média de gastos por 
mês foi de aproximadamente 
R$ 1.200 – que, se contabilizado 

pelo valor médio de R$ 7 pelo li-
tro de gasolina, resulta em uma 
média de cerca de 170 litros por 
mês utilizados pela Câmara. 

Os vereadores que mais fi-
zeram uso dos veículos para via-
gens para fora da cidade no ano 
passado foram Rafael Pasqualot-
to (PP), presidente da Câmara, e 
Davi da Rold (PP), ambos com 
nove viagens registradas. Em se-
guida, aparece Valdemir Marini 
(PP) com seis, e Eduardo Pom-
permayer (DEM) e Ari Peliccioli 
(Cidadania) com cinco.

Em janeiro de 2019, a Câ-
mara de Vereadores tentou em-
placar uma cota de 140 litros 
de combustível por mês para 
o uso nos veículos particulares 
dos vereadores. A resolução 
chegou a ser publicada no Diá-
rio Oficial do dia 22 de janeiro 
de 2019, mas foi revogada dois 
dias depois. 

Em Bento
Prefeitura aplica multa 
à construtora por 
atraso na entrega

Raquel Konrad
A Solaris Construtora terá 

que pagar aos cofres públicos de 
Bento Gonçalves o valor de R$ 
84.507 de multa. A empresa é a 
responsável por diversas obras no 
município, entre elas, a constru-
ção da Ponte Temática do Vale dos 
Vinhedos, que deveria ter sido en-
tregue em agosto do ano passado, 
e a reforma da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental, Aurélio 
Frare, de São Vendelino, interior 
de Bento.

O aviso de aplicação de pe-
nalidade foi publicado na edição 
da segunda-feira, 07/02, do Diá-
rio Oficial de Bento Gonçalves.  O 
motivo da multa é o não cumpri-

mento de obrigações contratuais 
constantes nos contratos. A Sola-
ris Construtora Ltda terá que pa-
gar multa de 15% sobre o valor do 
contrato da ponte, corresponden-
te ao valor de R$ 67.452,01, e não 
poderá participar de licitações e 
contratações com a municipali-
dade pelo período de doze meses.

Já a penalidade pelos atrasos 
na obra de ampliação da EMEF 
Aurélio Frare, em São Vendelino, 
a multa também é de 15% sobre 
o valor do contrato, o que corres-
ponde ao valor de R$ 17.055,08, 
e suspensão temporária da parti-
cipação em licitações e contrata-
ções com a municipalidade pelo 
período de seis meses.

Fotos: Raquel Konrad/Arquivo SERRANOSSA

R$ 65 mil
Bento receberá 
recursos para 
fortalecer políticas 
para as mulheres

O governo do Estado do Rio 
Grande do Sul está disponibili-
zando o valor de R$ 65 mil para 
Bento Gonçalves e outros 64 
municípios fortalecerem o en-
frentamento à violência contra a 
mulher. A iniciativa faz parte do 
projeto Rede de Proteção da Mu-
lher, criado no ano passado para 
fazer repasse de recursos para os 
25 municípios que possuem CRM 
qualificarem o serviço por meio 
da compra de materiais ou capa-
citação técnica dos profissionais.

Para a diretora de Políticas 
para as Mulheres do Estado do 
Rio Grande do Sul, Bianca Feijó, 
é importante fortalecer o serviço 
prestado pelos Centros de Re-
ferência dentro dos municípios, 
porque trata-se de uma das polí-
ticas mais importantes no que diz 
respeito à prevenção ao feminicí-
dio, que é um dos maiores desa-
fios do Poder Público atualmen-
te.  “É no município que a vida 
acontece, é lá que as mulheres 
pedirão ajuda, então nada mais 
justo que realizarmos o repasse 
de uma parte dos recursos que 
recebemos para quem está na 
ponta, ajudando a tornar o nos-
so estado melhor e mais seguro 
para todos”, pontuou.

Agora, Bento tem até o dia 
20/02 para inscrever o proje-
to para captação do recurso. 
Conforme a prefeitura de Ben-
to, a coordenadoria da Mulher 
e Revivi já estão concluindo a 
documentação.
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Divulgação

Eduarda Bucco
Os frequentes casos de maus-

-tratos contra animais domésticos 
têm indignado a comunidade de 
Bento Gonçalves e região. Além da 
falta de cuidados básicos, abando-
nos e agressões registradas contra 
cães e gatos, ONGs e protetoras in-
dependentes da causa animal evi-
denciam pelas redes sociais sua re-
volta em relação à impunidade dos 
autores. “Os criminosos não são 
presos. A polícia abre um Inquéri-
to Policial que a gente sabe que vai 
demorar, e não vai dar em nada. 
Estamos de mãos atadas”, desaba-
fou a protetora Daniela Flamia. 

Um dos casos mais recentes 
foi uma agressão a um cão da raça 
Pastor Alemão, no bairro Apareci-
da. Voluntárias da causa receberam 
o vídeo do animal sendo agredido 
a pauladas em uma residência, no 
dia 28/01. Foi registrado boletim 
de ocorrência sobre o caso e, no 
dia 31/01, as voluntárias foram até 

Causa animal

Casos de maus-tratos chocam comunidade 
e autores continuam impunes na região
Nos últimos 15 dias, 
a rede de proteção 
animal foi mobilizada 
com flagrante de 
cão agredido com 
pauladas em Bento 
e com “churrasco” 
de cães em São 
Valentim do Sul

a casa, acompanhadas do 3º Bata-
lhão Ambiental da Brigada Militar 
de Bento Gonçalves. Entretanto, 
os policiais julgaram não ter evi-
dências de maus-tratos, tendo em 
vista o amplo espaço disponível ao 
animal e a disponibilidade de água 
e comida. “Mas aquela não foi a pri-
meira vez que o cão apanhou, foi a 
primeira que os vizinhos consegui-
ram gravar”, afirma uma proteto-
ra. “É um cachorro extremamente 
dócil. O homem teria batido nele 
apenas por ele ter fugido, sendo 
que a própria família teria deixado 
o portão aberto”, lamenta. 

Conforme o sargento Vanius 
Morais, a situação foi vista como 
“absolutamente normal”. “Não teve 
situação criminal. A família apre-
sentou a documentação de vacina 
do animal e está tudo em dia. A 
PATRAM esteve no local e o animal 
está muito bem cuidado”, afirma. 

Já na última sexta-feira, 
04/02,  a PATRAM esteve aten-
dendo uma denúncia no município 
de São Valentim do Sul. As infor-
mações eram de que um indivíduo 
havia sido fotografado abatendo 
um cachorro e utilizando a carne 
do animal para consumo humano.

Diante das informações, os 
policiais militares deslocaram até 
o município, acompanhados de 
fiscais do Meio Ambiente, e efetu-
aram buscas pelo autor do suposto 
crime contra o animal.

Durante as buscas, foi rea-
lizada a abordagem do suspeito 
em via pública, um homem de 56 

anos, natural de Dois Lajeados. Ao 
ser questionado sobre os fatos, o 
homem admitiu a autoria e ainda 
relatou que o animal havia sido 
morto a golpes de madeira. Diante 
dos fatos, foi realizado contato com 
a Delegacia de Polícia de Guaporé, 
responsável pela área, onde o de-
legado Thiago Lopes de Albuquer-
que orientou para a liberação do 
autor do fato, alegando que pos-
teriormente tomaria as medidas 
cabíveis.

O delegado explica que, de 
acordo com o ordenamento jurí-
dico, há somente duas possibilida-
des de prisão: “prisão em flagrante 
e prisão por ordem da autoridade 
judiciária. No caso não se verificou 
nenhuma das duas”, alega. Ainda 
conforme o delegado, a Polícia 
Civil já está reunindo provas para 
embasar a investigação. 

Para a advogada e protetora 
de Bento Gonçalves, Daiane Mat-
tos, o episódio evidencia a ba-
nalização da causa animal pelas 
autoridades. “Eu entendo que se o 
delegado quisesse, poderia ter fei-
to requerimento para a autoridade 
judiciária. Mas não o fez. Lamentá-

vel a situação. Quantos mais terão 
que morrer a pauladas sem serem 
presos?”, questiona.

Moradores acreditam que o 
homem tenha sido responsável 
pelo desaparecimento de outros 
cães na região.

Diante desses casos, quan-
do não há entendimento sobre a 
necessidade de prisão imediata 
dos acusados, a Polícia Civil abre 
inquéritos policiais para investi-
gação dos fatos. Em Bento Gonçal-
ves, entre o ano passado e o início 
deste ano, sete desses inquéritos 
foram concluídos e remetidos à 
Justiça pela 1ª Delegacia de Polícia 
e três pela 2ª Delegacia de Polícia. 

O SERRANOSSA entrou em 
contato com a Justiça de Bento 
para ter conhecimento sobre o 
andamento dos julgamentos. Na 
2ª Vara Criminal, foi repassado 
ao jornal que não há registros até 
o momento. Já a 1ª Vara Criminal 
informou que há quatro inquéri-
tos policiais e duas ações penais 
em tramitação, relativos ao ano de 
2021. Já o Juizado Especial Crimi-
nal não havia dado retorno até o 
fechamento desta edição.

Questões emergenciais são 
discutidas em audiência 
com Ministério Público

O vereador Rafael Fantin 
(PSD), o Dentinho, promoveu uma 
audiência com o Ministério Público 
(MP) nesta semana, a fim de deba-
ter soluções para a causa animal 
em Bento Gonçalves. De acordo 
com o vereador, há questões emer-
genciais como a ampliação do con-
vênio com clínicas veterinárias que 
devem ser resolvidas de imediato, 
sem aguardar a regulamentação do 
Código de Proteção Animal, apro-
vado no ano passado na Câmara de 
Vereadores. 

Uma das situações mais deba-
tidas na ocasião faz referência aos 
animais vítimas de maus-tratos, 
que atualmente são resgatados e 
tratados por cuidadores de animais 
e ONGs que atuam na área. Segun-
do Dentinho, cerca de 20 denúncias 
de maus-tratos e crueldade contra 
animais são relatadas mensalmen-
te a ele por moradores da cidade. 
De acordo com dados da secretaria 
de Meio Ambiente divulgados em 
novembro de 2021, 259 denúncias 
de maus-tratos haviam sido atendi-
das até o mês de setembro.

“De parte do Poder Público, 
o que se vê são ações paliativas e 
muitas vezes ineficazes, como a 
disponibilização de verbas para 
castração de animais que não aten-
dem a totalidade da demanda. Não 
há o recolhimento de animais de 
rua, um canil público ou um cen-
tro de zoonoses, nem tampouco 
há participação da prefeitura no 
tratamento de animais vítimas de 

maus-tratos” escreveu o gabinete 
de Dentinho.

De acordo com o secretário do 
Meio Ambiente, Claudiomiro Dias, 
um novo edital de chamamento 
para o cadastro de clínicas veteri-
nárias deve conter também, além 
das verbas para castração, recur-
sos para o tratamento de animais 
vítimas de maus-tratos. Para a 
promotora de Justiça Carmen Lú-
cia Gonçalves, a questão exige uma 
resposta imediata do Poder Públi-
co. Com isso, ela solicitou que, em 
dez dias, a prefeitura encaminhe 
cópia de documentos, como o novo 
edital a ser publicado em breve, e 
marcou uma nova audiência para o 
dia 7 de março. Conforme o gabine-
te de Dentinho, o Ministério Públi-
co também estuda a assinatura de 
um Termo de Ajuste de Conduta 
(TAC) com a prefeitura.

Dentinho defende que o Po-
der Público tem responsabilidade 
sobre casos de abandono e maus-
-tratos contra animais, com base 
no preceito constitucional que 
estabelece que os animais são tu-
telados pelo Estado. “Diante disso, 
acreditamos que o Ministério Pú-
blico precisa entender a situação e 
agir no sentido de propor um ajus-
te com a prefeitura para garantir o 
enfrentamento emergencial desta 
situação, realizando, por exemplo, 
convênios com clínicas e hospitais 
veterinários para o tratamento de 
animais vítimas de maus-tratos”, 
comenta.
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Eduarda Bucco
Há alguns anos, quando de-

cidiram fazer uma parada nos 
Caminhos de Pedra para entrar 
em um estabelecimento, o casal 
Alcindo Riviera e Ivanice Alessi 
Riviera e a filha Amanda Rivie-
ra não imaginavam que iriam 
encontrar um terreno especial. 
Responsáveis pela criação da As-
sociação Anjos Unidos, voltada 
para pessoas com deficiência, a 
família vinha procurando um lu-
gar que pudessem utilizar para 
lazer e para algumas ações da 

Fotos: Eduarda Bucco

Um sonho sendo realizado

Anjos Unidos conta com o apoio da comunidade 
para construção de parque 100% adaptado
Vilarejo de 
Integração Anjos 
Unidos, localizado 
nos Caminhos de 
Pedra, terá pistas 
para bicicletas, karts 
e outros veículos 
motorizados, tirolesa, 
casa na árvore, 
passeios off-road, 
brinquedoteca, 
fisioterapia e demais 
atividades voltadas 
a pessoas com 
deficiência

associação. Entretanto, ao per-
ceber a magia do local, eles logo 
passaram a imaginar o que hoje 
se tornou o projeto do primeiro 
parque 100% adaptado do país. 

O Vilarejo de Integração 
Anjos Unidos contará com pis-
tas para bicicletas e veículos 
motorizados – já utilizados pela 
associação em eventos anuais – 
cabanas adaptadas, fisioterapia, 
brinquedoteca, restaurante, clu-
be de mães, tirolesa, casa na ár-
vore, banho de riacho, passeios 
off-road e muito contato com a 
natureza. São mais de três hecta-
res de parque e outros dois hec-
tares de mata, que possibilitarão 
experiências “in natura”. “Tudo 
que uma pessoa sem limitações 
fizer aqui dentro, a pessoa com 
deficiência vai fazer também. E 
vai fazer mais, porque somen-
te eles vão ter acesso ao rio e a 
certas atividades do parque”, 
explica Alcindo, presidente da 
associação. “Os cadeirantes vão 
conseguir sair do veículo e circu-
lar sozinhos por todo o parque”, 
continua. 

A ideia de construir um es-
paço inteiramente adaptado foi 
aliada à necessidade de possuir 
um local próprio para a associa-
ção. Com mais de 150 famílias 
cadastradas atualmente, a Anjos 
Unidos se tornou uma oportuni-
dade de entretenimento e lazer 
para todos. “É sempre difícil con-

ciliar a locação da pista de kart 
com um pavilhão do Parque de 
Eventos. Teve um passeio [ativi-
dade que envolve passeios de bi-
cicletas, quadriciclos, charretes 
e karts adaptados] que precisa-
mos transferir a data e algumas 
crianças acabaram indo para o 
hospital devido à ansiedade e à 
frustração de não ter sido reali-
zado o evento”, recorda Alcindo. 
“Foi então que passamos a en-
tender a real importância desses 
momentos”, comenta. 

Em abril de 2019, a Anjos 
Unidos deu início à construção 
do Vilarejo de Integração. Hoje, 
o espaço já começou a tomar for-
ma. Pontes, pistas e a primeira 

estrutura do local, que deverá 
abrigar estacionamento para os 
veículos adaptados, restaurante 
e lojinhas para comercialização 
de produtos feitos pelas mães 
de pessoas especiais já estão em 
pé. A previsão é que, ainda neste 
ano, os passeios já possam ser 
realizados no local. 

Mesmo ainda longe da con-
clusão, o parque já emana vida. 
Nos fins de semanas, diversas 
famílias associadas visitam o es-
paço, simplesmente para curtir 
um momento de paz em meio à 
natureza e confraternizar com 
pessoas queridas. Além disso, no 
espaço de mata, a associação já 
vem realizando atividades como 

trilhas diurnas e noturnas, as 
quais fazem parte de uma ativi-
dade de contato com a natureza 
intitulada “Experiência Natura”. 
A atividade é realizada em gru-
pos e parte do valor é revertida 
para a construção do parque. 

FUNCIONAMENTO 
DO VILAREJO 
DE INTEGRAÇÃO
A ideia é que o parque esteja 

disponível para visitação todos 
os dias da semana, em horário 
comercial. A entrada será gratui-
ta para pessoas com deficiência 
e os valores arrecadados com as 
atividades no local serão inteira-
mente revertidos para a manu-

tenção do parque. Além disso, 
o presidente Alcindo revela que 
a intenção é tornar o espaço 
100% sustentável, com a utili-
zação de água de poço e energia 
solar. “Procuramos preservar ao 
máximo a natureza, com pou-
cas intervenções. A ideia é que 
realmente as pessoas venham 
aqui para se conectar com o am-
biente. Hoje em dia as crianças 
conhecem tudo, mas somente 
pelo celular. Aqui elas poderão 
conhecer de perto diferentes 
espécies de plantas, caminhar 
entre árvores centenárias e am-
bientes cheios de história. Nesse 
local, há muito tempo, tinha uma 
ferraria, então ainda é possível 
encontrar algumas ruínas”, reve-
la Alcindo. 

Ainda, o objetivo é que o 
time de colaboradores do par-
que seja formado por familia-
res de pessoas com deficiência, 
que também terão espaços para 
a venda de seus produtos. “A 
maioria das mães não consegue 
trabalhar fora, pois se dedicam 
aos cuidados de seus filhos. 
Mesmo assim, cria diversos pro-
dutos em suas próprias casas, 
como artesanatos e alimentos 
caseiros”, explica Ivanice. “Então 
esse ambiente será uma opor-
tunidade de trabalho para elas, 
além de um local de integração 
e de troca de experiências com 
outras famílias”, comenta. 
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COMO AJUDAR 
NA CONSTRUÇÃO 
DO PARQUE?
Atualmente, a Associação 

Anjos Unidos está promovendo a 
campanha “Concreto do Bem”, por 
meio da qual as pessoas podem 
doar valores para a aquisição de 
diferentes metragens de concreto. 
Como contrapartida, os doadores 
recebem banners com seus nomes 
ou de suas empresas, os quais são 
divulgados pelas redes sociais e/
ou anexados dentro do parque. “As 
pessoas podem ajudar com qual-
quer valor. R$ 5 já faz uma grande 
diferença para nós”, comenta Al-
cindo. 

Além disso, a comunidade 
pode auxiliar com a doação de ma-
teriais para construção, sejam tijo-
los, tábuas ou telhas, por exemplo. 
A Anjos Unidos também já rece-
beu – e ainda recebe – auxílios em 
forma de serviços. “A empresa que 
fez o projeto do parque trabalhou 
voluntariamente. A advogada e a 
empresa de contabilidade também 
são parceiros voluntários. Cada um 
pode auxiliar dentro da sua área, 
fazendo o que sabe fazer de me-
lhor”, esclarece Ivanice. 

SOBRE A ANJOS UNIDOS
A associação foi criada em 

2015 após uma troca significativa 
de olhares e sentimentos entre o 
presidente Alcindo e o jovem Ânge-
lo Pertile, um menino especial, hoje 
com 17 anos. Um ano antes, Alcin-
do, Ivanice, Amanda e um grupo de 
amigos vinham realizando ações 
pontuais de Natal, com a distribui-
ção de presentes e doces nos bair-
ros do município. “Naquela noite 
do dia 24 [em 2014], os pais do Ân-
gelo [Arlete e Daniel Pertile] nos li-
garam perguntando se poderíamos 
entregar o presente de Natal para 
ele. Quando fomos entregar, o Ân-

gelo segurou minha barba de Papai 
Noel e ficamos trocando olhares, 
com os rostos bem próximos. Esse 
olhar intenso modificou nossas vi-
das”, recorda. 

Depois daquele dia, a família 
passou a pensar em formas de aju-
dar a família de Ângelo, surgindo a 
ideia da associação Anjos Unidos. 
Na sequência, outras cinco famílias 
se uniram ao grupo, participando 
de reuniões mensais nas quais as 
mães levavam as demandas dos 
filhos com deficiência. “Quando vi-
mos essas seis crianças, pensamos 
que era um grande número. Porque 
não vemos essas pessoas nas ruas, 
nas praças. Hoje temos mais de 100 
famílias cadastradas. E o carinho 
que eles nos dão é algo indescrití-
vel”, declara Ivanice. 

Além de realizar ações de lazer 
para integrar as pessoas com defi-
ciência à sociedade, a associação 
é responsável pela construção e 

empréstimo de aparelhos especiais 
de locomoção, bengalas e diversos 
equipamentos que auxiliam o de-
ficiente físico em suas atividades 
diárias. Os equipamentos são cons-
truídos a partir de uma parceria 
com a empresa da família, Máqui-
nas França, e com o auxílio de fisio-
terapeutas, demais especialistas e 
das mães, que continuam levando 
as principais demandas dos filhos à 
associação. “Nós vamos melhoran-
do e adaptando até que fique bom”, 
afirma Alcindo. “No momento esta-
mos desenvolvendo um simulador 
de equoterapia, uma espécie de ca-
valo mecânico”, revela.  

Mais informações sobre a asso-
ciação e sobre o parque adaptado 
podem ser obtidas pelo site www.
anjosunidos.com.br/seja-um-anjo, 
pelos telefones (54) 3052 0815/ 
99928 4452 /  99950 0570 ou pelo 
e-mail anjosunidos@anjosunidos.
com.br.

Fotos: Eduarda Bucco

24 crianças e adolescentes formarão 
primeira turma de bombeiros mirins

Formação para vida

Jovens foram 
selecionados por 
sorteio na última 
quinta-feira, 03/02, 
durante cerimônia 
oficial de lançamento 
do projeto

Eduarda Bucco
Contribuir com a formação 

de cidadãos mais conscientes de 
suas responsabilidades para a 
construção de uma sociedade mais 
justa e solidária. Esse é o objetivo 
principal do projeto Bombeiro Mi-
rim, que terá sua primeira edição 
neste ano em Bento Gonçalves. A 
construção da iniciativa se iniciou 
ainda em 2019, mas sua execução 
foi adiada por conta da pandemia. 
Na quinta-feira, 03/02, o Corpo de 
Bombeiros Militar de Bento apre-
sentou oficialmente o projeto a au-
toridades, comunidade e imprensa, 
em cerimônia realizada na Casa das 
Artes. Na oportunidade, também 
foram selecionadas, por meio de 
sorteio, as 24 crianças e adolescen-
tes de 9 a 12 anos que irão compor 
a primeira turma no município.

O projeto Bombeiro Mirim já 
é conhecido em outros municí-
pios do Rio Grande do Sul, tendo 
destaque pela sua contribuição na 
formação social de jovens gaúchos. 
Em Bento, foram recebidas cerca 
de 70 inscrições no mês de janei-
ro. Durante a cerimônia de lan-

çamento do projeto, autoridades 
presentes auxiliaram no sorteio 
de 12 meninos e 12 meninas para 
formar a primeira turma. As aulas 
terão início no dia 05/03, no Centro 
de Capacitação e Treinamento dos 
Bombeiros, no bairro Salgado.

Serão sete meses de aulas se-
manais, sempre aos sábados pela 
manhã, das 8h às 11h45. A forma-
ção contará com dez disciplinas, 
ministradas por bombeiros de for-
ma gratuita. Entre os ensinamen-
tos estará civismo, amor à pátria, 
noções de prevenção a acidentes e 
sinistros, atendimento pré-hospita-
lar, noções de busca e salvamento, 
prevenção e combate a incêndios, 
ações de defesa civil, exercício da 
cidadania, entre outros. A grade 
curricular também incluirá pales-
tras com autoridades e profissio-
nais da cidade. “O objetivo é abrir 
a visão de mundo deles, que muitas 
vezes fica limitada ao local onde 
eles vivem. Mostrar as diferentes 
oportunidades de trabalho, além 
de seus direitos e deveres, noções 
de disciplina e liderança”, cita o 
comandante da corporação, Major 

Márcio Müller Batista. “As crianças 
aprenderão como atuar diante de 
situações como hemorragias, pa-
radas cardiorrespiratória e engas-
gos, por exemplo. Assim, poderão 
auxiliar nesse primeiro atendi-
mento, na orientação à família e na 
manutenção da calma. Terão uma 
vivência de bombeiro mesmo”, 
complementa.

Todo o projeto será coordena-
do por bombeiros voluntários, que 
integram a corporação de Bento, 
mas que utilizarão de seus horários 
de folga para contribuir com a for-
mação dos pequenos. São eles: ma-
jor Márcio Müller Batista; sargento 
Pablo Guerra Maria; soldado Julia-
no Baigorra Ribeiro; soldado Pablo 
Lopes Moreira e soldado Bruna Ro-
berta Toillier.

A ideia da corporação de Bento 
é disponibilizar ao menos uma tur-
ma anual. Neste primeiro ano, de-
verão ser investidos R$ 24 mil para 
execução do projeto, valor arreca-
dado por meio de doações e apoia-
dores. Quem quiser contribuir com 
a ação pode entrar em contato pelo 
telefone (54) 3451-1133.
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BANCO 34

BAH
LAMACEIRO

VITIMANEM
MINLESTE
PGIMTAM

CATARATAD
DIUDONDE
ONMARTIN

GRAMANEVE
DALGAEG

FEBREDURO
RASSOTC
UATEXII

FANTASIADO
SOBRIAOS

Lixeiro
(bras.)

(?) o pé:
teimei;
insisti

Papa de
leite com
farinha

Faixa de
Rádio
mais

popular

Serenada;
sosse-
gada

Momento;
ocasião

Atoleiro;
lameira

Também
não

Pessoa
que sofre

um
acidente

Lado onde
nasce o

Sol

Madame
(?), bruxa

de HQs

Alegre;
engra-
çado

Atração
turística

de Foz do
Iguaçu

Contra-
ceptivo
uterino

Floco
de cristais

de gelo

Planta
marinha 

comestível

Eliane
Giardini,

atriz

Letra do
dígrafo de

"barro"
(Gram.)

Conso-
antes de
"touca"

Em 
trajes de
Carnaval

Pronome
oblíquo da
2a pessoa

Que não
está em-
briagada

"(?) Mer-
cenários",

filme

Executivo
A linha tra-
çada pela

régua

Tamanho
(abrev.)

Vento de-
vastador

De que
lugar?

Sensação 
como a azia

Aguardente
de cereais

Vaso
para água

Piso de
jardins

Sintoma de
infecções

Árduo
Serviço

Social da
Indústria

Ricky (?),
cantor

(?) Manzan,
atriz

Cozinho
no forno

Doze
meses

12, em
romanos
Rumava;
seguia

3/gim. 5/febre — leste. 6/martin — sóbria.
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Quel Konrad
@nacaronadaquel

Raquel Konrad

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

91 anos Aurora
A Vinícola Aurora completa 91 anos na próxima segunda-
-feira, 14/02, e brinda os excelentes números alcançados em 
2021. Líder de mercado de vinhos finos, de sucos de uva inte-
gral e de coolers, a empresa registrou um aumento de 6,5% nas vendas no ano passado e 
projeta chegar ao primeiro bilhão de faturamento até 2025. Foi o terceiro ano consecutivo 
em que a cooperativa fundada em 1931 por 16 famílias de viticultores obteve recorde his-
tórico no faturamento, chegando aos R$ 746 milhões negociados de janeiro a dezembro 
de 2021. Mas as comemorações pelos 91 anos vão além dos resultados econômicos. A 
Aurora tem apostado cada vez mais em inovação em todos as etapas de produção.  Seja 
no campo, com o acompanhamento da equipe técnica em todos os períodos do ano, até 
a chegada dos produtos ao mercado, passando pelo lançamento de novos rótulos e em-
balagens alternativas. Outra preocupação é com relação à sucessão rural e qualificação do 
quadro associativo da vinícola, que hoje conta com 1.092 famílias cooperadas, em 11 mu-
nicípios da Serra Gaúcha. No registro, o presidente Renê Tonello (centro), vice-presidente 
Celito César Bortoli (à esquerda) e o secretário Tiago Fronza Frare (à direita).
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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.

Registros sociais

Ricardo Zanatta, Cassia Cagliari, Sheila Keli dos Santos Tonial, Va-
nusa Carla Civa, Marcelo Luis Bettoni, Larissa Sadovnhik, Patricia 
Longhi Barbieri, Catia Filippon Lazzarotto e Rudimar Ferrari Guizzo 
durante a inauguração da Agência Agro da Sicredi Serrana.

Emerson Ribeiro              

O time encarregado de organizar as ações em torno da Fenavinho: 
Rodrigo Valerio, Jussara Konrad, Rodi Goulart, Gabrielle Signor Ro-
drigues, Roberto Cainelli Júnior, Bruna Cristófoli, Roberta Benedetti 
e Daniel Panizzi.

55 anos de UCS
A Universidade de Caxias 
do Sul completou 55 anos 
na quinta-feira, 10/02. Uma 
história em andamento, 
sendo escrita por cada vez 
mais pessoas – acadêmicos, 
egressos (mais de 117 mil 
já formados pela institui-
ção), professores, pesqui-
sadores e trabalhadores da 
educação. Uma trajetória 
de dedicação ao ensino, à 
produção e à difusão do co-
nhecimento, conectados ao 
desenvolvimento social. A 
celebração, a partir da tra-
dicional missa na Catedral 
Diocesana, neste ano, ocor-
re no dia 15 de fevereiro, 
terça-feira, às 19h, ocasião 
que marca o lançamento de 
selo e vídeo comemorativos 
ao aniversário.Raquel Konrad

Éder Tondello

Pets Brasil
Os bento-gonçalvenses Lucas de 
Freitas, Samuel Mendes e Eliane 
Cyrino lançaram na última terça-
-feira, 08/02, em um evento na 
Casa das Artes, o “Pets Brasil”, 
um aplicativo que oferece servi-
ços e produtos para bichinhos de 
estimação. O evento foi presti-
giados por lideranças, amigos e 
parceiros do projeto.

Posse no Marista Aparecida
Na última quarta-feira, 09/02, a educadora Adriane Busso-
lotto tomou posse como vice-diretora do Colégio Marista 
Aparecida. Ela assume o lugar do Ir. Rosmar Rissi. Silvia 
Pagot Marodin segue como diretora. No registro: Rogério 
Anele, Ir. Rosmar Rissi, Silvia Pagot Marodin, Adriane Bus-
solotto, Ir. Deivis Fisher e Luciano Centenaro. 

Marília Dalenogare do CarmoFotos: Ana Paula Ribeiro Chies

Claúdio Velho
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Segurança
Dois motoristas 
embriagados são presos 
na BR-470, em Bento

Na noite de terça-feira, 08/02, 
entre 23h30 e meia-noite, a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) prendeu 
dois motoristas que dirigiam alco-
olizados na BR-470, em Bento Gon-
çalves. A segunda prisão ocorreu 
enquanto os policiais aguardavam 
o guincho para a primeira.

Conforme a PRF, uma equipe 
de policiais rodoviários federais 
estava realizando fiscalização em 
frente à unidade operacional em 
Bento, quando no sentido oposto 
ao das abordagens, a motorista de 
um Uno perdeu o controle do carro 
e caiu na valeta ao lado da rodovia. 
Ela desceu do veículo e tentou fu-
gir a pé, mas foi alcançada pelos 
policiais.

A mulher, de 27 anos, fez o 

teste do bafômetro que resultou 
0,53mg/l, bem acima dos 0,33mg/l 
necessários para já caracterizar o 
crime de embriaguez ao volante. 
Ela alegou aos policiais que caiu na 
valeta porque se distraiu mexendo 
no celular.

Enquanto aguardavam o guin-
cho para retirar o carro acidentado, 
policiais abordaram um gol que es-
tava com o farol queimado. Confor-
me a PRF, o motorista, de 40 anos, 
exalava forte cheiro de álcool. Des-
sa forma, foi também submetido ao 
teste do bafômetro, que resultou 
0,64mg/l.

Os dois motoristas foram apre-
sentados na delegacia e responde-
rão pelo crime de embriaguez ao 
volante.

Fotos: PRF

Na manhã de quarta-feira, 
09/02, a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) prendeu um ho-
mem por receptação na BR-470, 
em Bento Gonçalves. O veículo 
havia sido locado em Santa Ca-
tarina em 2017 e não havia sido 
devolvido desde então.

O fato aconteceu durante 
operação de combate à crimi-
nalidade. Uma equipe da PRF 
abordou um Uno com placas de 
Belo Horizonte. Em consulta aos 

Veículo furtado em 2017 
é recuperado pela PRF

sistemas policiais foi verificado 
que o veículo estava com regis-
tro de apropriação indébita.

O condutor, um homem 
de 25 anos de idade, informou 
que o carro estava com o seu 
pai e que este havia, possivel-
mente, recebido o carro como 
pagamento por serviços. Ele foi 
preso pelo crime de receptação 
e encaminhado à delegacia de 
Bento. O veículo será devolvido 
à locadora.

Mulher é enganada por homem 
que conheceu nas redes sociais 
e tem pertences furtados

Uma mulher de 35 anos re-
latou em boletim de ocorrência 
ter sido vítima de furto na noite 
de terça-feira, 08/02, em Bento 
Gonçalves. Conforme relato, ela 
havia conhecido um homem no 
Facebook, o qual teria a busca-
do em casa para saírem juntos. 
Em dado momento, entretanto, o 
acusado teria pedido que a vítima 
descesse do carro para buscar um 
lanche. Quando desceu do veícu-
lo, o homem teria fugido do local, 

deixando-a sozinha em via pública 
no Santa Marta. Dentro do veícu-
lo havia seu telefone celular e um 
cartão de banco.

Na sequência, a mulher rela-
ta que chamou um motorista por 
aplicativo para ir atrás do acusado, 
de 55 anos, localizando-o no bair-
ro Botafogo. A vítima pediu seu 
celular de volta, mas o homem te-
ria novamente fugido do local. Na 
fuga, ele ainda teria batido o veícu-
lo contra a mulher.

Haitiana sofre discriminação e agressão
Uma mulher de 30 anos, natu-

ral do Haiti, foi vítima de discrimi-
nação e agressão no dia 28/01, em 
Bento. Conforme relatado em bole-
tim de ocorrência, a haitiana traba-
lha em um restaurante no Centro e, 
na data informada, sua chefe teria 
lhe entregado um documento para 
assinar. Entretanto, a vítima afir-

mou que iria solicitar que seu ma-
rido lesse antes, tendo em vista que 
não domina o português. Diante da 
negativa em assinar, a dona do es-
tabelecimento teria gritado com a 
vítima, mandando ela voltar para o 
Haiti. Em seguida, teria lhe agarra-
do pelo colarinho e a empurrado. A 
vítima afirma que não ficou ferida.

Homem é ferido com golpes 
de faca no Cidade Alta

Na manhã de quarta-feira, 
09/02, por volta das 9h30, a Bri-
gada Militar foi acionada para se 
deslocar até a UPA 24h, no bair-
ro Botafogo. No local teria dado 
entrada um homem de 30 anos, 
o qual apresentava ferimentos 
de arma branca no antebraço e 
na mão direita, sendo posterior-
mente transferido para o Hospi-
tal Tachinni para atendimento 

médico.
A vítima relatou aos poli-

ciais militares que foi abordada 
por volta das 6h30 por dois ho-
mens no bairro Cidade Alta, os 
quais lhe agrediram com golpes 
de faca. Após o fato, a vítima se 
deslocou até a UPA para receber 
atendimento. Conforme a Briga-
da Militar, a autoria e a motivação 
do crime são desconhecidas.
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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

0KM
2008
2015
2015
2006
2020
20202020
2016
0KM
2015
2022
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 07 LUGARES
HB20X 1.6 PREMIUM AUT.
L200 TRITON SAVANA 4x4 DIESEL 
PALIO FIRE
STRADA CD 1.3 VOLCANO
TORO 2.0 ULTRA 4x4 DIESEL
MOTOCICLETA HONDA/BIZ 110    

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

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

USADO
NOVA
NOVO
NOVO
NOVA
USADA
USAUSADA

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
  VALTRA 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

BERÇO DA ELABORAÇÃO DE VINHOS
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

DE MONTE BELO DO SUL
EDITAL Nº 001/2022

ConvocaConvoca a comunidade em geral para a audiência 
pública para avaliação do cumprimento das metas 
fiscais relativas ao 3º quadrimestre de 2021. 
EDEREDER ANGELO ZAFFARI, Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores de Monte Belo do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO 
que no dia 15 de fevereiro de 2022, às 19h, tendo por 
local a Câmara Municipal de Vereadores do 
Município, localizada na Rua Dom Luiz Colussi, nº 
411, o Município, estará realizando e transmitindo ao 
vivovivo pela página oficial da Câmara de Vereadores de 
Monte Belo do Sul no Facebook Audiência Pública 
para avaliação do cumprimento das metas fiscais 
relativas ao 3º quadrimestre de 2021, conforme Art. 
9º, § 4º da Lei Complementar 101/2000. 

Monte Belo do Sul, 8 de fevereiro de 2022.
Vereador EDER ANGELO ZAFFARI 

Presidente

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

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 
- Objeto: contratação de empresa para a prestação 
de serviços de limpeza urbana para o município de 
Santa Tereza/RS Data de abertura: 24/02/2022, às 
9h.
EDITALEDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 
– Objeto: contratação de empresa especializada 
para realizar perfuração e detonação em rocha, com 
uso de explosivos, na pedreira localizada junto ao 
britador municipal. Data de abertura: 24/02/2022, 
às 14h.
EDITALEDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2022 
– Objeto: registro de preços para a aquisição de 
gêneros alimentícios para alimentação escolar. Data 
de abertura: 21/02/2022, às 9h. 1.1. A sessão 
pública será realizada no site www.gov.br/compras.
EDITALEDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 
003/2022 – Objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviços contábeis ao município de 
Santa Tereza/RS. Data de abertura: 01/03/2022, às 
9h. 
EDITALEDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº004/2022 
– Objeto: aquisição e instalação de fossas sépticas e 
filtros anaeróbios para estação de tratamento de 
esgoto no Município de Santa Tereza/RS. Data de 
abertura: 02/03/2022., às 9h.

Santa Tereza/RS, 11 de fevereiro de 2022. 
Gisele Caumo

Prefeita Municipal.Prefeita Municipal.

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

EDITAL Nº 005/2022
ADENIRADENIR JOSÉ DALLÉ, Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, torna público que convoca a comunidade montebelense 
para a Audiência Pública para apresentação do Relatório de Gestão do 3º 
Quadrimestre e do Relatório Anual de Gestão da Saúde, do exercício de 2021, a 
ser realizada na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 15 de fevereiro de 2022, 
às 19h. 

Monte Belo do Sul, 9 de fevereiro de 2022.
Gabinete do Prefeito MunicipalGabinete do Prefeito Municipal

Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

 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

Resumo de Contratos:
Contrato nº 001/2022 – Tomada de Preço 019/2021- Contratação de empresa especializada para realizar cercamento total do Parque 
Municipal de Eventos e Instalação de portões. Renato de Toni – ME. Valor total de: R$ 56.259,50.
Contrato nº 006/2022 – Dispensa de Licitação nº 004/2022 – Contratação de Empresa para deslocamento de um poste da rede de 
energia elétrica e de um ESTEI, localizado na rua Guerino Acco, em virtude da pavimentação na rua. RGE SUL DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A. Valor total de: R$7.605,30.
ContratoContrato nº 007/2022 – Concorrência nº 001/2021 –contratação de empresa, sob o regime de empreitada global (fornecimento de 
material e mão de obra) para pavimentação asfáltica em CBUQ na “Rota Turística pelos Caminhos do Pão e do Vinho”, trecho do 
município de Santa Tereza/RS a divisa com o município de Roca Sales/RS, extensão de 3,194KM. CONCRESUL ENGENHARIA 
LTDA Valor total de: R$ 5.843.535,00.
ContratoContrato nº 008/2022 – Dispensa de Licitação nº 003/2022 – a locação de um imóvel para disponibilizar moradia aos policiais 
militares que atuam no município, conforme Termo de Cooperação FPE nº 1902/2017, que celebram o Estado do Rio Grande do Sul, 
por intermédio da Brigada Militar e o Município de Santa Tereza/RS. SILVANE MORELLO. Valor mensal de: R$ 500,00.
Contrato nº 009/2022 – Dispensa de Licitação nº 005/2022 – Contratação de empresa para a prestação de serviços de enfermagem, 40 
(quarenta) horas semanais, na Unidade Básica de Saúde do Município de Santa Tereza-RS. BEM MAIS VIDAS SERVS DE SAUDE 
EIRELI. Valor mensal de: R$6.820,00.
ContratoContrato nº 010/2022 – Pregão Eletrônico nº 001/2022 – prestação de serviço de transporte escolar da rede municipal e estadual de 
ensino, no âmbito do município de Santa Tereza-RS. BRUVIL TRANSPORTES E VIAGENS LTDA. 

Resumo de Termos Aditivos:
Termo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao termo de convênio firmado através da lei municipal nº 1.378/2021, de 25 de fevereiro de 
2021 com a Prefeitura de Monte Belo do Sul, referente ao transporte escolar. Até 31/12/2022.
TermoTermo Aditivo nº 005/2022 – Termo aditivo referente ao contrato de prestação de serviços nº 053/2019, visando a contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços de tratamento e controle da água destinada ao consumo humano das soluções 
alternativas coletivas, abastecidas por poços tubulares profundos, no município de Santa Tereza/RS. ARTIBRAS SANEAMENTO E 
ENGENHARIA LTDA. Valor: R$ 6.158,66.
Termo Aditivo nº 004/2022- Referente ao contrato nº 018/2018- BORBA, PAUSE & PERIN – ADVOGADOS, aditar o contrato de 
prestação de serviços. Vigência 12 meses.
TermoTermo Aditivo nº 004/2022 - Referente ao Termo de Credenciamento nº 011/2018 firmado através do edital de Chamamento Público 
nº 001/2018, visando o cadastramento da instituição financeira, para a prestação de serviços de arrecadação de receitas municipais. 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – BANRISUL. Vigência 12 meses.
Termo Aditivo nº 004/2022 - Referente ao Termo de Credenciamento nº 012/2018 firmado através do edital de Chamamento Público 
nº 001/2018, visando o cadastramento da instituição financeira, para a prestação de serviços de arrecadação de receitas municipais. 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Vigência 12 meses.
TermoTermo Aditivo nº 004/2022 - Referente ao Termo de Credenciamento nº 013/2018 firmado através do edital de Chamamento Público 
nº 001/2018, visando o cadastramento da instituição financeira, para a prestação de serviços de arrecadação de receitas municipais. 
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vigência 12 meses.

Resumo Atas de Registro de Preço
AtaAta de Registro de Preços nº 001/2022 – Pregão Presencial nº 054/2021- registro de preços tem por objeto o registro de preços para 
futura e eventual aquisição de MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS para POÇOS ARTESIANOS do Município de Santa 
Tereza/RS. ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA: Itens 01, 02, 03, 04, 06, 07 totalizando um valor até R$ 234.270,00, 
COMERCIAL FP LTDA: Itens 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 totalizando o valor de R$ 321.450,00 e  DJONE 
MAIQUEL COLPO : Itens 13, 14 e 15 totalizando o valor de R$836.970,00. Vigência: 12 meses, a contar de 07/01/2022. 
AtaAta de Registro de Preços nº 003/2022 – Pregão Presencial nº 001/2022 – Registro de preços para o fornecimento de gasolina comum, 
gasolina aditivada, óleo diesel comum e óleo diesel S10 para veículos, máquinas e equipamentos da municipalidade. COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS COLOSSO DO VALE LTDA., para os itens 01, 02 e 04 e SAFRA DIESEL LTDA., para o item 03. Vigência: 12 
meses, a contar de 24/01/2022.

Ordem de serviço
OO Município de Santa Tereza/RS autorizar a empresa CONCRESUL ENGENHARIA LTDA., vencedora da licitação constituída 
através do Protocolo Administrativo nº 438/2021, licitação Concorrência nº 001/2021, a partir da presente data, dar início a prestação 
de serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ na “Rota Turística pelos Caminhos do Pão e do Vinho”, trecho do município de Santa 
Tereza/RS a divisa com o município de Roca Sales/RS, extensão de 3,194KM, conforme objeto do Contrato de Prestação de Serviços 
n° 007/2022, celebrado entre as partes.

Santa Tereza, 11 de fevereiro de 2022
GISELE CAUMO, Prefeita Municipal
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Por Leonardo Bartelle
- Agência Young and 

Hungry Brasil
Dados pós-pandemia de-

monstram que mais de um quar-
to (27,4%) dos consumidores do 
Reino Unido e dos EUA não mos-
tram nenhuma fidelidade à mar-
ca. E estes mesmos números logo 
serão vistos no Brasil.

Isso está de acordo com uma 
pesquisa conjunta da especia-
lista em dados de clientes Edit e 
da consultoria de transformação 
digital Kin + Carta, que revelou o 
impacto da pandemia na fidelida-
de do cliente. O relatório, intitula-
do “The Loyalty Paradox”, mostra 
que a fidelidade à marca se tor-
nou coisa do passado em 2021.

O comércio eletrônico teve 
uma pontuação particularmente 
ruim, com apenas 6% dos con-
sumidores alegando lealdade 
às marcas dessa vertical. Como 
o segmento on-line com menor 
pontuação, a fidelidade à marca 
do e-commerce ficou abaixo do 
financeiro (9%) e do varejo offli-
ne – alimentos e bebidas (21,5%).

COMPRA HABITUAL 
Os resultados sugerem que, 

embora o setor de comércio ele-
trônico tenha crescido durante 
a pandemia e MUITO, as marcas 
seriam sábias em não confundir 
compras habituais com lealda-
de. Em uma jornada do cliente 
digital-first, é mais provável que 
as recompensas impulsionem 
o compartilhamento de dados 
pessoais entre os dados demo-
gráficos. 43% dos entrevistados 
sugeriram que “um código de 
desconto ou incentivo” os per-

Marketing digital
A pandemia destruiu a fidelidade do cliente

suadiria a se inscrever nas comuni-
cações da marca. Um quarto (25%) 
gostaria de “produtos exclusivos ou 
primeira oportunidade de compra”, 
os consumidores da Geração Z viram 
“exclusividade” como particular-
mente atraente, com quase um ter-
ço (30%) interessado em “primeira 
oportunidade de compra”.

Embora as recompensas te-
nham sido vistas como uma com-
pensação apropriada para o com-
partilhamento de informações 
pessoais, considerações mais prag-
máticas ainda continuam sendo a 
consideração mais importante para 
o público mais jovem. As comunica-
ções operacionais e de atendimento 
ao cliente superaram as recompen-
sas como um “fator de retorno” para 
as gerações mais jovens. 34% dos 
entrevistados da Geração Z e 32% 
dos Millennials disseram que seriam 
“dissuadidos de fazer outra compra 
se não puderem entrar em contato 
com o atendimento ao cliente pelo 
seu método preferido”.

Devemos entender que as mar-
cas não podem mais confiar na leal-
dade. A afinidade da marca por meio 
da conexão emocional enfraqueceu 
para ser substituída por laços ha-
bituais baseados na experiência 
vivida e relacionada com marcas e 
varejistas.

As marcas, portanto, pre-
cisam garantir que olhem para 
o cliente individualmente e em 
como eles interagem com a em-
presa para entender seus compor-
tamentos e incentivar a compra 
habitual. Consequentemente, as 
marcas devem olhar para a jorna-
da do cliente como um todo, bem 
como identificar oportunidades 
para inovar por meio de dados. 
Seja assertivo e veja uma opor-
tunidade de reter mais clientes, 
além de trazer novos. Os números 
da pesquisa mostram que as mar-
cas não devem confundir compras 
repetidas com “lealdade”. Em vez 
disso, elas devem equilibrar a ati-
vidade transacional repetida com 
o envolvimento do cliente em to-
das as interações.

Os dados serão a chave para 
essa medida holística, mas igual-
mente as marcas devem investir 
nos recursos para entender o ser 
humano por trás dos dados. Isso 
significa tornar os dados mais 
acessíveis, insights mais fáceis de 
desbloquear e aproximar a expe-
riência do cliente e as equipes de 
dados para que um entendimento 
e uma estratégia compartilhada 
possam ser alcançados.

E você já pensou em como 
fidelizar seu cliente? O relatório 
completo pode ser conferido no 
QR Code:

Oportunidade no Senac Bento Gonçalves
Área da gastronomia está em 
crescimento em Bento Gonçalves
Inscrições para o 
curso de Cozinheiro 
e Confenteiro estão 
abertas no Senac  
Bento Gonçalves

Por mais que o setor da gas-
tronomia tenha sido um dos que 
mais sofreram com a pandemia 
de Covid-19, a expansão anual 
desse ramo, segundo dados da 
Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel), gira em 
torno de 10%. Uma boa opção 
para profissionalização ou até 
mesmo complemento de renda.

De acordo com o docente dos 
cursos da área de Gastronomia do 
Senac Bento Gonçalves, Gustavo 
Bonfiglio, o mercado de trabalho 
do setor está com uma oferta de 
trabalho aquecida. “Em Bento 
Gonçalves, existe uma demanda 
gigantesca. Inclusive, há previsão 
de três a quatro redes de hotéis 
vindo para o Vale dos Vinhedos 
nos próximos 24 meses, o que vai 
aumentar, ainda mais, a procura 
por profissionais”, explica.

Uma das formas de ingressar 
nesse mercado ou se qualificar é 
por meio do curso de Cozinhei-
ro e Confeiteiro, do Senac Bento 
Gonçalves. As formações,  prepa-
ram o profissional para o contro-
le e a organização do ambiente, 
dos insumos e dos processos de 
trabalho, incluindo desde o pré-
-preparo, realização de cocções 

variadas, apresentações de pro-
duções da culinária, assim como 
a elaboração e apresentação de 
cardápios. Além disso, também 
aborda planejamento de carreira, 
formas de inserção no mercado 
da gastronomia e marketing. As 
aulas iniciam em fevereiro e res-
tam poucas vagas.

Os interessados podem se 
inscrever pelo site www.se-
nacrs.com.br/bento. Mais in-
formações podem ser obtidas 
pelo telefone (54) 3452 4200 
ou pelo WhatsApp (54) 99647 
1436. A escola fica localizada 
na rua Saldanha Marinho, 820, 
no bairro Centro.

De acordo com o docente dos cursos da área de Gas-
tronomia do Senac Bento Gonçalves, Gustavo Bonfiglio, 
novos empreendimentos na cidade devem aumentar 
ainda mais demanda por estes profissionais
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Horóscopo
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Trocar ideias com os colegas pode garantir 
soluções criativas inovadoras para os desa-
fios no trabalho.

Touro – 21/04 a 20/05
O Sol na Casa 10 indica que você tem se 
empenhado bastante no trabalho e sua 
dedicação será recompensada.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Vai ser moleza para dialogar e se entender 
com as pessoas, o que deve favorecer to-
dos os setores da sua vida hoje.

Câncer – 21/06 a 21/07
Reflita sobre suas preocupações, pois os 
astros vão te ajudar a encontrar boas solu-
ções para problemas e você ainda pode se 
livrar de uma dívida.

Leão – 22/07 a 22/08
Ainda que você discorde ou se chateie 
com algum colega no início do dia, traba-
lhar em equipe será a melhor opção para 
você nesta sexta-feira.

Virgem – 23/08 a 22/09
Papos descontraídos vão facilitar as paque-
ras e ajudarão você a conhecer melhor as 
suas opções. 

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 8

Manjar de coco
INGREDIENTES
 Manjar
- 1 lata de leite condensado 395g
- 2 e meia medidas (da lata) de leite
- 1 vidro de leite de coco (200ml)
- meia xícara (chá) de amido de milho
Calda
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 200 g de ameixa preta seca
- 1 pedaço de pau de canela
- 2 cravos-da-índia
- 2 xícaras (chá) de água

MODO DE PREPARO
Em uma panela, coloque o leite 
condensado, o leite, o leite de coco 
e o amido de milho e leve ao fogo, 
mexendo sempre, até obter um creme 
grosso. Retire do fogo, despeje em 
uma fôrma com furo central (19 cm 

de diâmetro) molhada e leve à geladeira por 
cerca de 4 horas. Calda: Em uma panela, coloque 
o açúcar, as ameixas, a canela, o cravo e a água. 
Leve ao fogo e cozinhe por cerca de 10 minutos, 
após iniciar fervura. Sirva fria com o manjar 
desenformado.
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BAH
LAMACEIRO

VITIMANEM
MINLESTE
PGIMTAM

CATARATAD
DIUDONDE
ONMARTIN

GRAMANEVE
DALGAEG

FEBREDURO
RASSOTC
UATEXII

FANTASIADO
SOBRIAOS

Lixeiro
(bras.)

(?) o pé:
teimei;
insisti

Papa de
leite com
farinha

Faixa de
Rádio
mais

popular

Serenada;
sosse-
gada

Momento;
ocasião

Atoleiro;
lameira

Também
não

Pessoa
que sofre

um
acidente

Lado onde
nasce o

Sol

Madame
(?), bruxa

de HQs

Alegre;
engra-
çado

Atração
turística

de Foz do
Iguaçu

Contra-
ceptivo
uterino

Floco
de cristais

de gelo

Planta
marinha 

comestível

Eliane
Giardini,

atriz

Letra do
dígrafo de

"barro"
(Gram.)

Conso-
antes de
"touca"

Em 
trajes de
Carnaval

Pronome
oblíquo da
2a pessoa

Que não
está em-
briagada

"(?) Mer-
cenários",

filme

Executivo
A linha tra-
çada pela

régua

Tamanho
(abrev.)

Vento de-
vastador

De que
lugar?

Sensação 
como a azia

Aguardente
de cereais

Vaso
para água

Piso de
jardins

Sintoma de
infecções

Árduo
Serviço

Social da
Indústria

Ricky (?),
cantor

(?) Manzan,
atriz

Cozinho
no forno

Doze
meses

12, em
romanos
Rumava;
seguia

3/gim. 5/febre — leste. 6/martin — sóbria.

Libra – 23/09 a 22/10
Você vai se interessar por tudo que possa 
abrir a sua mente e trazer novas possibili-
dades para o seu futuro.

Escorpião – 23/10 a 21/11 
O céu recomenda mais cautela com as 
finanças, e mesmo que ganhe uma grana 
inesperada, convém escolher bem em que 
vai investir para não sair no prejuízo.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Unir-se aos colegas será uma ótima alter-
nativa para agilizar as tarefas e cumprir 
com mais facilidade as metas em comum.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Papos descontraídos facilitam as paque-
ras, mas você sabe bem o que quer e será 
certeira na escolha, podendo até preferir 
se envolver com alguém que já conhece. 

Aquário – 21/01 a 19/02
Na vida a dois, a fase é mega romântica e 
super carinhosa. Aposte no diálogo para 
esclarecer dúvidas e fortalecer a confiança.

Peixes - 20/02 a 20/03
Seu trabalho vai render mais se puder agir 
sozinha e se encontrar um lugar tranquilo 
onde possa se concentrar melhor.

Cinema 
Programação de 11/02 a 16/02 

MOVIE ARTE SHOPPING 
BENTO GONÇALVES 1
Moonfall – Ameaça Lunar 
14h – Dublado (todos os dias)
17h – Dublado 
(sábado, segunda, quarta) 
20h30 – Dublado
(sexta, domingo, terça) 
Homem-Aranha: 
Sem Volta Para Casa  
17h – 3D Dublado 
(sexta, domingo, terça) 
20h30 – 3D Dublado 
(sábado, segunda, quarta) 

MOVIE ARTE SHOPPING
BENTO GONÇALVES 2
Case Comigo 
13h40 – 2D Dublado (diariamente)
16h – 2D Dublado (diariamente) 

18h30 – 2D Dublado 
(sexta, sábado, domingo, terça, quarta) 
18h30 – 2D Legendado
(quinta, segunda) 
21h – 2D Dublado (quinta, sábado, 
segunda, terça, quarta) 
21h – 2D Legendado
(sexta, domingo) 

MOVIE ARTE SHOPPING
BENTO GONÇALVES 2
Sing 2  
13h40 – 2D Dublado (diariamente)
16h – 3D Dublado (diariamente)
18h30 – 3D Dublado
(sexta, sábado, segunda, quarta) 

Pânico 
18h30 – 2D Dublado
(quinta, domingo, terça) 
21h – 2D Dublado (sexta, sábado, 
domingo, terça, quarta) 
21h – 2D Legendado
(quinta, segunda) 

MOVIE ARTE 
L’AMÉRICA SHOPPING 1                                        
Sing 2 
13h40 – 2D Dublado (diariamente)
16h – 2D Dublado (domingo) 
18h30 – 2D Dublado
(sexta, segunda, quarta) 
Case Comigo 
16h – 2D Dublado (quinta, sexta, sá-
bado, segunda, terça, quarta) 
18h30 – 2D Dublado
(quinta, sábado, terça) 
18h30 – 2D Legendado (domingo) 
21h – 2D Dublado
(sexta, segunda, quarta) 
21h – 2D Legendado
(quinta, sábado) 
Spencer 
21h – 2D Dublado (domingo, terça) 
MOVIE ARTE
L’AMÉRICA SHOPPING 2                                       
Pânico 
16h30 – 2D Dublado (diariamente)
18h40 – 2D Dublado
(quinta, segunda, quarta) 
18h40 – 2D Legendado (sábado) 
21h15 – 2D Dublado (sexta, terça) 
21h – 2D Legendado
(domingo, quarta)  
Homem-Aranha: 
Sem Volta Para Casa 
13h40 – 2D Dublado (diariamente) 
18h40 – 3D Dublado
(sexta, domingo, terça) 
21h – 3D Dublado (quinta, sábado) 
21h – 2D Legendado (segunda) 

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
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DIVÓRCIOS  • INVENTÁRIOS • CONTRATOS

CONSUMIDOR • COBRANÇAS

Edital de Convocação
Assembleia-Geral Ordinária

AA Presidente da Liga de 
Combate ao Câncer de Bento 
Gonçalves, Maria Lúcia Gava 
Severa, juntamente com a 
Presidente do Conselho 
Deliberativo da Liga de Combate 
ao Câncer de Bento Gonçalves, 
DalyDaly Luiza Benini Bertolini, 
fazendo uso de suas atribuições, 
convocam as associadas, 
fundadores  e efetivos, em pleno 
gozo de seus direitos 
estatutários, para a 
Assembleia-Geral Ordinária, 
queque acontecerá no dia 21 de 
fevereiro de 2022, no Salão do 
Centro de Evangelização da 
Igreja Cristo Rei, Rua Duque de 
Caxias, 171, Cidade Alta. A 
primeira convocação será às 
13h30 e a segunda e última, às 
14h,14h, para deliberar a seguinte 
Ordem do Dia.
- Apresentação do relatório de 
atividades 2021;
- Apreciação e aprovação do 
balanço 2021;
- Programação para 2022;
- Denominação do novo espaço;
- Assuntos gerais.

Bento Gonçalves, 11 de 
fevereiro de 2021.

Maria Lúcia Gava Severa
Presidente da Liga

Daly Luiza Benini Bertolini
Presidente do Conselho

Fevereiro é o mes do setor moveleiro.
Vamos a luta por conquistas e melhorias

para o trabalhador!
´

´´

O Brasil cresce porque tem empresas, mas cresce muito mais 
porque tem trabalhadores. Durante os dois anos de 
pandemia, a produção não parou (inclusive aumentou e 
incrementou as exportações), e foi a dedicação do 
trabalhador do setor moveleiro que fez a diferença para as 
empresas crescerem e lucrarem.
CCom a galopante inflação, o trabalhador perdeu muito poder 
de compra e está cada vez com mais dificuldades para manter 
sua família sem ter um ganho real. A cesta básica representa 
mais de 60% do salário mínimo. Além disso, o custo do 
aluguel, gastos com saúde e transporte sobem 
consideravelmente.
OO SITRACOM vai à luta para que as negociações com a classe 
patronal garantam um ganho real ao trabalhador!

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
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Que tal poder agendar uma 
visita ao veterinário com apenas 
um clique? Ou ainda programar 
uma tele entrega de ração na sua 
casa? Esses são alguns benefícios 
que donos de pets poderão ter 
com uma novidade criada por três 
jovens bento-gonçalvenses: o Pets 
Brasil. Lucas de Freitas, Samuel 
Mendes e Eliane Cyrino lançaram 
e apresentaram o aplicativo volta-
do a negócios pets na terça-feira, 
08/02, em um evento na Casa das 
Artes, em Bento Gonçalves.

A ideia do Pets Brasil é conec-
tar lojas, clínicas e profissionais a 
novos clientes. O sócio Lucas de 
Freitas explica que, através do 
aplicativo, o usuário terá à dis-
posição um catálogo de produtos 
e serviços tanto pelo aplicativo 
quanto pelo computador. Para os 
clientes uma facilidade e para as 

PETS BRASIL

Jovens de Bento criam aplicativo voltado a negócios pet
Na plataforma Pets 
Brasil, usuários 
podem agendar 
consultas com 
veterinários, banho 
e tosa e ainda 
adquirirem produtos 
e serviços da área. 
App ainda oferece 
outros benefícios 
para empresas e 
donos de pets

lojas uma nova possibilidade de 
negócios. “A empresa terá seus 
produtos e serviços expostos, so-
mado a facilidade de pagamento 
on-line, potencializando a com-
pra e gerando maior número de 
vendas”, garante. 

Com novos hábitos dos con-
sumidores, a tecnologia tem en-
trado cada dia mais na rotina da 
população. A praticidade, a eco-
nomia de tempo e a comodidade 
tem se tornado um dos fatores 
primordiais para os usuários de 
apps. Nesse contexto, os aplica-
tivos aproximam clientes e con-
sumidores e fortalecem a marca. 
Lucas garante que o cadastro dos 
estabelecimentos no Pets Brasil é 
criado em pouquíssimos minutos 
e a aprovação é feita no mesmo 
dia. O aplicativo também garante 
segurança no pagamento, através 
da Yapay, plataforma utilizada 
pela Pets Brasil para intermediar 
os recebíveis de seus parceiros. 

Após o seu cadastro, em pou-
cos dias, a equipe do Pets Brasil 
entrará em contato com o clien-
te. Com o negócio já cadastrado, 
a empresa consegue gerenciar 
de forma fácil a conta on-line no 
Pets Brasil. “A empresa poderá 
acrescentar produtos e serviços, 
mudar preços, criar promoções 
na hora que quiser”, detalha.

Outra vantagem do app é 
a visibilidade que a Pets Brasil 
pode proporcionar. “Quem é afi-
liado atinge um público novo e 
que está cada vez mais em busca 
de comodidade e praticidade. É 
bastante provável que a maioria 

dos potenciais clientes de seu 
estabelecimento tenham o aplica-
tivo instalado e utilizem a plata-
forma para fazer pedidos. Como o 
cadastro do parceiro já vai fazer 
a segmentação por área de atua-
ção, itens vendidos, tempo para 
entrega e meios de pagamento, 
os clientes que chegam pelo apli-
cativo preenchem os requisitos 
básicos para fazer o pedido. Por 
isso, vender no Pets Brasil cria 

a oportunidade de se destacar e 
apresentar seu catálogo de pro-
dutos para pessoas com grande 
potencial de se tornarem clien-
tes”, comenta Lucas.

Para ser parceiro do App ou 
ainda buscar mais informações, 
basta entrar em contato pelo te-
lefone (54) 9 9325-5226. Já para 
usuários, o aplicativo estará dis-
ponível no Google Play e no App 
Store a partir do dia 7 de março.

 

Júlia Milani

Ana Paula Ribeiro Chies
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Previsão do tempo

12/02
17º
30º

Sol e aumento de nuvens 
pela manhã. Pancadas de c

huva à tarde e à noite

11/02
16º
30º

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

13/02
17º
31º

Sol e aumento de nuvens 
pela manhã. Pancadas de c

huva à tarde e à noite

Sol e aumento de nuvens 
pela manhã. Pancadas de c

huva à tarde e à noite

Oportunidade de qualificação
Vagas de trabalho na área de 
gastronomia estão em alta em Bento
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Dois grandes símbolos da 
Festa Nacional do Vinho (Fena-
vinho) ganham evidência no mês 
de fevereiro, em meio às cele-
brações da vindima em Bento 
Gonçalves: escolha da nova corte 
da festa e a realização do Vinho 
Encanado no Centro.

O município começa a viver 
o clima da festa com a abertura 
das inscrições para a Escolha 
da Corte da 17ª Fenavinho, que 
iniciaram no dia 08 de feverei-
ro e seguem até 08 de março. 
Durante esse período, mulheres 
que desejarem fazer parte da trí-
ade real da festa são convidadas 
a se inscrever no concurso que 
elegerá a Imperatriz do Vinho e 
as duas Damas de Honra. Podem 
participar da escolha aquelas 
com idade entre 18 anos e 28 
anos de idade (completados até 
a data da inscrição), que sejam 
moradoras de Bento Gonçalves 

Programação intensa
Fenavinho abre inscrições para escolha de sua corte 
e anuncia programação do Vinho Encanado
Agenda de atrações 
da festa inicia 
em fevereiro, 
em celebração à 
programação da 
vindima

há pelo menos dois anos. Outros 
importantes critérios para estar 
apta a concorrer é ter concluído 
o Ensino Médio, ser solteira, não 
ter filhos e nem estar grávida, 
além de nunca ter sido eleita em 
concursos anteriores da Fenavi-
nho e nem estar participando de 
outros certames semelhantes.

Duas novidades marcam o 
certamente neste ano. A primeira 
é a entrega de premiação em di-
nheiro para as eleitas – totalizan-
do R$ 10 mil (sendo R$ 4 para a 
Imperatriz e R$ 3 para cada uma 
das duas Dama de Honra). Outra 
é a possibilidade de a comunida-
de contribuir com a escolha das 
soberanas, votando por meio de 
um formulário digital e agregan-
do pontos extras para a candidata 
campeã de preferência popular.

O regulamento completo e a 

ficha de inscrição estão dispostos 
no site da festa, o www.fenavinho.
com.br. A inscrição é gratuita. A 
cerimônia de escolha está mar-
cada para o dia 23 de abril, no 
hall do Pavilhão A do Parque de 
Eventos.

VINHO ENCANADO
Aprogramação especial do 

Vinho Encanado inicia nos dias 
18, 19 e 20 de fevereiro, na Via 
del Vino, no centro da cidade. 
Sua realização ocorre de forma 
integrada à agenda do ‘Bento em 
Vindima’, promoção da Prefeitu-
ra de Bento Gonçalves. Por isso, 
atrações artísticas também fazem 
parte da iniciativa: uma agenda 
de shows musicais que valori-
zam os talentos locais, e também, 
o Desfile Alegórico ‘O Mundo do 
Vinho’, organizado pela Prefeitura 

Programação
Vinho Encanado 

Dia 18 de fevereiro
18h: abertura
19h: Inês Rizzardo
20h: Cavatappi

Dia 19 de fevereiro
15h: Gilmar Dias
17h: Irmãos Manzoni & 
Juliano
19h: Zo Garrafon
21h: Beto Malheiros e To-
bias

Dia 20 de fevereiro
16h: Orquestra de Sopros 
de Faria Lemos
17h30: Desfile Alegórico 
‘O Mundo do Vinho’
19h: The Moça

de Bento Gonçalves.
Outra etapa da programação 

do Vinho Encanado está prevista 
para ocorrer em maio.

Jantar Sob as Estrelas
Evento envolve mais de 
100 empreendimentos 
na Via Gastronômica

A previsão do tempo para 
esta sexta-feira, 11/02, em Bento 
Gonçalves, indica fortes emoções. 
Em 1,2 quilômetros, mais de 100 
empreendimentos se preparam 
para colorir e perfumar as aveni-
das Herny Hugo Dreher, Planalto 
e entorno, com atrações para toda 
a família. É o Jantar Sob as Estre-
las 2022 que chega carregado de 
boas energias, cores, aromas e 
sabores para brindar a noite mais 
aguardada do ano na Capital Bra-
sileira do Vinho. 

Sozinho, em família ou em 
grupo de amigos, a dica é chegar, 
caminhar entre os empreendi-
mentos, escolher o preferido e 
curtir a programação que começa 
às 19h. A realização é do Sindica-
to Empresarial de Gastronomia 
e Hotelaria Região Uva e Vinho 
(SEGH).

Em todo percurso, restauran-
tes, pizzarias, cafés, bares, hotéis, 
pub, lojas, empórios, wine bar, 
gelateria, tabacaria, vinícolas, 
cervejarias e lounges abusam 
da criatividade em decorações 
temáticas, cardápios e drinks es-
peciais, além de uma agenda de 

atrações artísticas e culturais em 
pontos estratégicos e também de 
forma itinerante. As experiências 
acontecem ao ar livre, na rua, nas 
calçadas e nas praças, e também 
no interior dos estabelecimentos. 
Para segurança as ruas são fecha-
das para a circulação de carros.

A programação completa  e 
as atrações de cada estabeleci-
mento você confere no site do 
SERRANOSSA.

Marinês Kowalski

Divulgação


