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No meio da rua Em Bento

Abordagem de vendedores no 
Vale dos Vinhedos divide opiniões

Geral | 2 e 3

SERRANOSSA flagrou representantes de empreendimentos de novo resort abordando veículos em 
diferentes pontos do Vale. Empresa afirma que não orienta a equipe de vendas a realizar estas 
abordagens. Já Secretário de Turismo de Bento alerta que comportamento não é bom nem para 
negócios, nem para o roteiro turístico. Assunto repercutiu nas redes sociais e divide opiniões.
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Abordagem de vendedores incomoda 
moradores e turistas no Vale dos Vinhedos

Para venda de cotas de multipropriedades

SERRANOSSA flagrou 
representantes de 
empreendimentos de 
novo resort abordando 
veículos em diferentes 
pontos do Vale. 
Empresa afirma que 
não orienta a equipe 
de vendas a realizar 
estas abordagens. Já 
Secretário de Turismo 
de Bento alerta que 
comportamento não 
é bom nem para 
negócios, nem para o 
roteiro turístico.

Raquel Konrad
Prática frequente em grandes 

centros turísticos, a abordagem de 
vendedores oferecendo imóveis e 
oportunidades de negócios che-
gou a Bento Gonçalves e tem sido 
motivo de críticas de moradores e 
turistas. O SERRANOSSA flagrou na 
semana passada diversos vendedo-
res de um resort que irá se instalar 
no Vale dos Vinhedos abordando 
pessoas e veículos que circulam 
pela rota turística.

Sentados em pontos de ônibus 
ou em pé à beira da estrada, os re-
presentantes das empresas visuali-

zam os veículos e caminham para 
o meio da rua sinalizando para que 
os motoristas reduzam a velocida-
de. Identificados com a roupa do 
empreendimento, os vendedores 
falam sobre os negócios e convi-
dam os turistas para conhecerem 
o showroom do futuro hotel, que 
está localizado logo adiante.

A abordagem, no entanto, tem 
incomodado moradores e turistas. 
Uma moradora do Vale dos Vinhe-
dos, que prefere não se identificar, 
comenta que a presença destes 
profissionais mudou a rotina da 
comunidade. “Aqui é um lugar tran-
quilo. Passam os carros, às vezes 
alguns moradores caminhando, 
mas nunca tinha gente parada o 
dia todo na rua, rindo, conversan-
do e circulando. Estou sempre com 
a casa fechada”, comenta.

Um turista que tentou ser pa-
rado falou sobre o desconforto da 
abordagem. “Em Gramado e Cane-
la eu já tinha visto acontecer, mas 
aqui em Bento não. A gente vem 
com frequência passear pelo Vale, 
porque nossa filha mora na cidade. 
Mesmo identificados, ficamos com 
receio de baixar o vidro. Tem tanta 
gente maldosa e tanto golpe sendo 
aplicado que entendo ser perigo-
so”, disse.

RUIM PARA OS 
NEGÓCIOS E PARA A ROTA
O SERRANOSSA entrou em 

contato com os representantes do 

empreendimento, enviou as fotos 
das abordagens e questionou so-
bre a prática na cidade. A asses-
soria de comunicação da Mundo 
Planalto, responsável pela comer-
cialização da Castelos do Vale, 
enviou o seguinte comunicado: 
“A Mundo Planalto, empresa com 
grande experiência e expertise no 
mercado de multipropriedade, atu-
almente atuando em Bento Gonçal-
ves, na comercialização de cotas do 
novo empreendimento Castelos do 
Vale Resorts, no Vale dos Vinhedos, 
declara que: de maneira alguma 
orienta sua equipe de vendas a 
abordar turistas e moradores do 
munícipio para realizar a comer-
cialização de cotas. A abordagem é 
uma iniciativa individual por par-

te de funcionários da equipe, que 
será novamente orientada a não 
agir dessa maneira, pois não reflete 
a postura da empresa”.

O secretário de Turismo de 
Bento Gonçalves, Rodrigo Parisot-
to, destaca que se os profissionais 
estão na rua, “infelizmente não há 
o que se fazer”. No entanto, ele afir-
ma que a prefeitura pode orientar 
que a iniciativa do empreendimen-
to não é boa para o negócio. “Toda 
abordagem que é agressiva, a meu 
ver, pode mais prejudicar do que 
beneficiar qualquer empreendi-
mento que esteja realizando ven-
das de suas unidades. Vemos isso 
em vários destinos turísticos que 
possuem hotéis que promovem 
esse formato de negócio. Precisa-

mos sempre estar atentos, porque 
abordagens exageradas também 
podem trazer prejuízos para o 
destino turístico e onde todos de-
veriam ganhar, acabam por gerar 
prejuízos de imagens que por mui-
tas vezes são irreversíveis. Muita 
cautela e equilíbrio são os melho-
res caminhos para efetivamente 
haver êxito em qualquer ação”, 
pontuou.

PARCERIA COM 
EMPREENDIMENTOS 
Além de ocupar as ruas, os 

vendedores também estão nas 
portas de muitos estabelecimentos 
da cidade. O SERRANOSSA apurou 
que hotéis, padarias e restaurantes 
estão autorizando, através de par-

ceria com esses novos empreendi-
mentos, que vendedores abordem 
turistas em frente a seus negócios.

Maxuel Sales, diretor Regional 
de Vendas de outra empresa que 
irá se instalar no Vale dos Vinhe-
dos, explica que as abordagens 
ocorrem prioritariamente dentro 
de outros hotéis da mesma rede. 
“Em menor escala, temos aborda-
gens em pontos turísticos e comer-
ciais, de forma estratégica e regu-
lamentada junto aos proprietários 
e autoridades locais. A abordagem 
ocorre pessoalmente na grande 
maioria dos casos, apesar de ter-
mos implantado recentemente o 
agendamento via telefone a clien-
tes do hotel. Este modelo ainda 
está em avaliação”, explicou.

Em pé à beira da estrada, os representantes das empresas visualizam os veículos e caminham para o meio da rua sinalizan-
do para que os motoristas reduzam a velocidade. Quem para é convidado para conhecer showroom do resort

Fotos: Raquel Konrad



SERRANOSSA | Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 3

Na internet, abordagem de vendedores divide opiniões

Após a publicação 
desta reportagem no 
site do SERRANOS-
SA, centenas de lei-
tores manifestaram 
suas opiniões em 
relação à novidade 
em abordagens para 
vendas em Bento 
Gonçalves. Enquanto 
alguns relatam des-
conforto em ter que 
parar o carro e tam-
bém demonstram 
preocupação com a 
imagem do Vale, ou-
tros apontam que os 
vendedores são edu-
cados, que a parada 
não é obrigatória e 
que eles “só estão 
trabalhando”. Confira 
alguns comentários.

O objetivo dos vendedores é 
oferecer um novo modelo de negó-
cios que chega a Bento Gonçalves: 
o de multipropriedades. O formato 
já é oferecido por, pelo menos, três 
resorts que vão se instalar na cida-
de. De acordo com Sales, o concei-
to de multipropriedade possibilita 
a aquisição de imóveis para férias 
de modo otimizado, onde cada fa-
mília adquire a quantidade de dias 
necessários de acordo com o perfil 
de férias, pagando o proporcional 
a sua utilização. “A diferença para 
um hotel se dá justamente no pro-
pósito de transformar o valor gas-
to em férias, em patrimônio, uma 
vez que concluído o pagamento 

Qual o conceito de multipropriedades?
da fração o benefício permanece 
como patrimônio através de sua 
escritura individualizada”, detalha.

De acordo com o gestor, as 
cotas no modelo da empresa são 
oferecidas em sete e 14 diárias 
anuais e os valores variam en-
tre R$ 40 mil a R$ 99 mil. “Bento 
Gonçalves tem o desafio de ser 
um destino com menor volume 
turístico, quando comparado a 
destinos mais maduros, como por 
exemplo Gramado. Porém é uma 
região de atrativos únicos e que 
vem crescendo muito, mesmo no 
período da pandemia. A nossa ex-
pectativa é que o modelo seja um 
sucesso também por lá, a exemplo 

“É uma vergonha sempre no 
meio da rua pode até causar 
acidentes já que se atravessam 
na frente dos carros,vamos ver se 
vão fazer alguma coisa agora”

“Coisa chata esse pessoal 
parando todos os veículos para 
oferecerem um quarto de hotel. 
Está parecendo o Nordeste”.

“Fomos a Ben-
to recentemen-
te a turismo 
meu marido 
e eu. Fomos 
abordados, 
porém não 
achei nenhum 
Incômodo, 
foram educa-
dos, estavam 
fazendo o 
trabalho deles. 
Acho que as 
pessoas tem 
que ter um 
pouco mais de 
empatia”

“Chatos quando ligam para o 
celular. Como conseguem nú-
mero? Agora em pleno trânsito. 
Insano isso!”

“Como é triste ver 
que o povo bento-
-gonçalvense, ao 
invés de incentivar 
o crescimento da 
cidade, insista 
em ser cidade do 
interior. Espelhem-
-se em grandes 
centros para 
evoluir, todos 
serão beneficia-
dos. Se não quer, 
apenas agradeça 
gentilmente e siga 
o passeio, nin-
guém é obrigado 
a nada. Nunca 
saíram de Bento 
pra ver como isso 
é comum???”

“São pessoas 
super educadas, 
trabalhadoras, 
honestas.”

Prefeitura anuncia construtora e valor 
do novo pórtico do Vale dos Vinhedos

Após quase 3 anos

Raquel Konrad
Foi publicado no Diário Oficial 

de Bento Gonçalves de segunda-
-feira, 21/02, a contratação da 
Construtora Jodeal para a execu-
ção das obras do novo pórtico do 
Vale dos Vinhedos. O valor do in-
vestimento será de R$ 276.351,10. 
O início da construção, de acordo 
com a prefeitura municipal de 
Bento Gonçalves, agora depende 
de documentação.

O anúncio da empresa e do 
valor chega após quase três anos 
da liberação da verba, através de 
emenda parlamentar do Deputa-
do Federal Pedro Westphalen. O 
valor do empenho é de R$ 250 mil 
e, de acordo com a prefeitura, o 
investimento excedente será ban-
cado pelo município.

A construção de um pórtico 
que demarcasse o acesso princi-
pal ao Vale dos Vinhedos é um dos 
projetos mais antigos dos empre-
endedores da região. Sob a mo-
dalidade “impositiva”, os R$ 250 
mil deverão ser utilizados pela 
prefeitura de Bento Gonçalves na 
construção do atrativo cujo proje-
to arquitetônico está sendo elabo-
rado pela Arquiteta e Urbanista do 
IPURB, Lisiane Poletto.

Sob orientações do DAER, que 
não permite edificações na área de 
domínio para segurança de moto-
ristas e pedestres, o projeto inicial 
de pórtico foi transformado em to-
tem turístico, e cumprirá o objeti-
vo de demarcar o início do roteiro. 
Ele será construído no km 13 da 
ERS-444, acesso principal ao Vale 

dos Vinhedos, próximo à sede da 
Aprovale. O projeto prevê ainda 
um recuo para parada de veículos 
e iluminação, possibilitando que o 
turista estacione com segurança 
para fotografar o local e consultar 
o mapa instalado junto ao totem.

A proximidade com a sede da 

Aprovale, que conta com um Cen-
tro de Atendimento ao Turista, 
proporcionará que o visitante bus-
que informações complementares 
sobre o Vale, além de ter acesso a 
banheiros, água e área para des-
canso. As obras estavam previstas 
para iniciar em 2020.

Rápida
Em 2021 Bento Gonçalves teve um número expressivo de 

visitantes, alcançando 1.483.678 turistas. O destaque foi para a 
Rota Caminhos de Pedra que obteve o maior número de visitan-
tes neste ano, alcançando 341.894. Houve um aumento signifi-
cativo por parte dos turistas em busca de experiências culturais 
e históricas, muito relacionadas à imigração italiana. Também foi 
verificado um crescimento considerável em relação à rota das 
Cantinas históricas superando anos como 2019, até então me-
lhor ano de turistas em Bento Gonçalves.

de Gramado”, comenta Sales.
O secretário de Turismo en-

fatiza que o conceito da multi-
propriedade é interessante para 
a cidade turística porque mantém 
uma frequência permanente de 
turistas, tanto em dias de semana 
como em finais de semana. “O fato 
de turistas comprarem períodos 
anuais garantidos, como 14 dias 
ou mais, garante um retorno ao 
destino turístico. É uma proposta 
diferenciada, ainda não sabemos 
os reais resultados que serão 
obtidos, porém ter uma garantia 
semanal e de permanência na ci-
dade é um ponto muito positivo”, 
finaliza.



SERRANOSSA | Sexta-feira, 25 de fevereiro de 20224

Defensora da causa animal denuncia 
ameaças após apoiar manifestação

Polícia investiga caso

Em áudio, homem 
ameaça de morte 
mulher e seu 
namorado. Segundo 
a denúncia, o áudio 
recebido se refere às 
suas ações na causa 
animal

Raquel Konrad
“Continua fazendo tuas ca-

minhadinhas que tu anda fazen-
do, e sabe muito bem do que eu 
tô falando, pra ti ver se não vai 
aparecer teu namoradinho mor-
to como exemplo. O próximo 
que vai ser colocado dentro de 
um saco e desovado vai ser tu”. 
Esta é a transcrição de parte da 
mensagem de áudio destinada 
para uma defensora da causa 
animal de Bento Gonçalves, 
após ela manifestar apoio aos 
protestos que cobram um retor-
no do Poder Público em relação 
ao sumiço dos gatos de seu João 
Fernando Cipriani, do bairro 
Conceição.

Durante a semana, diver-
sos defensores da causa se 
mobilizaram para a realização 
de manifestações em frente à 
prefeitura, a fim de buscar uma 
solução do caso dos gatos, além 
de cobrar iniciativas para a cau-
sa animal em Bento. A mulher, 
que preferiu não se identificar, 
é voluntária e costuma realizar 

diversos resgates na cidade. No 
final da tarde de quarta-feira, 
ela registrou um Boletim de 
Ocorrência relatando as amea-
ças. “A divulgação do jornal vai 
ser vocês mortos. Então, pra 
evitar qualquer problema, cuida 
das tuas atitudes e o que tu vai 
fazer”, diz outro trecho das ame-
aças no áudio ao qual o SERRA-
NOSSA teve acesso.

Na tarde de quarta-feira, 
um grupo de protetores foi até 
a frente da prefeitura municipal 
para protestar. Outra manifesta-
ção está marcada para sábado, 
23/02, às 8h30, no mesmo local.

POLÍCIA CIVIL APURA CASOS
De acordo com o delegado 

Renato Nobre, a Polícia Civil está 
apurando tanto o caso do sumi-

ço dos gatos quanto as ameaças 
sofridas pela defensora da causa 
animal. “Instauramos o inquéri-
to policial, que está bem na fase 
inicial, alguns pessoas já foram 
intimadas e nós estamos aguar-
dando as intimações para pas-
sar mais informações”, pontuou.

AÇÕES PREFEITURA
Para tentar dar uma res-

posta à comunidade, a prefei-
tura publicou no Diário Oficial 
um chamamento público para 
cadastramento de clínicas ve-
terinárias que possam realizar 
castrações de animais no muni-
cípio. Entre os serviços que se-
rão contemplados está também 
a microchipagem, que será ofe-
recida à comunidade de baixa 
renda. 

Na tarde de quarta-feira, um grupo de protetores foi até 
a frente da prefeitura municipal para protestar. Outra ma-
nifestação está marcada para sábado, 23/02, ás 8h30, no 
mesmo local.

Diogo Zanetti
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Câmara de Vereadores
Vereador Dentinho apresenta requerimento para 
abertura de CPI do desmatamento e dos maus-tratos

Raquel Konrad
O vereador Rafael Fantin 

(PSD), o Dentinho, protocolou na 
segunda-feira, 21/02, um reque-
rimento de abertura de Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
com a finalidade de apurar e in-
vestigar possíveis irregularidades 
na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Bento Gonçalves e 
na Administração Pública, especi-
ficamente em relação ao recente 
desmatamento para construção 
de loteamento irregular e também 
do caso de maus-tratos de animais 
e possível envolvimento de servi-
dor da pasta que resultou no de-
saparecimento de gatos em Bento 
Gonçalves.

Na justificativa, Dentinho des-
taca que as práticas configuram 
crimes contra a fauna e a flora, 
que estão previstos nos artigos da 
Lei Federal 9.605/98, conhecida 
como Lei de Crimes Ambientais 
e, no caso dos maus-tratos, a de-
núncia está amparada no artigo 
32, que dispõe sobre “praticar ato 
de abuso, maus-tratos, ferir ou 
mutilar animais silvestres, domés-
ticos ou domesticados, nativos ou 
exóticos”. No documento, também 
é destacado que as possíveis irre-
gularidades entram em confronto 
com a Lei Orgânica de Bento Gon-
çalves, que dispõe como compe-
tência do município zelar pela saú-
de, higiene, segurança, assistência 
pública e meio ambiente.

Para ser implementado, po-
rém, o requerimento precisa de 
pelo menos seis assinaturas de ve-
readores. “A gente quer ir a fundo 
nisso, visto que tem agentes públi-

cos envolvidos. Mesmo que o pre-
feito peça uma investigação inter-
na, é nosso dever e obrigação levar 
isso adiante. O que percebemos é 
que há uma restrição da bancada 
do governo, porque eles não que-
rem expor. Eu entendo que isso é 
a ponta de um problema que pode 
ser maior”, argumenta. “Por mais 
que o caso do desmatamento, por 
exemplo, esteja no Ministério Pú-
blico, é nosso dever apurar esse 
fato e também a participação da 
Secretaria. Essa mesma pasta tam-
bém deve explicações sobre o caso 
dos gatos”, pontuou. “Só queremos 
respostas. Bento está parecendo 
uma terra sem lei”, finalizou.

FÚRIA DE ZANELLA
Durante a sessão, no entanto, 

o pedido de CPI gerou protesto do 
vereador Anderson Zanella (PP). 
“Temos que ter muito cuidado, 
em ano eleitoral, com quem quer 
usar a Câmara para fazer palanque 
político. Isso não vai acontecer. 
Vão se promover com trabalho e 
não à custa dos outros”, acusou 
Zanella em relação a Dentinho, 

que na semana passada anunciou 
que é pré-candidato a deputado 
estadual. “Ninguém vem aqui fa-
zer espetáculo. Tem que entender 
como funciona uma CPI. O caso do 
desmatamento já está no Ministé-
rio Público. E o papel da CPI é apu-
rar para depois encaminhar para 
órgãos competentes. Esse caso já 
está no MP. E o caso dos gatos é 
caso de polícia e lá está. Ou seja, 
os casos já estão com os responsá-
veis”, argumentou Zanella.

Zanella anunciou que irá 
chamar o servidor Alexsandro 
Portilho, que assumiu ser o res-
ponsável pela obra que devastou 
grande área verde às margens da 
BR-470 em Bento, para dar expli-
cações. “Precisamos saber por que 
ele assumiu a responsabilidade, se 
a área é dele ou se está protegen-
do alguém”, afirmou Zanella, que 
disse que a comissão de infraes-
trutura da Câmara de Vereadores 
chamará o servidor para prestar 
esclarecimentos e, se for da von-
tade dos demais membros, outros 
vereadores poderão participar do 
encontro.

Reprodução Câmara de Vereadores

Exonerado
Após escândalos, cai secretário de Meio Ambiente de Bento

Caiu. Claudiomiro Dias não é 
mais secretário de Meio Ambien-
te de Bento Gonçalves. Ele deixa a 
pasta depois de grande repercus-
são dos casos de desmatamento 
para construção de loteamento 
irregular e do sumiço de gatos, 
fatos que marcaram a semana 
passada. A exoneração foi publi-
cada no Diário Oficial de Bento de 
terça-feira, 22/02. 

Desde então, quem ocupa in-
terinamente o comando do Meio 
Ambiente é o próprio prefeito de 
Bento Gonçalves, Diogo Siqueira. 
Já o vice-prefeito Amarildo Luca-
telli irá assumir a área de serviços 
de rua e limpeza urbana.

Em nota, a prefeitura afirma 
que a medida “é uma demons-
tração da importância da área e 
da proteção dos direitos animais 
para a gestão municipal e garan-
te total transparência para as 
apurações que estão em curso”. 

Por unanimidade
Câmara aprova entrega de medalha 
à Igreja Assembleia de Deus 

O secretário-adjunto da pasta, 
Valcir Luiz Schell, que foi acusado 
de estar na residência do bairro 
Conceição quando os gatos foram 
levados, não teve sua saída confir-
mada ainda.

Este é o segundo secretário 
que cai por conta de polêmicas na 
gestão Diogo e Amarildo. Marcos 
Barbosa, que era secretário de 
Mobilidade Urbana de Bento Gon-
çalves, foi desligado em dezembro 
do ano passado após denúncias 
de desvio de pedras e uso de es-
trutura pública em obras de pa-
rentes do secretário. Com a saída 
da pasta, Barbosa reassumiu sua 
cadeira na Câmara de Vereadores.

Foi aprovada na sessão da Câ-
mara de Vereadores de Bento de 
segunda-feira, 21/02, a entrega 
da Medalha de Mérito de Evan-
gelização à Igreja Assembleia 
de Deus, de Bento Gonçalves. O 
projeto de resolução é de autoria 
do vereador Ari Pelicioli (Cidada-
nia) e subscrita pelos vereadores 
Duda Pompermayer (DEM), Rafa-
el Fantin (PSD), Valdemir Antonio 
Marini (PP) e José Antônio Gava 
(PDT). A iniciativa é uma home-
nagem aos 65 anos de trabalhos 
da Assembleia de Deus em Bento 
Gonçalves.

Na justificativa, Pelicioli 
aponta que a igreja desenvolve 
“um belíssimo trabalho, que não 
se limita a prestar essencial as-

sistência religiosa ou espiritual, 
mas que também atua de forma 
valorosa em várias causas sociais, 
principalmente aquelas desen-
volvidas em prol de pessoas que 
passam por necessidades”.

Na Assembleia
Aprovada cassação do 
deputado Ruy Irigaray

Na manhã de terça-feira, 
22/02, a Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) aprovou 
relatório favorável à cassação do 
mandato do deputado Ruy Iriga-
ray (PSL) por dez votos favoráveis 
e nenhum contrário. Ex-assessora 
de Irigaray acusa o parlamentar 
de utilizar funcionários comissio-
nados para fins pessoais. A etapa 
seguinte é a votação em plenário, 
que poderá resultar na perda do 
mandato. Nesse caso, a proposta 
deve ter maioria absoluta, ou seja 
2/3 dos 55 parlamentares.

Presente na sessão, o depu-
tado Ruy chegou a se manifestar 
antes da leitura do relatório. Ele 
se disse perseguido e negou as 
acusações.
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www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

EPBP
CANCERIANO

NGSENTAR
MIUDOTEST

VIULEDA
EÇSANEAR

BRASASIRI
SACSIRA

BARROVAL
PREAPODER

INDIAEME
LADOARABES

NEOITOS
TRAMBOLHO
EACALORAR

Aquele
que sopra
a vela do

bolo

Deixa de
funcionar

(a má-
quina)

Cada
categoria
do boxe

Acomodar
em uma
cadeira 

(?) drive: 
avalia o de-
sempenho
do carro

O carvão
na chur-
rasqueira

Crustáceo
apreciado
em sopas

Obter
lucro (em
aplicação 
financeira)

Emitir
som pro-
longado

Cada
face 

de um
objeto

Organização
Mundial

do Comér-
cio (sigla)

Conso-
antes de
"hora"

Obstáculo
(fig.)

(?)-mail,
correio da
internet

Inflamar 
(discussão)

Faz traços
em 

Praia
carioca

Nome da
letra "M"
Formação
de corais

Entrada 
de edifícios
Em + as
(Gram.)

Eletrodoméstico para
misturar massa

Curso (?): tipo de
pré-vestibular

(?) Zeppe-
lin, banda
Bolsa de
compras

Tornar
higiênico 
Malhado
(gíria)

Muito
pequeno
Avistou;
enxergou

Roedor de
capinzais

O país
dos gurus

Povos do
Egito

O dobro
de quatro

Vogal de
"paz"
Vento;
brisa

Nascido
sob o 4o

signo do
Zodíaco 

Letra 
do plural
Argila;
lama

Estado 
nordestino
Desejo do 
ganancioso

(?) Baiano,
jogador

(fut.)

3/led. 4/test. 5/índia — miúdo. 6/sanear. 7/enguiça — ressoar. 9/trambolho.

13

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.

Sommer Bier
 Festival 

Nos dois próximos finais de semana 
acontece em Nova Petrópolis o Sommer 
Bier Festival, evento que reunirá seis cer-
vejarias artesanais e atrações culturais e 
gastronômicas na Praça das Flores e Rua 
Coberta. A programação tem entrada 
gratuita e integra o Verão no Jardim da 
Serra Gaúcha. As atividades acontecerão 
nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro e 
1º, 4, 5 e 6 de março, contemplando tam-
bém os festejos do aniversário de 67 anos 
de Nova Petrópolis, na segunda-feira, 28 
de fevereiro. Nesta semana, o SERRA-
NOSSA recebeu a visita do Secretário de 
Turismo,  Indústria e Comércio,  Rodrigo 
Santos, e do coordenador de Comunica-
ção,  Francis Jonas Limberger.

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.

Um evento para marcar reencontros e celebrar a experiência 
do ‘bem viver’ aguarda os visitantes que passarem por Monte 
Belo do Sul entre os dias 19 e 20 de março de 2022. Nesse 
período, o município sediará o Vieni Vivere la Vita Festival, 
que chega à terceira edição presencial para apresentar ao 
público o que há de mais autêntico nos produtos turísticos 
e culturais da localidade. Em frente ao principal cartão-pos-
tal monte-belense, a Igreja Matriz São Francisco de Assis, o 
Vieni Vivere la Vita Festival traz uma programação rica em 
cultura, boa gastronomia, artesanato, agroindústria, vinhos e 
espumantes e um povo acolhedor. O evento contará com a 
participação de cerca de 30 empreendimentos – número re-
corde. Os participantes ficam dispostos em charmosas barra-
quinhas confeccionadas no estilo europeu ao redor da praça, 
oferecendo os mais diversos itens da economia local, em um 
cenário que evoca as raízes italianas das famílias que hoje con-
duzem o desenvolvimento desta terra.

Vieni Vivere 
la Vita Festival

Garibaldi Vintage
O Garibaldi Vintage 2022 já tem data confirmada 
para sua primeira edição do ano. O evento, tradicio-
nalmente realizado no mês de março, desta vez será 
no dia 29 de abril. O Centro Histórico da cidade, nos 
entornos da rua Buarque de Macedo, vai ser palco 
para o melhor da gastronomia, espumantes e diver-
sas atrações culturais.

D
ivulgação

Diogo Zanetti

Depois de uma reforma que co-
meçou em 2016, a Pousada dos 
Frades, de Garibaldi, apresentou 
as suas novas instalações na úl-
tima terça-feira, 22/02. A princi-
pal mudança é a adequação do 
espaço para receber também 
turistas que vêm a Garibaldi a 
lazer – mesmo assim, a caracte-
rística histórica do empreendi-
mento, de atender pessoas que 
estão de passagem na cidade a 
trabalho, segue mantida. Atual-
mente, a pousada conta com 48 
apartamentos.

Pousada 
dos Frades

Fotos: Raquel Biondo
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No bairro Tancredo Neves
Homens armados 
invadem e ateiam fogo 
em residência

Crime aconteceu 
na madrugada de 
quinta-feira, 24/02. 
Motivação ainda é 
desconhecida

Raquel Konrad
Uma família foi surpreendida 

na madrugada de quinta-feira, 
24/02, com a invasão de cinco 
homens fortemente armados 
na casa em que residem, na Rua 
Osvaldo Henrique Veríssimo, no 
bairro Tancredo Neves.

Os criminosos teriam ar-
rombado o imóvel, por volta das 
3h20, ordenado que homem, sua 
esposa e duas crianças ficassem 

no chão e jogado  gasolina em 
todo a casa. Em seguida, atearam 
fogo e saíram proferindo dispa-
ros. A família conseguiu sair sem 
sofrer ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e iniciou o combate às 
chamas. Além de uma ofensiva 
para impedir a destruição do 
imóvel, os bombeiros ainda im-
pediram que outras casas ao lado 
fossem atingidas. Apesar dos es-
forços, o imóvel ficou completa-
mente destruído.

Ainda não há informações 
sobre as motivações do crime. De 
acordo com informações dos fa-
miliares, todos são trabalhadores 
e não têm ligação com o tráfico de 
drogas.

Marcelo Dargelio/Notícias de Bento

Operação da Polícia Civil 
contra organização de SP 
cumpre mandados em Bento

Investigação

Na quarta-feira, 23/02, a Po-
lícia Civil deflagrou a Operação 
The Mule com 40 policiais lota-
dos nas Delegacias de Polícia de 
Homicídios e Proteção à Pessoa 
cumprindo quatro mandados de 
prisão temporária e oito man-
dados de busca e apreensão nos 
municípios de Praia Grande (SP), 
Bento Gonçalves, Gravataí e São 
Leopoldo. Em Bento, uma mulher 
de 33 anos com antecedentes por 
tráfico de drogas foi presa. Ela es-
tava em prisão domiciliar

De acordo com a Polícia Civil, 
a operação é decorrente da inves-
tigação do caso em que um casal 
sofreu um atentado e o roubo do 
veículo que tripulavam ocorri-
do em 18 de dezembro de 2021, 
no município de São Leopoldo. 
Na ocasião, a mulher acabou 
morrendo e o homem conseguiu 
escapar com vida, mesmo tendo 
sido atingido por disparos de 
arma de fogo. As investigações 

apuraram que a vítima sobre-
vivente era “mula” (entregador 
de drogas) de uma organização 
criminosa paulista com atuação 
em distribuição de drogas para 
facções gaúchas. A execução teria 
sido determinada por liderança 
dessa organização criminosa  já 
que o tribunal da facção em seu 
“julgamento” sentenciou a trai-
ção. O fato que originou o julga-
mento foi uma prisão em flagran-
te de um casal que teria recebido 
drogas da “mula” momentos após 
ele ter feito a entrega, o que che-
gou ao conhecimento do coman-
do da facção.

Conforme a polícia, até o 
momento, duas pessoas foram 
presa em São Leopoldo durante 
a ação desta quarta-feira e foram 
apreendidos drogas e uma arma 
de fogo. Dois dos criminosos 
que participaram do atentado 
praticado contra o casal já estão 
presos.

Foto: Polícia Civil / DPHPP São Leopoldo

Caminhão tomba na ERS-122

Dois feridos 

Um acidente de trânsito por 
volta do meio-dia de terça-feira, 
22/02, bloqueou completamente o 
KM 48 da ERS-122, em Farroupilha, 
após o tombamento de uma carreta 
carregada de palha de arroz. Outros 
dois veículos se envolveram no aci-
dente. De acordo com informações 
iniciais da Polícia Rodoviária Esta-
dual de Farroupilha, duas pessoas 
ficaram feridas. A gravidade, po-
rém, não foi informada.

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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3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

ADVOGADA | OAB/RS 98.202

ADVOGADA | OAB/RS 110.426

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

54 99959 9512 | 54 98435 7252

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

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 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

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.

0KM
2019
2015
2006
2015
2015
20202020
2020
0KM
2015
2022
2021
2020

AMAROK HIGHLINE V6 4x4 DIESEL
COMPASS LONGITUDE 2.0 DIESEL
FRONTIER 2.5 SV ATTACK DIESEL
HILUX CD SRV 3.0 DIESEL 4x4
HILUX SW4 3.0 SRV 4x4 DIESEL
HILUX CD LIMITED 4x4 DIESEL
HIHILUX 2.8 SR CD 4x4 DIESEL
HILUX SW4 2.8 SRX 7 LUGARES
L200 TRITON SAVANA 4x4 DIESEL 
PALIO FIRE
STRADA CD 1.3 VOLCANO
TORO 2.0 ULTRA 4x4 DIESEL
QUADRICICLO HONDA TRX420

PRATA
BRANCA
BRANCA
PRETA
CINZA
BRANCA
VERMELHAVERMELHA
PRATA
BRANCA
PRATA
BRANCA
BRANCA
VERDE

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
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CARBONERA
Mercado

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

Ensino Fundamental completo, experiência na função,
desejável CNH C e curso op. de empilhadeira, horário: integral

1º grau completo, experiência na função, horário: integral

COMPRO ESCRITÓRIO
CONTÁBIL / CARTEIRA DE
CLIENTES
Na região de Farroupilha, Bento Gonçalves
e cidades próximas no RS.
Interessados entrar em contato pelo telefone 
(54) 98137 5035 para negociação.

TEMOS VAGAS
Está procurando uma oportunidade de emprego?

Chegou o seu momento de vir trabalhar com a gente!

Favor comparecer com currículo no Estacionamento do Shopping Piazza Salton
 Rua Dr. Montauri, 113 – Centro – Bento Gonçalves/RS

Data: 03/03 (quinta-feira) | Horário: 10h / 11h / 14h
Estaremos realizando um processo seletivo presencial nesses horários agendados

Contamos com a sua presença. VENHA SER ESTAPAR!

- Oferecemos salário fixo R$ 1.559,80 + 10% 
Quebra de Caixa
- Benefícios: Vale-alimentação, vale-transporte, 
seguro de vida, convênio odontológico após 90 
dias e plano de carreira
- Horários disponíveis para turno tarde / noite
- Escala 6x1
- - Vaga Efetiva – CLT

Possui interesse em nossas vagas?
- Necessário ser maior de 21 anos
- Possuir disponibilidade nos finais de 
semana
- Experiência em Caixa

Vagas de Controlador de Estacionamento
Bento Gonçalves/RS

PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022

OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, tipo: Menor Preço por Item. Objeto: A contratação de 
empresa para a aquisição de Escavadeira Hidráulica para o Município de 
Monte Belo do Sul - RS, com recursos do convênio de nº 902593/2020 
celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 
MAPA, Plataforma Mais Brasil, objetivando a execução de ações relativas 
ao MAPA apoio ao desenvolvimento do Setor Agropecuário. As datas 
relativasrelativas à sessão de disputa são as seguintes: - Recebimento das Propostas: a 
partir das 9h do dia 02/03/2022, até as 9h do dia 14/03/2022 - Abertura das 
Propostas: a partir das 9h01min do dia 14/03/2022 - Início da sessão de disputa 
de Preços: às 10h do dia 14/03/2022. Referência de tempo: Horário de Brasília 
(DF) Local: http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ – 
Pregão Eletrônico. Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051.

PREGÃO PRESENCIAL 003/2022 - REGISTRO DE PREÇOS
OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS”, tipo: menor preço por item. 
Objeto: Prestação de serviços de horas/máquina para uso das Secretarias de 
Obras e Viação e Agricultura e Meio ambiente do Município Monte Belo do Sul 
– RS. O início da sessão de disputa de preços será dia 15 de março de 2022, às 
9h (horário de Brasília). Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site: 
https://portal.montebelodosul.rs.gov.br/licitacoes/ . Informações adicionais 
pelo telefone: (54) 3457 2051.pelo telefone: (54) 3457 2051.

TOMADA DE PREÇOS 001/2022
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “TOMADA DE 
PREÇO”, MENOR PREÇO GLOBAL com Objeto: Contratação de empresa 
especializada para executar pavimentação do acesso ao mirante do portal de 
Monte Belo do Sul, pavimentação com blocos de concreto intertravado com 
10cm de espessura e passeio de basalto em retalhos tudo conforme projetos e 
memoriais, com área total de 1.301,00m².  A data da realização do certame será 
dia 17 de março de 2022, às 9h (horário de Brasília). Edital e Anexos estão 
disponíveisdisponíveis no site http://montebelodosul.rs.gov.br/. Informações adicionais, 
pelo telefone (54) 3457 2051.

Monte Belo do Sul, 24 de fevereiro de 2022. 
ADENIR JOSÉ DALLÉ

Prefeito Municipal.

COMUNICADO IMPORTANTE

 Adiamento do sorteio da Ação entre Amigos (Rifa) 
DO CONSEPRO DE MONTE BELO DO SUL 

ComoComo é do conhecimento de todos (as) a AÇÃO 
ENTRE AMIGOS (RIFA) DO CONSEPRO, que 
deveria correr no dia 26/02/2022 (sábado), pela 
Loteria federal, foi adiada para o dia 30/11/2022 

(QUARTA-FEIRA). 

OO adiamento se deve ao fato da Diretoria, órgãos de 
apoio (Brigada Militar) e Amigos (as) do 
CONSEPRO de Monte Belo do Sul – RS não terem 
tido tempo hábil para alcançarem a meta de venda 
dos bilhetes, o adiamento de eventos e festivais do 
município devido à pandemia da COVID-19 
também contribuíram para o não cumprimento do 
objetivo de arrecadação com a ação. objetivo de arrecadação com a ação. 
Sendo assim, a dilatação do prazo fará com que 
obtenhamos êxito na proposta da RIFA que é 
arrecadar o máximo de fundos para que possamos 
adquirir um veículo que servirá para o policiamento 
no município de Monte Belo do Sul- RS e arredores. 
Aproveitamos a oportunidade para solicitar as 
pessoas que se encontram com talões em seu poder, 
que procurem o CONSEPRO DE Monte Belo do Sul 
até o dia 18/11/2022 impreterivelmente com os 
talões (bilhetes vendidos ou não) para que possamos 
fazer o levantamento das vendas e emissão de 
relatório para conhecimento de todos. 
ReiteramosReiteramos nosso apelo no sentido de que a 
comunidade se envolva nessa iniciativa, o que 
contribuirá muito para a atividade proposta, 
lembrando que ainda possuímos muitos talões a 
serem distribuídos para venda. 

“Somos“Somos todos anjos com uma asa só; e só podemos 
voar quando abraçados uns aos outros”. Luciano de 
Crescenzo 

Diretoria do CONSEPRO de
Monte Belo do Sul - RS

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITALEDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 
– Objeto: pregão presencial para registro de preços 
para contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de horas máquina de 
escavadeira hidráulica para secretaria de obras e 
agricultura do município de Santa Tereza/RS.”
Data de abertura: 10/03/2022, às 9h.

EDITALEDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 
– Objeto: Contratação de empresa especializada 
para pavimentação em CBUQ, drenagem e 
sinalização em um trecho de 635 metros na Linha 
Graciema Baixa, Trecho 01 do Município de Santa 
Tereza/RS, com recursos do Contrato de Repasse nº 
911919/2021/MDR/CAIXA e Aditivo. Data de 
abertura: 16/03/2022, às 9h. abertura: 16/03/2022, às 9h. 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº006/2022 
– Objeto: Contratação de empresa especializada 
para revitalização da Praça no Município de Santa 
Tereza/RS – Etapa 02. Data de abertura: 
17/03/2022, às 9h.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº007/2022 
– Objeto: Contratação de empresa para locação de 
containers de 1.000 litros para coleta convencional e 
seletiva dos resíduos sólidos, domiciliares e 
comerciais do perímetro urbano do Município de 
Santa Tereza/RS. Data de abertura: 18/03/2022, às 
9h.

EDITALEDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
Nº002/2022 – Visando à contratação temporária de 
1(um) atendente de creche, 40 (quarenta) horas 
semanais. Período de inscrição 28/02/2022 a 
04/03/2022.  

EDITALEDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
Nº003/2022 – Visando a contratação temporária de 
2(dois) professor, 22 (vinte e duas) horas semanais. 
Período de inscrição 28/02/2022 a 04/03/2022. 
Santa Tereza/RS, 25 de fevereiro de 2022. 

Gisele Caumo
Prefeita Municipal
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Ter a oportunidade de cursar Ciências Contábeis na 
UCS representou um grande marco na minha vida profis-
sional e, consequentemente, pessoal. A universidade atua 
na abertura do caminho que possibilita aos estudantes a 
construção de conhecimento e o desenvolvimento de uma 

profissão, com comprometimento, seriedade e ética. Seus mestres ope-
ram como facilitadores, compartilhando estudos e experiências para 
promover o aprendizado e a pesquisa dos alunos e da sociedade. O 

acesso e bom uso do mundo 
de possibilidades que a uni-
versidade oferece, aliado ao 
trabalho prático, é o método 
mais eficiente para o apren-
dizado. Contudo, para se 
obter sucesso é preciso ter a 
mente aberta e estar sempre 
atualizado quanto às mu-
danças e tendências, bem 
como desenvolver novas 
competências técnicas, com-
portamentais e de lideran-
ça. Para tudo isso, podemos 
contar com a UCS sempre.

Para muitos, a contabili-
dade é ainda uma obrigação 
fiscal. Partindo desta pre-
missa vamos sustentar que a 
contabilidade é o maior ins-
trumento de medição de de-
sempenho das entidades, se-
jam elas empresariais ou não. 
Quando se fala em entidades 
não empresariais, nos refe-
rimos também às economias 
familiares e pessoais.

Inclusa na categoria das 
ciências sociais, a contabilida-
de tem o designo de registrar 
e produzir em seu relatório 
final as Demonstrações Con-
tábeis, que apontarão o resul-
tado e a situação patrimonial 
numa determinada data.

Não cabe aqui discorrer 
sobre as técnicas e metodo-
logias, mas cabe mencionar 
que as regras contábeis (não 
fiscais) são emanadas pelo 
próprio Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC – (dife-
rente das outras profissões 
que dependem de outras le-
gislações), que pelo Decreto-
-Lei nº 9.245/1946, em seu 
artigo 6º, letra f), deu atribui-
ção ao CFC de regular acerca 
dos princípios contábeis e 
editar Normas Brasileiras de 
Contabilidade, de natureza 
técnica e profissional, dentre 
outras atribuições.

Em levantamento recen-
te, temos hoje na legislação 
contábil mais de 211 normas, 
sendo 14 profissionais e 197 
técnicas. Estas normas perfa-
zem um compêndio de mais 
de três mil páginas de pura 

A contabilidade e sua importância na vida 
das organizações empresariais e pessoais

Professor Enio Gehlen 
Delegado do Conselho Regional de Contabilidade de Bento 
Gonçalves –  CRC/RS. Atuou por 29 anos como docente da UCS.

orientação técnica, com re-
gras rigorosas, baseadas no 
princípio jurídico da hierar-
quia das leis brasileiras, no 
qual a legislação estabelece 
uma obrigação ou proibição, 
cabendo a interpretação de 
seu usuário o que lhe é per-
mitido.

Aprendi pelos estudos 
que a norma é a regra geral e 
que as exceções têm que ser 
tratadas como tal, ou seja, 
com uma atenção excepcio-
nal, geralmente chegando ao 
Judiciário, que é exatamente 
lá que se deve questionar 
como última instância.

Todas estas referências 
são para dizer da importân-
cia do profissional contábil 
nas entidades (termo que 
generaliza todas as organiza-

ções).
Como tema principal des-

ta conversa, nos reportamos a 
um dito (autor não identifica-
do), de que “somente a conta-
bilidade pode medir de forma 
adequada o desempenho eco-
nômico e financeiro das enti-
dades”; ou seja, é o único ins-
trumento que coteja Receita, 
Custos e Despesas no aspecto 
temporal (Demonstração do 
Resultado do Exercício de um 
período) e apresenta uma si-
tuação estática (Balanço Pa-
trimonial) numa determinada 
data, além de outras informa-
ções acessórias que comple-

mentam a sua avaliação de 
performance.  

Já ouvimos afirmações 
de que “eu tenho a minha 
própria contabilidade!”. 
Sim, verdadeira esta afir-
mação, mas deverá ser 
sempre uma contabilidade 
que coteja as mesmas va-
riáveis. Dados estatísticos, 
controles setorizados ou 
mesmo mapeamento de 
movimentos econômicos 
e financeiros são primor-
diais na lida dos controles 
internos, mas somente a 
contabilidade vai demons-
trar a eficácia econômica 
da organização.

Sobre esta avaliação 
final de um período cabe 
sempre a interpretação 
econômica e financeira, se 
o resultado foi adequado à 
energia dispendida no ob-
jeto da entidade.

Portanto, conclui-
-se que o mapeamento (a 
contabilidade) adequado 
de uma atividade econô-
mica é o instrumento mais 
eficaz na avaliação de de-
sempenho das entidades 
ou organizações. Por isso 
a quantidade de normas e 
a especialização profissio-
nal pretendida do profis-
sional contábil, corrobo-
rada com o rigor do ensino 
contábil.

Como o Curso de Ciências 
Contábeis/UCS faz sentido 

à minha vida?

Tássia Miri
Contadora da Tramontina S/A, 
Graduada em Ciências Contábeis pela UCS.

O interesse pelo curso nasceu da convicção de que ele 
abre um “leque” de oportunidades para atuação, possibi-
litando ao profissional especializar-se em uma ou mais 
áreas de interesse. Outro fator decisivo foi a percepção de 
que é uma graduação interdisciplinar, na qual as habilida-

des técnicas são desenvolvidas de forma integrada com diversas áreas 
de conhecimento, contribuindo 
para uma formação consisten-
te. A formação me tornou apto 
a contribuir de forma positiva 
nas organizações, aplicando os 
meus conhecimentos na análise 
e na resolução dos principais 
problemas que decorrem de-
las. Essas aptidões, somadas 
ao aprimoramento dos conhe-
cimentos em gestão, contribuí-
ram para a minha evolução pro-
fissional, levando-me a assumir 
uma posição de liderança.

Daniel Brum
Contador, Graduado em Ciências Contábeis pela UCS, 
Controler da Cooperativa Santa Clara

A UCS representou e ainda representa muito em mi-
nha vida: nela me graduei e fiz minha pós-graduação.  

Através dela construí a 
maioria das minhas relações 
profissionais e pessoais. Ela 
me despertou a visão do en-
volvimento social, através 
da participação em enti-
dades de classe e sociais. O 
Curso de Ciências Contábeis, 
pautado sempre pela exce-
lência de seus professores, 
me oportunizou o conheci-
mento científico e prático os 
quais me balizam na profis-
são até os dias de hoje. 

Marcos Beltrani 
Contador, Graduado em Ciências Contábeis pela UCS, ex-Delegado 
do Conselho Regional de Contabilidade do RS, atualmente 
conselheiro suplente e sócio da Beltrami Contabilidade.  

É essencial, de vez em quando, pausar e olhar para si, 
para o outro e para o entorno, e entender do que, de fato, 
é feita a vida. A chave ou a base do ser humano é a teimosa 
vontade de fazer com que a vida tenha sentido. E neste mo-
mento é importante que pensemos em uma resposta a duas 

perguntas: Você está preparado para fazer valer a pena? Como eu me vejo 
daqui 2 anos? Esses são exemplos de algumas perguntas que podemos fa-
zer para começar a enxergar o nosso propósito de vida. Perceber que são 
todas perguntas que nos levam ao autoconhecimento. Precisamos estar 
atentos às conexões que ocorrem entre as respostas das perguntas acima, 
pois a escolha passa diante de nós a cada instante de vida. Não tem como 
outras pessoas definirem o nosso propósito, pois isso vem do nosso inte-
rior, das nossas paixões, dos nossos talentos e, principalmente, do nosso 
protagonismo. Quanto escolhi o curso de Contábeis no Campus da UCS de 
Bento e escolhi ser contado-
ra, não imaginava que po-
deria ajudar tantas pessoas 
a melhor conduzir seus ne-
gócios, participar de tantos 
projetos e atividades para a 
visualização de futuros ce-
nários,  para a aceitação de 
novas práticas, para mudar 
ao superar crenças e cultu-
ras tradicionais nesta pro-
fissão e saber aonde queria 
chegar na minha vida.  Ser 
contadora me fez assumir 
planos com significado!

Simone Taffarel Ferreira
Coordenadora dos cursos Administração, Ciências Contábeis, 
Processos Gerenciais e Gestão Comercial da UCS Bento Gonçalves

Escolher a graduação nem sempre é uma decisão rápi-
da e fácil. Desde criança ouvimos alguém dizer: “O que você 
vai ser quando crescer?”. As pressões mercadológicas da so-
ciedade iniciam muito cedo, principalmente por, na maioria 
das vezes, acontecer em idade que orbita entre a adolescên-

cia e vida adulta. A responsabilidade na escolha é bastante grande e por ve-
zes ficamos confusos sobre qual caminho seguir, ainda mais porque implica 
em escolher uma carreira em detrimento de outra, o que por sua vez pode-
ria causar frustração futura, dependendo de como for conduzida a situação. 
Quando escolhi o Curso de Contábeis, tinha presente o desejo de uma traje-
tória na vida pública, objetivava concursos: a estabilidade era um dos pon-
tos mais fortes para aquela tomada de decisão. E, de fato, não ter ignorado 
a intuição de seguir aquele caminho foi uma feliz escolha. A Contabilidade, 
na área pública, abre um leque imenso de oportunidades em todas as esfe-
ras de Governo. As Ciências Contábeis me levaram também à docência do 
Ensino Superior, o que denota o quanto considero importante a escolha fei-

ta e demonstra mais um 
caminho que pode ser 
seguido na vasta quan-
tidade de opções de 
mercado que a gradua-
ção oferece.  Então, para 
a pergunta “Qual senti-
do o Curso de Ciências 
Contábeis fez em minha 
vida?”, a resposta é: tra-
balhar com a ciência da 
riqueza, aplicando-a em 
benefício da sociedade, 
em prol do que é de to-
dos, é o que dá sentido 
à minha escolha profis-
sional para a vida.

Elisiane Schenatto
Contadora, Graduada em Ciências Contábeis pela UCS, 
Secretária de Finanças do Município de Bento Gonçalves
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PÓS EM GESTÃO DE PESSOAS 
com inscrições abertas

A UCS Bento está promovendo 
mais um curso para quem quer se es-
pecializar em sua área ou, então, mu-
dar de ares. É a Pós-Graduação em Ges-
tão de Pessoas.

O Curso tem o objetivo de capacitar 
o participante a gerenciar com eficácia 
a área de recursos humanos e equipes 
de trabalho de uma organização.

Destinado a profissionais gradua-
dos que atuam na área de recursos hu-
manos, gestores que lideram pessoas 
no dia a dia, consultores de empresas e 
pessoas que querem se preparar para 
atuar na área de recursos humanos, o 
Curso tem início previsto para maio e 
término para novembro de 2023.

As aulas serão ministradas às 
terças e quartas-feiras, das 18h30 às 
22h30.

Se interessou? Então, contate 
nossa área de relações com o mer-
cado através do WhatsApp (54) 
99653.3184.

TRANSFIRA SEUS
ESTUDOS PARA A UCS COM 50% 

Que tal transferir seus estudos para uma 
das universidades mais bem conceituadas 
do Brasil? Faça como milhares de alunos e 
venha para a UCS, com 50% de desconto!!! 
É isso mesmo!

O processo é simples e tem início com 
a análise prévia das disciplinas que você já 
cursou. Para iniciar o processo, você preci-
sará apenas de cópia da Carteira de Identi-
dade, cópia do CPF e Histórico Escolar ori-
ginal completo emitido pela Instituição de 
origem.

Com a apresentação desses documen-
tos, nossas equipes farão um estudo sobre 
as disciplinas as quais você será dispensado 
e, em seguida, entraremos em contato para 
apresentarmos o resultado do Aproveita-
mento de Estudos. A oferta não é válida para 
o curso de Medicina.

VESTIBULAR UCS 2022 chegou e com ele as inúmeras oportu-
nidades de ingressar numa das melhores universi-
dades do Brasil e reconhecida internacionalmen-
te: 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, dinâmi-
ca e inovadora de formação profissional e huma-
na.

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

Informe-se e inscreva-se em www.ucs.br/site/
vestibular/

Acesse o QR-Code, conheça os cursos da UCS Bento ou  
contate-nos através dos números de WhatsApp 
(54) 99919-3141 e (54) 99626-2771.

Mais informações, contate a área de Relacionamento da UCS,  através dos números de 
Whats App (54) 99919-3141 e (54) 99626-2771.

A UCS é pra VOCÊ que aproveita a nota do ENEM

MEGA AÇÃO 
EAD UCS

Se você está preparado para começar 
uma graduação com o maior descon-
to que você já viu, participe da Mega 
Ação EAD UCS.
Só a UCS oferece até 80% de des-
conto na primeira mensalidade nos 
cursos de Biblioteconomia, Formação 
Pedagógica e no Programa de Se-
gunda Licenciatura UCS.
Você pode também obter 40% 
de desconto no Semestre! É isso 
mesmo!!!
Informe-se e inscreva-se em 
ead.ucs.br/mega-acao

Pós em Transformação 
Digital na Educação

Com o objetivo de capacitar profissionais 
para o processo de gestão, implantação e apli-
cação de tecnologias digitais imersivas e inte-
rativas em processos educacionais na educação 
formal e não formal, a UCS Bento está oferecen-
do o curso de pós-graduação em Transformação 
Digital na Educação, na modalidade EAD.

O curso é destinado a portadores de diplo-
ma de curso superior em licenciaturas e interes-
sados na transformação digital da educação.

A previsão de início das aulas é para março 
de 2022, com duração de um ano.

Saiba mais contatando nossa área de 
relações com o mercado através do whats 

(54) 99653.3184.

As aulas presenciais 
irão voltar no dia 03 
de março e, para garantir 
a sua segurança, 
seguiremos protocolos 
sanitários rigorosos! 

Saiba mais acessando o QR-
-Code:

A UCS é pra VOCÊ que 
aproveita a nota do ENEM 

Aproveite a sua nota 
do Enem pra entrar na 
UCS. Ganhe descontos ex-
clusivos nas mensalidades 
dos dois primeiros semes-
tres, de acordo com o seu 
desempenho no Exame. 
A promoção é válida para no-
vos alunos, então, não perca 
mais essa oportunidade de 
cursar sua graduação numa 
das universidades mais 
bem conceituadas do país. 

Acesse www.ucs.br, ou 
contate-nos através do 
Whats (54) 99919-3141.
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Horóscopo
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Evite misturar dinheiro com amizade. É 
um bom momento para cuidar do visual. 
A dois, a fase é perfeita para fazer planos.

Touro – 21/04 a 20/05
Pode ter algum conflito com amigos. Tente 
não se aborrecer tanto com isso. No amor, 
vai buscar alguém parecido com você. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Talvez seja necessário ceder no trabalho. 
Na paquera, busque pessoas que alegrem 
seu coração. A dois, desejos à flor da pele.

Câncer – 21/06 a 21/07
Controle sua irritação e impaciência. Ro-
mance  em alta tanto para quem procura a 
sua alma gêmea quanto para quem já tem.

Leão – 22/07 a 22/08
Seu entusiasmo ajudará a driblar os desa-
fios do dia.  Na paquera, seu lado atraente 
dá as cartas. A dois, melhore o diálogo.

Virgem – 23/08 a 22/09
Quem trabalha com familiares deve ter 
jogo de cintura para negociar. As paqueras 
prometem esquentar. A dois, romantismo.

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 8

Smoothie de laranja, manga e cenoura

INGREDIENTES
- suco de 1 laranja
- 2 colheres (sopa) de manga
- 1 e meia colher (sopa) de cenoura
- 1 pote de iogurte natural

Sete Erros | Respostas na página 8

Solução

BANCO 27

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

EPBP
CANCERIANO

NGSENTAR
MIUDOTEST

VIULEDA
EÇSANEAR

BRASASIRI
SACSIRA

BARROVAL
PREAPODER

INDIAEME
LADOARABES

NEOITOS
TRAMBOLHO
EACALORAR

Aquele
que sopra
a vela do

bolo

Deixa de
funcionar

(a má-
quina)

Cada
categoria
do boxe

Acomodar
em uma
cadeira 

(?) drive: 
avalia o de-
sempenho
do carro

O carvão
na chur-
rasqueira

Crustáceo
apreciado
em sopas

Obter
lucro (em
aplicação 
financeira)

Emitir
som pro-
longado

Cada
face 

de um
objeto

Organização
Mundial

do Comér-
cio (sigla)

Conso-
antes de
"hora"

Obstáculo
(fig.)

(?)-mail,
correio da
internet

Inflamar 
(discussão)

Faz traços
em 

Praia
carioca

Nome da
letra "M"
Formação
de corais

Entrada 
de edifícios
Em + as
(Gram.)

Eletrodoméstico para
misturar massa

Curso (?): tipo de
pré-vestibular

(?) Zeppe-
lin, banda
Bolsa de
compras

Tornar
higiênico 
Malhado
(gíria)

Muito
pequeno
Avistou;
enxergou

Roedor de
capinzais

O país
dos gurus

Povos do
Egito

O dobro
de quatro

Vogal de
"paz"
Vento;
brisa

Nascido
sob o 4o

signo do
Zodíaco 

Letra 
do plural
Argila;
lama

Estado 
nordestino
Desejo do 
ganancioso

(?) Baiano,
jogador

(fut.)

3/led. 4/test. 5/índia — miúdo. 6/sanear. 7/enguiça — ressoar. 9/trambolho.

Libra – 23/09 a 22/10
Procure adiantar tudo que puder no traba-
lho. Seu charme e carisma estarão em alta. 
Quem namora buscará privacidade.

Escorpião – 23/10 a 21/11 
Na relação familiar, terá que aprender a 
ceder um pouco.  Papos descontraídos fa-
cilitam as paqueras. No romance, diálogo.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Atenção às oportunidades de aumentar 
seus ganhos. Pode se empolgar com algu-
ma paquera, mas vai querer algo estável.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Pode se aborrecer com uma fofoca, mas 
mantenha a calma. Mantenha segredo na 
paquera. No romance, controle o ciúme.

Aquário – 21/01 a 19/02
Você poderá contar com o apoio dos ami-
gos. Na paquera, pode se encantar por 
uma pessoa misteriosa.  A dois, bom astral. 

Peixes - 20/02 a 20/03
Fique  longe de fofocas. Se você busca um 
amor, aceite convites para sair e conhecer 
gente nova. A dois, companheirismo.

MODO DE PREPARO
Em um liquidificador, bata o suco de laranja, a manga e a 
cenoura. Reserve. Em copo despeje o iogurte e cubra com o 
suco reservado. De uma leve misturada para mesclar os sabores 
e sirva a seguir.
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Apenas 34% da população vacinável de Bento fez a terceira dose
Covid-19

Público jovem 
é que o menos 
buscou a dose de 
reforço. Secretaria 
de Saúde reforça 
importância da 
vacinação para 
evitar agravamento 
da pandemia.

Apenas 34% das pessoas 
vacináveis de Bento Gonçalves 
fizeram a dose de reforço. A pre-
feitura municipal divulgou na 
quinta-feira, 24/02, a atualização 
dos dados da vacinação contra a 
Covid-19 em Bento, a qual apon-
tou que 99.889 pessoas fizeram a 
primeira dose, 92.964 a segunda 
e apenas 37.504 pessoas busca-
ram a dose de reforço. O número 
de crianças de 5 a 11 anos vacina-
das é de 2.310.

De acordo com a secretária 
de Saúde, Tatiane Fiorio, o per-
centual de 34% preocupa. “Já te-
mos a eficácia da vacina compro-
vada, tendo em vista esta onda 
que tivemos em janeiro e que 
não resultou em um reflexo de 
agravamento em internações. O 
número de contaminados foi infi-
nitamente maior que tivemos em 
ondas anteriores e não se refletiu 
em agravamento, graças à cober-
tura vacinal. Então esse número 

nos preocupa, porque é baixo”, 
explica.

Apesar de várias ações de 
incentivo à vacinação – como 
Dia D, horários estendidos e 
aplicação aos fins de semana – 
a prefeitura pretende realizar 
mais campanhas de conscien-
tização da comunidade. “Não 
podemos obrigar as pessoas a 
se vacinar, mas podemos fazer 
esse trabalho de sensibilização”, 
aposta a líder da pasta de Saúde. 

De acordo com a secretária, os 
jovens são o público que menos 
procurou a terceira dose. 

NÚMEROS
Dados divulgados no infor-

me epidemiológico do Comitê de 
Atenção ao Coronavírus apon-
tam que, até quarta-feira, 23/02, 
33.847 pessoas já haviam sido 
contaminadas em Bento. Destas, 
31.636 pessoas se recuperaram e 
436 perderam a vida.

Eduarda Bucco/Arquivo
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Previsão do tempo

26/02
18º
30º

Sol e aumento de nuvens 
pela manhã. Pancadas de 

chuva à tarde e à noite

25/02
18º
30º

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

27/02
15º
31º

Sol e aumento de nuvens 
pela manhã. Pancadas de 

chuva à tarde e à noite

Sol e aumento de nuvens 
pela manhã. Pancadas de 

chuva à tarde e à noite

Negócios
A contabilidade e sua importância 
para empresas e pessoas

Espaço UCS| 12

Comunidades do interior terão minibiblioteca em Bento 
Com auxílio de apenados

Projeto intitulado 
“Merendim Literário” 
prevê a instalação 
de dez estantes de 
livros em diferentes 
comunidades, 
as quais serão 
construídas por 
apenados da 
Penitenciária de 
Bento

Eduarda Bucco
As secretarias municipais de 

Agricultura e Cultura, por meio 
da Biblioteca Pública Castro Al-
ves, colocarão em prática, nes-
te ano, um projeto em parceria 
com a Penitenciária Estadual de 
Bento Gonçalves (PEBG). Inti-
tulado “Merendim Literário”, a 
ação prevê a instalação de dez 
estantes de livros em diferen-
tes comunidades rurais, a fim 
de ampliar o acesso à leitura no 
município. Os livros serão for-
necidos pela Biblioteca Pública, 
enquanto as estantes serão cons-
truídas por apenados, com apoio 
da Indústria Moveleira de Bento. 

“Percebemos a dificuldade da co-
munidade que vive no interior de 
frequentar a Biblioteca Pública, 
em virtude do deslocamento. E 
nossa intenção sempre é ampliar 
o acesso ao livro”, comenta a bi-
bliotecária e diretora da Bibliote-
ca, Paula Porto Gautério, sobre a 
origem do projeto. 

A princípio, conforme infor-
mações da diretoria do presídio, 
o trabalho de construção das es-
tantes será feito por quatro ape-
nados, que serão selecionados 
por aptidões físicas e bom com-
portamento. Já os materiais se-
rão doados por empresas locais. 
“A ação entra em conformidade 
com um dos pilares da ressocia-
lização, pois os apenados podem 
auxiliar em tarefas que visem ao 
desenvolvimento social e edu-
cacional da comunidade e deles 
próprios. É muito positivo este 
olhar das instituições culturais 
para os diversos públicos que 
compõem a comunidade”, reflete 
o diretor da penitenciária, Volnei 
Zago. 

Assim como os demais tra-
balhos desenvolvidos na casa 
prisional, os apenados envolvi-
dos terão redução de pena com 
a execução do serviço. Para cada 
três dias trabalhados, é cedido 

um dia de remissão.
O próximo passo, agora, é a 

realização de uma reunião com 
a secretaria de Agricultura, que 
será responsável – juntamente 
com os subprefeitos dos distri-
tos – por definir os locais de ins-
talação das estantes. A reunião 
está marcada para o próximo 
dia 03/03. Uma das estruturas 
deverá permanecer na peniten-
ciária para retirada de livros 
por parte dos apenados e dos 

agentes penitenciários. “Esta-
mos ainda definindo a indústria 
que fornecerá a matéria-prima 
para a construção das estantes. 
Também estamos buscando ou-
tras entidades parceiras para a 
aquisição do acervo [de livros]”, 
complementa Paula. 

OUTROS PROJETOS
DA PEBG
Além do Merendim Lite-

rário, a penitenciária de Bento 

Gonçalves está com outros pro-
jetos em curso, que envolvem a 
oferta de trabalho e qualificação 
aos apenados. Um deles diz res-
peito ao Protocolo de Ação Con-
junta (PAC) firmado em 2019 
entre a Superintendência dos 
Serviços Penitenciários (Suse-
pe), a secretaria da Administa-
ção Penitenciária (Seapen) e a 
empresa Bonapel Embalagens 
Ltda. A partir dela, presos auxi-
liam na montagem de embala-
gens de papelão, para diversas 
finalidades. Entretanto, diante 
da pandemia, a empresa par-
ceira decidiu parar temporaria-
mente o serviço. Nos próximos 
dias deverá ser realizada uma 
reunião para tratar sobre a con-
tinuidade do trabalho. 

A direção da PEBG também 
aguarda a chegada de máquinas 
de costura para dar início a um 
curso de qualificação aos ape-
nados. A ação terá duração de 
dois anos e, após esse período, 
as máquinas deverão continuar 
sendo utilizadas para o trabalho 
de confecção de uniformes para 
uma empresa local. 

Juntamente com a Igreja 
Universal, a casa prisional deve-
rá oferecer outros dois cursos a 
partir deste ano, um de eletricis-

ta e, o outro, de cozinheira – vol-
tado para as mulheres apenadas. 
“O público-alvo são as presas 
que já trabalham na cozinha, ou 
que têm interesse de trabalhar 
futuramente”, adianta o diretor 
Volnei Zago. 

Ainda neste ano deverá ini-
ciar o curso de horticultura, em 
parceria com o Instituto Federal 
do Rio Grande do Sul (IFRS). A 
formação contará com 70% de 
aulas teóricas e 30% práticas, 
que serão preenchidas com a 
construção de uma estufa no 
local. Sobre o projeto de constru-
ção de um parreiral para a pro-
dução de suco de uva – projeto 
anunciado ainda na inauguração 
da penitenciária em 2019 – Zago 
informa que a direção ainda ten-
ta articular a ação com o IFRS. 
“Mas por enquanto são apenas 
sondagens, nada concreto”, re-
vela. 

Por fim, está prevista para 
2022 uma ação especial de Dia 
da Mulher às 24 apenadas atu-
almente recolhidas na PEBG. A 
atividade, realizada a partir da 
Coordenadoria da Mulher e do 
Centro Revivi, irá proporcionar 
um dia especial com atendimen-
tos, escuta, orientações e des-
contração para as presas. 

A orientadora educacional e colaboradora da Biblioteca 
Pública Castro Alves, Cláudia Refatti Benato, o diretor da 
Penitenciária de Bento, Volnei Zago, e bibliotecária e dire-
tora da Biblioteca, Paula Porto Gautério.

Divulgação


