
EDIÇÃO 849
Sexta-feira
18 de fevereiro de 2022

Crime ambiental Valores mais altos do país

Obra de loteamento 
irregular é embargada 
em Bento

Entidades buscam 
redução das tarifas de 
futuros pedágios

Geral | 6

Documento, destinado ao secretário da Casa Civil do Rio Grande 
do Sul, Artur Lemos, cobra redução de 45% ou mais em relação 
aos valores tarifários dos pedágios, sem prejuízos para as obras e 
investimentos na malha rodoviária.

Geral | 4

Sem licenciamento e autorização para operar, obra devastou 
grande extensão de mata nativa, além de outros danos ambientais, 
em área às margens da BR-470. Funcionário da prefeitura atuava 
na obra quando fiscalização chegou.

Geral | 7

Padre Volmir Comparin é 21º 
pároco de Santo Antônio 

Covid-19

Dia D da Vacinação 
acontece neste 
sábado, em Bento

Saúde | 2

Luta contra o câncer

Comunidade se despede 
de Padre Izidoro Bigolin

Obituário | 7 

Prefeitura de 
Farroupilha lança 
“Funk da Vacinação” 

Marcelo CedeñoAAECO

Eduarda Bucco



SERRANOSSA | Sexta-feira, 18 de fevereiro de 20222

Dia D da vacinação 
ocorre neste sábado

Covid-19

Vacinas

Primeira dose
Para pessoas a partir dos 12 anos. É necessário apresentar docu-
mento com foto e cartão do SUS.
Segunda dose
Coronavac para quem fez a primeira dose até 25 de janeiro.
Pfizer para quem fez a primeira dose até 20 de dezembro.
Astrazeneca/Covishield para quem fez a primeira dose até 20 de 
dezembro
Dose de reforço da Janssen
Pessoas vacinadas com intervalo de dois meses da primeira dose. 
A vacina pode ser realizada nas Unidades Zona Sul, Conceição e 
Zatt.

Primeira, segunda 
e dose de reforço, 
além de imunização 
para crianças, 
poderão ser 
realizadas das 8h às 
14h.

No próximo sábado, 19/02, 
a Prefeitura de Bento Gonçalves 
realiza o dia D de vacinação con-
tra Covid-19. Serão oferecidas 
nas unidades vacinadoras – UBS 
Zona Sul, Progresso, ESF Zatt, 
ESF Eucaliptos, ESF Licorsul, ESF 
Aparecida e ESF Maria Goretti 
– a primeira, segunda e dose de 
reforço. O horário de vacinação é 

das 8h às 14h.
Para dose de reforço podem 

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

CRIANÇAS
A vacinação contra covid-19 

para crianças de 05 até 11 anos 
pode ser realizadas nas Unidades 
Central e Centro de Referência 
Materno Infantil, das 8h às 14h.

O esquema vacinal será 
composto por duas doses da 
vacina Pfizer ou CoronaVac. Os 
pais ou responsáveis devem 
acompanhar e apresentar car-
teirinha de vacinação.

Para incentivar imunização de 
crianças contra a Covid-19, prefeitura 
de Farroupilha lança funk da vacina

Raquel Konrad
Com mais de 15 mil visuali-

zações no Instagram, um vídeo 
publicado pela prefeitura de Far-
roupilha caiu na graça de quem 
incentiva e comemora a vacinação 
contra a Covid-19. O “Funk a vaci-
na” foi publicado na segunda-feira, 
17/02, e chama a atenção para a 
importância da vacinação infantil.

De acordo com a jornalista e 
chefe de gabinete da prefeitura de 
Farroupilha, Mirna Messinger, a 
iniciativa surgiu em Luziânia-GO 
e foi replicada em diversas outras 
cidades brasileiras. A letra faz re-
ferência a outras vacinas que as 
pessoas tomam na infância para 
ficar imunes a diversas doenças: 
“Já tomei sarampo, pólio, rotaví-
rus, BCG. Já tomei meningocóci-
ca, hepatite, DTP. Já mandei febre 
amarela, vou tomar HPV. E tu com 
essa frescura o que houve com 
você?”, diz parte da letra, escrita 
e cantada pela banda Hits Medo e 
Delírio, que faz o podcast Medo e 

Delírio em Brasília. “o, pai, tu bebe 
Skol, Bavaria e Polar e agora tu 
com medo de me vacinar. Eu quero 
minha Pfizer. É ela que vou tomar. 
Me leva lá no posto ou eu chamo o 
Tutelar”, finaliza a letra.

Na adaptação farroupilhense, 
a legenda utilizada no post tam-
bém é bem humorada: “O estagi-
ário voltou das férias e tá ON em 
2022. E já teve autorização pra 
fazer o marketing em defesa da va-
cina infantil. Ah! Só ouvi verdades”, 
diz o texto.

Mirna explica que o objetivo 
foi usar uma linguagem jovem, 
descontraída, com boa adesão nas 
redes sociais, para incentivar a 
vacinação infantil. “Diversas Pre-
feituras já se utilizaram deste con-
teúdo com esta mesma finalidade. 
Estamos fazendo nossa parte en-
quanto Poder Público, ofertando o 
imunizante, ao mesmo tempo em 
que respeitamos inteiramente to-
das opiniões e decisões acerca do 
assunto”, finaliza

Pacientes com sintomas gripais são 
atendidos apenas no Botafogo

A Secretaria da Saúde de Ben-
to informou na última terça-feira, 
15/02, que  o atendimento e tes-
tagem de pacientes com sintomas 
gripais está sendo feito somente no 
ambulatório fast-track, no bairro 
Botafogo. Em virtude disso, as Uni-
dades Sentinelas no Maria Goretti 
e Santa Marta retomam o atendi-
mento normal dos pacientes.

A ação acompanha os dados 
de atendimento no ambulatório 

fast-track que caíram 71% na úl-
tima semana. “As unidades senti-
nelas cumpriram o seu papel de 
descentralizar o atendimento no 
ambulatório fast-track e agilizar 
as consultas de pacientes com sin-
tomas gripais, agora com a queda 
no número de atendimentos po-
demos retomar a rotina de cada 
unidade nos bairros”, destaca a 
secretária de Saúde, Tatiane Mis-
turini Fiorio.

Cartórios registram o 
janeiro mais mortal da 
série histórica

No Rio Grande do Sul

O aumento de casos de CO-
VID-19 causados pela variante 
ômicron e seus diferentes re-
flexos no organismo humano 
pode ser uma das explicações 
para o recorde histórico de óbi-
tos registrados pelos Cartórios 
de Registro Civil gaúchos em 
janeiro de 2022, o mais mortal 
desde o início da série histórica 
em 2003, com um aumento de 
mais de 50% nos falecimentos 
por pneumonia em comparação 
ao mesmo mês de 2021.

Em janeiro de 2022 foram 
registrados 9.833 óbitos no Rio 
Grande do Sul, um aumento de 
9% em relação a 2021, que re-
gistrou 8.983 mortes no mês, e 
que já havia registrado cresci-
mento de 20% nas mortes em 
relação a janeiro de 2020, ainda 
antes do início da pandemia no 
país. Já as mortes por pneumo-
nia passaram de 896 em janeiro 
de 2021 para 1.396 neste ano. 
Em 2020, antes da pandemia, 
foram 897 mortes pela doença.

Os dados constam no Portal 
da Transparência do Registro 
Civil, base de dados adminis-
trada pela Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas 
Naturais (Arpen/BR), abaste-
cida em tempo real pelos atos 
de nascimentos, casamentos e 
óbitos praticados pelos 7.658 
Cartórios de Registro Civil do 

País — presentes em todos os 
5.570 municípios brasileiros -, e 
cruzados com os dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que utilizam 
como base os dados dos pró-
prios cartórios brasileiros.

Outro dado observado pe-
los números de óbitos regis-
trados pelos Cartórios gaúchos 
está relacionado ao crescimen-
to de mortes por doenças do 
coração em janeiro deste ano 
na comparação com o primei-
ro mês do ano passado: AVC 
(36%), Infarto (23%) e Causas 
Cardiovasculas Inespecíficas 
(46%). Também registraram 
crescimento as mortes por Sep-
ticemia (33%) e Indetermina-
da (48%). Já os óbitos por Co-
vid-19 tiveram redução de 59% 
no período.

“Diante do avanço da va-
riante ômicron, o Rio Grande 
do Sul passou a bater recordes 
de infecções no mês de janeiro. 
Os cartórios gaúchos continu-
am acompanhando em tempo 
real a evolução das mortes car-
diovasculares e relacionadas 
à Covid-19, com os dados dis-
poníveis no Portal da Transpa-
rência, o que muito auxilia para 
que os governos locais possam 
projetar como lidar com a situa-
ção”, explica o presidente da Ar-
pen/RS, Sidnei Hofer Birmann.
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Crime ambiental

Raquel Konrad
Um loteamento irregular foi 

interditado na tarde de quarta-fei-
ra, 16/02, em Bento Gonçalves. Na 
área, localizada às margens da BR-
470, próximo às empilhadeiras, fo-
ram encontradas diversas máqui-
nas em funcionamento, abrindo 
uma área de mata que pode che-
gar a 10 hectares. Árvores nativas 
foram derrubadas e soterradas, 
além de outras irregularidades 
encontradas, como destruição de 
ninhos e movimentação irregular 
do solo.

A denúncia foi recebida pela 
Associação Ativista Ecológica 
(AAECO) de Bento Gonçalves e 
acolhida pela equipe do 3° Bata-
lhão Ambiental da Brigada Militar 

“Nunca se viu nada igual em Bento”, diz AAECO, 
após descoberta de loteamento irregular
Sem licenciamento 
e autorização 
para operar, obra 
devastou grande 
extensão de mata 
nativa, além de 
outros danos 
ambientais, em área 
às margens da BR-
470. Funcionário da 
prefeitura atuava 
na obra quando 
fiscalização chegou.

(3º BABM) de Bento Gonçalves, 
juntamente com a Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente. A obra 
foi embargada, um levantamento 
fotográfico de georreferenciamen-
to foi realizado e, ainda, foi lavrado 
o Boletim de Ocorrência Policial 
e o Auto de Constatação do Dano 
Ambiental.

O secretário-geral da AAECO, 
Gilnei Rigotto, afirma que foi con-
senso entre as autoridades am-
bientais e de segurança que “nunca 
se viu nada igual em Bento”. “Sim-
plesmente não acreditei quando vi. 
É uma área de devastação muito 
grande. Nós, da AAECO, iremos 
sugerir ao Ministério Público que 
seja exigido dos responsáveis um 

PRADE, Projeto de Recuperação de 
Área Degradada”, detalha Rigotto.

FUNCIONÁRIO DA 
PREFEITURA NA OBRA
Os nomes dos proprietários 

do terreno não foram revelados. As 
equipes de fiscalização, porém, fo-
ram recebidas na tarde de quarta-
-feira, 16/02, por um homem que 
dizia ser biólogo e que “estava 
encaminhando a documentação 
para licenciamento”. A identidade 
do homem foi repassada ao SER-

RANOSSA, que constatou que ele 
trabalha na Prefeitura de Bento 
Gonçalves.

O SERRANOSSA aguarda um 
posicionamento da prefeitura em 
relação a este funcionário que es-
taria atuando na obra irregular em 
horário de expediente. No portal 
da transparência consta que ele 
atua como auxiliar de serviços mé-
dicos e sua remuneração ultrapas-
sa R$ 4 mil. Em sua última folha de 
pagamento consta afastamento do 
trabalho por motivos de saúde.

Área marca-
da em ama-
relo mostra 
parte do que 
foi destruído

Fotos: AAECO

Despedida de Bento
Tenente-coronel Becker 
assume comando do 36º 
BPM em Farroupilha

Na tarde de terça feira, 
15/02, na sede do 36º BPM, o 
major Giovani Gomes, subco-
mandante do 36º BPM, recepcio-
nou o tenente-coronel Luiz Fer-
nando Becker, novo comandante 
do batalhão, que foi transferido 
do 3º Batalhão de Policiamento 
de Áreas Turísticas (3ºBPAT) de 
Bento Gonçalves.

Já na tarde de segunda-feira 
14/02, apresentaram-se na sede 
do 3º Batalhão de Policiamento 
de Aéreas Turísticas (3º BPAT), 
o tenene-coronel Artur Marques 
de Barcellos e o Major Nelson 
Ceolan Junior. O tenente-coronel 
assumirá o comando do 3º BPAT 
substituindo Becker. Ceolan será 
o novo subcomandante. 

Em Bento
Homem é preso com 55 porções de maconha

No início da tarde de quarta 
(16/02), durante a deflagração 
da operação “Pulso” na área do 3º 
BPAT, a Brigada Militar de Bento 
Gonçalves realizou a prisão de 
um homem de 25 anos no bairro 
Cidade Alta.

A prisão ocorreu durante a 
realização de uma abordagem 

de um veículo Fiat Punto, de cor 
branca, quando foi localizada a 
quantia 55 porções de maconha, 
pesando 877 gramas, e R$ 272 
em dinheiro.

Diante do fato foi dada voz de 
prisão ao condutor, sendo enca-
minhado até a Delegacia de Polí-
cia para o registro.

BPAT
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Carta ao Governo do Estado

Raquel Konrad
Entidades representativas da 

Serra Gaúcha publicaram nesta 
terça-feira, 15/02, uma carta desti-
nada ao secretário da Casa Civil do 
Rio Grande do Sul, Artur Lemos, no 
qual manifestam preocupação com 
os valores dos pedágios que serão 
instalados na região e apontam 
soluções que podem beneficiar a 
população e usuários das rodovias. 
O documento, construído após o 
Seminário Diálogos pelas Conces-
sões, realizado no Centro da Indús-
tria, Comércio e Serviços de Bento 
Gonçalves (CIC-BG), é assinado 
pela Associação das Entidades Re-
presentativas de Classe Empresa-
rial Gaúcha (CICS Serra), Federação 
de Entidades Empresariais do Rio 

Entidades manifestam apoio a pedágios, mas cobram redução dos valores
Documento, 
destinado ao 
secretário da Casa 
Civil do Rio Grande 
do Sul, Artur Lemos, 
cobra redução 
de 45% ou mais 
em relação aos 
valores tarifários 
dos pedágios, 
sem prejuízos 
para as obras e 
investimentos na 
malha rodoviária.

Grande Sul (Federasul), Federação 
das Empresas de Logística e Trans-
porte de Cargas no Rio Grande do 
Sul (Fetransul), Associação dos 
Municípios da Encosta Superior do 
Nordeste (Amesne) e Parlamento 
Regional da Serra Gaúcha.

Depois de analisarem o edital 
das concessões rodoviárias do 
Governo do Estado referente ao 
Bloco 3, que engloba Serra Gaú-
cha e Vale do Caí, as entidades re-
afirmaram, por manifestação da 
grande maioria, posição favorável 
às concessões rodoviárias no Rio 
Grande do Sul, como a alternativa 
mais viável para investimentos 
na infraestrutura viária do Esta-
do, e particularmente na Serra 
Gaúcha e Vale do Caí. No entanto, 
segundo a carta, foi unânime a 
preocupação com os valores dos 
pedágios que estão previstos no 
edital. “Esses valores podem se 
transformar nas tarifas mais ca-
ras do Brasil, num patamar de R$ 
0,176 por km”, pontuam.

Os parâmetros da concorrên-
cia estabelecem a vencedora pela 
menor tarifa, mas impõem con-
dições e exigências que podem 
inibir os descontos e o deságio. 
“Esses valores de parâmetro es-
tão bem acima de outras conces-
sões e licitações já ocorridas em 
nosso Estado, como das BRS 116, 
101, e a RS 287, sendo que essas 
chegaram a ter desconto em tor-
no de 50% e com um valor de km 
tarifário de R$ 0,09 e R$ 0,10”, 
explicam.

PROPOSIÇÕES
Em material técnico elabora-

do pela Fetransul, para enfrentar 
os problemas apontados, as en-
tidades apresentam proposições 
para análise e avaliação do gover-
no do Estado, entre elas a retira-
da da conta aporte e subscrição 
adicional do capital registrado a 
partir dos descontos de tarifa na 
concorrência (Potencial de redu-
ção da tarifa em torno de 40%); 
implantação compulsória do Fre-
eflow nas rodovias de maior VDM 
a partir do quinto ano de conces-
são (Potencial de redução em tor-

no de 15%) e adoção das medidas 
1 e 2 de forma concomitante (Po-
tencial de redução da tarifa em 
torno de 55%).

As entidades também pedem 
a reavaliação e possível retirada 
das projeções para aumento da 
população e crescimento da frota 
de veículos no Bloco 3 nos pró-
ximos 30 anos, evitando assim 
futuras recomposições das tari-
fas de pedágios alegando dese-
quilíbrio econômico-financeiro. 
“Enquanto no edital a projeção 

de crescimento do PIB para os 
próximos 30 anos é de 110%, nos 
últimos 30 anos esse índice foi de 
70%, o que perfaz uma diferença 
muito grande entre o projetado 
e o realizado. Quanto à frota, o 
edital prevê aumento médio gra-
dual da circulação de veículos 
nas praças de pedágio em 100% 
até o ano 30, sendo que neste pe-
ríodo de 30 anos o IBGE projeta 
um crescimento da população 
de 1,17%, também nesse quesito 
revela-se então grande disparida-
de”, detalham.

Além destas, as lideranças 
também cobram mais trans-
parência das concessões, com 
controle on-line da arrecadação, 
balanços anuais com auditoria 
externa, criação de Conselho de 
Usuários e redução dos riscos de 
desequilíbrio do contrato, o que 
não está estabelecido e previsto 
no edital.

Por último, também é suge-
rida a inserção de novas obras, 
já que na última readequação o 
valor investido seria de R$ 500 
milhões, enquanto o valor a ser 
arrecadado pelas concessioná-
rias projeta um aumento do km 
tarifário de R$ 900 milhões. “São 
evidentes que há deficiências 
nos estudos de obras, como por 
exemplo a falta de previsão de um 
viaduto no entroncamento das 
duas principais rodovias da Serra 
Gaúcha, a RS 453 e RS 122, além 
da pouca quantidade de vias mar-
ginais previstas, muito comuns e 
necessárias em perímetros urba-
nos de regiões metropolitanas”, 
pontuam.

REDUÇÃO DE 45%
NOS VALORES
As entidades apontam que o 

Programa de Concessões Rodo-
viárias do Governo do Estado e o 
edital lançado referente ao Bloco 
3 “contém inconsistências, ainda 
suscita dúvidas e desconfianças, 
além de criar apreensão em toda 
a comunidade em relação aos pre-
ços das tarifas de pedágio”. Para 
eles, o atendimento dos itens elen-
cados no documento é de “suma 
importância para uma pacificação 
do tema, bem como para chegar a 
um bom entendimento de que as 
concessões atendem as expectati-
vas da população e usuários, que 
serão onerados com mais este cus-
to social”.

As entidades também enten-
dem que “seja fundamental uma 
redução num patamar de 45% ou 
mais em relação aos valores tari-
fários dos pedágios, sem prejuízos 
para as obras e investimentos na 
malha rodoviária”, afirma o do-
cumento. “É impensável propor 
ao povo gaúcho que do montante 
total arrecadado nos 30 anos com 
pedágios, somente 24% sejam 
efetivamente aplicados em obras 
e melhorias, e mesmo assim com 
pouca informação e transparência 
sobre os custos das mesmas. Esse 
índice de 24%, por exemplo, é o 
mesmo dos custos operacionais, 
sendo que ainda sobre a arrecada-
ção total dos pedágios do Bloco 3 
nos 30 anos incidirão custo opera-
cional de 19%, impostos de 18,4% 
e lucro de 14,6%”, finalizam.

A carta foi enviada na terça-
-feira, 15/02.

Marcelo Cedeño

Em 2021
Bento Gonçalves 
gerou, em média, 180 
empregos mensais

Na lista dos quase 500 muni-
cípios gaúchos, Bento Gonçalves 
ocupou a 12ª posição entre os 
que mais criaram oportunidades 
de trabalho ao longo de 2021 no 
Rio Grande do Sul. Ao todo, no 
ano passado, a cidade gerou 2.155 
empregos, uma média de 180 no-
vos postos por mês, mostra o mais 
novo boletim do Observatório da 
Economia (OECON).

O desempenho, a partir dos 
números baseados no Novo Caged, 
poderia ter sido ainda melhor, não 
fosse o forte saldo negativo regis-
trado no último mês de 2021. Em 
dezembro, a cidade computou -689 
vagas, estabelecendo a pior marca 
do ano. A forte retração ocorreu 
após um período de sete meses 
consecutivos de saldos positivos. 
Todos os segmentos econômicos 
analisados registraram fechamen-
to de postos de trabalho, sendo os 
de maior escala computados na in-
dústria (-316) – setor moveleiro foi 
o que mais demitiu (-135) – e nos 
serviços (-233). Na construção, o 
saldo foi -71 e no comércio, -66. 

No acumulado de 2021, a in-
dústria foi quem mais contribuiu 
para o município se posicionar 
entre os 12 maiores empregadores 
do Estado, representando 51% das 
2.155 vagas criadas. Mesmo com a 
queda na geração de empregos em 
dezembro, Bento Gonçalves encer-
rou 2021 (47.125) com um saldo 
de trabalhadores no mercado supe-
rior ao de 2020 (44.970), estabele-
cendo um crescimento de 4,8%.

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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Entrevista

Eduarda Bucco
“Pároco é alguém que vai à 

frente. Que busca abrir caminhos 
pelo diálogo e pelo Evangelho”. 
Essa é a análise do padre Volmir 
Comparin sobre sua mais nova 
função religiosa, na Paróquia Santo 
Antônio, em Bento Gonçalves. Na-
tural do município, o padre Volmir 
teve sua posse canônica realizada 
no último domingo, 13/02, duran-
te a missa das 18h no Santuário 
Santo Antônio. Ele assume como 
o 21º pároco da história da paró-
quia, já ressaltando a importância 
do seu papel na comunidade. “A 
função do pároco é ajudar a man-
ter a unidade, o diálogo entre os 
grupos e preservar o espírito cris-
tão nas lideranças e em todos os 
participantes da igreja”, comenta.  
Com a sua posse, padre Volmir 
recebeu oficialmente a missão de 
coordenar as atividades pastorais 
e religiosas do santuário, das co-
munidades e também dos serviços 

“Que possamos nos ajudar a superar 
esse momento triste e recomeçar”
Padre Volmir 
Comparin assumiu 
oficialmente como 
21º pároco de Santo 
Antônio no último 
domingo, 13/02, 
trazendo palavras 
de esperança, união 
e muito amor por 
Bento Gonçalves

e pastorais que somam mais de 
1.500 lideranças. Natural da Linha 
Pradel, pertencente à Paróquia 
São Roque, recebeu a ordenação 
sacerdotal em maio de 1990. Em 
quase 32 anos de sacerdócio, pa-
dre Volmir já atuou na cidade de 
Mauá, em São Paulo, numa das 
missões da Diocese de Caxias do 
Sul. Depois, também auxiliou em 
diversas paróquias da Serra Gaú-
cha, além de ter passado um perí-
odo em estudos bíblicos, na Itália.  
Por 13 anos, até 2012, foi reitor 
do Santuário Diocesano de Nossa 
Senhora de Caravaggio, em Farrou-
pilha e, de 2013 até a nomeação 
como pároco da Paróquia Santo 
Antônio, atuou como pároco na 
Paróquia São Brás, em Paraí. Em 

Bento, ele assumiu a função até 
então desenvolvida pelo padre 
Ricardo Fontana, que no dia 26 
de fevereiro, tomará posse como 
reitor do Santuário de Caravaggio. 
Padre Volmir se mostra animado 
e feliz por voltar a Bento Gonçal-
ves, local que “aprendeu a amar”. 
“Bento sempre será a minha ci-
dade. Onde estão meus pais e 
minha história. Enfrentaremos 
desafios, porque cidades grandes 
têm as suas complexidades. Mas 
buscaremos ser um sinal de vida 
e esperança a todos. Eu tenho 
essa vontade de ajudar a manter 
o espírito cristão, dialogar e plan-
tar uma semente de esperança, 
principalmente durante esse 
período de pandemia”, declara.  
Questionado sobre a polarização 
do mundo, diante de pautas po-
líticas, religiosas e sociais, padre 
Volmir reflete sobre o fenômeno 
do pêndulo do relógio. “Às vezes o 
pêndulo está de um lado e, por al-
gum motivo, pode ir para os outros. 
Mas se agora estamos nos separan-
do, se agora achamos que somos o 
centro do mundo e que apenas o 
nosso jeito de pensar está correto, 
amanhã vamos precisar dos ou-
tros. E ao precisarmos dos outros, 
vamos reaprender a dialogar, a 
perdoar e também reaprender os 
valores de uma sociedade. Nós nos 
realizamos, também, na medida 
em que fazemos os outros felizes”, 
analisa. “Que possamos nos ajudar 
a superar esse momento triste e 
recomeçar. Que possamos nos ani-
mar uns aos outros”, finaliza.

Eduarda Bucco

Serra em luto
Aos 69 anos, morre padre Izidoro Bigolin

Morreu na noite de terça-
-feira, 15/02,  o padre Izidoro 
Bigolin, aos 69 anos. Ele passava 
por tratamento contra o câncer 
em Caxias do Sul.

Natural de Nova Roma do 
Sul, ele dedicou 25 anos de sua 
missão à Paróquia Santo An-
tônio, em Bento Gonçalves, de 
1983 a 1989 e de 1996 a 2014. 
Atualmente era pároco da Paró-
quia São Pio X, em Caxias do Sul.

O velório aconteceu na Pa-
róquia São Pio X, em Caxias do 
Sul e, sem seguida, seu corpo foi 
transladado para a Capela Nos-
sa Senhora do Carmo – Linha 
Castro Alves, em Nova Roma do 
Sul, onde foi celebrada a Missa 
de Exéquias. O sepultamento foi 
realizado no cemitério da mesma 
comunidade.

No Santuário Santo Antô-
nio, as missas de quarta-feira, 
16/02, foram celebradas em 
sua memória.

A comunidade de Bento e 
região lamentaram a morte de 
Bigolin. Sua missão e seus rele-
vantes serviços prestados ao mu-
nicípio foram reconhecidos em 
2013, quando, junto com o Jor-
nalista Fabiano Mazzotti, Bigolin 
recebeu a Portaria de Louvor e 
Agradecimento, pela publicação 
do livro “Amém - Igrejas e Ca-
pelas desta Terra” que resgatou 
a história religiosa de capelas e 
igrejas de Bento Gonçalves. Em 
2015, foi novamente homena-
geado, com a Medalha Aristides 
Bertuol, pelos relevantes servi-
ços prestados à comunidade de 
Bento Gonçalves.

Biografia
Padre Izidoro Bigolin, filho de Avelino Eugênio Bigolin e Fandila Baldin, 
nasceu aos 12 de novembro de 1952, em Nova Roma do Sul. Em 1965 
ingressou na Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência, 
em Porto Alegre. Após os estudos secundários, tornou-se seminarista 
diocesano, passando a residir no Seminário Maior São Lucas, em Via-
mão. Cursou Filosofia na Faculdade de Filosofia Imaculada Conceição, 
em Viamão  e Teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Gran-
de do Sul (PUCRS), em Porto Alegre. Foi ordenado sacerdote em 17 
de dezembro de 1978, por dom Luiz Colussi, em Nova Roma do Sul, 
com o lema sacerdotal: “Não venho para ser servido, mas para servir” 
(Mt 20,28).
Iniciou seu ministério presbiteral como assistente dos seminaristas 
no Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, em Caxias do Sul 
(1979-1982); foi membro da equipe sacerdotal da Paróquia Santo An-
tônio, em Bento Gonçalves (1983-1989); realizou Curso de Especiali-
zação e Mestrado em Liturgia na Faculdade Assunção, em São Paulo 
(1990-1991), período em que auxiliou na Paróquia São Paulo Apóstolo 
– Jardim Zaira, em Mauá (SP). Em 1992 realizou o Curso de Espiritua-
lidade Sacerdotal no Centro Internacional de Animação Missionária, 
em Roma. Foi Reitor do Seminário Maior São Lucas, em Viamão (1992-
1996), período em que lecionou Liturgia no Seminário de Viamão, na 
Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana (ESTEF) e na 
(PUCRS), e atuou como coordenador diocesano e regional de liturgia.
Em 1996 foi nomeado coordenador da Equipe Sacerdotal da Paróquia 
e Santuário Santo Antônio, em Bento Gonçalves, onde permaneceu 
até 2014. Desempenhou a missão de Vigário Geral da Diocese de Ca-
xias do Sul (2011-2016). Desde fevereiro de 2015 era o pároco da Paró-
quia São Pio X, em Caxias do Sul.
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 SERRA
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Padre visitou o SERRANOS-
SA na última sexta-feira, 
11/02
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

RUQS
EMANCIPAR
CADARABE

RAFRUSTAN
ODIARSEDE

AOUVAOG
ASSEGURADO

TABUIEC
RSAARAI
APISTOLA
MARSABER

MEMORAVEL
NAVEOLUC
TRANCAFIA

POROSASTAL

O

Renova-
ção dos

dados dos
clientes

Inte-
grantes
da máfia

(fem.)

Local da
prática de

vôlei

Rever
acordo

financeiro 

Tornar
indepen-

dente

Cadete
(abrev.)

Classe
(?): elite
econô-
mica

Afirmado
com

certeza

Cozinha
o bolo

no forno

O camisa
dez do Te-
tra (fut.)

Proibição
imposta
por uma

sociedade

Tinta para
pintar

sepulturas

(?)
espacial:
foguete

(?) qual:
exata-
mente

o mesmo

Povo do
deserto

A fronteira
sul do Brasil

Sentir
profunda
aversão 
Para o

Prende;
encarcera

Espon-
josas

Célebre;
notável

Risos (na
internet)

Cada
porção do

oceano

Arma de fo-
go portátil

Prendo
com nó

Vogais de
"casa"

Teste es-
colar (pl.)

Fruto
usado na 

fabricação
do vinho

Conhecer 
Animal

que puxa
trenós

Bronzeado,
em inglês

Veste
indiana

Roupão
(bras.)

Tabuleiro

Sufixo de
"formol"

Césio
(símbolo)

Ulysses 
Cruz, diretor
Consoantes
de "foto"

Moradas
indígenas
Pasta pa-
ra canapé

Dia da
Malhação
de Judas

Deslizar
na onda
Vontade
de beber

3/tan. 4/sari. 6/quadra. 9/trancafia. 10/assegurado.
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Quel Konrad
@nacaronadaquel

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br

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

Pizza Place
Música ao vivo, área kids  e a qualidade do ro-
dízio de pizzas da Pizza Place foram destaques 
no Jantar Sob as Estrelas. Nos registros, o anfi-
trião da noite, José Gava, e os clientes curtindo 
o jantar ao ar livre. 

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.

Fotos: Ana Paula Ribeiro Chies

O Jantar sob as Estrelas 2022 foi o ponto de encontro de mais de 15 mil pessoas na 
sexta-feira, 11/02, na Via Gastrô, em Bento Gonçalves. Nem mesmo a forte chuva de 
quase uma hora impediu que moradores, turistas e empreendedores se unissem em tor-
no de uma programação que proporcionou experiências ao ar livre. Na rua, nas calçadas 
e nas praças, e também no interior dos estabelecimentos, o público teve a oportunidade 
de comer, beber, dançar, cantar, comprar e contemplar tudo à sua volta. Ao percorrer 
1,2 quilômetro, entre as avenidas Herny Hugo 
Dreher e Planalto, e entorno, foi possível ver 
o contentamento das pessoas, ansiosas por 
momentos como este. Foram seis horas de 
um misto de alegria, curiosidade, envolvimen-
to e alto astral, proporcionados por mais de 
100 empreendimentos numa ação liderada 
pelo Sindicato Empresarial de Gastronomia e 
Hotelaria Região Uva e Vinho (SEGH).

Jantar Sob as Estrelas

Quem passou pela Agratto Ristorante pode viver 
diferentes experiências: na rua, risotos, massas, es-
petinhos, chopp e espumantes; já na área interna, 
mini rodízio de filés, risotos e massas. O ambiente 
convidativo foi o ponto alto da noite.

Agratto Ristorante

Agratto Ristorante
Av. Planalto, 855 Bairro - São Bento
Telefone: 3701-4200
Redes sociais: Agratto Ristorante

Pizza Place: Avenida Planalto, n° 775 - 
São Bento, Bento Gonçalves
Telefone: 3698-3603 - 
Redes sociais: Pizza Place

Becco 54
Os fãs dos bowls do Becco 54 marcaram presença no es-
paço do restaurante no Jantar Sob as Estrelas. Além do 
carro-chefe da casa, também foram servidos batatas e 
choripans, acompanhados de chopp, além de vinhos e es-
pumantes da Área 15, parceria do Becco no evento.

Becco 54 Bar e Cozinha
Rua Xingu, 865 - São Bento, Ben-
to Gonçalves
Telefone: 99105-5422
Redes sociais: Becco 54
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Agratto Ristorante
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ADVOGADA | OAB/RS 98.202

ADVOGADA | OAB/RS 110.426

Rua Visconde de São Gabriel, 392, sala 72,
Edifício São Gabriel, Cidade Alta, BG |  54 3125 0759

54 99959 9512 | 54 98435 7252

TRABALHISTA • INSS • ALIMENTOS • DIVÓRCIOS
INVENTÁRIOS • CONTRATOS • CONSUMIDOR • COBRANÇAS

Matriz: (54) 3453 6516
Rua Caxias do Sul, 527, Glória

Filial 1: (54) 3453 1713
Rua Marcos Valduga, 232 ,

Santa Helena
Filial 2: (54) 3453 6161

Rua Carlos Cembranel, 28,Rua Carlos Cembranel, 28,
Santa Marta

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

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

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

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 002/2022

OO Município de Monte Belo do Sul, torna público, 
que nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de fevereiro de 
2022, das 8h às 11h, e das 13h30min às 16h, na 
sede da Prefeitura Municipal, a Comissão irá 
receber os currículos para contratação dos 
seguintes cargos temporários: Professor de Séries 
Iniciais (20 h); Atendente de Creche (30 h); 
MerendeiraMerendeira / Servente (40 h); Odontóloga (40 h) e 
Psicólogo (20h). Edital e anexos disponíveis no 
mural da Prefeitura e no portal:  
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/concurso/c
at/13 . 

Monte Belo do Sul, 17 de fevereiro de 2022. 
Adenir José Dallé
Prefeito 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.
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3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

NO CORAÇÃO DA CIDADE
54 3452 2755

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

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
BATALHÃO PRESIDENTE GEISEL

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA, POR MEIO DA MODALIDADE DE 
COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL – PAB

1.1. A Organização Militar acima indicada está realizando chamada pública, 
visando à aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 
empreendedor rural, destinado ao atendimento da Modalidade Compra 
Institucional do Programa Alimenta Brasil, com dispensa de licitação, 
conforme disposições do edital. Os interessados deverão apresentar a 
documentação para habilitação e Proposta de Venda até o dia 04 de março de 
2022, às 12h, no 6º Batalhão de Comunicações. 
2.2. O edital e seus anexos poderão ser adquiridos na íntegra através do site do 6º 
Batalhão de Comunicações (www.6bcom.eb.mil.br) no menu “Serviços – 
Agricultura Familiar" ou contatar a Seção de Aquisições, Licitações e 
Contratos, pelo correio eletrônico salc@6bcom.eb.mil.br, pelo telefone (54) 
3452 1633, ramal 5263, para receber maiores informações. 

Bento Gonçalves, RS, 16 de fevereiro de 2022.
DANIEL MICHEL NAJM LOMBELO – Tenente-Coronel

Ordenador de Despesas do 6º Batalhão de ComunicaçõesOrdenador de Despesas do 6º Batalhão de Comunicações

Eu, Itamir Frare, pelo presente TERMO DE 
RETRATAÇÃO PÚBLICA,  venho a público 
RETRATAR-ME, das ofensas proferidas contra a 
pessoa do Sr. GUILHERME RECH PASIN, 
publicadas através de comentário inverídico, 
calunioso e difamatório nas redes sociais, o que 
causou uma situação negativa quanto à imagem do 
Sr.Sr. GUILHERME RECH PASIN,  reconhecendo 
não serem verídicas as afirmações compartilhadas. 
Peço desculpas ao Sr. GUILHERME RECH PASIN  
pelos transtornos causados, servindo à presente 
NOTA DE RETRATAÇÃO PÚBLICA para 
restabelecer a verdade da idoneidade do ofendido, 
consoante acordo firmado nos autos de n° 
9002470-73.2020.8.21.0005,9002470-73.2020.8.21.0005, do Juizado Especial 
Cível da Comarca de Bento Gonçalves/RS.

“Eu, FATIMA NALIN MERLO, pelo presente TERMO 
DE RETRATAÇÃO PÚBLICA, venho a público 
RETRATAR-ME das ofensas proferidas contra as pessoas 
do Sr. AMARILDO LUCATELLI, Sr. GUILHERME 
RECH PASIN e Sr. SIDGREI ANTÔNIO MACHADO 
SPASSINI, publicadas através de compartilhamento de 
imagem com conteúdo inverídico, calunioso e difamatório, 
nana rede social “Whatsapp”, o que causou uma situação 
negativa quanto à imagem do Sr. AMARILDO 
LUCATELLI, Sr. GUILHERME RECH PASIN e Sr. 
SIDGREI ANTÔNIO MACHADO SPASSINI, 
reconhecendo não serem verdadeiras as afirmações 
compartilhadas. Peço desculpas ao SR. AMARILDO 
LUCATELLI, SR. GUILHERME RECH PASIN E DR. 
SIDGREISIDGREI ANTÔNIO MACHADO SPASSINI pelos 
transtornos causados, servindo a presente NOTA DE 
RETRATAÇÃO PÚBLICA para restabelecer a verdade da 
idoneidade dos ofendidos, consoante acordo firmado nos 
autos de nº 9002394-49.2020.8.21.0005, do Juizado 
Especial Cível da Comarca de Bento Gonçalves/RS.”

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 – Objeto: contratação de 
empresa para perfuração de poço tubular profundo para captação de água 
subterrânea no município de Santa Tereza/RS Data de abertura: 04/03/2022, às 
9h.
EDITALEDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 – Objeto: aquisição de uma 
roçadeira hidráulica articulada e uma enxada rotativa para a Secretaria 
Municipal de Agricultura, com recursos do convênio MAPA Nº 911130/2021. 
Data de abertura: 09/03/2022, às 9h. A sessão pública será realizada no site 
www.gov.br/compras.
RETIFICA-SERETIFICA-SE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 – Objeto: 
registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios para alimentação 
escolar. Nova data de abertura: 07/03/2022, às 9h. A sessão pública será 
realizada no site www.gov.br/compras.
RETIFICA-SE EDITAL 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 CONCORRÊNCIA Nº001/2022 – Objeto: contratação de 
instituição financeira para processamento e gerenciamento da folha de 
pagamento dos servidores públicos do município de Santa Tereza, com 
exclusividade, pelo período de 60 (sessenta) meses, em conformidade com as 
disposições do edital, bem como as expressas na LEI Nº 8.666/93.”. Data de 
abertura: 23/03/2022, às 9h.

Santa Tereza/RS, 18 de fevereiro de 2022. 
Gisele CaumoGisele Caumo

Prefeita Municipal

Alteração 03 - 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 22 de 
fevereiro de 2022, às 9h (horário de Brasília). Edital 
e e seus anexos encontram-se disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br. Informações 
adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051. 

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

 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

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
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SÁB

P A R T I C I P A Ç Ã O  D E
C A R R O S  A N T I G O S

I N G R E S S O S  P A R A
O  E V E N T O  R $  2 0

( D I S P O N Í V E L  A P E N A S  N A  H O R A )

19 FEV
17h30

Em meio a um cenário natural privilegiado, o Terras Grass Concert fez pulsar o coração do Vale 
dos Vinhedos ao som de muita música, desde a abertura de seu garden ao público, no final do 
ano que passou. 

O funcionamento fixo do espaço é aos sábados e domingos a partir das 14h, com tempo bom, 
mas é importante ficar de olho nas atrações de verão, quintas e sextas a partir das 18h têm o 
"happy-hour" do Terras – música ao vivo é marca registrada do estabelecimento e acompanha 
todo conceito de descontração ao ar livre que o bar oferece. 

AlémAlém das atrações musicais, o Terras tem carta de bebidas com chopes, espumantes, vinhos e 
drinks. Pra quem quer beliscar a casa conta com deliciosas pizzas, empanadas, quiches e 
snacks. 

Não é necessário reserva, mas vale chegar cedo para garantir um lugar bacana no deck ou nos 
confortáveis tapetes que ficam dispostos em meio ao fantástico garden arborizado, depois é 
só curtir o pôr do sol lindo do Vale dos Vinhedos. O Terras Grass fica no 8 da Graciema, número 
770, ao lado do Condomínio Parque dos Vinhedos e em frente ao Cini Microcars Collection. 

terrasgrassconcert

54 99973 6433
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Vestibular UCS
2022 chegou e com ele as inúmeras opor-

tunidades de ingressar em uma das melhores 
universidades do Brasil e reconhecida inter-
nacionalmente: a UCS. Na UCS você conta com 
a segurança de integrar uma instituição com 
mais de 50 anos de experiência aliada a uma 
visão moderna, dinâmica e inovadora de for-
mação profissional e humana.

Com mais de 100 mil pessoas formadas, a 
UCS tem como missão fundamental contribuir 
com a realização de propósitos de vida. Seja o 
protagonista da sua história: estude na UCS! 
Provas semanais on-line todas as segundas e 
quintas. 

Faça o Técnico 
em Segurança 
do Trabalho

Nos últimos anos, uma das áreas que teve 
grande evidência foi a da Segurança no Traba-
lho. A pandemia nos mostrou a importância 
dos cuidados básicos com a saúde e a higiene 
pessoal e o quanto o profissional da segurança é 
importante neste contexto.

O técnico em Segurança do Trabalho cola-
bora para a prevenção de riscos no ambiente 
profissional, desenvolvendo ações que garan-
tam a integridade física e a saúde das pessoas e 
promovendo a divulgação das normas de segu-
rança da empresa.

O Campus Bento da UCS está com inscrições 
abertas para mais uma turma visando à forma-
ção destes profissionais, que poderão atuar em 
empresas e demais locais onde a legislação de-
termine a presença do técnico em Segurança 
do Trabalho. As aulas ocorrerão de segunda a 
sexta, das 19h30 às 22h30, com início previsto 
para março. 

Registrar atos e fatos administrati-
vos, demonstrativos da situação patri-
monial e financeira das organizações; ad-
ministração em informações gerenciais; 
mensuração econômico-financeira, ela-
boração de diagnósticos e proposições 
de alternativas para as tomadas de deci-
sões. Essas são as principais atribuições 
do profissional da contabilidade, uma 
área sempre em evidência, uma vez que 
este profissional é de suma importância 
na sobrevivência das organizações.

O graduado em Ciências Contábeis 
pode atuar em empresas públicas e pri-
vadas; industriais, comerciais, prestado-
ras de serviços e financeiras. Também 
pode atuar como profissional liberal.
Se você tem interesse nesta área, 
que está em evidência no mercado, 
vem pra UCS! Mais informações 
sobre o curso converse conosco pelo 
WhatsApp: (54) 99626 2771.

Ciências contábeis? Na UCS Bento tem!

Informe-se e inscreva-se em www.ucs.br/site/vestibular/
Acesse o QR-Code, conheça os cursos da UCS Bento ou  con-

tate-nos através dos números de WhatsApp (54) 99919 3141 e 
(54) 99626 2771.

Técnico em 
Enfermagem com 
inscrições abertas

O Campus Bento da UCS está com as inscri-
ções abertas para o Curso Técnico em Enferma-
gem. Estudando na UCS, o aluno tem à disposição 
toda estrutura do campus, além de laboratórios 
exclusivos para o curso, como o de Anatomia e o 
de Habilidades. Além disso, a universidade man-
tém uma parceria com o Hospital Tacchini para 
apoio às aulas práticas.

O técnico em Enfermagem tem um amplo 
campo de atuação dentro do segmento da saúde, 
como hospitais, clínicas, instituições públicas ou 
privadas, prestação de serviços, unidades básicas, 
laboratórios de análises clínicas e unidades de 
diagnóstico, empresas de atendimento domiciliar, 
consultórios médicos, clínicas estéticas, creches, 
escolas além da atuação de forma autônoma.

A duração do curso é de quatro semestres 
mais estágio curricular obrigatório. A previsão de 
início das aulas é para março, sendo ministradas 
de segunda a sexta, das 19h30 às 22h30. O pré-
-requisito para inscrição é ter concluído ou estar 
cursando a 3ª série do Ensino Médio.

Informações 
e inscrições, 
acesse o 
QR-Code:

Saiba mais 
acessando o 
QR-Code:

A UCS é pra VOCÊ que aproveita a nota do ENEM

A UCS é pra VOCÊ que 
aproveita a nota do ENEM

Aproveite a sua nota do Enem 
para entrar na UCS. Ganhe descontos 
exclusivos nas mensalidades dos dois 
primeiros semestres, de acordo com o 
seu desempenho no Exame.

A promoção é válida para novos 
alunos, então, não perca mais essa 
oportunidade de cursar sua gradua-
ção em uma das universidades mais 
bem conceituadas do país.

Acesse www.ucs.br, ou contate-
-nos através do WhatsApp (54) 
99919 3141.

A UCS é pra você que aproveita as oportunidades: 

faça uma pós na UCS Bento!
Que tal aproveitar que o ano só está come-

çando e buscar uma especialização para dar um 
up no seu currículo e quem sabe buscar uma 
oportunidade melhor no mercado de trabalho?

A UCS Bento oferece várias oportunida-
des. Confira alguma delas:

- Educação Física no Contexto Escolar
- Treinamento Físico da Saúde ao Desem-

penho
- Modelagem, análise e dimensionamento 

de Estruturas com ênfase em Concreto e/ou Aço
- Direito Processual Civil – presencial digital
- Auditoria e Perícia Contábil – presencial 

digital
- Psicologia Sistêmica – presencial digital
- Gestão Estratégica com Foco em Resultados
- Gestão de Pessoas – presencial digital
- Nutrição Funcional e Comportamento Ali-

mentar – presencial digital
Além destes, há uma gama de cursos na mo-

dalidade EAD, para facilitar ainda mais o acesso 
aos estudos e ao tempo disponível pelos interes-
sados.  

Mais informações em www.ucs.br/site/especializa-
cao. Ou contate a área de relações com o mercado, 
pelo WhatsApp (54) 99653 3184.

Cursos: formação Detran
A UCS Bento desenvolve, em parceria com o Detran, os 
cursos de Identificador Veicular Documental e Instrutor de 
trânsito.
Para Identificador Veicular, é necessário ser brasileiro, ter 18 
anos completos impreterivelmente até a data da inscrição no 
curso comprovados por meio de documento oficial de iden-
tificação com foto; ter Ensino Médio completo, apresentando 
o certificado expedido por órgão competente, impreterivel-
mente até a data da inscrição no curso; e ter sido aprovado 
no Exame Psicológico para Fins Pedagógicos.
O curso será realizado de 7 de abril a 30 de julho, às quintas 
e sextas, das 19h30 às 22h20, e aos sábados, das 8h às 12h, 
pelo Google Meet.
Já para Instrutor de Trânsito, é necessário ser maior de 21 
anos; ser portador de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
há, pelo menos, dois anos; ter escolaridade comprovada de 
conclusão do Ensino Médio, autenticada em cartório; e ter 
sido aprovado no Exame Psicológico para Fins Pedagógicos.

As aulas estão previstas para iniciar em 11 de 
abril e encerrar em 5 de julho. O horário é de  
segunda a sexta, das 19h30 às 22h20, pela 
plataforma on-line Google Meet.
Saiba mais pelo WhatsApp (54) 99653 3184. 
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Horóscopo
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Mantenha sua determinação e 
confie na intuição. No roman-
ce, hora de tomar decisões juntos.  
 
Touro – 21/04 a 20/05
Busque aliados e trabalhe em equipe. Na 
paquera, paixão inesperada. A dois, roman-
tismo.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Hora de mudanças e reconciliação. Na 
conquista, surge alguém influente. A dois, 
clima de sedução. 
 
Câncer – 21/06 a 21/07
Procure abrir sua mente no trabalho. No 
campo sentimental, bom dia para falar em 
compromisso.
 
Leão – 22/07 a 22/08
Poderá faturar mais com trabalhos extras. 
Na paquera e no romance, muita sedução 
e paixão.

Virgem – 23/08 a 22/09
Seu entusiasmo e criatividade estarão em 
alta. Nos relacionamentos, seu charme será 
irresistível.

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 8

Pie da preguiçosa
INGREDIENTES
Massa
- 150 g de manteiga em temperatura ambiente
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 1 ovo
- 2 e meia xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 xícara (chá) de amido de milho
- meia colher (chá) de fermento químico em pó
- 1 colher (chá) de canela em pó
Recheio
- 1 lata de leite condensado
- 2 gemas
- 5 colheres (sopa) de suco de limão
- 4 bananas-nanicas em rodelas

MODO DE PREPARO
Massa
Em uma batedeira, bata a manteiga, o açúcar e o ovo 
até formar um creme. Desligue a batedeira, acrescente 
a farinha de trigo, o amido de milho, o fermento em pó 
e a canela em pó e misture com as pontas dos dedos 
até formar uma farofa. Forre o fundo de uma forma de 
aro removível (24 cm de diâmetro) com metade dessa 
farofa e reserve o restante. 

Recheio
Em um recipiente, misture o leite condensado com as 
gemas e o suco de limão. Espalhe metade desse creme 
sobre a farofa que está na fôrma. Coloque sobre o creme 
metade das rodelas de banana, mais creme e o restante 
da banana.ubra com a farofa reservada e leve ao forno 
médio (180°C), pré-aquecido, por cerca de 40 minutos. 
Sirva morna ou fria.

Sete Erros | Respostas na página 8

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

RUQS
EMANCIPAR
CADARABE

RAFRUSTAN
ODIARSEDE

AOUVAOG
ASSEGURADO

TABUIEC
RSAARAI
APISTOLA
MARSABER

MEMORAVEL
NAVEOLUC
TRANCAFIA

POROSASTAL

O

Renova-
ção dos

dados dos
clientes

Inte-
grantes
da máfia

(fem.)

Local da
prática de

vôlei

Rever
acordo

financeiro 

Tornar
indepen-

dente

Cadete
(abrev.)

Classe
(?): elite
econô-
mica

Afirmado
com

certeza

Cozinha
o bolo

no forno

O camisa
dez do Te-
tra (fut.)

Proibição
imposta
por uma

sociedade

Tinta para
pintar

sepulturas

(?)
espacial:
foguete

(?) qual:
exata-
mente

o mesmo

Povo do
deserto

A fronteira
sul do Brasil

Sentir
profunda
aversão 
Para o

Prende;
encarcera

Espon-
josas

Célebre;
notável

Risos (na
internet)

Cada
porção do

oceano

Arma de fo-
go portátil

Prendo
com nó

Vogais de
"casa"

Teste es-
colar (pl.)

Fruto
usado na 

fabricação
do vinho

Conhecer 
Animal

que puxa
trenós

Bronzeado,
em inglês

Veste
indiana

Roupão
(bras.)

Tabuleiro

Sufixo de
"formol"

Césio
(símbolo)

Ulysses 
Cruz, diretor
Consoantes
de "foto"

Moradas
indígenas
Pasta pa-
ra canapé

Dia da
Malhação
de Judas

Deslizar
na onda
Vontade
de beber

3/tan. 4/sari. 6/quadra. 9/trancafia. 10/assegurado.

Libra – 23/09 a 22/10
Respeite seu desejo de se isolar. Na paque-
ra, surge alguém misterioso. A dois, diga o 
que sente.

Escorpião – 23/10 a 21/11 
Sua sorte estará em alta nos jo-
gos. Na relação,  seu charme e 
simpatia atraem as atenções. 
 
Sagitário – 22/11 a 21/12
Sua ambição por sucesso perma-
nece sendo prioridade. No rela-
cionamento, irá buscar segurança. 
 
Capricórnio – 22/12 a 20/01
Investir nos estudos pode ser o ca-
minho. O diálogo será um ótimo 
aliado nas paqueras e no romance.  

Aquário – 21/01 a 19/02
Terá boas inspirações para aumentar seus 
ganhos. No amor, você entenderá exata-
mente o que busca.

Peixes - 20/02 a 20/03
Aumente a cooperação entre os colegas 
e lidere. No amor, será mais fácil revelar o 
que sente.
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Hipnose Condicionativa

É possível melhorar?

HIPNOSE CONDICIONATIVA
TRATAMENTO IMEDIATO, COM POUCAS SESSÕES:

Medos | Ansiedade | Depressão  Insônia
Estresse | Insegurança | Timidez | Obesidade

ADRIELE SOPELSA
Hipnóloga (1605) | Terapeuta Holística (CRT 48203)

Especialização em Psicologia Transpessoal

(54) 99936 4051    | adsopelsa81@gmail.com  
Atendimento em Garibaldi/RS

Após ouvir o relato de sua 
mãe, que havia sentido na pele 
os benefícios das sessões de 
Hipnose Condicionativa, a de-
signer Renata, de 25 anos, deci-
diu experimentar o tratamento 
na esperança de vencer os en-
traves que tanto atrapalhavam 
sua vida. Ela era insegura, ansio-
sa, geralmente chorava sem mo-
tivo e também estava desanima-
da com o seu trabalho. Era uma 
variedade de sintomas e senti-
mentos: aperto no peito, inquie-
tude, medo de fazer determina-
das atividades, tristeza e culpa. 
Renata acreditava que atra-
vés da Hipnose Condicionativa 
teria resultados satisfatórios, 
visto que tinha notado melho-
ras significativas em sua mãe, 
o que a deixou surpreendida. 
A evolução no tratamento era 
percebida por ela a cada ses-
são. Sentimentos de calma, 
alegria, motivação e coragem 
começaram a predominar 
constantemente no seu dia a 
dia. Sua autoestima também 
melhorou, começou a se amar 
e se aceitar mais. “Pude obser-
var inúmeros benefícios, entre 
os quais, o controle das emo-
ções, aceitar aquilo que acon-
tece e a viver muito mais tran-
quila e feliz”, destaca Renata. 
A Hipnoterapeuta de Garibal-
di, Adriele Sopelsa, considera 
a Hipnose Condicionativa um 
tratamento efetivo que promo-
ve resultados fantásticos com 
algumas sessões, por tratar di-

retamente as causas emocionais 
que originam determinados 
comportamentos e sentimentos 
negativos. “Isso significa a me-

lhora de inúmeras queixas que 
impedem uma vida mais ple-
na, harmoniosa e feliz”, detalha 
Adriele.

Inscrições para processo seletivo de 
biólogo, psicopedagogo e motorista 
encerram nesta sexta-feira

Vagas na prefeitura

Estão abertas desde a última 
segunda-feira, 14/02, e seguem 
até a sexta-feira, 18/02, as inscri-
ções para processo seletivo sim-
plificado da prefeitura de Bento 
Gonçalves visando à contratação, 
por prazo determinado, de dois 
cargos de Biólogo, cinco cargos na 
categoria funcional de Psicopeda-
gogo e 12 cargos na categoria fun-
cional de Motorista.

As inscrições serão recebidas 
exclusivamente pela Comissão 
designada, junto à Secretaria de 
Administração do Município de 
Bento Gonçalves, localizado rua 
Marechal Deodoro, 70, Centro – 
Bento Gonçalves (Prédio da Pre-
feitura) no período de 14 a 18 de 
fevereiro de 2022, das 9h às 11h e 
das 13h30 às 16h.

Saiba mais sobre os cargos

Biólogo
Processo Seletivo Simplificado visando à contratação, por prazo 
determinado, de 2 cargos na categoria funcional de Biólogo. A car-
ga horária é de 40h, será pago mensalmente o vencimento fixado 
em R$ 6.320,89.

Psicopedagogo
Processo Seletivo Simplificado visando à contratação, por prazo 
determinado, de 5 cargos na categoria funcional de Psicopedago-
go. Carga horária 20 horas, necessário ter especialização em Psico-
pedagogia, salário R$ 2.328,72.

Motorista
Processo Seletivo Simplificado visando à contratação, por prazo 
determinado, de 12 cargos na categoria funcional de Motorista. A 
carga horária é de 40 horas e o vencimento fixado é de R$ 2.059,41.

UCS retoma atividades acadêmicas no dia 3 de março

Aulas presenciais 

As atividades acadêmicas do 
primeiro semestre letivo 2022 
da Universidade de Caxias do 
Sul serão retomadas no dia 3 de 
março, com presencialidade. As 
disciplinas programadas para a 
modalidade presencial ocorrem 
nos locais de aula, nos campi, e 
as síncronas on-line ou EaD, a 
distância.

A programação leva em con-
ta os protocolos sanitários dos 
órgãos públicos, podendo ser 
alterada mediante determinação 
legal, e será devidamente sub-
metida à ciência das autoridades 
competentes.

Segue como prioridade a pre-
servação da segurança de estu-
dantes, professores, funcionários 

e toda a comunidade, de forma 
que a retomada ocorre sob pro-
tocolos de biossegurança que en-
volvem uso obrigatório de más-
caras e distanciamento social. A 
Instituição recomenda que todos 
os estudantes estejam vacinados, 
conforme preconiza a Campanha 
Nacional de Vacinação contra a 
Covid-19.
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Previsão do tempo

19/02
14º
30º

Sol e aumento de nuvens 
pela manhã. Pancadas de 

chuva à tarde e à noite

18/02
15º
29º

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

20/02
15º
31º

Sol com 
algumas nuvens. 

Não chove.

Sol com 
algumas nuvens. 

Não chove.

Destaques sociais
Jantar Sob as Estrelas reúne mais de
15 mil pessoas na via gastrô de Bento

Quel Konrad| 8

Vinho Encanado inicia edição 
especial neste fim de semana

Especial Bento em Vindima

Programação ocorre 
entre os dias 18 e 
20 de fevereiro, na 
Via del Vino, com 
distribuição gratuita 
de suco de uva

Um dos atrativos mais po-
pulares da história da Festa 
Nacional do Vinho (Fenavinho) 
ganha edição especial neste fim 
de semana, na Via Del Vino em 
Bento Gonçalves. O Vinho Enca-
nado chega em formato especial 
para celebrar seus 55 anos de 
história – mesma idade que a fes-
ta completa em 2022 –, repleto 
de atrações artístico-culturais e 
oferecendo um brinde inédito: o 
suco de uva será distribuído gra-
tuitamente aos convivas.

Integrante da programação 
do Bento em Vindima, organiza-
da pela prefeitura de Bento Gon-
çalves, o evento reunirá diversos 
artistas locais durante os três 
dias do Vinho Encanado, abrindo 
uma janela para a apresentação 
de músicos locais mostrarem a 

identidade cultural do município.
As bebidas servidas na Casa 

do Vinho Moysés Michelon – no-
meada assim em homenagem 
ao primeiro presidente da Fe-
navinho – serão fornecidos pela 
Cooperativa Vinícola Aurora, 
nesta edição especial. O suco, es-
pecificamente, também será todo 
doado pela Cooperativa Vinícola 
Aurora.

Na edição especial do Vinho 
Encanado, o vinho será comercia-
lizado por R$ 8 a dose de Aurora 

Moscato; R$ 10 a dose Aurora 
Merlot e pelo combo especial 
de R$ 15 para primeira compra 
(com aquisição de taça de acríli-
co mais uma dose de vinho, tinto 
ou branco). A dose de vinho é de 
150 ml. A taça pode ser adquirida 
também individualmente, por R$ 
10. Quem quiser apreciar mais 
suco de uva, além da dose for-
necida sem custo na degustação, 
poderá adquirir doses de 200 ml 
pelo valor de R$ 5.

Durante o fim de semana 

será possível assistir, também, 
ao desfile alegórico “O Mundo do 
Vinho”, uma ode à cultura local, 
promovida pelo Poder Público 
local – e cuja programação conta 
com a participação de um carro 
temático da Festa Nacional do 
Vinho. A Fenavinho inicia, assim, 
a programação de sua 17ª edição, 
que culmina com o espaço Vila 
Típica, aberto ao público entre os 
dias 9 e 19 de junho, no Parque 
de Eventos, conjuntamente com a 
ExpoBento.

Atrações

Sexta-feira, 18/02
18h: abertura
19h: Inês Rizzardo
20h: Cavatappi

Sábado, 19/02
15h: Gilmar Dias
17h: Irmãos Manzoni
 & Juliano
19h: Zo Garrafon
21h: Beto Malheiros 
e Tobias

Domingo, 20/02
16h: Orquestra de 
Sopros de Faria Lemos
17h30: Desfile Alegórico 
'O Mundo do Vinho'
19h: The Moça

Foto: César Silvestro

Fimma e Movelsul estão com 
espaços 100% comercializados

500 marcas

Voltadas para a cadeia de ma-
deira e móveis, as tradicionais fei-
ras de negócios Fimma e Movelsul 
já estão com 100% dos espaços 
comercializados. Pela primeira vez 
realizadas em conjunto, de 14 a 
17 de março elas reunirão mais de 
500 marcas no Parque de Eventos 
de Bento – atraindo arquitetos, 
lojistas, designers, marceneiros e 

compradores do Brasil e do exte-
rior. Esse será o primeiro grande 
encontro do setor desde o início da 
pandemia, simbolizando a retoma-
da de bons negócios, networking e 
oportunidades de inovação.

On-line e gratuito, o credencia-
mento para visitantes já está dis-
ponível nos sites fimma.com.br ou 
Movelsul.com.br .

Na última quinta-feira, 
17/02, os representantes do Gru-
po Andreazza Mateus Pradella, 
Supervisor Regional, e Felipe 
Andreola, head de Marketing e 
Comunicação, visitaram as no-
vas instalações da Apae de Ben-

Troco Solidário
Andreazza repassa R$ 5 mil para a Apae

to para a entrega simbólica de 
cheque no valor de R$ 5 mil, ar-
recadados através da campanha 
“Troco Solidário”. O montante foi 
doado pelos clientes nos úiltimos 
três meses de 2021 nas duas uni-
dades do Andreazza de Bento.


