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Especial mês da mulher
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Jornalista esportiva de Caxias do Sul Carolina Freitas, policial Jordana Zanotto e piloto Letícia Mainardi, ambas de Bento Gonçalves, contam 
sua trajetória, rotina e aprendizados em profissão dos sonhos e reafirmam que “lugar de mulher é onde ela quiser”

Fotos: arquivo pessoal
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Leitos de UTI
Prefeitura de Bento 
busca verba estadual 
para nova etapa do 
Complexo Hospitalar
Poder Público solicitou à Secretaria de Saúde do 
Rio Grande do Sul na última quinta-feira, 10/03, 
R$ 3,6 milhões para construção de 15 leitos de 
UTI na cidade.

Mulheres dão exemplo ao conquistar e excercer com 
excelência profissões ainda dominadas por homens

Movelsul e Fimma
“Feira das feiras” 
inicia na próxima 
segunda
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Castrações de cães 
e gatos passarão a 
ser feitas por cinco 
clínicas veterinárias

Causa animal

De 14 a 17 de março, Fimma e Movelsul 
reunirão profissionais de toda a cadeia de 
madeira e móveis no Parque de Eventos 
de Bento Gonçalves

Política| 8 e 9 

Entrevista 
Prefeita de Santa 
Tereza fala dos desafios 
e conquistas do 
primeiro ano de gestão 
Gisele Caumo celebra início da 
pavimentação da Rota do Pão e do Vinho 
e fala sobre os entraves com a oposição 
na Câmara de Vereadores

Augusto Vasconcelos
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Doação de sangue
Bento realiza 3ª edição do Dia D

A Prefeitura de Bento, através 
da secretaria de Saúde e Governo, 
e o Hospital Tacchini realizam, no 
dia 16 de março, a 3ª edição da 
Campanha de Doação de Sangue 
na cidade. A ação ocorre das 8h30 
às 12h e das 13h às 17h,  na Unida-
de Zona Sul, no Botafogo. Todas as 
100 vagas já foram preenchidas. 

De acordo com a enfermeira 
líder do Centro Transfusional do 
Hospital Tacchini, Ana Paula Le-
mos, esta é mais uma oportuni-
dade para a população de Bento 

Gonçalves mostrar sua solidarie-
dade. “Nas duas primeiras edições 
conseguimos preencher todas as 
vagas e mesmo com alguns faltan-
tes, juntos conseguimos ajudar a 
melhorar o estoque do Hemocen-
tro e, consequentemente, a salvar 
vidas”, destaca. 

A secretária de Saúde, Tatia-
ne Misturini Fiorio destacou que 
as equipes vão receber capaci-
tação no Hemocentro em Caxias 
do Sul, para que sejam ampliadas 
as coletas. “Estamos chegando a 

Batalha judicial Nova etapa
Justiça suspende decreto do RS que 
flexibilizava uso de máscara em crianças
Liminar foi 
deferida à pedido 
da Associação 
Mães e Pais pela 
Democracia no 
sábado, 05/03

No sábado, 05/03, a Justiça 
do Rio Grande do Sul concedeu 
liminar em caráter de urgência 
suspendendo o novo decreto do 
governo do Rio Grande do Sul que 
flexibilizava o uso de máscaras em 
crianças. A medida era válida para 
crianças abaixo dos 12 anos.

A decisão foi tomada a partir 
de uma ação civil pública movida 
pela Associação Mães e Pais pela 

Democracia. Com isso, o uso de 
máscaras volta a ser obrigatório em 
todo o Estado.

No Facebook, a associação co-
memorou a decisão: “VITÓRIA!!! 
As máscaras seguem obrigatórias 
pelas crianças nas escolas! Juíza 
acabou de deferir pedido liminar 
da AMPD! Viva as crianças! Viva a 
nossa luta! Viva a Associação Mães 
e Pais pela Democracia!”, escreveu.

Assinada pela juíza Silvia Mu-
radas Fiori, a liminar ressaltou, 
entre outros pontos, que de acordo 
com o que já define o Supremo Tri-
bunal Federal (STF), a lei das enti-
dades federativas está acima da lei 
nacional desde que sejam mais res-
tritivas para o combate a pandemia.

Já na tarde de domingo, 06/03, 
a Procuradoria-Geral do Estado 

(PGE) interpôs recurso de agravo 
de instrumento contra a decisão. 
Em sua manifestação, a PGE escla-
rece que as alterações trazidas pelo 
decreto em questão, no que diz 
respeito à utilização de máscaras 
por crianças, estão embasadas em 
critérios sanitários e de saúde e em 
conformidade com a Lei Federal nº 
13.979/2020.

A PGE também destacou que 
“não há qualquer referência na 
norma no sentido de que a utiliza-
ção das máscaras não deva ou não 
possa ser realizada”.

O recurso do Estado referen-
te à liminar foi negado pelo Tri-
bunal de Justiça do RS. Com isso, 
o uso de máscara em crianças 
segue sendo obrigatório, e não 
recomendado.

terceira edição da campanha de 
doação no Município, e para que 
possamos ampliar o número de 
coletas, nossas equipes receberão 
uma capacitação no Hemocentro. 
Esperamos que assim como em 
outras edições possamos alcançar 
um grande número de doadores”, 
ressalta.

A ação é realizada através da 
parceria entre Prefeitura, Hospital 
Tacchini e Hemocentro. No dia da 
doação a Unidade Zona Sul estará 
fechada para atendimento.

Bento solicita verba do Estado 
para construção de 15 leitos de 
UTI no Complexo Hospitalar

Eduarda Bucco
A prefeitura de Bento Gonçal-

ves está solicitando auxílio ao go-
verno do Estado para construção 
de 15 leitos de UTI no Complexo 
Hospitalar, localizado no bairro 
Botafogo. A demanda foi repassada 
à secretária de Saúde, Arita Berg-
mann, na tarde desta quinta-feira, 
10/03, durante visita ao município. 
Em reunião realizada na UPA 24h – 
estrutura integrante do complexo 
–, o prefeito Diogo Siqueira e a se-
cretária municipal de Saúde, Tatia-
ne Fiorio, explicaram detalhes das 
obras já em andamento e do proje-
to do andar de leitos de UTI. “O pri-
meiro ponto é resolver o problema 
das cirurgias eletivas, além de am-
pliar as referências, como a ortope-
dia. Queremos melhorar a psiquia-
tria e talvez buscar uma neurologia 
e cardiologia”, comentou o prefeito.

Atualmente, estão em anda-
mento no Complexo Hospitalar as 
obras do Bloco Cirúrgico, a cons-
trução de uma torre de escada e 
de elevador, a Farmácia Pública e 
as reformas no antigo Hospital Ga-
lassi. O total de investimento soma 
cerca de R$ 10 milhões, provenien-
tes de recursos municipais.

Ainda, a prefeitura afirma que, 
nas próximas semanas, terão início 
as obras da nova sede do SAMU, 
no valor total de R$ 1.530.090,00. 
O espaço de 425m² contará com 
área de estacionamento para seis 

ambulâncias, dois dormitórios de 
equipe básica, um dormitório equi-
pe de avançada, banheiro e vestiá-
rio masculino e feminino, cozinha e 
refeitório, administrativo e sala de 
treinamento.

Também já está prestes a ser 
licitada a construção de um centro 
de imagem. A expectativa é que 
todas as obras sejam finalizadas 
ainda neste ano e que as primeiras 
cirurgias também já ocorram den-
tro de 2022.

Agora, a prefeitura busca uma 
verba de, aproximadamente, R$ 
3,6 milhões junto ao programa 
Avançar na Saúde, para construção 
dos leitos de UTI. Esses ficariam 
no terceiro andar da estrutura do 
Bloco Cirúrgico, atrás da UPA 24h. 
“É uma demanda muito importante 
para toda região que, mesmo com a 
ampliação de leitos durante a pan-
demia, ainda tem um déficit muito 
grande. Não chega ao quantitativo 
mínimo que seria ideal”, comentou 

a secretária de Saúde de Bento, Ta-
tiane Fiorio. O andar com leitos de 
UTI teria cerca de 1.300m².

Hoje o Complexo Hospitalar 
conta com 40 leitos de internação e 
saltará para 170 ao fim das obras – 
considerando tanto leitos de inter-
nação quanto cirúrgicos.

A secretária Arita Bergmann 
recebeu o pedido com interesse, 
considerando a relevância que o 
Complexo Hospitalar de Bento re-
presenta em âmbito regional. “O 
governo já investiu cerca de R$ 22 
milhões pelo Avançar na Saúde 
apenas na Serra. Mas para uma ter-
ceira fase, nosso recurso será limi-
tado, porque também destinamos 
verbas para o programa Assistir”, 
ressaltou. “Mas vamos apresentar 
o projeto ao governador [Eduardo 
Leite] nos próximos dias, junta-
mente aos de outros municípios, 
e escolher aqueles com relevância 
regional. Certamente esse é um de-
les”, afirmou.

Eduarda Bucco
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Movelsul e Fimma
“Feira das feiras” do setor moveleiro inicia na próxima segunda
De 14 a 17 de 
março, Fimma e 
Movelsul reunirão 
profissionais de 
toda a cadeia de 
madeira e móveis 
no Parque de 
Eventos de Bento

Lançamentos, inovação, par-
cerias e negócios esperam os pro-
fissionais do setor moveleiro na 
edição conjunta das feiras Fimma e 
Movelsul – maior e mais completo 
evento nacional voltado para a ca-
deia de madeira e móveis. De 14 a 
17 de março, visitantes de diversos 
segmentos estarão no Parque de 
Eventos de Bento Gonçalves, na 
Serra gaúcha, para conhecer as no-
vidades das 500 marcas exposito-
ras e acompanhar a programação 
de palestras gratuitas. Faltando 
poucos dias para a “feira das fei-
ras”, há credenciados de todos os 
estados brasileiros, além de países 
como Argentina, Uruguai, Chile, 
Paraguai, Estados Unidos, Bolívia 
e Equador.

 Alocadas em 58 mil metros 
quadrados de área de exposição, 
as empresas aguardam esse gran-
de encontro para apresentar seus 
produtos e serviços a um público 
altamente qualificado – pois am-
bas as feiras são direcionadas a vi-
sitantes profissionais. Fimma reu-
nirá marcas de máquinas, insumos, 
serviços e acessórios, já a Movelsul 
terá expositores de mobiliário, de-

sign e decoração. Juntas, vão pro-
porcionar infinitas possibilidades 
de networking e parcerias.

 
EXPORTAÇÕES NO RADAR
De olho no mercado externo, 

as feiras terão Rodadas de Ne-
gócios Internacionais com com-
pradores de 18 países-alvo para 
o setor moveleiro – África do Sul, 
Espanha, França, Honduras, Mé-
xico, Panamá e outros. Pensando 
em reforçar o networking, criou-
-se o Lounge Internacional, uma 
sala VIP que servirá como ponto de 
apoio aos expositores que buscam 
sua internacionalização. O espaço 
também receberá os encontros da 
Fimma em parceria com o Orches-
tra Brasil – projeto de exportação 
de empresas brasileiras fornece-
doras da indústria moveleira, reali-
zado pelo Sindicato das Indústrias 
do Mobiliário de Bento Gonçalves 
(Sindmóveis) com apoio da Apex-
-Brasil.

 Ambientado com peças dos de-
signers Daniela Ziegler, Guga Rodri-
gues, Marta Manente, Fábio Zogaib 
e estúdio Plataforma4, o Lounge In-
ternacional contará com a presença 
de parceiros que prestam serviços 
em diferentes segmentos: Clemar 
(logística); Makelaar (seguro de 
crédito); 3S Corps (consultoria in-
ternacional); Efficienza (assesso-
ria para comércio internacional) e 
Avanti Cidadania (especialista em 
cidadania italiana). 

 FOCO NA INOVAÇÃO
Localizado no Pavilhão E, o es-

paço Ecossistema de Inovação fun-
cionará como uma arena de boas 
ideias. Além de receber a progra-

mação do Fimma Summit (cerca de 
30 palestras e pitchs com startups, 
abordando inovação e empreende-
dorismo), vai oportunizar o con-
tato direto com 14 instituições e 
empresas parceiras. Programação 
completa do Fimma Summit dis-
ponível em fimma.com.br/summit.

 Com patrocínio de Sicredi, 
o Ecossistema de Inovação conta 
com a parceria de Instituto Hélice; 
Bento+20; Wow Aceleradora; Se-

brae RS; Sicredi; Badesul; Uniftec; 
UCS; DB Lab; Telescop; Fast Track; 
Finep; IFRS Campus Bento Gonçal-
ves; Green Innovation; RexFort e 
Instituto Senai de Tecnologia em 
Madeira e Mobiliário. Apoio: Mo-
velsul e Sindmóveis. Realização: 
Movergs.

 
FEIRAS CONECTADAS
De 14 a 17 de março, as feiras 

terão programação virtual própria 

de bate-papos com profissionais 
que são referência em diferentes 
temas – além de transmitir parte 
das atrações apresentadas no Fim-
ma Summit. Para assistir às lives e 
contatar os expositores, basta fazer 
cadastro gratuito em hubmovelei-
ro.com.br. Esse credenciamento 
também permite o contato entre 
profissionais (visitantes presen-
ciais ou não) diretamente com as 
marcas expositoras. 

 
DESIGN COMO
DIFERENCIAL COMPETITIVO
Valorizar o design de mobiliá-

rio já é uma tradição da Movelsul, 
mas em 2022 o tema ganha uma 
proporção ainda maior. A feira 
terá dois espaços cenográficos 
assinados pelos designers Paulo 
Biacchi e Mila Rodrigues, conheci-
dos por sua expertise no assunto. 
Para completar a programação, o 
estande do Prêmio Salão Design, 
localizado no Pavilhão A, reunirá 
os 23 projetos premiados em 2020 
e 2022, além de jurados das duas 
edições para um bate-papo no dia 
16, às 16h. No mesmo dia, às 18h, 
acontece a cerimônia de premiação 
aos designers no Ecossistema de 
Inovação (Pavilhão E).

 
CREDENCIAMENTO
DISPONÍVEL
Já é possível efetuar o creden-

ciamento para visitar Fimma e 
Movelsul 2022, sendo necessário 
apenas acessar o site de qualquer 
uma das feiras, preencher os dados 
solicitados e imprimir a credencial. 
Gratuito, o credenciamento é feito 
de modo 100% virtual (o mesmo 
cadastro dá acesso às duas feiras).

Serviço
O quê: Fimma e Movelsul Brasil 2022
Quando: 14 a 17 de março
Onde: Parque de Eventos de Bento Gonçalves (RS)
Visitação: 10h às 19h (Fimma – acesso pelo Pavilhão E) | 12h às 
19h (Movelsul – acesso pelo Pavilhão A)
Disposição dos estandes: Pavilhões A, B, C e D (Movelsul) | Pavi-
lhões E, F e G (Fimma)
Credenciamento: fimma.com.br | movelsul.com.br
Realização: Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio 
Grande do Sul (realiza a Fimma) e Sindicato das Indústrias do Mo-
biliário de Bento Gonçalves (realiza a Movelsul)
Patrocínio: Prefeitura de Bento Gonçalves | Banrisul
 

Reajustes
Gasolina e diesel 
mais caros a partir 
desta sexta-feira

A Petrobras anunciou na quin-
ta-feira, 10/03, reajustes nos preços 
da gasolina, diesel e GLP, o gás de 
cozinha, para as distribuidoras já 
a partir desta sexta-feira, 11/03. O 
preço médio da gasolina entregue 
às distribuidoras terá um aumento 
de 18,77%. Para o diesel, a alta é de 
24,9%. Já o gás de cozinha tem au-
mento de 16%.

Com a decisão, o preço médio 
de venda da gasolina da Petrobras 
para as distribuidoras passará de 
R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. Con-
siderando a mistura obrigatória 
de 27% de etanol anidro e 73% de 
gasolina A para a composição da 
gasolina comercializada nos postos, 
a parcela da Petrobras no preço ao 
consumidor passará de R$ 2,37, 
em média, para R$ 2,81 a cada litro 
vendido na bomba. Uma variação 
de R$ 0,54 por litro. O valor final do 
combustível ainda conta com os im-
postos e margem dos revendedores.

Para o diesel, o preço médio de 
venda da Petrobras para as distri-
buidoras passará de R$ 3,61 para 
R$ 4,51 por litro. Considerando a 
mistura obrigatória de 10% de bio-
diesel e 90% de diesel A para a com-
posição do diesel comercializado 
nos postos, a parcela da Petrobras 
no preço ao consumidor passará de 
R$ 3,25, em média, para R$ 4,06 a 
cada litro vendido na bomba. Uma 
variação de R$ 0,81 por litro.

Para o GLP, gás de cozinha, o 
preço médio de venda para as dis-
tribuidoras, passará de R$ 3,86 para 
R$ 4,48 por kg, equivalente a R$ 
58,21 por 13kg, refletindo reajuste 
médio de R$ 0,62 por kg, uma alta 
de 16%.

Augusto Tomasi
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Prefeitura não cede estagiário 
e AAECO alega represália

Denúncia

AAECO acredita que 
atitude tenha sido 
influenciada pela 
denúncia feita pela 
associação referente 
ao desmatamento de 
área para construção 
de loteamento às 
margens da BR-470

Eduarda Bucco
A Associação Ativista Ecológi-

ca (AAECO) denunciou na segunda-
-feira, 07/03, mais uma situação 
envolvendo a prefeitura de Bento 
Gonçalves. Conforme o secretário-
-geral da associação, Gilnei Rigot-
to, o Poder Público teria se nega-
do a fornecer um estagiário para 
auxiliar nos trabalhos da AAECO. 
“Recebemos um telefonema da se-
cretaria de Administração na sexta 
feira [04/03], dizendo que nosso 
estagiário cedido pela Prefeitura 
Municipal não foi mais aprovado 
pelo prefeito Diogo Siqueira”, es-
creveu em suas redes sociais.

Segundo Gilnei, a associação 
vinha contando com o auxílio de 
um estagiário cedido há cerca de 
um ano. Entretanto, o jovem soli-
citou desligamento por questões 
pessoais. “Diante disso, solicitamos 
a troca do estagiário e fizemos os 
procedimentos documentais da 
troca. Notei a demora. Isso faz um 

mês. E aí sexta me ligaram dizendo 
que o prefeito não autorizou”, diz.

Na opinião da AAECO, a medi-
da se trata de uma represália pela 
denúncia feita pela associação so-
bre o desmatamento de uma área 
às margens da BR-470, para cons-
trução de um loteamento irregular. 
“[A não cedência de um estagiário] 
vai impactar nos atendimentos 
externos de denúncias, palestras, 
protestos e orientações a institui-
ções, porque eu sozinho terei que 
fechar a ONG para fazer isso”, co-
menta Gilnei.

Conforme a prefeitura de Ben-
to, “o projeto de lei acerca das ce-
dências de 2022 está em vias de ser 
encaminhado ao Poder Legislativo. 
O município tem procurado suprir 
principalmente a sua demanda in-
terna de pessoal. Não há ainda uma 
definição final sobre as entidades 
que irão ou não receber funcioná-
rios cedidos do Município e em que 
quantidade”.

Ao denunciar o fato nas redes 
sociais, o secretário-geral da asso-
ciação também desabafou sobre a 
falta de punição em relação ao caso 
do desmatamento. “Quem assumiu 
o Crime Ambiental, verificado pela 
PATRAM, AAECO e SMMAM foi o 
próprio Alexsandro Portilho”, citou 
em referência ao funcionário da 
prefeitura envolvido no crime. “E 
quem comete CRIME, CRIMINOSO 
é. Portanto, não há nada a investi-
gar. É só demitir por JUSTA CAUSA”, 
escreveu. Gilnei relembrou, ainda, 
que o secretário-adjunto de Meio 

Ambiente, Valcir Luiz Schell, o qual 
teria tido participação no escânda-
lo do sumiço dos gatos no bairro 
Conceição, também ainda não foi 
exonerado.

Por fim, Gilnei comentou so-
bre o pedido de abertura de CPI na 
Câmara de Vereadores para inves-
tigar os dois casos. Até o momento, 
apenas três vereadores assinaram 
o pedido – são necessárias seis 
assinaturas. Atualmente, os dois 
escândalos estão sendo investiga-
dos na Polícia Civil e no Ministério 
Público. Além disso, a prefeitura 
anunciou que abriu sindicância 
para investigação interna. Até o 
momento, o Poder Público afirma 
não ter novidades. “O prefeito atu-
al, ao invés de autorizar sua ban-
cada assinar a CPI para esclarecer 
os fatos, afinal ‘quem não deve não 
teme’, toma todas as atitudes de 
negar as investigações. E a ban-
cada governista nega a CPI, com 
a desculpa ESFARRAPADA de ser 
palanque político. Os 26 mil metros 
de área assassinada não irão espe-
rar o pleito político para gritar por 
JUSTIÇA. Os GATOS ASSASSINADOS 
não irão gritar por socorro após o 
pleito”, finalizou.

Diante da negativa da cedência 
de um estagiário, a AAECO iniciou 
uma campanha para conseguir dez 
associados contribuindo com o va-
lor de R$ 50,00 mensais, para man-
ter um funcionário no local. Quem 
tiver interesse em contribuir pode 
entrar em contato pelo telefone/
WhatsApp (54) 99986-8041.
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Eduarda Bucco
A paixão pelo futebol sempre 

esteve em evidência na vida da 
jornalista Carolina Freitas. Desde 
pequena acompanhando o espor-
te, principalmente os jogos do seu 
querido time Juventude, a caxien-
se não teve dúvidas ao escolher a 
profissão dos sonhos: jornalista 
esportiva. “Quando era criança eu 
sempre me imaginei exercendo 
outra profissão. Minha mãe é pro-
fessora, então, sempre quis ser 
também. No entanto, no Ensino 
Médio optei por fazer Magistério 
e, durante esse período, vi que 
não era bem o que eu imaginava. 
Então, tive que parar e imaginar 
outras possibilidades. A partir 
de então, optei pelo Jornalismo”, 
conta Carolina. 

A escolha pela área veio após 
uma conversa sincera com sua 
mãe, Gislaine Freitas. “Ela me 
perguntou o que eu gostava e a 
resposta foi ‘assistir futebol’”, re-
corda. Desde então, a caxiense se 
agarrou ao objetivo de trabalhar 
na editoria de Esportes. 

Lugar de mulher é onde ela quiser
Persistência e muito amor pelo esporte. Jornalista esportiva 
conta trajetória para conquistar cargo dos sonhos
Caxiense Carolina 
Freitas, formada em 
Jornalismo pela UCS, 
hoje trabalha na 
editoria de Esportes 
do maior veículo de 
comunicação do RS

Mas antes mesmo de come-
çar sua jornada ao topo, Carolina 
sabia que iria enfrentar uma série 
de dificuldades. Na área do jor-
nalismo esportivo, a atuação das 
mulheres ainda é tímida e bastan-
te criticada.  “Nunca passei por 
nenhuma situação de machismo 
velado ou explícito no ambiente 
de trabalho. Algumas vezes, no 
entanto, leio algumas barbari-
dades nas redes sociais. Porque, 
infelizmente, ainda tem muita 
gente que insiste que mulher não 
entende e não pode falar sobre 
futebol”, lamenta a jornalista. 

Mais que uma vaga no merca-
do, que ainda impõe restrições às 
mulheres, ela almejava trabalhar 
em um veículo grande de comu-
nicação. Para isso, decidiu iniciar 
logo cedo a busca por um estágio 
na área. Foram vários “nãos” que, 
ao invés de desanimá-la, trouxe-
ram mais garra à procura. “Sem-
pre era questionada sobre experi-
ências na área. Até que, em certo 
momento, consegui uma vaga na 
Frispit Rádio, na agência da UCS”, 

conta. A experiência abriu portas 
para que, mais tarde, conseguisse 
uma vaga na Rádio Gaúcha Ser-
ra, na RBS. “Foram dois anos de 
estágio — entre editoria Geral e 
Esporte. Quando me formei, fui 
‘freelancer’ em Porto Alegre por 
seis meses na produção de Espor-
tes e, agora, atuo como Editora, 
na mesma editoria”, relata. “Acho 
que foram muitos processos para 
chegar à efetivação no maior veí-
culo de comunicação do RS”, ana-
lisa Carolina. 

Durante sua graduação, além 
de buscar um lugar no mercado 
de trabalho, a jornalista ainda 
decidiu investir em estudos sobre 
a “Falta de representatividade fe-
minina nas jornadas esportivas 
de rádio” – tema do seu Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC). 
“Acho que ainda falta muito para 
termos algo parecido com a igual-
dade de oportunidades na área. 
Mas, na Gaúcha, por exemplo, 
temos a Valéria Possamai como 
plantonista nas jornadas esporti-
vas. Então, imagino, e torço, para 

que em poucos anos tenhamos, 
finalmente, o mesmo número de 
mulheres e homens competentes 
exercendo as mesmas funções 
no jornalismo esportivo, espe-
cialmente na jornada esportiva”, 
comenta. 

Hoje atuando como editora, 
e não mais como repórter, Caro-
lina acaba cobrindo um número 
menor de pautas. Mesmo assim, 
tem se dedicado a acompanhar de 
perto os times femininos do Rio 
Grande do Sul, estampando nas 
manchetes o protagonismo das 
mulheres no esporte do Estado. 
“Atos pequenos me deixam muito 
contente na profissão. Por exem-
plo, sempre que conseguimos um 
espaço maior no futebol feminino 
no jornal impresso eu fico ‘super’ 
feliz. Ou quando conseguimos 
fazer uma pauta para ajudar al-
guém que está em busca de ajuda 
para realizar o sonho no esporte 
e dá certo, acho que concluímos 
com maestria nosso trabalho. São 
situações pequenas, mas que fa-
zem a diferença”, finaliza. 

Eduarda Bucco
Natural de Carazinho, Jordana 

Fisch Zanotto decidiu ainda jovem 
seguir a carreira de biomedicina. 
Mas em um ano trabalhando na 
área, um amor de adolescência aca-
bou falando mais alto. Desde mui-
to jovem, ela acompanhava filmes 
policiais e de investigação. “Aquilo 
me encantava muito”, recorda. Foi 
então que, em 2013, ela decidiu se 
inscrever no concurso da Polícia 
Civil do Rio Grande do Sul, con-
quistando a vaga no ano seguinte. 
“Foram seis meses de formação em 
2014. Em dezembro [daquele ano], 
comecei a atuar na DPPA [Delega-
cia de Polícia de Pronto Atendimen-
to] de Bento. Escolhi a cidade por 
gostar bastante da região”, conta. 

Hoje, aos 34 anos, Jordana já 
soma oito como policial plantonista 
no município. São 24h ininterrup-
tas de trabalho, seguidas de 72h 
de descanso. “Pode parecer pou-

Mãe e policial relata jornada 
dupla de amor e dedicação 
dentro e fora da delegacia
Há oito anos, 
Jordana Fisch Zanotto 
trabalha como 
policial plantonista 
na DPPA de Bento 
Gonçalves, aliando 
família e emprego 
com maestria

co, mas não é. Nessas 24h a gente 
trabalha muito. E a demanda au-
mentou nos últimos anos com o au-
mento da criminalidade, principal-
mente do tráfico de drogas. Além 
do aumento de casos de violência 
contra a mulher. Então precisamos 
de bastante tempo para nos recom-
por”, explica. 

Como policial plantonista, 
ela é responsável pelo registro de 
ocorrências, confecções de prisões 
em flagrante, acompanhamento de 
presos à Penitenciária de Bento 
Gonçalves e atendimento das víti-
mas de violência doméstica. “Um 
dois maiores desafios hoje da pro-
fissão é esse aumento da crimina-
lidade e consequentemente da de-
manda, além da desvalorização do 
policial. Não temos investimento 
em estrutura, em pessoal e salário. 
Não temos motivação. Hoje a gen-
te trabalha na força do amor e do 
ódio”, desabafa a policial. 

Fotos: arquivo pessoal
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Lugar de mulher é onde ela quiser

E fora da delegacia, Jordana 
também assume outro papel im-
portante: o de mãe. “Como mulhe-
res, a gente enfrenta uma jornada 
dupla. Temos nossa casa e nossos 
filhos. Como mãe de duas crianças 
pequenas [uma menina de quatro 
e um menino de dois anos], minha 
rotina é frenética. Não paro nunca”, 
relata. Mesmo com as dificuldades 
do dia a dia, não falta dedicação 
para depositar responsabilidade e 
muito amor nas duas funções. 

Sobre o cenário da policial hoje 
no país, Jordana avalia que ainda é 
perceptível a predominância dos 
homens na função. Mesmo assim, 
acredita que o número de mulhe-
res no cargo tem apresentado um 
aumento importante. “Tem espaço 
para todos e a mulher está, cada 
vez mais, mostrando que tem essa 
força e inteligência para exercer a 

função da mesma forma que o ho-
mem”, comenta. “Hoje temos nos 
cargos superiores [da PC] muitas 
mulheres, inclusive nossa chefe de 
polícia [Nadine Anflor], que está 
fazendo um ótimo trabalho desde 
que entrou no cargo”, analisa.

Segundo Jordana, para que 
mulheres possam entrar na pro-
fissão de policial, basta ter força 
de vontade. O único pré-requisito 
é ter formação Superior. “Precisa-
mos ter postura firme e mostrar 
que viemos para ser iguais, para 
fazer nossas funções independente 
do gênero. Claro que encontramos 
muitas atitudes machistas dentro 
da polícia. Às vezes passamos por 
situações bem constrangedoras, 
mas não podemos baixar a cabeça 
nunca. Precisamos continuar lutan-
do para conquistar nosso espaço da 
melhor forma”, conclui.

Arquivo pessoal Deise Laura Fotografia

Eduarda Bucco
“Mulheres são fortes, de-

terminadas e, como falamos na 
aviação: atingem céus cada vez 
mais altos”. A fala da bento-gon-
çalvense Letícia Mainardi, de 38 
anos, não poderia ser mais cer-
teira para resumir sua trajetória 
profissional. Desde pequena, 
Letícia conta que criou admi-
ração pela paixão que pilotos 
demonstravam por aeronaves. 
“Minha mãe [Nilva Salvati Mai-
nardi] foi costureira até se apo-
sentar e costurava camisas para 
comandantes da VARIG [compa-
nhia aérea]. Sempre dizia que 
queria ‘dirigir’ o avião. E a pai-
xão foi crescendo à medida que 
eu fui conhecendo mais a área”, 
recorda. 

A bento-gonçalvense foi 
criada somente pela mãe, en-
frentando dificuldades finan-
ceiras em sua infância. Mesmo 
assim, com o apoio financeiro 
e emocional de seu tio Edemar 
Salvati e de seu irmão Leonardo 

A paixão pela aviação e a persistência de uma bento-
gonçalvense que almeja voar cada vez mais alto
Seguindo um sonho 
de criança, Letícia 
Mainardi foi atrás 
de muito estudo 
e qualificação 
para hoje assumir 
cargo de piloto em 
empresa com rotas 
internacionais

Mainardi, o sonho de virar pilo-
to de avião não ficou de lado. 

Aos 17 anos, Letícia ini-
ciou seu primeiro treinamento 
na área no Aeroclube de São 
Leopoldo, atual Aeroclube de 
Eldorado do Sul. Por lá, ela tra-
balhou como instrutora de voo, 
até conseguir participar de uma 
seleção em uma empresa aérea. 
“Vivenciei crises no setor aéreo, 
o que não facilitou a entrada no 
mercado”, recorda. 

Além da formação no aero-
clube, Letícia cursou Ciências 
Aeronáuticas na PUCRS e fez 
pós-graduação na mesma área. 
Também completou a formação 
de Piloto Planador no Aeroclu-
be de Bento Gonçalves. “Hoje 

estou finalizando a faculdade 
de Pedagogia, porque pretendo 
continuar trabalhando na área 
de ensino aéreo também”, conta. 

Os primeiros voos de Letícia 
como piloto foram em uma aero-
nave de pequeno porte em Ma-
naus, no Amazonas. Atualmente, 
ela pilota um modelo A330 de 
uma empresa de carreira comer-
cial, fazendo rotas internacio-
nais. Mas sempre que possível, 
Letícia retorna a Bento Gonçal-
ves para visitar a cidade e o seu 
“maior amor”, que é a família. 

“Alcançar voos mais altos é 
o que todo piloto deseja. Con-
trolar uma aeronave é fasci-
nante. A possibilidade de voar 
equipamentos mais complexos 

e desafiadores do mercado, sen-
do o atual um dos maiores exis-
tentes, é encantador”, comenta. 

Estando entre a baixa por-
centagem de mulheres pilotan-
do aviões no mundo – segundo 
ela, as mulheres representam 
cerca de 4% dos tripulantes 
técnicos contratados pelas em-
presas áreas –, Letícia se tornou 
um símbolo de persistência e 
representatividade. Mesmo as-
sim, ela acredita que a ascensão 
feminina na aviação tem sido 
“gigante”.  “Acredito que todas 
as pessoas chegam aonde alme-
jam com dedicação. Nunca pen-
sei ser um mercado machista. 
Pelo contrário, nós vencemos 
tudo pelo que lutamos”, afirma. 

Fotos: arquivo pessoal
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Entrevista

Raquel Konrad
Primeira mulher a comandar 

Santa Tereza, Gisele Caumo (PTB), 
38 anos, já tem muito a comemo-
rar no primeiro ano de seu gover-
no. Uma das principais conquis-
tas foi o início da pavimentação 
asfáltica para a Rota Pão e Vinho, 
um anseio de mais de 20 anos da 
comunidade local e regional, que, 
no final do ano passado, foi auto-
rizado pelo Governo do Estado. As 
obras já iniciaram em fevereiro e 
devem fomentar o turismo e me-

“Se a intenção é me cansar, não conseguirão”, diz 
prefeita de Santa Tereza sobre oposição na Câmara
Gisele Caumo (PTB) 
avalia seu primeiro 
ano como prefeita 
da cidade e comenta 
sobre as dificuldades 
de governar com forte 
oposição na Câmara 
de Vereadores: “tudo o 
que está se vendo são 
objeções infundadas, 
as quais levam a crer 
que não se tem nada 
mais do que uma 
oposição política, 
que deseja colocar 
obstáculos para que 
o governo atual 
fracasse”, assegura.

lhor o escoamento da produção 
local, atraindo novas empresas e 
investimentos. 

No entanto, nem tudo são 
boas notícias. Com frequência Gi-
sele utiliza as redes sociais para se 
defender de acusações e ataques 
feitos nas sessões da Câmara de 
Vereadores, que é composta por 
maioria de oposição. Nesta entre-
vista, a prefeita comenta sobre os 
desafios que tem enfrentado e sua 
visão sobre a política. 

SERRANOSSA: Gisele, 
como surgiu à oportunidade 
e a vontade de ser prefeita de 
Santa Tereza? 

Gisele Caumo: Cresci ouvin-
do meu pai falar e praticar política. 
Certamente ele é a minha maior 
inspiração, meu orgulho, meu 
exemplo! Desde jovem me envolvo 
em campanhas eleitorais, sendo 
transparente e demonstrando ni-
tidamente minhas preferências, 
enfatizando-as com coerência. Em 
2016, recebi o convite do candida-
to a prefeito Denis Jorge Acco (pri-
meiro chefe do Executivo de Santa 
Tereza), para pleitear um cargo no 
Poder Legislativo e, com apoio da 
minha família, resolvi aceitar o de-
safio, que me proporcionou o feliz 
resultado de ser a vereadora mais 
votada. A partir daquele momento, 
me dediquei intensamente às fun-
ções concernentes ao Legislativo, 
desenvolvendo um trabalho para 
todos, sem distinções ou exclu-
sões, ação esta que foi fundamen-

tal para não somente o partido, 
mas especialmente a comunida-
de reconhecer e vislumbrar meu 
nome para ocupar o cargo de pri-
meira prefeita de Santa Tereza. 
Decidi ser prefeita, não somente 
por não temer novos desafios, 
mas, especialmente, com o objeti-
vo de desenvolver um trabalho de 
resultados palpáveis e um legado 
que possa ser aliado a sinônimo de 
prosperidade e evolução para esta 
terra que eu tanto amo e venero.

SN: Qual sua avaliação de 
seu primeiro ano como prefeita?

Gisele: Creio que a avaliação 
não deve ser efetuada por mim, e 
sim por todos aqueles que viven-
ciam os resultados provenientes 
do trabalho de nossa gestão, ou 
seja, a comunidade. As mudanças 
e resultados benéficos são percep-
tíveis e tangíveis, no que condiz ao 
primeiro ano de gestão, porém, 
não omito os problemas existen-
tes e sou convicta em afirmar de 
que há muito ainda por se fazer 
por Santa Tereza para se chegar 
ao desenvolvimento que objetivo 
alcançar enquanto prefeita.

SN: Uma das principais 
conquistas foi o investimento 
na Rota do Pão e do Vinho, tão 
aguardada há anos pela comu-
nidade local e regional. Como foi 
estar à frente desta conquista e 
o que foi fundamental para que 
ela se concretizasse?

Gisele: O anseio da rota Pão 
e Vinho foi há mais de 20 anos! 
Esta obra não representa apenas a 
conclusão de um sonho imponen-
te que já estava sendo conceitua-
do pelas comunidades inseridas 
no projeto como inexecutável, 
mas exprime a magnificência do 
desenvolvimento econômico, es-
pecialmente no que condiz ao es-
coamento de produção e também, 
traduz a relevância do setor turís-
tico de duas regiões extremamente 
substanciais ao Estado do RS, Ser-
ra através do Vale dos Vinhedos e 
Vale do Taquari. Desde o primeiro 
encontro com os prefeitos dos mu-
nicípios englobados nesta rota, ex-
pressei com veracidade minha opi-
nião, de que o momento deveria 
objetivar resultados concretos e 
não ser utilizado para fins de pro-
moções eleitorais ou partidárias, 
em virtude da eleição presidencial 
de 2022. E assim, em um propósito 
unificado, fragmentando o projeto 
e apresentando-o às autoridades 
dos governos estadual e federal, 
alcançamos o êxito endossado 
pelo governador do Estado do RS. 
Tenho a plena convicção de que 
a união, a coerência, o trabalho 

em conjunto e especialmente a 
ausência de interesses individu-
ais, foram fatores essenciais para 
alcançar tal conquista, que come-
çou a tornar-se tangível no dia 8 
de fevereiro de 2022, data em que 
iniciamos a pavimentação asfáltica 
da Rota pelos Caminhos do Pão e 
do Vinho – Trecho de Santa Tereza. 

SN: Falando em turismo, a 
cidade tem um apelo histórico 
e cultural muito grande para 
receber cada vez mais turistas 
e investidores. A prefeitura tem 
projetos para atrair novos visi-
tantes e novos negócios? 

Gisele: Julgo ser importantís-
simo aliar turismo e agricultura, 
tendo em vista que a economia do 
município é baseada no setor agrí-
cola, ou seja, 90% do retorno do 
Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) provêm 
desse segmento. São dois ramos 
que podem e devem andar juntos. 
Santa Tereza é belíssima, possui 
uma geografia privilegiada, po-
dendo desta forma ser explorada 
em ambos os segmentos. O êxito é 
evidenciado, desde que haja incen-
tivos. Valorizar o interior e incen-
tivar os munícipes a tornarem-se 
empreendedores é fundamental 
para que o turismo ganhe ainda 
mais força.  A agroindústria é es-
sencial para a integração do meio 
rural com a economia do mercado 
turístico. Faz-se necessário alen-
tar e ser aliado do nosso produtor 
para regularizar e comercializar 

Fotos: D
ivulgação
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a sua chimia, o seu queijo, o seu 
pão e tantos outros produtos fei-
tos com tanto amor. Os setores 
público e privado precisam estar e 
trabalhar juntos para o avanço do 
turismo, ação esta que vem sendo 
desenvolvida desde que assumi 
como prefeita. Estamos plane-
jando e agindo para ofertar uma 
estrutura adequada ao munícipe, 
ao turista e também ao empreen-
dedor externo, para que o mesmo 
vislumbre e aposte em Santa Te-
reza como um local propício para 
exploração econômica deste setor.

SN: A cidade, assim como a 
região, enfrenta os problemas 
e prejuízos provocados pela es-
tiagem. Santa Tereza, inclusive, 
decretou estado de emergência. 
Quais são as medidas que estão 
sendo tomadas para amenizar 
os prejuízos e quais são os pla-
nos para que no futuro os im-
pactos sejam menores?

Gisele: Infelizmente, assim 
como grande parte dos municípios 
gaúchos, Santa Tereza também 
sofre com a estiagem. Somos um 
município agrícola, 90% do re-
torno de ICMS provêm da agricul-
tura, situação esta que preocupa, 
mas que necessita de ações para 
amenizar as perdas do setor. De-
cretamos situação de emergência 
na zona rural em 03 de janeiro de 
2022, objetivando auxiliar nossos 
produtores na renegociação de 
dívidas do PRONAF e PROAGRO, 
garantindo a exoneração de obri-
gações financeiras relativas à ope-
ração de crédito rural de custeio, 
cuja liquidação seja dificultada 
pela ocorrência de fenômenos na-
turais. Também, este decreto nos 
possibilita o enquadramento em 
programas governamentais, como 
é o caso do Avançar na Agricultura, 
ao qual requisitamos nossa inclu-
são junto a Secretaria competente. 

Porém, não podemos também de-
pender exclusivamente de recur-
sos federal ou estadual, por isso, já 
estamos traçando ações correlatas 
a capacidade de realização por 
parte do poder público munici-
pal, como é o caso da perfuração 
de poços. Estamos findando um 
estudo com geólogo e dentro dos 
próximos meses iremos realizar 
perfurações, que, sendo exitosas, 
amenizarão significativamente os 
problemas de escassez de água, 
beneficiando assim as comunida-
des do nosso interior. 

SN: Falando em política: 
quais são as suas principais di-
ficuldades em governar a cida-
de? Sabemos que a maioria na 
Câmara é de oposição. Isso tem 
atrapalhado?

Gisele: Quem me conhece e 
caminha ao meu lado sabe que não 
sou uma pessoa partidária! Vis-
lumbro pessoas e não partidos po-
líticos, os quais em minha análise 
precisam ser utilizados para plei-
tear benefícios, recursos que con-

templem a todos. Desde que assu-
mi como prefeita, procurei buscar 
uma relação harmoniosa com a 
Câmara, deixando evidenciado o 
meu anseio de manter um diálogo 
saudável junto aos nove vereado-
res que compõem o Legislativo 
Municipal, porém, até o presente 
momento, tal ensejo não foi con-
cretizado, tudo o que está se vendo 
são objeções infundadas, as quais 
levam a crer que não se tem nada 
mais do que uma oposição políti-
ca que deseja colocar obstáculos 
para que o governo atual fracasse. 
Entristece identificar que o maior 
obstáculo para o crescimento de 
Santa Tereza é alguns daqueles 
que foram eleitos pelo povo como 
seus representantes para um fu-
turo melhor. Já alertei para “estes 
vereadores” que se a intenção é 
me cansar, não conseguirão. Conti-
nuarei administrando e enfrentan-
do tais situações, apenas abatida 
porque tenho consciência que o 
prejuízo real quem sofre é Santa 
Tereza, justamente num momento 
histórico para o Município, onde 
conseguimos medidas visíveis que 
realmente representam o progres-
so da cidade.

SN: Assim como em outras 
cidades, houve um aumento no 
subsídio dos agentes políticos 
de Santa Tereza, o que também 
foi alvo de polêmicas e diver-
gências. Qual foi a principal di-
vergência entre o Executivo e o 
Legislativo nesta pauta?

Gisele: Houve a compreensão, 
pela Câmara de Vereadores, que o 
Projeto de Lei seria, em parte, de 
competência do próprio Legislati-
vo, mesmo tendo sido demonstra-
do o contrário mediante pareceres 
jurídicos específicos. Bastava, na 
questão, o diálogo, sendo que es-
tou sempre de portas abertas para 
receber os senhores vereadores. 

Entretanto, entendeu-se, penso, 
que era mais apropriado agitar a 
matéria para descredibilizar, in-
justamente, o Executivo. Assim, 
mesmo com todas as urgências 
municipais e projetos importan-
tes, foi necessário empregar gran-
de quantidade de tempo para lidar 
com um problema que, em sua 
origem, era inexistente, dificultan-
do mais uma vez as atividades da 
administração.

SN: Você acredita que por 
ser mulher as dificuldades são 
maiores? 

Gisele: Sou feliz e afirmo que 
nunca enfrentei alguma situação 
de preconceito enquanto prefeita, 
aliás, preciso enfatizar que sem-
pre fui muito respeitada e exal-
tada, especialmente pelos meus 
colegas prefeitos. Evidentemente 
que as dificuldades existem, mas 
acredito que as mesmas não de-
vem ser mensuradas ou definidas 
pelo sexo que possuímos, e sim 
pela capacidade que dispomos 
para lidar e enfrentar as contra-
riedades que o próprio cargo nos 
apresenta diariamente. No que 
tange à representatividade das 
mulheres na política, esse debate 
ainda se encontra muito distan-
te do desejado. Muitas mulheres 
ainda têm dificuldades de ocupar 
cargos de poder, serem eleitas ou 
terem voz ativa nas tomadas de 
decisões políticas. Estamos ainda 
muito abaixo da média mundial 
no que concerne a representação 
feminina no meio político. Para 
driblarmos as dificuldades da pa-
ridade entre os sexos, o primeiro 
passo é nós, mulheres, acreditar-
mos em nós mesmas, no empode-
ramento. É preciso reconhecer o 
poder que carregamos dentro de 
cada uma de nós. Precisamos ter 
autoconhecimento, autoconfiança 
e autogestão. 

Assessora do deputado Paulo 
Caleffi é exonerada após atuar 
em feira durante expediente

Repercussão nas redes sociais

Raquel Konrad
Desde segunda-feira, 07/03, 

diversas imagens e denúncias en-
volvendo a assessora parlamentar 
do deputado federal Paulo Caleffi 
(PSD) têm circulado em grupos 
de mensagem e também nas redes 
sociais. Josiane Tumelero, que tem 
carga horária de 40 horas sema-
nais para a realização de ativida-
des legislativas e uma remunera-
ção de aproximadamente R$ 3 mil, 
postou fotos atuando como recep-
cionista de uma empresa durante 

uma feira do agronegócio, em Não-
-me-toque, na região noroeste do 
Estado.

Após repercussão negativa, o 
deputado anunciou a exoneração 
da assessora. Confira a nota de es-
clarecimento: “Hoje, dia 8 de mar-
ço, recebi informação de que a as-
sessora Josiane Tumelero, lotada 
em meu gabinete na Câmara dos 
Deputados, está prestando servi-
ço em horário concomitante ao do 
gabinete. Procedi na sua imediata 
exoneração”, assinou Paulo Caleffi.

Rápidas
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na quinta-feira, 

03/03, manter o valor de R$ 4,9 bilhões para o Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha (FEFC) em 2022. O fundo é 
destinado ao financiamento público de campanhas políticas 
e está previsto no orçamento federal deste ano. O julgamento 
começou no dia 23 de fevereiro e foi finalizado na tarde na úl-
tima semana. Por 9 votos a 2, a maioria seguiu voto proferido 
pelo ministro Nunes Marques. 

Fotos: A
rquivo pessoal

 Comandada pelos enólogos Douglas Chamon e Daniel Garbin, a 
Chamon Garbin Vinhos Clássicos trabalha somente com uvas da melhor 
qualidade para a produção de vinhos premium, que representam as 
características da sua cultivar em aromas, sabores e composição química 
dos compostos. 

  Resgatando a tipicidade dos vinhos europeus de guarda/encorpados 
elaborados até a década de 1980, cuja estrutura baseava-se em acidez e 
taninos equilibrados de uvas maduras, aromas da natureza, graduação 
alcoólica entre 12% a 13,5% e baixo açúcar residual, os exemplares da 
Chamon Garbin atraem cada vez mais o paladar dos degustadores mais 
exigentes. 

  Localizado no coração do Vale dos Vinhedos, o varejo da marca está 
instalado em um ambiente colonial centenário, repleto de história, sendo 
uma atração à parte. Na loja virtual, o consumidor também pode adquirir a 
qualidade da Chamon Garbin em vinhos brancos, rosé,  clarete e tintos de 
Vítis Viníferas portuguesas, francesas e italianas.

chamongarbin | www.chamongarbin.com.br
RS-444, Km 16,5, anexo A, Vale dos Vinhedos, BG
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Divirta-se com o Jogos dos 7 Erros e 
com as palavras cruzadas na página 22 Elas Por Elas

Eduarda Bucco
Mais uma importante ferra-

menta de proteção e empodera-
mento feminino foi lançada na 
terça-feira, 08/03, em Bento Gon-
çalves. Com apoio do professor de 
Krav-Maga Adriano Rinaldi, a Polí-
cia Civil, por meio da Delegacia Es-
pecializada de Atendimento à Mu-
lher (DEAM), lançou o projeto “Elas 
Por Elas”. A iniciativa busca ofertar 
aulas gratuitas de defesa pessoal às 
vítimas de violência doméstica do 
município. “Sempre ajudei mulhe-
res que sofrem violência doméstica 
sem custos. Muitas delas são pesso-
as públicas, conhecidas da socieda-
de, e têm vergonha de ir à delegacia 
registrar ocorrência. Então acabam 
vindo diretamente até mim”, revela 
Adriano. 

O projeto é tido como um 
eixo do programa “PC Por Elas”, 
que trabalha com ações voltadas 

Mulheres vítimas de violência doméstica em Bento 
irão receber aulas de defesa pessoal
Projeto Elas Por 
Elas, da Polícia 
Civil, foi lançado 
no município na 
terça-feira, 08/03, 
e conta com apoio 
do professor de 
Krav-Maga Adriano 
Rinaldi

à aplicação da Lei Maria da Penha, 
ao enfrentamento e à prevenção 
à violência, sem deixar de lado a 
atividade repressiva. “A delegacia 
tem como principal objetivo apurar 
crimes. Mas o combate também é 
constituído de ações preventivas. 
E precisamos trabalhar em rede 
para que essa prevenção melhore 
ainda mais”, comenta a delegada da 
DEAM de Bento, Deise Salton Rus-
chel Brancher. 

O “PC Por Elas” é formado por 
três eixos. O primeiro diz respeito 
às ações de enfrentamento, que 
vão desde a qualificação do atendi-
mento, a especialização da escuta, 
a criação de delegacias especiali-
zadas e as salas das margaridas – 
espaços voltados ao acolhimento às 
vítimas. O segundo eixo é voltado à 
prevenção, com realização de pa-
lestras, orientações à população e 
atividades culturais, por exemplo. 
No caso da DEAM do município, 
também se enquadram as reuniões 
realizadas com os agressores, a fim 
de trabalhar a questão da violência 
também com os homens. 

Já o eixo três é onde se enqua-
dra o projeto “Elas por Elas”, visan-
do ao empoderamento feminino. A 
iniciativa foi criada no ano passado 
pela delegada Raquel Peixoto, de 
Novo Hamburgo. “Além de oferecer 
técnicas básicas de defesa pessoal, 
as aulas oportunizam que a mulher 
se reconheça como capaz de muitas 
coisas, inclusive de se defender em 
uma situação de risco”, destaca Dei-

se. Outro ponto positivo das aulas 
gratuitas de defesa pessoal aponta-
do pela delegada de Bento é o “sen-
timento de pertencimento, quando 
se está em um grupo de pessoas 
que se validam emocionalmente, 
que compartilham de histórias se-
melhantes”, acrescenta. 

Atualmente, conforme a dele-
gada, o número de ocorrências de 
violência doméstica tem aumenta-
do consideravelmente, o que refor-
ça a necessidade de ações voltadas 
ao combate desse crime. 

A partir do “Elas Por Elas”, as 
mulheres que procurarem a DEAM 
receberão um fôlder com informa-
ções sobre as aulas gratuitas. Se 
tiverem interesse, poderão entrar 
em contato diretamente com o pro-
fessor pelo WhatsApp (54) 98127 
0776. Serão oferecidas até 10 au-
las, de acordo com a necessidade 
de cada aluna. 

“Eu fico muito feliz em poder 
fazer a minha parte para dimi-
nuir esses números que todos os 
dias aumentam. Nessas aulas elas 
aprendem a sair de todo tipo de si-
tuação de violência doméstica pos-
sível, com: livramento de estrangu-
lamento no chão ou na cama, que é 
uma situação de estupro; livramen-
tos de estrangulamento pela frente, 
por trás e pelos lados;  defesa con-
tra ataques com facas; defesa con-
tra ataques com bastão, arma de 
fogo, agarramentos, entre outros. 
Temos turmas disponíveis todas as 
semanas”, informa o professor. 

Inscrições podem ser feitas diretamente pelo (54) 98127-0776

Fotos: Divulgação

 Presente há 48 anos no Brasil com ensino de inglês e espanhol, o CNA é uma das maiores e mais 
tradicionais redes de escolas de idiomas do país. Em Bento Gonçalves, já são 18 anos garantindo o ensino 
de qualidade em um ambiente agradável de muita aprendizagem e parceria.

 Na próxima quinta-feira, 03/03, as equipes das duas unidades do CNA em Bento, no bairro Cidade Alta 
e São Roque, estão preparadas para receber seus alunos com todo o bom astral e fazer de 2022 o seu ano 
para aprender inglês e espanhol!

  A metodologia de ensino do CNA permite ao aluno falar, ler, escrever e compreender o novo idioma 
naturalmente, vivenciando situações do dia a dia, por meio de uma plataforma de ensino integrada, com 
material didático próprio, desenvolvido para estudantes brasileiros.

CNA INGLÊS
DEFINITIVO
HÁ 18 ANOS GARANTINDO ENSINO
DE QUALIDADE DE INGLÊS E
ESPANHOL EM BENTO GONÇALVES

CNA Cidade Alta                                                        54 3452 1123
Rua Olavo Bilac 691, bairro Cidade Alta

CNA São Roque                                          54 3701 0096
 Avenida São Roque, 1332, bairro São Roque



SERRANOSSA | Sexta-feira, 11 de março de 2021 11

RUA CARLOS FLORES, 450, SÃO BENTO
(AO LADO DO L’AMÉRICA SHOPPING)

VOCÊ SÓ ENCONTRA AQUI!

CHEGOU A NOVA
TECNOLOGIA DE ADITIVAÇÃO TECNO 3

ADITIVO IMPORTADO DIRETO DA ALEMANHA
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Quel Konrad
@nacaronadaquel

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br

serranossa.com.br/colunas/raquel

Sexta-feira, 10 de março de 2022
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Abracai
nos Trilhos
Vem aí o Abraçaí nos Trilhos, o tra-
dicional passeio da Maria Fumaça em 
prol do trabalho que atende mais de 
240 crianças em vulnerabilidade so-
cial em Bento Gonçalves. Marcado 
para o dia 31 de março, o evento 
terá alguns diferenciais neste ano: o 
primeiro é que cada vagão será apa-
drinhado por uma madrinha – perso-
nalidades locais que estão auxiliando 
na divulgação do evento (a Quel 
Konrad, que assina este espaço, es-
tará no vagão 202). Outra novidade 
é a parceria com cervejarias locais, 
que oferecerão degustação de rótu-
los e chop durante o passeio. Além 
da bebida, o Abraçaí nos Trilhos 
também reserva boa gastronomia e 
apresentações musicais e artísticas.
Os ingressos estão sendo vendidos 
na Abraçaí pelo valor de R$220. Mais 
informações podem ser obtidas no 
3453-3355.

Novo 
conceito
Di Paolo

A rede Di Paolo reuniu 
amigos e convidados 
especiais na noite de 
quarta-feira, 09/03, em 
sua unidade localizada ao 
lado da Pipa Pórtico, para 
apresentar seu mais novo 
conceito. Além de reno-
var seu ambiente, com 
elementos, materiais e 
decoração que valorizam 
a história da imigração 
italiana, a Di Paolo passa a 
contar com um empório, 
que irá oferecer produtos 
da marca própria e tam-
bém da Serra Gaúcha. O 
primeiro a receber a novi-
dade foi o restaurante da 
Pipa, mas em breve outras 
unidades da rede devem 
contar com o empório. 
Na unidade Di Paolo da 
Pipa outra novidade está 
disponível de terça a do-
mingo, à noite: são pizzas 
napolitanas, tanto para 
serem apreciadas no local 
quanto em casa, através 
do aplicativo IFood. Con-
fira alguns registros desta 
noite especial.

Fotos: Raquel Konrad

´
´

Leo Hendges

Fotos: Andrei Avila Morgental

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



SERRANOSSA | Sexta-feira, 11 de março de 2021 13



SERRANOSSA CLASSIFICADOS | Sexta-feira, 11 de março de 202114

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves
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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 

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

Centro | BG
- Sala Comercial térrea
- 76,12 m² privaavos
- 2 banheiros sociais
- Grande circulação de 
veículos e pessoas

R$ 2.780,00

Centro | BG
- Lindo apartamento
- semimobiliado
- 2 dormitórios
- box de garagem

R$ 320.000,00

TMSA696 TMSV843

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

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
STRADA CD 1.3 VOLCANO
TORO 2.0 ULTRA 4x4 DIESEL
YYAMAHA/XTZ 250 LANDER
HONDA/PCX 150 SPORT ABS 

PRATA
BRANCA
BRANCA
PRETA
CINZA
BRANCA
VERMELHAVERMELHA
PRATA
BRANCA
PRATA
BRANCA
BRANCA
BRANCA
PREPRETA
PRATA

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
950 HORAS
1.200 HORAS
AZUL
VERMELHO
VERMELHO
AMAMARELO
AMARELO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
BRANCO

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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Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

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

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

Bento Gonçalves

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

EDITAL Nº 008/2022

ConvocaConvoca concursada para assumir cargo público 
no Município de Monte Belo do Sul, ADENIR 
JOSÉ DALLÉ, Prefeito Municipal de Monte 
Belo do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que convoca a concursada: 
DÁFINI DA SILVA MARCHISIO DE 
SOUZA, aprovada no Concurso Público n° 
01/2017,01/2017, homologado pelo Edital nº 05/2018, de 
26.04.2018 e prorrogado pelo Edital nº 
004/2020, de 23.04.2020, para que tome posse 
no cargo de Professor de Educação Infantil, 
conforme classificação: 5º lugar, de acordo com 
o que determina os artigos 12, 13, 14 e 15 da Lei 
Municipal nº 366/2001, que estabeleceu o 
Regime Jurídico Único. Regime Jurídico Único. 

Monte Belo do Sul, 10 de março de 2022.
Gabinete do Prefeito

SIMPLAVI – SINDICATO DAS INDÚSTRIAS 
DE MATERIAL PLÁSTICO DO VALE DOS 

VINHEDOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO VIRTUAL
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

VIRTUAL 
OO Presidente Ivânio Angelo Arioli CONVOCA 
seus associados para a Assembleia Geral 
Extraordinária, que será realizada de forma virtual, 
pela plataforma ZOOM, através de link enviado 
por meio eletrônico, no dia 23 de março de 2022, 
em primeira convocação, às 13h30min com a 
maioria absoluta de associados, ou em segunda 
convocação,convocação, às 13h40min, com qualquer número 
de associados presentes. Com a seguinte ORDEM 
DO DIA:
• Autorização para o Presidente negociar a 
convenção coletiva 2022/2023; 
• Discussão sobre o percentual a ser concedido;
• Manutenção das cláusulas sociais, exclusão de 
alguma delas ou criação e/ou modificação delas;
• Nomeação ou não da comissão de negociação e 
atribuição de poderes a ela. 

Ivânio Angelo Arioli
Presidente SIMPLAVI

Bento Gonçalves, 11 de março de 2022.

ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO 

NaNa qualidade de síndico, sirvo-me da presente para 
convocá-los a participar da Assembleia-Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 25 de março 
de 2022, às 19h em primeira convocação, e na falta 
de quórum legal, às 19h30min, em segunda e 
última convocação, no salão de festas do 
condomínio, para tratarmos da seguinte ordem do 
dia:dia:
1. Deliberar sobre alteração/ampliação 
(apresentação de orçamentos) de áreas de 
convivência do condomínio;
2. Informar sobre reclamatória trabalhista de 
ex-funcionário do condomínio;
3. Deliberar sobre a individualização da leitura e da 
cobrança do gás;
4. Deliberar sobre o Regulamento para o salão de 
festas e playground.
OBS:
-- É lícito aos senhores condôminos se fazerem 
representar na Assembleia ora convocada por 
procuradores, munidos com procurações 
específicas;
- Os ausentes, por Lei, deverão acatar a todas as 
decisões tomadas;
-- Os condôminos em atraso nos pagamentos de 
suas taxas condominiais não poderão votar e ser 
votado nas deliberações.
- Todos os participantes deverão participar com 
máscaras, respeitando as orientações de 
higienização e distanciamento.
-- Pedimos que participem da Assembleia apenas 
um representante de cada apartamento.

Bento Gonçalves/RS,
Anderson Andrei Luz de Souza

Síndico

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA
CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE BENTO GONÇALVES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

NoNo uso das atribuições que me conferem os Estatutos e as Leis em vigor, 
CONVOCO TODOS OS TRABALHADORES (ASSOCIADOS OU NÃO) das 
categorias de Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, inclusive 
Montagens Industriais, e nas Indústrias de Mármores e Granitos, e nas Indústrias 
da Olaria e Cerâmica para Construção e Similares das bases de Bento Gonçalves, 
Guaporé, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Paraí, Veranópolis, Cotiporã, 
Dois Lajeados, Fagundes Varela, Guabiju, Monte Belo do Sul, Protásio Alves, 
SantaSanta Tereza, São Valentim do Sul, São Jorge, União da Serra, Vila Flores e 
Vista Alegre do Prata e da Categoria das Marcenarias das bases de Dois 
Lajeados, Guaporé, Nova Araçá, Nova Bassano, Paraí, São Valentim do Sul e 
União da Serra, para sessão de ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
a realizar-se no dia 17 de março de 2022, às 17h em primeira convocação e às 
18h em segunda convocação, no Auditório do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do Mobiliário de Bento Gonçalves, sito à rua 
Candelária,Candelária, 235, nesta Cidade de Bento Gonçalves, RS, com a seguinte ORDEM 
DO DIA: 

A) Deliberar sobre a conveniência ou não de realizar Convenção ou Acordo 
Coletivo do Trabalho. Em Caso afirmativo, bases do pedido; 
B) Na hipótese de malogro nas negociações, deliberar sobre a Conveniência ou 
não de instauração de Revisão de Dissídio Coletivo. Em caso afirmativo bases 
do pedido; 
C) Decidir a conveniência ou não do recolhimento de valores aos cofres do 
Sindicato a favor de sua manutenção; 
D) Outorga de poderes à Direção do Sindicato para proceder todos necessários 
trâmites para a negociação do Dissídio Coletivo e para firmarem Acordo ou 
Convenção Coletiva.

Bento Gonçalves, 11 de março de 2022. 
ADRIANA MACHADO DE ASSIS

PRESIDENTE/SITRACOM-BGPRESIDENTE/SITRACOM-BG

 Obs.: Por causa da Pandemia, será obrigatório o uso de máscara e observar o 
distanciamento.

 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

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022 – Objeto: Contratação de 
empresa para a prestação de serviços de enfermagem, 40 (quarenta) horas 
semanais, na Unidade Básica de Saúde do Município de Santa Tereza-RS. Data 
de abertura: 24/02/2022, às 9 horas.
EDITALEDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022 – Objeto: contratação de 
empresa especializada para pavimentação asfáltica da estrada municipal da 
Linha Bento Gonçalves (Programa Pavimenta) na extensão de 1,36km no 
município de Santa Tereza/RS. Data de abertura: 29/03/2022, às 9 horas.
EDITALEDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 – Objeto: contratação de 
empresa para Pavimentação em PVS, Drenagem e Sinalização na Linha José 
Júlio, comunidade Sagrado Coração de Jesus, dando continuidade ao já 
existente, no sentido Santa Bárbara a Santa Tereza. Data de abertura: 
30/03/2022, às 9 horas.

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

Prefeita MunicipalPrefeita Municipal

ESTAÇÃO DE TRABALHO
PARA ESCRITÓRIO

Com divisórias, 4 lugares, 
4 gaveteiros, medindo 
2,80x2,80m.
Acompanham 4 cadeiras

Valor total:
R$ 2.000*
*Valor referente ao 
móvel, às cadeiras e
gaveteiros.
Frete não incluso

Contato: (54) 99134 4732

CURSO
GRÁTIS
DE COSTURA
INDUSTRIAL 

INÍCIO DAS AULAS: março 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



SERRANOSSA | Sexta-feira, 11 de março de 202216

Castrações de cães e gatos passarão a ser feitas 
por cinco clínicas veterinárias no município

Causa animal

Novo edital contempla 
duas clínicas no 
município, uma em 
Garibaldi, uma em 
Farroupilha e outra 
em Caxias do Sul. 
Anteriormente, apenas 
uma clínica de Bento 
ficava responsável pelos 
procedimentos

Eduarda Bucco
A secretaria de Saúde de 

Bento Gonçalves promoveu uma 
reunião com ONGs e voluntários 
da causa animal na noite de terça-
-feira, 08/03, na Casa das Artes. 
O objetivo foi apresentar o novo 
edital de castrações, lançado no 
dia 17/02 no município. A partir 
dele, haverá ampliação no número 
de castrações de cães e gatos feitas 
anualmente em Bento, contando 
com a participação de cinco clíni-
cas veterinárias e um valor apro-
ximado de R$ 300 mil – pratica-
mente o dobro do que vinha sendo 
investido nos anos anteriores.

O último edital para castra-
ções no município estava em vi-
gência desde 2018. Conforme da-
dos da prefeitura, nesse período 

quatro mil procedimentos foram 
realizados. O número é considera-
do baixo diante da grande deman-
da em Bento e vinha sendo alvo de 
críticas constantes de protetoras 
da causa animal. Diante disso, o 
setor responsável pelas castrações 
na secretaria de Saúde, coman-
dado pelo secretário-adjunto Gil-
berto Junior, decidiu reformular o 
edital com alterações importantes. 
Uma delas diz respeito ao orça-
mento dos procedimentos, a fim 
de tornar o processo mais atrativo 
para as clínicas.

Após cerca de quatro meses de 
preparação, o novo edital foi lan-
çado no dia 17/02. “Foram feitas 
diversas reuniões e visitas às clí-
nicas veterinárias da região, a fim 
de ressaltar a importância dessa 
parceria com a prefeitura”, expôs 
o secretário-adjunto. “Também 
ajustamos os valores com base 
na inflação. Mesmo assim, mui-
tas clínicas do município ficaram 
receosas em participar [do edi-
tal]. Por isso acabamos buscando 
clínicas de fora”, complementou. 
Após a fase de diálogo, cinco clí-
nicas veterinárias demonstraram 
interesse em participar do edital 
– duas delas em Bento Gonçalves 
(Polivete e São Francisco), uma 
em Garibaldi (Meu Amigo Pet), 
uma em Farroupilha (Pet Shop da 
Hora) e, outra, em Caxias do Sul 
(ProBem). Representantes desses 
estabelecimentos estiveram pre-

sentes na reunião. “Estamos muito 
satisfeitos e honrados em partici-
par desse projeto do município de 
Bento Gonçalves. Nosso trabalho, 
hoje, visa lucro, mas também visa 
o bem dos animais”, comentou o 
responsável pela clínica parceria 
de Farroupilha, Osmar Antônio de 
Assunção.

Outra mudança do novo edital 
diz respeito às modalidades con-
templadas. Anteriormente, o valor 
investido pela prefeitura contem-
plava apenas o procedimento e 
a micro-chipagem. Com o novo 
edital, também estão inclusos 
gastos com hospedagem, exames 
pós-operatório, procedimentos de 
urgência e emergência (ligados à 
castração), anestesia e táxi-dog.

Em relação ao transporte dos 
animais, a secretaria de Saúde afir-
ma que, nos próximos dias, já pas-
sará a contar com um veículo des-
tinado às ações da causa animal. 
Além disso, o município também 

terá um Samu Pet, que auxiliará no 
deslocamento de casos urgentes 
envolvendo cães e gatos. Os dois 
veículos já foram adquiridos pela 
secretaria, mas levarão um tem-
po para entrar em funcionamento 
para que a pasta possa “estruturar 
seu uso”.

Outra novidade diz respeito à 
reestruturação do setor da causa 
animal dentro da Saúde. Na segun-
da-feira, 07/03, foi aprovado na 
Câmara de Vereadores um projeto 
que autoriza a contratação de dois 
novos médicos veterinários. Esses 
profissionais serão responsáveis 
pela auditoria, fiscalização, enca-
minhamentos, dúvidas e serviços 
de urgência relativos às castra-
ções. “Hoje contamos apenas com 
uma veterinária [Rafaela Zenatto 
Jornada], mas como iremos au-
mentar o número de prestadores 
de serviço, a demanda será multi-
plicada. É bastante trabalho. Então 
precisamos de mais pessoas para 
fiscalizarem esse fluxo”, explica o 
secretário-adjunto.

Até o momento, 83 animais 
foram castrados ainda pelo antigo 
edital em 2022. O total de agenda-
mentos nesse começo de ano foi 
de 107 animais, mas 24 não foram 
encaminhados na data agendada. 
Atualmente, a média é de 2.500 
animais na fila de espera. “Nosso 
objetivo é zerar essa fila até o fim 
do ano. É um desafio, mas vamos 
trabalhar forte em cima disso”, 

afirma Gilberto. “Com a redução 
das filas, teremos um fluxo menor 
de animais precisando de ajuda. 
Com isso tudo organizado, pode-
mos partir para novas ações no 
futuro”, adianta.

Atualmente, a causa animal na 
prefeitura de Bento Gonçalves é 
dividida em três pilares: conscien-
tização, castração e fiscalização. A 
administração pública chegou a 
afirmar que todos os pilares, a par-
tir do novo edital, ficariam concen-
trados na secretaria de Meio Am-
biente. Entretanto, as castrações 
serão mantidas com a Saúde, por 
se tratar de uma questão de Saúde 
Pública.

“Nós estamos abertos a no-
vas ideias. Queremos propor uma 
gestão conjunta [com voluntários 
e comunidade]. Estamos juntos 
numa mesma causa, que é prote-
ger, amparar e proporcionar uma 
melhor qualidade de vida aos nos-
sos animais”, finalizou a veteriná-
ria Rafaela Zenatto Jornada.  

Para mais informações sobre 
a causa animal em Bento e sobre 
as castrações, o contato é o 99223-
1853 (WhatsApp) e e-mail bemes-
taranimal@bentogoncalves.rs.gov.
br. O próximo período de cadastra-
mento de animais para castração 
será de 23 agosto a 03 de setem-
bro, diretamente na secretaria de 
Saúde (rua 10 de Novembro, 190, 
bairro Cidade Alta), ou pelos tele-
fones 3055-7115 ou 3033-7017.

Eduarda Bucco

Bento abre 
edital para 
contratação de 
hospedagem 
de animais

Um novo edital voltado à causa 
animal foi lançado nesta semana 
em Bento. Dessa vez, o objetivo é a 
contratação de um estabelecimen-
to que disponibilize a hospedagem 
de cães e gatos vítimas de maus-
-tratos. O pregão será realizado no 
dia 22/03, às 13h30, no auditório 
da secretaria de Finanças, na av. Os-
valdo Aranha, 1105, bairro Cidade 
Alta. O edital completo está dispo-
nível no site da prefeitura.

Os interessados em participar 
da licitação devem se dirigir à se-
cretaria na data indicada com toda 
a documentação exigida no edital. 
Vencerá quem tiver o menor preço.

Conforme a prefeitura, tam-
bém está em fase de elaboração um 
edital para contratação de empresa 
para procedimentos e exames.

Na hospedagem, devem estar 
incluídos nos serviços prestados 
a alimentação diária dos animais 
com rações de boa qualidade e a 
higienização das instalações, “de-
vendo as empresas arcarem com os 
custos para aquisição dos materiais 
necessários”. No total, será disponi-
bilizada hospedagem temporária 
para até dez cães e dez gatos, até 
que sejam encaminhados para um 
lar definitivo. Ainda conforme o 
edital, “os estabelecimentos con-
tratados deverão permitir a visi-
tação de pessoas interessadas em 
realizar a adoção de algum animal 
que esteja abrigado”.

SEGURO, PREVIDÊNCIA
E CONSÓRCIO? 
A M&L TEM A SOLUÇÃO CERTA PARA VOCÊ!
 Aliando experiência, qualificação e compromisso com o cliente, a M&L presta 
serviços de seguros para automóveis, caminhões, empresas, residências, 
condomínios e também de vida, além de trabalhar com planos de previdência e 
consórcios. 

  Atenta às tendências do mercado, a equipe de profissionais especializados da 
M&L faz questão de conhecer as necessidades dos clientes para apresentar as 
soluções mais vantajosas para cada situação. Quando o assunto for o seu 
patrimônio, confie em quem entende do assunto.

Rua Vitório Carraro, 251, 
bairro Botafogo
54 3451 2820 | 3451 2797
     /melcorretoradeseguro
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 Com todas as burocracias e detalhes que envolvem o mercado 
imobiliário, nada melhor do que contar com ajuda profissional de 
quem alia experiência e qualificação no ramo. A corretora Viviane 
Bernardini (Creci 37808-R) atua no setor imobiliário de Bento 
Gonçalves e região com a compra e venda de apartamentos, casas, 
áreas de terra, áreas industriais, chácaras, coberturas, lofts, pavilhões, 
salas comerciais, sítios, sobrados e terrenos. 

  Além da consultoria na compra e venda de áreas comerciais e
industriais, a corretora Viviane Bernardini dispõe de opções exclusivas 
de imóveis na planta, lançamentos e até mesmo unidades mobiliadas 
para investir ou para adquirir o lar dos seus sonhos com toda a
segurança e a garantia de fechar um bom negócio. 

Vai investir,
comprar,

vender ou
negociar um imóvel?
Conte com quem entende do assunto! 

VB05419 | Cidade Alta | Alto Padrão | pronto para morar

VB033819 | Borgo | em obras|a partir de R$195.000

VB024119 | Terreno em condomínio fechado | Vale dos Vinhedos

VB03019 | terrenos prontos para construir | São Valentim

VB010419 | Centro |em obras | 2 e 3 dormitórios
opções exclusivas para você
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Última oportunidade para visitação

Encerra neste sábado, 12/03, 
a Exposição Cores do Vinho, que 
apresenta uma série de obras 
produzidas por Marilene Beltram 
e Zelia Paludo, por meio de cores 
e texturas do vinho aplicado às 
telas. Os painéis estão expostos 
no Salão Nobre da Prefeitura Mu-
nicipal de Bento Gonçalves e po-
dem ser contemplados das 10h 
às 16h. A entrada é gratuita.

Para realizarem as obras, as 
artistas embarcaram em um inte-
ressante desafio: pintar a partir 
de pigmentos preparados com 
diferentes tipos de vinho branco, 
rosé e tinto. Devido ao alto po-
der de transformação das cores, 
foram realizados experimentos 
para o melhor uso do pigmento. 
O trabalho foi realizado pelas ar-
tistas ao longo de um ano. Duran-
te esse período, elas desenvol-

Exposição “Cores do Vinho” 
encerra neste fim de semana
De autoria de Zelia 
Paludo e Marilene 
Beltram, painéis que 
simbolizam processo 
de vindima estão 
expostos no Salão 
Nobre da prefeitura de 
Bento Gonçalves

veram experiências misturando 
vinhos, folhas, chás, temperos. 
Essas misturas foram testadas 
nas telas e o maior desafio era 
controlar as mudanças químicas, 
uma vez que, ao serem aplicadas 
ao suporte, as cores se transfor-
mavam. Após tantas misturas, 
que elas chamam de alquimia da 
arte, Zelia Paludo e Marilene Bel-
tram optaram por utilizar apenas 

os vinhos nas composições artís-
ticas.

Entre garrafas e taças de 
Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Pinot Noir, Tannat, vinhos co-
loniais e orgânicos, as artistas 
vivenciaram sensações estéticas 
que hoje podem ser apreciadas 
pelo público na exposição Cores 
do Vinho. O atelier e laboratório 
das artistas foram circunscrito 

por sensações de efemeridade, 
transitoriedade, ressignificação, 
expectativas diante do novo, 
criatividade frente ao que não se 
pode controlar. Além disso, é per-
cebida as relações poéticas entre 
o percurso da bebida de sabor 
intenso despejada nas taças, e o 
movimento dos pincéis deslizan-
do nas telas, criando texturas, fi-
guras, efeitos visuais e sensoriais.

Sobre as autoras
ZELIA PALUDO
Zelia Paludo é artista plástica natural de Cotiporã e atua na cida-
de de Bento Gonçalves. Possui graduação em Artes Plásticas pela 
Universidade de Caxias do Sul e pós-graduação em Metodologias 
de Ensino pelo Centro Universitário Amparense, com sede em São 
Paulo. A artista foi professora de artes no ensino básico e hoje 
dedica-se a processos artísticos por meio de inúmeras técnicas, 
materiais e suportes. Atualmente, faz parte da Associação dos 
Artistas Plásticos de Bento Gonçalves.  Para Zelia Paludo, a arte é 
uma forma de criar e recriar imagens a partir do que existe. Esse 
pensamento milenar dialoga com as concepções de artistas da 
Renascença italiana como Leonardo da Vinci. A artista acredita 
que a arte está presente em sua vida de forma ampla e profunda, 
é uma forma de expressão de sentimentos, emoções e sensações 
estéticas sempre novas.

MARILENE BELTRAM
Marilene Beltram é artista plástica natural de Bento Gonçalves. 
Iniciou sua trajetória artística em 2010, por meio da oficina de pin-
tura ministrada pela artista plástica Marinês Busetti, realizada na 
Fundação Casa das Artes. Incentivada a seguir o caminho da arte, 
ingressou na Associação dos Artistas Plásticos de Bento Gonçalves 
e buscou expandir seus conhecimentos, participando de Fóruns e 
Congressos de Cultura, além de oficinas, workshops e cursos. Sua 
produção artística inclui diferentes técnicas, materiais e suportes. 
Marilene Beltram acredita que a arte pode transformar pessoas e 
espaços. Pensando nisso, a artista tem atuado em seu atelier, um 
local de experimentações e sensações vivenciadas por alguém 
sempre em busca de novos saberes por meio da arte.

Nova Diretoria do SITRACOM BG
assume oficialmente

No dia 4 de março de 2022, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção e do Mobiliário de Bento Gonçalves passou a contar com o comando 
de uma nova diretoria. Pela primeira vez na história da entidade, uma mulher 
assume a Presidência. Adriana Machado de Assis é quem vai estar à frente do 
SITRACOM BG, juntamente com o Vice-presidente Alexandro Giuriatti da Silva e 
sua diretoria, nos próximos quatro anos.
DesejamosDesejamos sucesso à nova diretoria e que as realizações e conquistas sejam 
constantes nesta gestão que teve mais de 93% de aprovação da categoria na 
última eleição.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
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que estamos, sim, retornando ao mais 
próximo do normal pré-pandemia e que 
precisamos desse convívio essencial 
para nossa sobrevivência”, disse.

Vem pra UCS!
Aproveite as inúmeras oportuni-

dades de ingressar numa das melhores 
universidades do Brasil e reconhecida 
internacionalmente: a UCS. Na UCS você 
conta com a segurança de integrar uma 
instituição com mais de 50 anos de ex-
periência aliada a uma visão moderna, 
dinâmica e inovadora de formação pro-
fissional e humana.

Com mais de 100 mil pessoas for-
madas, a UCS tem como missão funda-
mental 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.

Confira os cursos oferecidos no 
Campus Bento: Administração; Arqui-
tetura e Urbanismo; Ciência da Com-
putação; Ciências Biológicas; Ciências 

Os últimos dias foram de in-
tensa movimentação no entorno 
do Campus Bento da UCS, no bairro 
Universitário. Desde a quinta-feira, 
03/03, os alunos retornaram às au-
las presenciais e deram novamente 
vida ao local, com reencontros re-
cheados de muita alegria e saudades.

Para celebrar o momento tão 
especial, depois de praticamente 
dois anos de aulas síncronas e tur-
mas reduzidas, a UCS Bento Gonçal-
ves preparou diversas atrações que 
encantaram tanto os alunos quanto 
os professores e funcionários.

Na quinta-feira, 03/03, e na 
terça-feira, 08/03, a recepção ficou 
por conta de uma apresentação de 
dança da P1 Oito Estúdio de Dança e 
música ao vivo com Vini Roveda. No 
dia 07/03, segunda-feira, alunos dos 
cursos de Administração, Ciências 
Contábeis, Comércio Internacional, 
Processos Gerenciais e Gestão Co-
mercial foram recebidos por uma 
apresentação da Escola de Danças 
Via Attiva. Já na quarta-feira, 09/03, 
foi a vez de Júnior Oliveira Acústico 
fazer uma apresentação musical. 
Também para marcar o Dia Interna-
cional da Mulher, comemorado em 8 
de março, as alunas receberam uma 
lembrança na entrada dos blocos.

O Sub-reitor da UCS Bento,  pro-
fessor Odacir Deonísio Graciolli não 
escondeu a emoção da retomada. 
“Foram dois anos muito difíceis, em 
que não paramos um minuto sequer, 
mas que tivemos que mudar muita 
coisa. O distanciamento e a ausên-
cia foram extremamente sentidos 
por todos nós. A vida no Campus era 
restrita, apagada. Esta semana foi de 
um grande significado, mostrando 

Emoção e reencontros marcam 
a volta às aulas na UCS Bento

Contábeis; Comércio Internacional; 
Design; Direito; Educação Física; En-
genharia Civil; Engenharia de Produ-
ção; Engenharia Elétrica; Engenha-
ria Mecânica; Farmácia; Fisioterapia; 
Nutrição; Pedagogia e Psicologia. 

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

SOS verão: confira dicas 
para recuperar a saúde dos 
cabelos na estação

Senac Bento Gonçalves ensina

Docente do Senac 
Bento Gonçalves 
recomenda alguns 
cuidados após o 
verão. Para quem 
quer ser também 
profissional no 
assunto, escola 
está com inscrições 
abertas para curso 
de Cabeleireiro 
Intensivo

Durante o verão, os cabelos 
sofrem ainda mais com agressões 
vindas da radiação solar, da água 
do mar, da areia e do cloro da pis-
cina. Com toda exposição a esses 
fatores, ter cuidados é essencial 
para manter a saúde dos fios, evi-
tando que fiquem desidratados 
e desnutridos. Mas se não houve 
essa prevenção, não se desespere: 
há diversas dicas para recuperar 
os fios.

De acordo com a docente do 
Senac Bento Gonçalves Rosângela 
Palagio, quando não há cuidado 
com os cabelos no verão, os as-
pectos mais visíveis são a opaci-

dade e os fios arrepiados. Os cabe-
los loiros, por exemplo, costumam 
ficar amarelados, e os coloridos 
artificialmente, desbotados. Para 
quem não tomou os devidos cui-
dados, é possível utilizar produtos 
facilmente encontrados no mer-
cado. “Máscara de tratamento, 
xampu hidratante, condicionador 
e cremes sem enxágue com pro-
teção solar. Leia a orientação do 
fabricante e siga o passo a passo”, 
explica. Buscar ajuda profissional 
também é indicado.

A docente recomenda usar 
máscaras hidratantes, ampolas de 
vitaminas e leave-in de proteção 

solar. “Não esqueça que a saú-
de dos fios também depende da 
saúde do corpo. Beba muita água, 
consuma alimentos frescos e ri-
cos em nutrientes. Faça exercícios 
físicos regularmente e cuide da 
qualidade do sono”, indica.

Para quem está interessado 
em tornar-se um profissional da 
área da Beleza, o Senac Bento 
Gonçalves está com inscrições 
abertas para o curso de Cabelei-
reiro Intensivo. Mais informações 
podem ser obtidas pelo site www.
senacrs.com.br/bento, pelo tele-
fone (54) 3452 4200 ou WhatsA-
pp (54) 9161 3507.

mapeamos o local, conversamos com todo mundo. 
Nenhum sinal. Era o fim.

Uma hora ele aparece e alguém avisa. Não 
adianta ir toda hora lá, vocês vão adoecer, diziam. 
Mas fomos. Por quinze dias consecutivos dirigimos 
180 quilômetros indo e vindo em busca do ser de 
quatro patas. Mas nada. Acabaram as férias, a energia, 
a esperança. Eu vou rezar pra São Francisco, diziam. 
Muita gente ajudou. Já aconteceu comigo, apareceu 
depois de quatro meses, diziam. Então ainda era 
possível. Mas se chegou onde tem os cachorros, já deve 
tá morto, diziam também.

Depois, nossas visitas rarearam. A vida chamava 
a gente para a realidade de quem já precisava ter 
retornado do que deveriam ter sido as férias na praia. 
Mas os finais de semana eram inteiros dedicados à 
busca. Nessa busca, encontramos diversos gatos: vi 
teu gato aqui perto, diziam. Ele tá comendo aqui em 
casa, diziam. Tem um gato morto que pode ser ele, vou 
te mandar uma foto, escreviam. Nunca era ele. Teve 
um deles que até adotamos, mas o amado Paçoca 
não substituía o Salsinha. Passamos a virada do ano 
próximos aos bambus onde avisaram que o Salsinha 
supostamente estava escondido. Só que não era ele. 
Nunca era ele.

Vinte e seis dias depois, percorremos o mesmo 
mato no que seria nossa última busca. Diferente 
dos demais dias, era uma caminhada silenciosa e de 
resignação. A noite não nos assustava mais. Era hora 
do adeus. Tomara que ele esteja bem. Era o fim.

De longe, dois olhinhos amarelos brilharam com 
a luz da lanterna. Um peito branco e peludinho saiu 
dos arbustos: era o Salsinha. Era um milagre até para 
quem não é de milagres. Ergui o sachê, chamamos por 
ele. Ele veio e finalmente preencheu o vazio da caixa 
transportadora. Ligações, choros, alegrias: gritamos 
para todo mundo que o Salsinha havia voltado. Era o 
fim do pesadelo.

Agora, escrevo esse texto enquanto o observo 
repousar tranquilamente sobre a almofada. Minha 
mãe sempre diz que não há nada melhor do que 
estar em casa.

Estella M. B. Munhoz

Era dezembro e as férias de verão estavam 
implorando por uma volta na praia. Arrumamos 
as malas no Natal e, no dia seguinte, partimos 
em direção ao mar com o Sardinha e o Salsinha. 
Convivendo juntos há pouco mais de dois meses, os 
dois gatinhos eram inseparáveis.

Com todos a bordo, deixamos os gatos mais 
livres no carro, presos no cinto pela guia. As caixinhas 
de transporte ficaram ao lado. Vazias.Depois de 
alguns quilômetros de estrada, Salsinha fez xixi de 
tão nervoso. Era sua primeira – e última – viagem. 
Paramos no posto de gasolina, limpamos o banco, 
abrimos a porta, e Salsinha se desprendeu, correndo 
em direção ao mato atrás do local. Eu segurei a guia 
com todo o meu desespero, mas ele escapou do 
peitoral. Era o fim. O som dos carros fazia o chão 
tremer com a música alta e orquestrava a trilha 
sonora perfeita para aquele momento. Estávamos 
presos em um pesadelo.

Saímos em direção ao Salsinha. Mas que direção? 
A penumbra começava a tomar conta do mato. Um 
mato desconhecido, verde e escuro, que transformava 
as folhas em caveiras. Caveiras que vinham em nossa 
direção com o sopro do vento. O céu infinito olhava 
para baixo sem uma gota de piedade. Nós éramos 
minúsculos diante daquela natureza. O Salsinha era 
menor ainda: era a tal agulha no palheiro.

Ligações, choros, desespero, pedidos de ajuda, 
dor. A viagem, que nem começou, encerrou assim. 
Voltamos para casa sem conseguir enxergar porque 
o choro cortinava a visão. Era um vazio desolador. 
Nenhum sinal do Salsinha.

No dia seguinte, retornamos para o local em 
que nossos caminhos se separaram. Não estávamos 
sós: levamos panfletos com a foto dele para 
distribuir nas casas, lanternas, cobertas, protetor 
solar, ração, sachê, água. O dia queimava no calor, 
e a noite nos fazia tremer. Percorríamos em torno 
de 10 quilômetros por dia enquanto as lágrimas 
também caminhavam em nossos rostos. Dormíamos 
o suficiente para acordar exaustos. Atravessamos 
o mato inteiro, visitamos todas as casas da região, 

Crônica de verão

Espaço do leitor

Fotos: Paula Larentis
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VESTIBULAR 2022 - 
A UCS É PRA VOCÊ!

Aproveite as inúmeras 
oportunidades de ingressar 
numa das melhores universi-
dades do Brasil e reconhecida 
internacionalmente: a UCS. Na 
UCS você conta com a seguran-
ça de integrar uma instituição 
com mais de 50 anos de ex-
periência aliada a uma visão 
moderna, dinâmica e inovado-
ra de formação profissional e 
humana.

Com mais de 100 mil pes-
soas 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 sema-
nais online todas as segundas 
e quintas.

Em parceria com o Detran, a UCS Bento ofe-
rece o curso: Identificador Veicular Documental.

A partir da realização do exame para a  ava-
liação psicológica,  os participantes estarão ap-
tos para se matricularem no Curso de Formação 
de Identificador Veicular Documental. O exame 
tem carga horária de seis horas e será desenvol-
vido no dia 19 de março, das 9h às 12h e das 13h 
às 16h.

Para fazer o curso  é necessário ser brasilei-
ro, ter 18 anos completos impreterivelmente até 
a data da inscrição no curso comprovados por 
meio de documento oficial de identificação com 
foto; ter ensino médio completo, apresentando 
o certificado expedido por órgão competente, 
impreterivelmente até a data da inscrição no 
curso; ter sido aprovado no Exame Psicológico 
para Fins Pedagógicos.

O curso será realizado de 7 de abril a 30 
de julho de 2022, às quintas e sextas-feiras, das 
19h30 às 22h20, e aos sábados, das 8h às 12h, 
através da plataforma do Google Meet.

CURSO: Identificador Veicular Documental 

Aula experimental 
UCS Sênior - 

Vida & Saúde
Na próxima segunda-feira, dia 14, o Campus 

Bento da UCS promove uma Aula Experimental da 
atividade Vida & Saúde: Treinamento Funcional.

A aula, totalmente gratuita, será ministrada 
na sala 106 do Bloco J, das 8h30 às 9h30. 

Mais informações e inscrições pelo 
3449.5200. Participe!

Curso TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
com inscrições abertas

O Campus Bento da UCS está 
com inscrições abertas para o Curso 
Técnico em Enfermagem. Estudando 
na UCS, o aluno tem à disposição toda 
estrutura do Campus, além de labora-
tórios exclusivos para o curso, como 
o Laboratório de Anatomia e de Ha-
bilidades. Além disso, a Universidade 
mantém 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 hospi-
tais, clínicas, instituições públicas ou 
privadas, prestação de serviços, uni-
dades básicas, laboratórios de análises 
clínicas e unidades de diagnóstico, 
empresas de atendimento domiciliar, 
consultórios médicos, clínicas estéti-
cas, creches, escolas e também a atua-
ção de forma autônoma.

A duração do curso é de quatro 
semestres mais estágio curricular obri-
gatório. 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.

Mais informações contate-nos 
através do whats (54) 99653.3184.

Informe-se e inscreva-se em www.ucs.br/site/vestibular/ ou converse com os analistas da área 
de Relacionamento (Graduação) pelos WhatsApp (54) 99626-2771 e (54) 99919-3141.

Mais informações converse com nossa área de Relações com o mercado através do 
WhatsApp  (54) 99653.3184.

Estão abertas até o dia 4 de abril as 
inscrições para o Processo Seletivo – 
Mestrado em Letras e Cultura.

A análise da documentação será 
feita entre 14 e 26 de abril, sendo 
que a divulgação dos resultados 
preliminares está marcada para o 
dia 27. A divulgação do resultado 
final, com a relação dos nomes dos 
candidatos selecionados, será feita até 
o dia 4 de maio e as matrículas, nos dias 
5 e 6. Egressos da UCS pagam a taxa de 
inscrição com 30% de desconto.

Informações e inscrições através 
do WhatsApp (54) 99653.3184.

Mestrado em 
Letras e Cultura

Segunda Graduação Graduados pela Uni-
versidade de Caxias do Sul 
que desejam cursar uma se-
gunda graduação têm um 
desconto exclusivo de 25% 
e, graduados de outras Ins-
tituições de ensino, 15%. É 
isso mesmo! Super descon-
tos para um novo diploma!

Além disso, as discipli-
nas cursadas na primeira 
graduação podem ser apro-
veitadas para reduzir o tem-
po do curso e agilizar a con-
quista do segundo diploma.

Mas atenção! A oferta 
não é válida para o Progra-
ma de Segunda Licencia-
tura EaD, Segundo Bacha-
relado - Ciências Sociais, 
Segundo Bacharelado - Co-
municação e cursos EAD 
que possuem condições 
especiais, nem para o curso 
de Medicina.

Mais informações,  acesse o QR-Code e inscreva-se:

MEGA AÇÃO EAD
Chegou a hora de investir em você! É isso 

mesmo! Só a UCS oferece 80% de desconto na 
primeira mensalidade e ainda pode oferecer 40% 
de desconto no semestre. Mas atenção! A condi-
ção não é válida para Biblioteconomia, Formação 
Pedagógica e programa  de 2ª Licenciatura UCS.

Informe-se e inscreva-se em ead.ucs.br/
mega-acao

Acesse o 
QR-Code e 

saiba mais!
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Focará nos assuntos familiares. Curtir um 
programa caseiro pode reforçar os laços 
com o par. Na paquera, atenção ao excesso 
de ciúme.
Touro – 21/04 a 20/05
Não se distraia e foque no que é impor-
tante. Paquera relâmpago tem chances de 
acelerar seu coração. A dois, surpresas muito 
agradáveis.
Gêmeos – 21/05 a 20/06
Seus esforços terão recompensa financeira. 
Tenha cuidado com a possessividade no 
relacionamento. Na paquera, procure arris-
car mais. 
Câncer – 21/06 a 21/07
Seu jeito seguro e decidido pode fazer a di-
ferença no trabalho. Novidades agradáveis 
na paquera. Sinal de mais animação e ousa-
dia no romance. 
Leão – 22/07 a 22/08
Aja nos bastidores para afastar os invejosos. 
Se desconfiar de algo, procure seguir sua in-
tuição. Evite cair de paraquedas em roman-
ce proibido.
Virgem – 23/08 a 22/09
Será preciso focar no trabalho e deixar a di-
versão pra mais tarde. A sintonia a dois fica 
pra lá de afiada. Na paquera, aposte no seu 
charme.
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Libra – 23/09 a 22/10
Vale a pena dar uma atenção maior à sua 
imagem e à saúde. Ficará exigente na pa-
quera. A dois, hora de fazer planos sobre o 
relacionamento.
Escorpião – 23/10 a 21/11 
Ótimo momento pra expandir seus conta-
tos profissionais. Pode se divertir muito no 
romance. Na paquera, procure olhar mais ao 
seu redor.
Sagitário – 22/11 a 21/12
Período de transformações. Sua intuição 
segue afiada. No romance, bom astral para 
fazer alguns ajustes. Na conquista, aposte na 
sensualidade.
Capricórnio – 22/12 a 20/01
Facilidade para trocar ideias e fazer contatos. 
Bom momento para reconciliações. Chan-
ces de um novo amor e de declarações ao 
pé do ouvido. 
Aquário – 21/01 a 19/02
O trabalho ganha mais destaque e a sua 
recompensa será financeira. A rotina pode 
atrapalhar o romance ou a conquista, mas 
não desanime.
Peixes - 20/02 a 20/03
Sorte em alta. Quem tá solteiro pode se 
preparar para uma chuva de admiradores. 
A dois, aproveite para conversar e resolver 
mal-entendidos.

Cinema 
Programação de 11/03 a 16/03

GNC 1
Agente das sombras
Ação, 14 anos, 108 minutos.
Diariamente, 14h45 e 19h30, dublado.
Diariamente, 17h15 e 21h45, legendado.

GNC 2
Batman
Ação, 14 anos, 176 minutos.
Diariamente, 18h30, dublado.
Morte no Nilo
Policial, 14 anos, 127 minutos.
Diariamente, 13h45, legendado.
O Ritual: presença maligna (pré-estreia)
Terror, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente, 16h15, dublado.
Diariamente, 22h, legendado.

GNC 3
Uncharted – Fora do Mapa
Ação, 12 anos, 115 minutos.
Diariamente, 14h15 e 19h10, dublado.
Diariamente, 16h45 e 21h30, legendado.

GNC 4
Batman
Ação, 14 anos, 176 minutos.
Diariamente, 14h, 17h30 e 21h, legendado.

GNC 5
Batman
Ação, 14 anos, 176 minutos.
Diariamente, 13h30, 17h e 20h30, dublado.

GNC 6
Batman
Ação, 14 anos, 176 minutos.
Diariamente, 16h30, dublado.
Diariamente, 20h, legendado.
Coração de Fogo
Animação, livre, 93 minutos.
Diariamente, 14h25, dublado.

MOVIE ARTE SHOPPING 
BENTO GONÇALVES 1
Batman
Ação, 14 anos, 176 minutos.
Diariamente (exceto sábado), 13h40, du-
blado.
Diariamente (exceto segunda), 17h, dubla-
do.
Segunda, 17h, legendado.
Diariamente, 20h30, dublado.

MOVIE ARTE SHOPPING
BENTO GONÇALVES 2
Uncharted – Fora do Mapa
Ação, 12 anos, 115 minutos.
Diariamente, 13h40 e 16h, dublado.
Sexta, domingo e terça, 18h30, dublado.
Pânico
Terror, 16 anos, 114 minutos.
Sábado, segunda e quarta, 18h30, dublado.
Sexta, domingo e terça, 21, dublado.
Homem-Aranha: sem volta para casa
Ação, 12 anos, 150 minutos.
Sábado, segunda e quarta, 21h, dublado.

MOVIE ARTE SHOPPING
BENTO GONÇALVES 3
Sing 2
Animação, livre, 109 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.
Moonfall
Ação, 14 anos, 130 minutos.
Diariamente, 17h, dublado.
Batman
Ação, 14 anos, 176 minutos.
Sábado, segunda e quarta, 19h30, dublado.
Sexta, domingo e terça, 19h30, legendado. 

MOVIE ARTE
L’AMÉRICA SHOPPING 1
Sing 2
Animação, livre, 109 minutos.
Diariamente, 13h40, dublado.
Domingo, 16h, dublado.
Terça, 18h30, dublado.
Uncharted – Fora do Mapa
Ação, 12 anos, 115 minutos.
Diariamente, 16h, dublado.
Sábado, segunda e quarta, 18h30, dublado.
Sexta e domingo, 18h30, legendado.
Homem- Aranha: Sem volta para casa
Ação, 12 anos, 150 minutos.
Diariamente, 21h, dublado.

MOVIE ARTE
L’AMÉRICA SHOPPING 2
Batman
Ação, 14 anos, 176 minutos.
Diariamente, 13h40, dublado.
Sábado, segunda e quarta, 17h, dublado.
Sexta, domingo e terça, 17h, legendado.
Sexta, domingo e terça, 20h30, dublado.
Sábado, segunda e quarta, 20h30, legendado. 

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 10

Antepasto de Berinjela de Micro-ondas

INGREDIENTES
- 2 berinjelas médias em cubos
- 2 colheres (sopa) de açúcar
- 1 pimentão vermelho em cubos
- 1 cebola em cubos
- 4 colheres (sopa) de uva-passa 
branca
- meia xícara (chá) de suco de 
laranja
- 1 folha de louro
- 4 colheres (sopa) de azeite
- 12 castanhas-de-caju picadas

MODO DE PREPARO
Em um recipiente, cubra as berinjelas com 
água, junte o açúcar e deixe descansar 
por 30 minutos. Escorra e acrescente 
os ingredientes restantes, exceto as 
castanhas-de-caju.  Misture bem e coloque 
em um recipiente refratário próprio para 
micro-ondas. Cubra e leve ao micro-ondas 
por 13 minutos em potência alta.  Misture 
novamente e deixe por 5 minutos em 
tempo de espera. Espere esfriar e junte as 
castanhas. Sirva.

Sete Erros | Respostas na página 10

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 10

BSP
REUMATISMO

MAFOGADOS
FIMLNIRO

NOCIVOAU
TATIRN

CESSARFOGO
NUAURSOS
CALOSTEC

LIDOPFOFA
POSTADOLR

NACERVO
FANTASTICA

DEUTECOS
COMICAESSA
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Liberdade",
sucesso
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Inícios de
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Robert De
(?), ator

Agente que
causa gripe
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à saúde
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Extraor-
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(símbolo)
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mos, atriz
O segun-
do lugar

O primeiro do
Zodíaco é Áries

Agoniada;
angustiada

3/ati. 4/lido. 5/tatuí. 6/acervo — aflita.
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O grande dia chegou!

PETS BRASIL já está disponível para dowload
Aplicativo facilita 
dia a dia de tutores 
de pets, que podem 
agendar consultas, 
banho e tosa e 
ainda adquirirem 
produtos e serviços 
pela plataforma. 
App ainda oferece 
outros benefícios 
para empresas e 
donos de pets.

Que tal poder agendar uma 
visita ao veterinário com ape-
nas um clique? Ou ainda progra-
mar uma tele entrega de ração 
na sua casa? Esses são alguns 
benefícios que donos de pets 
poderão ter com uma novidade 
criada por três jovens bento-
-gonçalvenses: o Pets Brasil. 
Lucas de Freitas, Samuel Men-
des e Eliane Cyrino lançaram o 
Pets Brasil nessa sexta-feira dia 
11/03, atendendo inicialmente 
as cidades de Bento Gonçalves, 
Garibaldi, Farroupilha e Carlos 
Barbosa.

A ideia do Pets Brasil é co-
nectar lojas, clínicas e profis-
sionais a novos clientes. O sócio 
Lucas de Freitas explica que, 

através do aplicativo, o usuário 
terá à disposição um catálogo 
de produtos e serviços na pal-
ma da sua mão. Para os clientes 
uma facilidade e para as lojas 
uma nova possibilidade de ne-
gócios. “A empresa terá seus 
produtos e serviços expostos, 
somado à facilidade de paga-
mento on-line, potencializando 
a compra e gerando maior nú-
mero de vendas”, garante.

Com novos hábitos dos con-
sumidores, a tecnologia tem 
entrado cada dia mais na rotina 
da população. A praticidade, a 
economia de tempo e a comodi-
dade tem se tornado um dos fa-
tores primordiais para os usuá-
rios de apps. Nesse contexto, os 
aplicativos aproximam clientes 
e consumidores e fortalecem a 
marca. Lucas garante que o ca-
dastro dos estabelecimentos no 

Pets Brasil é criado em pouquís-
simos minutos e a aprovação é 
feita no mesmo dia. O aplicativo 
também garante segurança no 
pagamento, através da Yapay, 
plataforma utilizada pela Pets 
Brasil para intermediar os rece-
bíveis de seus parceiros. 

OS SÓCIOS
Lucas de Freitas é estudan-

te de Direito e empreendedor 

do ramo gastronômico de Bento 
Gonçalves, atualmente proprie-
tário do restaurante La Madre 
Bar e Restaurante e sócio fun-
dador do Seikõ Sushi e Gastro-
nomia, que inaugura no final do 
presente mês. O Pets Brasil será 
mais um de seus cases de suces-
so! Outro sócio, Samuel Mendes, 
também é estudante de Direito, 
corretor de imóveis há 14 anos 
e sócio-proprietário da bem 

sucedida Belo Imóvel negócios 
imobiliários. Eliane Cyrino, con-
tadora desde 2010, proprietária 
da Foco Gestão Contábil, empre-
sa referência no segmento com-
pleta o time de sócios do App 
Pets Brasil.

O Pets Brasil já está dispo-
nível a partir desta sexta-feira 
para download em todas plata-
formas. Seja um parceiro Pets 
Brasil.

Os sócios Lucas de Freitas, Eliane Cyrino e Samuel Mendes cele-
bram o início das atividades do aplicativo, criado para facilitar o 
dia a dia de tutores de pets e ainda contribuir para o crescimento 
de negócios da área. 

Rua Caxias do Sul, 527,
Jardim Glória | 54 3453 6516
Rua Marcos Valduga, 232
Santa Helena | 54 3453 1713
Rua Carlos Cembranel, 28,
Santa Marta | 54 3453 6161

Os últimos anos têm nos colocado diante de muitos desafios e 
lições, mas também nos mostraram o quanto devemos valorizar o 
que há de mais precioso em nossas vidas: nossa família e as pessoas 
que nos cercam. A equipe das Farmácias São José faz questão de 
estar sempre ao seu lado e de renovar a cada dia essa parceria. Seja 
para dedicar a você os cuidados mais básicos em itens de higiene e 
perfumaria ou para estar ao seu lado nos momentos difíceis 
oferecendooferecendo todas as linhas de medicamentos de marcas e genéricos, 
na São José você encontra aquele atendimento acolhedor que sua 
família já conhece.
Há mais de 20 anos ao seu lado, a rede conta com três lojas em 
Bento Gonçalves: a matriz, no bairro Jardim Glória, uma loja no 
bairro Santa Helena e outra no bairro Santa Marta. Além da venda 
de produtos de marcas reconhecidas da indústria farmacêutica, de 
cosméticos e de genéricos, a loja matriz também realiza 
manipulação de medicamentos.

Acesse

/fsaojosebg



EDIÇÃO 852
Sexta-feira, 

11 de março de 2022

Previsão do tempo

Nublado com aberturas 
de sol à tarde. Pode garoar 

de manhã e à noite.

12/03
13º
21º

Chuvoso 
durante o 

dia e à noite

11/03
16º
24°

Chuvoso 
durante o 

dia e à noite

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

13/03
14º
20º

Dois dias de música

19 de março
14h – Aiuká
15h – Os Pelicanos
16h – Jogo Sujo
17h – Púrpura
18h30 – Megadrivers
20h – Acústicos 
e Valvulados
22h – Encerramento

20 de março
14h – EGP Project
15h – Arkaiot
16h – Wladi Costa 
e banda
17h – Rainha de Espadas
18h – Vera Loca
19h45min – Elixir Inc.
21h – Encerramento

Participação
Cervejarias, Foodtrucks 
e Feira de Artesanato

Bento realiza Festival de 
Música na Rua Coberta
Já estão 
confirmadas bandas 
como Acústicos e 
Valvulados, Vera 
Loca, Jogo Sujo, Os 
Pelicanos, Púrpura e 
Rainha de Espadas

A prefeitura de Bento Gonçal-
ves, por meio da secretaria de Cul-
tura, realizará entre os dias 19 e 20 
de março o Festival de Música na 
Rua Coberta. Até o momento, no-
mes como Acústicos e Valvulados, 
Vera Loca, Jogo Sujo, Os Pelicanos, 
Púrpura, Rainha de Espadas, já es-
tão confirmados na programação. 
Conforme a prefeitura, o evento 
promete ser um mix cultural, con-
tando com atrações como feira de 
artesanato, cervejas artesanais e 
gastronomia.

A vocalista da banda Rainha de 
Espadas, Quellin Parisotto, fala da 
alegria da retomada dos shows. A 

banda foi formada em 2015 e lan-
çou seu primeiro álbum em 2020, 
“Lábios mentirosos”, pelo Fundo 
Municipal de Cultura. “Acredito que 
a expectativa, não só minha com da 
Rainha de Espadas, mas de todos 
os artistas da cidade é que, com 
essa retomada, os eventos aconte-
çam cada vez mais e sigam abrindo 
espaço para que agentes culturais 
de Bento Gonçalves possam exibir 
e divulgar seus trabalhos. Ficamos 
muito felizes com o convite para fa-
zer parte do retorno das atividades 
culturais da Rua Coberta. É sempre 
uma grande alegria poder partici-
par de momentos como esse, po-
dendo fazer algo que amamos tanto 
e divertindo o público. Que venham 
muitos ainda pela frente!”, declara.

O secretário de Cultura Evan-
dro Soares comenta sobre a impor-
tância do evento: “A Rua Coberta é 
um equipamento cultural de Bento. 
E agora, com a retomada, vamos 
dar continuidade na oferta ao pú-
blico de eventos de lazer, de con-
fraternização, de integração e de 
diversas manifestações artísticas”.

Destaque| 19 

A visão de Dr. Koff sobre o câncer

Pesquisa 

No interior e na Via Del Vino

Último fim de semana para 
aproveitar o Bento em Vindima 

Programação

Sexta-feira
Festa no salão comunitá-
rio de São Pedro:
19h: Grupo de Cantoria 
Família Cantelli
19h30: Banda Caminhos 
de Pedra

Sábado
10h30: Tropilha Acústico 
15h: Paloma e Miqui, 
com Mari Mussoi
16h30: Coral Terra Nostra
19h: Coral Imigrante
19h30: Délcio Tavares

Domingo
15h: Tropilha Acústica
17h: Fanfarra Bersaglieri
17h30: Desfile “O mundo 
do Vinho”
18h45: Ragazzi Dei Monti

Programação

Termina neste domingo a 
programação do Bento em Vin-
dima. As ações em torno da co-
lheita da uva movimentaram a 
cidade desde o início do ano. 
Além de eventos e atrações da 
iniciativa privada, a festa contou 
com novidades do Poder Público. 
A principal delas foi o desfile “O 
mundo do Vinho”, que movimen-
tou os domingos na Via Del Vino, 
centro da cidade. Outra iniciativa 
foi a Vila Colonial, que colocou 
em destaque o que é produzido 

no interior de Bento Gonçalves. 
Atrações musicais e artísticas, 
além de pisa de uvas, também 
puderam ser apreciadas durante 
a programação no Centro.

Neste último final de sema-
na, a comunidade ainda pode 
curtir a festa no interior no dis-
trito de São Pedro, nesta sexta-
-feira, 11/03, shows musicais na 
Via Del Vino no sábado, 12/03, e 
ainda o último desfile temático, 
no domingo, 13/03. Confira a 
programação ao lado.

AGORA
baixe

o app

DIRECIONE SUA CÂMERA

e tenha na palma da
sua mão o melhor
para o seu pet

Pet Shops
Agendamentos on-line
Veterinários 
Banho e tosa
Ração
Táxi Pet
MMedicamentos
Carteira de vacinação
Acessórios
e muito mais!


