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Videomonitoramento
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Por meio de licitação, serão adquiridas 22 novas câmeras de videomonitoramento, chegando ao 
total de 87 equipamentos instalados em locais estratégicos do município

Divulgação/Prefeitura

Bento 
investe 
em novas 
câmeras 
para 
reforço da 
segurança
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Após a prorrogação de contrato em dezembro, 
consórcio ainda precisa finalizar a laje superior 
do túnel, o muro de contenção, asfaltamento 
em alguns pontos, sinalização horizontal e 
vertical e paisagismo

Empresa pede 
novo prazo para 
conclusão das obras

Túnel do São João

Eduarda Bucco

Expectativa de vendas

Consumidores devem 
optar por presentes 
menores nesta Páscoa

Economia | 4

Com preço alto e menor quantidade, aposta está 
nas caixas de bombom e barras de chocolate

Eduarda Bucco

Nova flexibilização

Uso de máscara não 
é mais obrigatório 
em Bento Gonçalves

Novo decreto publicado nesta semana 
desobriga uso também em locais fechados 

Unsplash
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Conselho do Vale não 
aprova construção de 
empreendimentos 

Polêmica

Geral | 6 

Impacto social no roteiro turístico teria sido o 
motivo da negativa de construção do BeWine 
Resort, Museu do Vinho e Gramado Park. Negativa 
de construção motivou pedido de informações da 
Câmara de Vereadores
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Bento retira obrigatoriedade do uso de 
máscaras também em locais fechados

Notícias da Saúde

Novo decreto 
foi publicado 
na segunda-
feira, 21/03. 
Exceção vale para 
transporte coletivo, 
estabelecimentos 
da área da saúde e 
casas de repouso

A prefeitura de Bento Gon-
çalves publicou na segunda-feira, 
21/03, o Decreto 11.360, que re-
tira a obrigatoriedade do uso de 
máscaras em ambientes abertos e 
fechados (públicos e privados). An-
teriormente a prefeitura já havia 

liberado a não utilização da pro-
teção individual em locais abertos.

O uso da máscara de prote-
ção individual permanece obri-
gatório em Instituições de Longa 
Permanência; para pessoas com 
maior vulnerabilidade em uso de 

imunossupressores, que estejam 
realizando tratamento oncológico 
e com doenças crônicas descom-
pensadas; para pacientes com sin-
tomatologia gripal; em estabeleci-
mentos destinados à prestação de 
serviços de saúde; e no transporte 

Unsplash

Prefeitura deve 
contratar 28 médicos 
para atuar na UPA

Após descaso

A prefeitura de Bento Gon-
çalves, por meio da secretaria de 
Saúde e de Administração, deve 
abrir um processo seletivo para 
a contratação de médicos para a 
UPA 24h do bairro Botafogo. No 
total deverão ser contratados 14 
clínicos-gerais e 14 pediatras. 
As inscrições serão abertas nas 
próximas semanas. A autoriza-
ção para a contratação emer-
gencial será votada em sessão 
extraordinária nesta sexta-feira, 
25/03, às 11h, na Câmara de Ve-
readores de Bento Gonçalves.

Conforme a prefeitura, o 
objetivo é ampliar o número de 
profissionais, principalmente 
em períodos de grande atendi-
mento. “Em paralelo, a secre-

taria trabalha para solucionar 
de forma ágil e efetiva a falta 
de profissionais para atendi-
mento pediátrico, junto a UPA 
24h. Foi realizada a notificação 
da empresa terceirizada para o 
serviço médico, e responsável 
pela escala de profissionais na 
UPA. Com o não cumprimento da 
escala médica, a SMS abriu um 
processo de inexecução contra-
tual contra empresa”, informou 
a prefeitura.

As medidas foram toma-
das após diversas denúncias de 
moradores sobre o descaso no 
atendimento na unidade de saú-
de. Nos últimos dias, pais chega-
ram a ficar mais de quatro horas 
aguardando atendimento.

Eduarda Bucco

coletivo.
A ação segue a recomenda-

ção da Associação dos Municípios 
da Encosta Superior do Nordeste 
(Amesne). Bento tem atualmente 
91% da população vacinável – 
maiores de 5 anos – com esquema 
completo, além de estar apresen-
tando queda nos índices de con-
taminação e internação hospitalar.

“Estivemos nos últimos dias 
analisando os dados e estudando 
o cenário de queda nas interna-
ções e contaminações, o que nos 
permite, seguindo a recomendação 
da Amesne, tomar essa decisão e 
desobrigar o uso de máscaras na 
cidade. Seguiremos analisando o 
cenário, e reforçando a importân-
cia de completar a imunização”, 
destaca o prefeito Diogo Segabina-
zzi Siqueira.

Prefeitura inicia força-tarefa para ampliar cirurgias de média complexidade
Com meta de alcançar os 

pacientes que buscam há mais 
tempo por uma cirurgia eletiva, 
a prefeitura de Bento Gonçalves, 
através da Secretaria de Saúde, 
iniciou uma força-tarefa para am-
pliar as cirurgias de média com-
plexidade. A demanda reprimida 
atualmente está estimada em cer-
ca de 7 mil pessoas.

Entre as medidas que vêm 
sendo tomadas para agilizar as 
cirurgias está o credenciamento 
de instituições, através de chama-
mento público, para prestação do 
serviço. Nesta sexta-feira, 25/03, 

os primeiros 40 pacientes serão 
encaminhados para o Hospital 
São Pedro, em Garibaldi, creden-
ciado para realização dos proce-
dimentos.

Na quinta-feira, 24/03, o 
prefeito Diogo Siqueira, acompa-
nhado do vice-prefeito Amarildo 
Lucatelli e da secretária Tatiane 
Fiorio, esteve no hospital de Ga-
ribaldi, onde foi recebido pelo 
gerente da instituição, Rangel 
Carissimi. Ele destacou a impor-
tância do credenciamento. “Essa 
era uma ação necessária para 
que pudéssemos fazer a fila de 

cirurgias andar. É um passo muito 
importante para a saúde do nosso 
município”, afirmou. 

Segundo a prefeitura, no to-
tal serão cerca de 100 cirurgias 
realizadas no mês, além do que já 
é contratualizado com o Hospital 
Tacchini. De acordo com a secre-
tária de Saúde, Tatiane Misturini 
Fiorio, procedimentos de ortope-
dia (2.878) e cirurgia geral (1.402) 
são os que mais concentram pa-
cientes com cirurgias atrasadas. 
“A saúde pública enfrentou um 
período bem delicado com a pan-
demia, quando os procedimentos 

precisaram ser cessados por com-
pleto, para atendimento dos pa-
cientes da covid-19. E agora, com 
a estabilização dos dados, nossa 
preocupação se volta para a am-
pliação das cirurgias eletivas. Por 
isso, precisamos ampliar as pos-
sibilidades de atendimento, para 
reduzirmos consideravelmente as 
filas de espera”, disse.

Ainda em obras, o bloco ci-
rúrgico junto ao Complexo Hospi-
talar de Saúde deverá contar com 
08 salas cirúrgicas, possibilitando 
também a ampliação de procedi-
mentos de média complexidade.
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Eduarda Bucco
Mais um ano de impactos no 

cenário de compra e venda deve-
rá marcar a Páscoa no Rio Gran-
de do Sul. Apesar da previsão da 
Fecomércio-RS de uma maior cir-
culação de pessoas nos estabele-
cimentos em busca de presentes 
para a data, uma série de fatores 
já está impactando a disponibili-
dade de produtos e a procura por 
itens no Estado. A alta dos preços 
e a retração na renda das famílias 
deverá provocar a procura por 
itens de menor valor. A mesma 
perspectiva é apontada pelo pre-
sidente da Associação Gaúcha de 
Supermercados (AGAS), Antônio 
Cesa Longo. “Será uma Páscoa di-
ferente, com menos ovos de cho-
colate e mais comercialização de 
pequenos presentes. O consumi-

Projeções
Ovos de chocolate deverão ficar 
em segundo plano nesta Páscoa
Com menos opções, 
menor quantidade 
e preço alto, clientes 
deverão investir em 
caixas de bombons, 
barras de chocolate, 
cestas, entre outros 
produtos alternativos

dor está valorizando muito seu di-
nheiro e deverá apostar, além dos 
tradicionais ovos de chocolate, em 
caixas de bombons, cestas, barras 
e outras composições”, cita. 

Conforme Longo, o aumento 
dos preços em relação à Páscoa 
passada é de, aproximadamen-
te, 15%, motivado pela inflação 
e pelas altas nas commodities e 
matérias-primas. “Assim como to-
dos os alimentos, o chocolate su-
biu nos últimos meses em função 
de demandas mundiais por este 
produto”, explica. O açúcar, as em-
balagens e a energia utilizada nas 
produções também estão mais 
caras, assim como os royalties dos 
brinquedos que costumam reche-
ar os ovos de Páscoa. 

Além de impactar no bolso 
do consumidor, o cenário deverá 
levar a uma redução na produção 
de ovos de chocolate e uma menor 
variedade de produtos disponí-
veis. “Os ovos ainda são uma gran-
de aposta pela atmosfera que dão 
à data, pela preferência das crian-
ças e pela tradição. Mas as caixas 

Eduarda Bucco

O SERRANOSSA publicou er-
roneamente o anúncio da Nissan 
na edição 853, do dia 18/03. 
Lamentamos o ocorrido. 

ERRATA

de bombom também terão um 
protagonismo na Páscoa de 2022”, 
analisa Longo. 

RECOMENDAÇÕES
Com menos opções disponí-

veis no mercado, a principal dica 
aos consumidores é realizar as 
compras de Páscoa de forma an-
tecipada. Quem deixar para a úl-
tima hora poderá ter dificuldades 
em encontrar o ovo ou a marca de 
chocolates preferidos. 

Ainda, conforme a Fecomér-
cio-RS, é importante realizar uma 
pesquisa de preços antes das com-
pras. Em meio à alta inflação, a di-
ferença entre os estabelecimentos 
pode ser significativa. “Além disso, 
o público pode diversificar a cesta 
do coelhinho adicionando itens 
como ovos pequenos, e principal-
mente com barras e bombons, que 
costumam ter um valor menor do 
que os ovos tradicionais pela mes-
ma quantidade de chocolate”, pro-
põe a federação.

Para os lojistas, a recomen-
dação mais valiosa é preparar os 
estoques com antecedência, expe-
rimentando novos fornecedores e 
apostando em parcerias. “A dica é 
trazer oportunidades aos diferen-
tes públicos, já que há demandas 
para todos os bolsos”, comenta 
Longo. “Preparem os times para 
o atendimento, pesquisem ten-
dências, criem combos e facilitem 
as condições de pagamento, sem 
que isso prejudique o seu próprio 
fluxo de caixa”, recomenda a Feco-
mércio.
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O que diz o
Be Wine

Em nota, o Bewine apon-
ta que o projeto foi aprovado 
em novembro de 2021 pelo 
Instituto de Pesquisa e Plane-
jamento Urbano (IPURB) de 
Bento Gonçalves e cumpre 
rigorosamente todas as nor-
mas estabelecidas. “Para a sua 
aprovação, foram solicitadas 
algumas adequações no pro-
jeto, e todas, sem exceção, 
foram executadas. Quere-
mos manter o diálogo aberto 
com o Conselho Distrital do 
Vale dos Vinhedos e estamos 
à disposição para prestar 
qualquer esclarecimento – 
inclusive reapresentando o 
projeto aos conselheiros. O 
Bewine dará ainda maior im-
pulso ao desenvolvimento 
social e econômico da Serra 
Gaúcha, principalmente para 
Bento Gonçalves e o Vale dos 
Vinhedos, onde será constru-
ído – reduzindo o déficit da 
rede hoteleira, já que dividi-
do entre 421 apartamentos e 
o maior parque temático do 
vinho do mundo, o complexo 
terá capacidade de receber 
1,6 milhão de público passan-
te. Serão gerados mais de 2,4 
mil empregos diretos e indire-
tos, em um investimento que 
ultrapassa os R$ 300 milhões, 
sendo o Valor Geral de Vendas 
(VGV) de R$ 1,3 bilhão”.

Projetos de grandes empreendimentos não são aprovados pelo Conselho do Vale
Impacto social no 
roteiro turístico teria 
sido o motivo da 
negativa de construção 
dos empreendimentos. 
Projetos como o 
BeWine Resort, Museu 
do Vinho e Gramado 
Park já haviam sido 
aprovados pelo Ipurb 
de Bento Gonçalves. 
Negativa de construção 
motivou pedido de 
informações da Câmara 
de Vereadores 

Polêmica

Raquel Konrad
A construção do grandioso 

BeWine Resort e do maior museu 
de vinho do mundo, além do Gra-
mado Park, projeto encabeçado 
pelo Grupo Salton, que estão pre-
vistos para serem erguidos no Vale 
dos Vinhedos, não foram aprovadas 
pelo Conselho Distrital de Planeja-
mento do distrito. A decisão foi to-
mada durante reunião do conselho 
na manhã de segunda-feira, 21/03. 
O impacto social que os empreendi-
mentos podem causar no Vale teria 
sido o motivo da rejeição.

Os projetos já haviam sido 
aprovados pelo Instituto de Pesqui-
sa e Planejamento Urbano (Ipurb). 
O BeWine, por exemplo, teve libe-
ração ainda em novembro e, no 
mês seguinte, foi lançado oficial-
mente em um grande evento, que 
teve, inclusive, a presença de au-

toridades municipais. Os projetos, 
no entanto, precisam da aprovação 
também do conselho distrital, que 
é composto por três representan-
tes do Poder Público Municipal 
(Subprefeito, IPURB e Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento da 
Agricultura), um representante téc-
nico (engenheiro civil, arquiteto e/
ou engenheiro agrônomo) e até seis 
representantes de associações lo-
cais do distrito. Na votação, apenas 
o Ipurb e entidades sociais votaram 
a favor da liberação.

Por conta da reprovação, a Co-
missão de Infraestrutura, Desenvol-
vimento e Bem-estar da Câmara de 
Vereadores de Bento Gonçalves, que 
tem como presidente o vereador 
Anderson Zanella, solicitou ao Ipurb 
o conteúdo da reunião, com íntegra 
de áudios, fotos, vídeos e lista de 
presenças da reunião de segunda-
-feira, e ainda aprovou a convocação 
do presidente do conselho e sub-
prefeito do Vale, Marciano Batistelo, 
para dar explicações na reunião das 
comissões na Casa Legislativa na 
próxima terça-feira, 29/03.

Na reunião, Zanella levantou 
desconfianças quanto às motiva-
ções da reprovação. “Há muitas dú-
vidas que pairam no ar quanto essa 
reprovação. Nos últimos três meses 
alguns empreendimentos iguais a 
estes foram aprovados pelo Conse-
lho? Pergunta dois: algum empre-
endedor da rede hoteleira votou 
na liberação de ontem, ou seja, não 
teve interesses particulares envol-
vidos? Terceira pergunta: a lei do 
Plano Diretor diz que os conselhos 
distritais votam sobre os impactos 
de infraestrutura. Foi essa a análi-
se executada?”, questionou Zanella 
e, em seguida, colocou em votação 
os requerimentos de pedidos de 
informações e convocação. As inda-
gações são por conta, especialmen-
te, da aprovação do conselho para 
a construção do resort Castelos do 
Vale e rejeição do BeWine.

O SERRANOSSA entrou em 
contato com o presidente do con-
selho, Marciano Batistelo, que afir-
mou que em breve irá enviar um 
posicionamento oficial e a ata da 
reunião. 

“Praticamente 100% dos moradores 
do Vale estão apoiando o conselho”

O presidente da Aprovale, Sandro Valduga, afirmou que, 
nos últimos anos, houve perda de terras cultivadas na área do 
Vale, provocada pelo aparecimento de edifícios hoteleiros, viti-
vinícolas, comerciais e outros, e que isso está tendo um impacto 
negativo na qualidade do produto turístico. “Pode parecer que 
esse aumento urbano reflete o sucesso do produto, mas é um 
equívoco. O enoturismo, que é procurado em todas as áreas vi-
tivinícolas, manifesta-se em produtos de qualidade incompatí-
veis com grandes infraestruturas hoteleiras ou comerciais, mais 
típicas do turismo de praia do que do turismo interior baseado 
no substrato rural”, destaca, sugerindo que a área do Vale dos 
Vinhedos deva copiar os modelos de sucesso de áreas vitícolas 
de qualidade como Napa Valley, Mendoza ou Bordeaux, onde o 
importante é a vinha e não os serviços turísticos.

O presidente da entidade também destaca que a chegada 
massiva de visitantes diminuirá rapidamente a qualidade do tu-
rismo e aumentará os problemas já observados em outros tipos 
de turismo. “Por outro lado, a conversão de terrenos agrícolas em 
terrenos urbanos faz disparar os preços dos terrenos, impedindo 
as novas gerações de adquirirem terrenos agrícolas”, explica. 

Ele ainda destaca que o Vale dos Vinhedos tem mais de 2 
mil moradores e que “praticamente 100% deles estão apoiando 
o conselho distrital”. Questionado sobre o porquê uma empresa 
hoteleira conseguiu aprovação e outra não, Sandro Valduga, ex-
plica que são “questões técnicas analisadas pelos profissionais”. 
Já sobre a movimentação de agentes políticos para acabar com 
o poder deliberativo dos conselhos, ele afirma que os conselhos 
distritais têm a finalidade de orientar a prefeitura (Ipurb). “As 
pessoas do conselho distrital estão muito mais bem informadas 
sobre as situações sócioeconômicas que acontecem nas comu-
nidades do que nossos governantes do município, que muitas 
vezes não tem tempo para fazer esse elo de ligação entre a co-
munidade e a Prefeitura e acabam desconhecendo nossa reali-
dade”, descreve.  “Nós (Aprovale e todos seus moradores) sem-
pre vamos apoiar o Poder Público de Bento Gonçalves para seu 
desenvolvimento sócioeconômico de forma sustentável e não 
caótica”, finalizou.

Divulgação
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Eduarda Bucco
O município de Bento Gonçal-

ves foi pioneiro na implantação 
de um sistema de cercamento 
eletrônico na Serra Gaúcha, ain-
da em 2017. Na época, a cidade 
contava com 29 câmeras com 
programas analítico e sinóptico e 
outras três que faziam a leitura de 
placas de veículos. Atualmente, o 
número saltou para 65 câmeras 
de videomonitoramento e cerca-
mento eletrônico, mas chegará ao 
total de 87 neste ano. Isso porque 
a Coordenadoria de Tecnologia 
de Informação e Comunicação 
(CTEC) da prefeitura de Bento 
deu início à licitação para a com-
pra de novos equipamentos. O 
pregão eletrônico será realizado 
no dia 01/04, às 13h30. 

No total, serão 22 novas câ-
meras de videomonitoramento, 

Mais segurança
Bento passará a contar com quase 90 câmeras de videomonitoramento
Por meio da segunda 
fase do projeto 
Sentinela da Serra 
serão adquiridos mais 
22 equipamentos 
para auxiliar na 
detecção de veículos 
roubados/furtados, 
na intercepção de 
criminosos e nas 
investigações dos 
delitos cometidos na 
cidade

que incluem três diferentes mo-
delos: “LPR”, que se destina à 
leitura/fiscalização de placas dos 
veículos que circulam na cidade; 
“Speed Dome”, que são câmeras 
que possuem zoom óptico, se 
movimentam por 360º e podem 
ser controladas de forma remota 
por meio da central de videomo-
nitoramento; e “Bullet”, câmera 
de segurança ideal para espaços 
externos. A aquisição faz parte da 
segunda fase do projeto intitulado 
“Sentinela da Serra”. Na primeira 
fase, foi realizada a contratação 
de uma empresa especializada 
para executar a manutenção pre-
ventiva e restaurativa das autuais 
câmeras do município. 

As câmeras, segundo o se-
cretário de Segurança tenente-
-coronel Paulo César de Carvalho, 
estão sendo instaladas em pontos 

estratégicos do município – tanto 
na área urbana quanto no inte-
rior de Bento, levando em con-
sideração os índices criminais e 
as rotas de fuga já utilizadas por 
criminosos. As imagens obtidas 
pelos equipamentos são transmi-
tidas, por meio de rede óptica, até 
o Centro Integrado (CIOP) do 3º 
Batalhão de Policiamento de Áre-
as Turísticas (3º BPAT), localiza-
do no bairro Cohab. Essa central 
“é composta por estações de mo-
nitoramento com videowall, pe-
las quais os agentes de segurança 
monitoram as imagens 24 horas 
por dia”, relata. Essas imagens fi-
cam disponíveis pelo período mí-
nimo de 30 dias e acabam arma-
zenadas no servidor de imagens, 
para que possam ser utilizadas 
posteriormente caso necessário. 
“O sistema de monitoramento 

proporciona de forma automática 
a integração dos diversos dispo-
sitivos instalados, sendo possível 
registrar eventos por meio de 
imagens, de forma a tornar ver-
dadeira e eficiente a detecção e a 
solução de ocorrências”, explica o 
secretário. 

O domínio das imagens é da 
Brigada Militar, que faz o moni-
toramento em tempo real. Entre-
tanto, todos os demais órgãos de 
segurança podem ter acesso aos 
registros por meio de solicitação 
via ofício. “Há um local reserva-
do para a Polícia Civil no Centro 
Integrado da Brigada Militar. Es-
sas imagens ficam armazenadas 
em servidores que, futuramente, 
também auxiliam em investiga-
ções criminais”, comenta.

De acordo com o comandan-
te do 3º BPAT, Artur Marques 

de Barcellos, regularmente um 
policial militar acompanha o vi-
deomonitoramento e, de pronto, 
repassa situações flagradas às 
viaturas em serviço nas ruas da 
cidade, “ou mesmo busca câme-
ras específicas para verificar fa-
tos ocorridos e monitora o deslo-
camento de criminosos logo após 
o cometimento de delitos”, relata. 
“As informações são repassadas 
via rede de rádio ou aplicativos”, 
complementa o comandante. 

INVESTIMENTO 
Na primeira fase do projeto 

Sentinela da Serra, com o con-
trato de manutenção preventiva 
e corretiva das câmeras, o muni-
cípio tem investido o total de R$ 
17.225,62 mensalmente. O con-
trato está vigente desde dezem-
bro do ano passado e seguirá até 
dezembro deste ano. Agora, nesta 
segunda fase do projeto, o investi-
mento será de R$ 341.006,20. 

Além do investimento da ad-
ministração municipal, o sistema 
de cercamento eletrônico e vi-
deomonitoramento tem contato 
com investimentos públicos e pri-
vados, desde a criação do Centro 
Integrado de Operações da BM. 

Conforme o comandante do 
3º BPAT, recursos do Estado do 
RS, por exemplo, possibilitaram 
a compra de 16 câmeras, pelo va-
lor de R$ 700 mil. “Com os novos 
investimentos dentro do projeto 
Avançar na Segurança, há a pre-
visão de aquisição de equipamen-
tos para leitura facial e de placas 
de veículos. Ainda sem quantida-
de especificada e previsão de re-

cebimento”, adianta. 
O secretário de Segurança de 

Bento complementa que Bento 
também deverá adquirir novas 
câmeras futuramente, conse-
guindo monitorar “os carros que 
entram e saem do perímetro 
urbano, observar qualquer tipo 
de problemas relacionados à Se-
gurança Pública, além de acom-
panharmos em tempo real os 
principais pontos do município, 
como rodoviária, praças e esco-
las, e enviar apoio policial para 
o local, o mais breve possível”. 
Carvalho ainda cita a sensação 
de segurança que as câmeras têm 
trazido à comunidade. “Quando 
um cidadão avistar uma câmera 
de monitoramento, saberá que 
ali estará presente o olhar vigi-
lante das Forças de Segurança 
do município, com parceria total 
da prefeitura municipal de Bento 
Gonçalves”, comenta. 

Os pontos de instalação das 
novas câmeras já estão sendo 
mapeados pela administração 
público, a partir de um trabalho 
da secretaria de Segurança, com 
apoio dos setores de inteligência 
da Guarda Civil Municipal (GCM), 
da Brigada Militar e das demais 
forças de segurança de Bento. 

“O cercamento eletrônico, 
além de ser fator de prevenção à 
criminalidade, auxilia de sobre-
maneira na detecção de veículos 
furtados e roubados, bem como 
na interceptação de criminosos 
quando flagrados pelas câmeras. 
Sem falar na investigação pós-de-
lito”, complementa o comandante 
Artur Marques de Barcellos. 

Divulgação/Prefeitura de Bento



SERRANOSSA | Sexta-feira, 25 de março de 20228

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 33

TAAR
RESPONDER

VAPORIOIO
TLEGALDAL

ACASOCOR
UMEERVAS

EANABAS
NAFTALINA

ETNIAADIAC

OARMEM
DADOUCAC

TABARABIA
AADOSSR

PUGILISTAT
AREAORLA

R

Medida
básica de

saúde
pública 

Fazer
girar
(bola) 

Brinquedo
acionado
por um fio

Por (?):
sem plane-
jamento

Pedra
usada no
combate 

à afta

Plantas de
remédios
indígenas

Bolsa
ideal para

a feira-
livre

Veneno
para

baratas

Preparado
(para a
prova)

Grupo
racial ou
cultural

Constru-
ção que
separa 

casas (pl.)

Ima-
culado;
inocente

Alt+(?):
alterna en-
tre janelas
(Inform.)

(?)
Saudita,

país petro-
lífero

Antônio
Calmon,
novelista

Conteúdo
do balão

de aniver-
sário

(?)
marítima,
faixa do
litoral

Antecede 
o "U"

Satisfazer
uma

pergunta 

A (?): tipo
de sauna

Suplica;
implora

Bordas do
chapéu

De (?): de
memória
Espécie
de fosso

Decalitro
(símbolo)
Suporte pa-
ra roupas

Mostrar 
Parte de
baixo do
sapato

Cubo
numerado
usado em

jogos

Como é 
conhecido

o leão
Piedade

Tom de
azul da

Bandeira
Nacional

Conforme 
a lei

Cássia El-
ler, cantora

Braço, 
em inglês
Antônimo 
de "fechar"

Declínio; 
decadência

Corres-
pondência

Prorroga
(a data) 
Tipo de
cerveja

Boxeador
A medida
de uma

superfície

Ferra-
menta de
uso agrí-
cola (pl.)

Suzy Rêgo,
atriz

Consoante
de "lei"

3/ale — arm — tab. 5/etnia. 6/afiado. 9/naftalina.
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Quel Konrad
@nacaronadaquel

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br

serranossa.com.br/colunas/raquel

Sexta-feira,25 de março de 2022

8

Divirta-se com o Jogo dos 7 Erros na 
página 14.

Vieni Vivere la Vita
Monte Belo do Sul comemorou os 30 anos de sua 
emancipação política de forma especial: celebrando, 
também, o sucesso da terceira edição do Vieni Vivere 
la Vita: cerca de cinco mil pessoas prestigiaram o fes-
tival, cuja programação ocorreu no sábado e no do-
mingo, pelas ruas do centro da cidade. Pela Praça José 
Ferlin e arredores, o público se divertiu assistindo a 
apresentações musicais e aproveitando a farta gastro-
nomia, vinhos, espumantes e sucos de uva e, também, 
o artesanato local. A festa, aos pés da Igreja Matriz 
de São Francisco de Assis, padroeiro de Monte Belo, 
teve seu ponto alto na tarde de domingo, 20/03, com 
a praça lotada por um público oriundo de quase todos 
os municípios da Serra, bem como turistas de outros 
estados. A agenda de eventos de Monte Belo do Sul 
tem como próximo destaque o ‘Polentaço’, no mês 
de maio, realizado desde 1996 e conhecido nacional-

mente pelo tombo de uma 
polenta gigante, depois 
servida aos visitantes. 

As opções para almoçar bem em Bento ganhar uma nova 
– e deliciosa – alternativa. A Belgrano Mondo Della Pi-
zza agora atende também ao meio dia (de quarta-feira a 
domingo), com cardápio que traz o melhor da culinária 
italiana. Ao meio-dia, o restaurante oferece rodízio com 
quatro variedades de massas, quatro risotos e três tipos 
de carne, além de salada verde e polenta frita servidos à 
mesa. A refeição encerra com três opções de sobremesa.  
A novidade foi apresentada na semana passada à impren-
sa, que foi bem recebida pelos anfitriões Anderson Za-
nella, Neiva Galves, Luciane Guarnieri e Everton Zanella

Belgrano apresenta novidade
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Novo presidente Aviga
A Associação dos Vinicultores de Garibaldi (AVIGA) elegeu neste mês,  
no dia 07/03, a  diretoria 2022/2024. O novo presidente é Adalberto 
Bortolini, que substitui Luiz Milani no cargo. Ele terá como vice-presi-
dente Marcos Carlesso, como secretário Guilherme Henrique Pedrucci e 
como tesoureiro Rudinei Cerutti. O Conselho Fiscal é composto por Ele-
nir Antônio Cesca, Luiz Milani e Roberto Scomazzon. Fundada em maio 
de 1997, a AVIGA tem como intuito reunir as pequenas indústrias viní-
colas de Garibaldi, buscando fortalecimento do 
setor e atualização de informações e técnicas 
para o cultivo da uva e elaboração dos vinhos, 
espumantes e sucos. A entidade tem hoje 21 
empresas associadas. A AVIGA é a responsável 
por promover a Seleção dos Melhores Vinhos, 
Espumantes e Suco de Uva de Garibaldi, even-
to que chega à 20ª edição neste ano. No ano 
passado, foram 132 produtos inscritos por 14 
vinícolas da cidade.
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3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

CARBONERA
Mercado

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

ADVOGADA | OAB/RS 98.202

ADVOGADA | OAB/RS 110.426

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

54 99959 9512 | 54 98435 7252

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

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

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

Santa Helena
Filial 2: (54) 3453 6161

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

54 3453 2230 
Rua Antônio Michelon,
900, bairro Santa Rita

Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

2 dormitórios
com 54m² a 71m²
Sacada aberta
ou fechada
Churrasqueira
Box de garagem
Opção de personalizar Opção de personalizar 
e agregar esperas de 
água quente e split

VALOR
A PARTIR DE 
R$223 MIL

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 20,00 metros. Contato (54) 
99981 3000 ou 98404 5302. 

VENDOVENDO terrenos no condomínio 
Residencial Villaggio Toscana, no bairro 
Barracão, em localização privilegiada, lotes 
individuais, todo cercado e com 
infraestrutura. Valor a partir de R$ 135.000. 
Desconto especial para pagamento à vista. 
Contato (54) 99981 3000 ou 98404 5302.

ALUGOALUGO pavilhão, no bairro Licorsul, com 
toda infraestrutura. Contato (54) 99744 
4444 ou 98404 5302.

VENDOVENDO apartamento, no edifício Resedá, 
no bairro Maria Goretti, com 1 dormitório, 
sala/cozinha, área de serviço, banheiro, 
boxe de garagem, área total de 55,674m², 
área privativa de 41,872m², prédio de 
esquina. Valor R$ 160.000. Contato (54) 
98404 5302 ou 99981 3000.

VENDOVENDO terrenos no loteamento Encosta do 
Sol, prontos para construir. Financiamento 
direto em até 70 vezes. Seu carro pode ser 
parte da entrada (mediante avaliação). 
Contato (54) 99981 3000 ou 3449 4444.
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A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves
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SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

NO CORAÇÃO DA CIDADE
54 3452 2755

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

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

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

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

Bento Gonçalves

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

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

Bairro São Francisco 
atendimento@imoveispontual.com.br

www.imoveispontual.com.br

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

Edital de Citação – Ação Monitória

Prazo do Edital: 30 (trinta) dias
Objeto:Objeto: CITAÇÃO da requerida A L S CASTRO, para pagar o 
débito de R$ 9.736,50 (nove mil, setecentos e trinta e seis reais e 
cinquenta centavos), devidamente atualizado, acrescido de 
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento), no PRAZO de 
15 (QUINZE) dias, contados do término do prazo do presente 
edital, que fluirá da data de sua publicação. No caso de integral 
pagamento, ficará isento(a) do pagamento de custas processuais. 
NoNo mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando 
o depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de 
custas e honorários de advogado, a parte ré poderá requerer o 
pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, com 
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Caso 
pretenda se opor à ação monitória, poderá oferecer embargos no 
referido prazo. Se não houver pagamento e não forem 
apresentadosapresentados embargos, será nomeado curador especial, bem 
como ficará constituído de pleno direito o título executivo 
judicial, prosseguindo-se na forma do cumprimento de sentença.

Bento Gonçalves, 25 de março de 2022
Servidora: Regina Poletto Rizzardo

Técnica Judiciária.

Alteração 01 - Pregão Presencial nº: 004/2022

OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
PRESENCIAL”, tipo: menor preço por item. Objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviço de transporte escolar individualmente 
por item-linha – Conforme Termo de Referência (Anexo I).  O início da sessão 
de disputa de preços será dia 07 de abril de 2022, às 9h, (horário de Brasília). A 
Alteração 01/2022 na íntegra encontra-se disponível no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br. Informações adicionais pelo telefone: 
(54) 3457 2051 ou pelo e-mail: prefeitura@montebelodosul.rs.gov.br. (54) 3457 2051 ou pelo e-mail: prefeitura@montebelodosul.rs.gov.br. 

PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022

O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, tipo: Menor Preço por Item. Objeto: A contratação de 
empresa para a aquisição de Veículo com capacidade de sete a onze lugares 
para a Secretária Municipal da Saúde do Município de Monte Belo do Sul – 
RS. As datas relativas à sessão de disputa são as seguintes: - Recebimento das 
Propostas: a partir das 9h do dia 28/03/2022, até as 9h do dia 08/04/2022. - 
Abertura das Propostas: a partir das 9h01min do dia 08/04/2022. - Início da 
sessãosessão de disputa de Preços: às 10h do dia 08/04/2022. Referência de tempo: 
Horário de Brasília (DF). Local: http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ – Pregão Eletrônico. Informações 
adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051.

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022 - Objeto: registro de preços 
para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) – gás de 
cozinha para as secretarias da saúde, educação e administração do município de 
Santa Tereza/RS. Data de abertura: 08/04/2022, às 9h.

EDITALEDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 – Objeto: 
credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços de fotografia 
para cobertura de eventos municipais, e composição de acervo de imagens para 
o Município de Santa Tereza/RS. Credenciamento a partir de 04/04/2022 na 
Prefeitura Municipal de Santa Tereza. Horário: 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h.

EDITALEDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº002/2022 – Objeto: cessão onerosa do 
direito de efetuar o pagamento da folha dos servidores públicos do Município de 
Santa Tereza, com exclusividade, pelo período de 60 (sessenta) meses, em 
conformidade com as disposições do edital, bem como as expressas na LEI Nº 
8.666/93.”. Data de abertura: 02/05/2022, às 9h.

EDITALEDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 – Objeto: Contratação de 
empresa para locação de contêineres de 1.000 litros para coleta convencional e 
seletiva dos resíduos sólidos, domiciliares e comerciais do perímetro urbano do 
Município de Santa Tereza-RS. Data de abertura: 12/04/2022, às 9h. 

PROCESSOPROCESSO SELETIVO Nº 004/2022 – Contratação, por prazo determinado, 
de 01 (uma) Merendeira/Servente, que será lotada na Secretaria Municipal de 
Educação. Período das inscrições: de 28/03/2022 a 01/04/2022, das 7h30min às 
11h e das 13h30min às 17h, local: Prefeitura Municipal, na Avenida Itália, 474.  

Santa Tereza/RS, 25 de março de 2022. 

Gisele Caumo
Prefeita 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

Imóveis

VENDO apartamento (em 
obras), no bairro Borgo, Re-
sidencial Jardin San Paulo, 
com 1 dormitório, sala de 
estar, cozinha com churras-
queira, sacada aberta, área 
de serviço, banheiro e boxe 
de garagem. Possibilidade de 
financiar até 100% usando 
FGTS.  Entrada parcelada. 
Valor a partir de R$140.000. 
Contato (54) 9 9966 4616, 
com Adriano. CRECI 42.504. 
 
VENDO apartamento (em 
obras), no Borgo, Residen-
cial Da Vinci, com 2 dormi-
tórios, sala de estar, cozinha 
com churrasqueira, área de 
serviço, banheiro e boxe de 
garagem. Possibilidade de 
financiar até 100% usando 
FGTS. Entrada parcelada. Va-
lor a partir de R$ 223.000. 
Contato (54) 99683 6257, 
com Luiz. CRECI 42.589.  
 
VENDO apartamento no 
Residencial Melville, bairro 
Humaitá, prédio com eleva-
dor, de 2 dormitórios, sacada 
aberta, em andar alto, conten-
do cozinha, sala, área de ser-
viços, banheiro social e vaga 
de garagem.  Pode ser finan-
ciado e usado o FGTS como 
entrada. Possui ótima posi-
ção solar. Valor R$ 169.000. 
Contato (54) 99966 4616, 
com Adriano. CRECI 42.504. 
 
VENDO casa no loteamento 
Bertolini, com 2 dormitórios, 
piso porcelanato, cozinha, 
churrasqueira em área exter-
na fechada, área de serviço, 
banheiro social e vaga de 
garagem.  Pode ser finan-
ciado e usado o FGTS como 
entrada. Possui ótima posi-
ção solar. Valor R$ 220.000. 
Contato (54) 99683 6257, 
com Luiz. CRECI 42.589.  
 
VENDO apartamento (em 
construção), no bairro Humai-
tá, com 2 dormitórios, sala de 
estar, cozinha com churras-
queira, sacada aberta, área de 
serviço, banheiro e boxe de ga-
ragem. Possibilidade de finan-
ciar até 100% usando FGTS. 
Entrada parcelada. Valor R$ 
189.000. Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. CRECI 42.589. 
 
VENDO apartamento, no bair-
ro Maria Goretti, Residencial 
Villeneuve, com 2 dormitó-
rios, espera para água quente 
e ar-condicionado, rebaixe 
em gesso, churrasqueira, 
sala, banheiro social e vaga 
de garagem.  Financiamen-
to pelo banco de sua prefe-
rência e aceita o FGTS como 
entrada. Valor R$ 245.000. 
Contato (54) 99683 6257, 
com Luiz. CRECI 42.589. 
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Morre vítima de atropelamento em Bento
Homem identificado 
como Julio Garcia, de 
30 anos, não resistiu 
aos ferimentos do 
acidente e veio a óbito 
na madrugada de 
quarta-feira, 23/03, 
no Hospital Tacchini

Trânsito

A vítima do atropelamento 
registrado na noite de terça-feira, 
22/03, na BR-470, bairro Maria Go-
retti, veio a óbito no hospital. Julio 
Garcia, de 30 anos, foi socorrido no 
local por uma equipe do Corpo de 
Bombeiros e do Samu, e precisou 
ser reanimado por conta da gra-
vidade de seus ferimentos. Ele foi 
encaminhado ao Tacchini, mas não 
resistiu e morreu na madrugada 
desta quarta-feira, 23/03.

A morte de Julio foi lamentada 
pelo Movimento Negro Raízes de 
Bento. O homem, mais conhecido 
pelo apelido “Chorão”, era músico, 
cavaquinista e integrante do mo-
vimento. “Onde estiveres, nosso 

amigo, nosso irmão, estarás para 
sempre em nossos corações!… Que 
Oxalá em sua infinita sabedoria, 
te receba de braços abertos e nos 
conforte neste momento surreal de 
dor e perda!…Qualquer dia a gente 
se encontra!…”, escreveram os coor-
denadores do Negro Raízes Marcus 
Flavio e Solana Corrêa. Ainda não 
há informações sobre o veículo que 
tenha atropelado a vítima.

SOBRE O ACIDENTE
O Corpo de Bombeiros de Ben-

to Gonçalves atendeu o atropela-
mento por volta das 20h30. O fato 
aconteceu próximo ao entronca-
mento da rodovia com a rua Refatti.

Quando a guarnição chegou ao 

local encontrou Julio caído na via 
com diversos ferimentos pelo cor-
po, com TCE (Traumatismo crâneo 
encefálico), fratura em uma das 
pernas e em PCR (Parada Cardio-
respiratória). A guarnição, então, 
iniciou as manobras de reanima-
ção, através de massagem cardíaca 
e uso do desfibrilador automáti-
co. Foi solicitado apoio da equipe 
avançada do Samu, que chegou no 
local e auxiliou os bombeiros no 
atendimento à vítima.

Após reanimado, o homem foi 
colocado na ambulância do Samu 
e conduzido ao Hospital Tacchini, 
onde acabou vindo a óbito durante 
a madrugada de quarta.

3º Dia D termina com 92,5% de doações efetivadas
O 3º Dia D de Doação de San-

gue de Bento Gonçalves, parceria 
entre o Hospital Tacchini e a prefei-
tura, incrementou 74 novas bolsas 
de sangue ao estoque do Hemocen-
tro de Caxias do Sul. As coletas, que 
podem gerar até 296 bolsas de he-
mocomponentes, foram realizadas 
no dia 16/03, na Unidade de Saúde 

Zona Sul, no bairro Botafogo. 
A terceira edição do evento 

teve como meta coletar 80 bolsas 
de sangue, mas prevendo possíveis 
faltas e inaptidões, foram agenda-
dos horários para 100 doadores. 
Ao todo, 16 pessoas não compa-
receram e outras 10 não puderam 
doar em função dos parâmetros de 

saúde exigidos para coleta.
Com isso, o evento registrou 

92,5% de doações efetivadas. O 
número é o mais alto até o momen-
to na comparação entre todas as 
ações já realizadas no município. 
No primeiro Dia D, foram coletadas 
81 bolsas, enquanto no segundo fo-
ram 82 bolsas.

Arquivo pessoal/Rádio Difusora
“Estamos pedindo socorro para 
salvar o Lorenzo”, desabafa avó

Luta contra o tempo

Eduarda Bucco
Diversas famílias brasileiras 

comemoraram mais uma conquis-
ta para os pacientes com Atrofia 
Muscular Espinhal (AME) nesta 
semana. O remédio risdiplam, 
para tratamento do tipo I da do-
ença, foi incorporado ao SUS pelo 
Ministério da Saúde no dia 14/03. 
Além dele, o medicamento Spin-
raza foi incluído no ano passado, 
também para a AME I. Isso porque 
esse é considerado o tipo mais 
grave da doença, com incidência 
de um caso para cada seis a 11 mil 
nascidos vivos.

Apesar da notícia positiva, 
para a família do pequeno Loren-
zo Bolson, de nove anos, ainda 
não há motivos para comemorar. 

Há cerca de sete anos, ele vive em 
uma cama, sobrevivendo com o 
auxílio de aparelhos. Lorenzo foi 
diagnosticado com AME tipo 2 no 
primeiro ano de vida, e apesar de 
ser uma condição menos severa 
da doença, uma série de negligên-
cias médicas levaram à condição 
que vive hoje.

Nos últimos anos a família de 
Lorenzo promoveu diversas cam-
panhas para auxiliar na arrecada-
ção de valores para a compra do 
Spinraza. O valor total necessário 
para seu tratamento é de R$ 5 mi-
lhões, mas até o momento foram 
arrecadados somente R$ 130 mil.

E a situação de Lorenzo pare-
ce estar piorando a cada dia. Em 
agosto do ano passado, o pequeno 

perdeu a visão. “Estamos pedindo 
socorro para salvar o Lorenzo”, 
suplica a avó Guacira Bolson. En-
quanto tentam conseguir mais 
recursos, a família também aguar-
da um retorno da justiça sobre o 
processo de aquisição do medica-
mento pelo SUS. A espera pelo re-
médio já passa de cinco anos. “Eu 
estou com depressão, vou ter que 
internar por uns dias na próxima 
semana para iniciar um tratamen-
to. Mas depois tenho que continu-
ar de casa devido a tudo que está 
acontecendo”, desabafa a avó.

Quem quiser contribuir com 
a luta do Lorenzo contra a AME, 
pode depositar qualquer valor 
pelo PIX 045 170270-07 (CPF – 
Lorenzo Gabriel Bolson).

Ministério da Saúde 
incorporou mais 
um medicamento 
para tratamento da 
Atrofia Muscular 
Espinhal pelo SUS, 
mas somente para 
o tipo I. Menino de 
Bento sofre com AME 
tipo II e família segue 
em busca de recursos 
para compra de 
medicamento

Arquivo pessoal

Doação de sangue
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Pós em Perícia Criminal 
com inscrições abertas

Com o objetivo de formar es-
pecialistas na investigação dos 
assuntos relacionados às perícias 
criminais, incorporando atitude 
científica na prática profissional, 
a UCS Bento promove a pós-grad-
uação em Perícia Criminal.

O curso é destinado aos profis-
sionais graduados com intenção de 
se inserir no mercado de perícia 
com formação acadêmica nas áre-
as medicina, biomedicina, ciências 
biológicas, odontologia, farmácia e 
medicina veterinária, como tam-
bém em direito, psicologia, ciên-
cias sociais, química e física.

As aulas, previstas para iniciar 
em junho de 2022 e encerrar em 
agosto de 2023, serão ministradas 
às sextas-feiras, das 19h às 22h e 
aos sábados, das 9h às 12h30min e 
das 13h30 às 18h30min. 

VESTIBULAR 2022 - A UCS É PRA VOCÊ!
Aproveite as inúmeras opor-

tunidades de ingressar numa das 
melhores universidades do Brasil e 
reconhecida internacionalmente: a 
UCS. Na UCS você conta com a se-
gurança de integrar uma instituição 
com mais de 50 anos de experiên-
cia aliada a uma visão moderna, 
dinâmica e inovadora de formação 
profissional e humana.

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

Ciência da 
Computação? 

Na UCS Bento tem!
O Curso de Ciência da Computação é um 

campo multidisciplinar que permite ao aluno 
aprender e aplicar métodos científicos (inte-
ligência artificial, ciência de dados, banco de 
dados, engenharia de software, arquitetura 
de computadores, sistemas operacionais, 
computação gráfica, programação de com-
putadores e smartphones, compiladores) 
para a construção de software e/ou aplica-
tivos. Analisa, projeta e desenvolve sistemas 
de computação, aplicados às diversas áreas 
de conhecimento, como administração, bio-
logia, bioinformática, medicina, engenharias, 
contabilidade, simulação, turismo, arquitetu-
ra, design, entre outros.

Quem atua nesta área aprende a 
compreender o funcionamento dos com-
putadores, do hardware ao software, o 
armazenamento das informações e o pro-
cessamento do desenvolvimento de soft-
ware e aplicativos.

UCS Oportunidades
O Programa UCS Oportunida-

des visa auxiliar a viabilizar possi-
bilidades de trabalho a alunos e 
egressos (profissionais diploma-
dos) da Instituição. A proposta é 
facilitar a busca por geração de 
renda nas mais diversas formas, 
promovendo parcerias com o 
mundo do trabalho e, ao mesmo 
tempo, com a Universidade.

O programa engloba estrutu-
ras de oportunidades profissionais 
já existentes e em funcionamento. 
Uma delas é o UCS Carreiras, inicia-
tiva que funciona como uma cen-
tral de empregos e de estágios, e o 
UCS Sempre, programa de relacio-
namento voltado aos profissionais 
formados pela Universidade.

A participação no programa é 
gratuita, salvo em projetos que en-
volvam a utilização de laboratórios 
e serviços específicos.

Interessados podem obter 
mais informações pelo QR-code:

Saiba mais conversando com a 
área de Relações com o Merca-
do através do WhatsApp (54) 
99653.3184, ou acesse o QR-
-CODE:

Você se interessa por 
Ciência da Computação? 

Na UCS Bento tem! Então, 
acesse o QR-Code ou saiba 
mais em (54) 9 9919-3141.

Transfira seus estudos para a UCS
Que tal transferir seus estudos para 

uma das universidades mais bem concei-
tuadas do Brasil? Faça como milhares de 
alunos e venha para a UCS, com 50% de 
desconto!!! É isso mesmo!

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

Com a apresentação desses docu-
mentos, nossas equipes farão um estudo 
sobre as disciplinas as quais você será dis-
pensado e, em seguida, entraremos em 
contato para apresentarmos o resultado 
do Aproveitamento de Estudos. A oferta 
não é válida para o curso de Medicina.

Mais informações, contate-nos: 
(54) 9 9919-3141.

Informe-se e inscreva-se em www.ucs.br/site/vestibular/
Ou converse com os analistas da área de Relacionamento (Graduação) 

pelos Whats (54) 99626-2771 e (54) 99919-3141.

UCS Sênior - 
Inscrições abertas 

para o curso Vida & 
Saúde: Treinamento 

Funcional

Estão abertas as inscrições pra o curso 
Vida & Saúde: Treinamento Funcional. As 
aulas serão ministradas pela professora 
Bruna Patrícia Robetti e a previsão de início 
é para o mês de abril.

Mais informações na Central de Atendi-
mento da UCS BENTO ou pelo 3449 5200.

Mestrado em 
Letras e Cultura

Estão abertas até o dia 4 de abril 
as inscrições para o Processo Seleti-
vo – 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 selecio-
nados, será feita até o dia 4 de maio e as matrí-
culas, nos dias 5 e 6. Egressos da UCS pagam 
a taxa de inscrição com 30% de desconto. 
Informações e inscrições através do Whats (54) 
99653.3184.
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Trouxinhas
de Ricota

INGREDIENTES
Massa
- meia xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 xícara (chá) de leite
- 1 ovo
- meia xícara (chá) de espinafre cozido e 
espremido
Recheio
- 250 g de ricota amassada
- 2 colheres (sopa) de leite
- 2 colheres (sopa) de cebolinha-verde 
picada
- 1 pitada de noz-moscada
MODO DE PREPARO
Massa
Em um liquidificador, bata todos os 
ingredientes até ficar homogêneo. Em 
uma frigideira untada com óleo frite 
pequenas porções de massa, deixando-as 
dourar de ambos os lados. Reserve.
Recheio
Em um recipiente, misture a ricota com 
o leite até ficar cremoso. Adicione a 
cebolinha e a noz-moscada e misture 
bem. Distribua o recheio no centro de 
cada panqueca, feche como se fosse 
uma trouxinha e amarre com um pedaço 
de cebolinha verde. Arrume-as em 
um recipiente refratário untado com 
manteiga e aqueça em forno médio 
(180°), preaquecido, por cerca de 5 
minutos. Sirva a seguir.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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TAAR
RESPONDER

VAPORIOIO
TLEGALDAL

ACASOCOR
UMEERVAS

EANABAS
NAFTALINA

ETNIAADIAC

OARMEM
DADOUCAC

TABARABIA
AADOSSR

PUGILISTAT
AREAORLA

R

Medida
básica de

saúde
pública 

Fazer
girar
(bola) 

Brinquedo
acionado
por um fio

Por (?):
sem plane-
jamento

Pedra
usada no
combate 

à afta

Plantas de
remédios
indígenas

Bolsa
ideal para

a feira-
livre

Veneno
para

baratas

Preparado
(para a
prova)

Grupo
racial ou
cultural

Constru-
ção que
separa 

casas (pl.)

Ima-
culado;
inocente

Alt+(?):
alterna en-
tre janelas
(Inform.)

(?)
Saudita,

país petro-
lífero

Antônio
Calmon,
novelista

Conteúdo
do balão

de aniver-
sário

(?)
marítima,
faixa do
litoral

Antecede 
o "U"

Satisfazer
uma

pergunta 

A (?): tipo
de sauna

Suplica;
implora

Bordas do
chapéu

De (?): de
memória
Espécie
de fosso

Decalitro
(símbolo)
Suporte pa-
ra roupas

Mostrar 
Parte de
baixo do
sapato

Cubo
numerado
usado em

jogos

Como é 
conhecido

o leão
Piedade

Tom de
azul da

Bandeira
Nacional

Conforme 
a lei

Cássia El-
ler, cantora

Braço, 
em inglês
Antônimo 
de "fechar"

Declínio; 
decadência

Corres-
pondência

Prorroga
(a data) 
Tipo de
cerveja

Boxeador
A medida
de uma

superfície

Ferra-
menta de
uso agrí-
cola (pl.)

Suzy Rêgo,
atriz

Consoante
de "lei"

3/ale — arm — tab. 5/etnia. 6/afiado. 9/naftalina.

dólar ou euro.
4. O mundo digitalizado tem deman-

dado cada vez mais a criação de novos 
produtos e serviços, favorecendo o em-
preendedorismo da área de TI. A TI revo-
lucionou o modo de empreender e ainda 
tem muito a agregar no desenvolvimento 
de novos produtos e serviços. Estudo 
realizado pela Revista Forbes em 2020 
ressalta que as empresas de tecnologia 
ocupam o topo do ranking das marcas 
mais valorizadas do mundo. 

5. O mercado de TI se tornou um 
item essencial na vida das pessoas. Atual-
mente é praticamente impossível que 
alguém consiga desenvolver as suas ativi-
dades pessoais e profissionais sem a utili-
zação de recursos computacionais.  Desta 
forma, o mercado de TI se tornou um item 
essencial na vida das pessoas e empresas, 
sendo que a tendência é que esse cenário 
se potencialize com o passar dos anos. 

Então ficou interessado na área 
de TI? Mas, afinal, quais são os princi-
pais cursos da área? Você tem dúvidas 
de qual deles fazer? Pensando nisso, 
apresentamos os principais cursos da 
área e suas características. 

1. Ciência da Computação: bacha-
relado com duração de 4 a 5 anos. É um 
campo multidisciplinar que permite ao 
aluno aprender e aplicar métodos cien-
tíficos (inteligência artificial, ciência de 
dados, banco de dados, engenharia de 
software, arquitetura de computadores, 
sistemas operacionais, computação grá-
fica, programação de computadores e 
smartphones, compiladores) para a cons-
trução de softwares e/ou aplicativos. 

2. Engenharia da Computação: 
curso em nível de bacharelado e dura em 
média 5 anos. O engenheiro de computa-
ção é um profissional capacitado a desen-
volver projetos integrados de hardware 
e software. Em especial, destacam-se os 
sistemas embarcados de tempo real.

A área de tecnologia da informa-
ção (TI) é uma das mais promissoras 
do mercado e repleta de oportunida-
des. O mercado possui uma grande 
demanda por profissionais que atuam 
no desenvolvimento de aplicativos 
móveis e para internet, programa-
dores de computadores, analistas de 
sistemas, administradores de banco 
de dados, especialistas em redes, 
cientista de dados, especialista em in-
teligência artificial, entre outros. Mas 
por que vale a pena investir em 
uma carreira na área de TI? Conhe-
ça alguns motivos:

1. Existem mais ofertas de em-
prego do que profissionais qualifica-
dos. Estudo publicado pela organi-
zação social voltada ao estímulo do 
setor Softex, divulgado pela Revista 
Forbes, estima que o Brasil terá um 
déficit de cerca de 408 mil profissio-
nais de TI em 2022.

2. A área de TI é uma das mais 
valorizadas oferecendo salários acima 
da média nacional. Pesquisa da FGV 
aponta que o salário médio do pro-
fissional de TI é de R$ 5.349,96. Mas 
existem vagas de nível sênior que ul-
trapassam R$ 10 mil por mês.

3. Possibilidades internacionais 
para profissionais do setor. A área 
de TI é uma das que mais exportam 
profissionais, sendo que entre os 
destinos mais comuns estão o Cana-
dá, Estados Unidos, Nova Zelândia, 
Austrália e Portugal. Neste caso, os 
salários costumam ser mais atrativos 
e o profissional tem a possibilidade de 
conhecer novas culturas e outras rea-
lidades. Outra alternativa é trabalhar 
para uma empresa no exterior sem 
sair do Brasil. Neste caso, através do 
trabalho remoto, é possível prestar 
serviços para uma empresa fora do 
Brasil e ganhar mais recebendo em 

Pense no futuro: 
invista na área de TI

Professor André Gustavo Adami 

Docentes da Área do Conhecimento 
de Ciências Exatas e Engenharias (UCS)

3. Análise e Desenvolvimen-
to de Sistemas: é uma graduação de 
nível tecnológico com duração de 2 
a 3 anos. Uma das principais carac-
terísticas do curso é a sua menor 
duração, sendo focado na prática da 
profissão e preparando os alunos 
para ingressarem rapidamente no 
mercado de trabalho.

4. Redes de Computadores: é 
uma graduação em nível de tecnólo-
go com uma duração de 2 a 3 anos. 
O egresso deste curso é capacitado 
para projetar, implantar e realizar a 
manutenção de redes de computa-
dores. A segurança da informação, 
também conhecida como a seguran-
ça de rede de computadores, tam-
bém faz parte da área de atuação 
desse profissional. 

5. Jogos Digitais: graduação 
no nível tecnólogo que pode ser 
concluído em 2 ou 3 anos. Após a 
conclusão do curso, o profissional 
estará apto a desenvolver todas as 
etapas que constituem um jogo, 
como roteiro, descrição dos perso-
nagens, modelagem, criação do am-
biente digital, estratégias, etc.

Quer conhecer mais sobre os 
cursos de TI da UCS e a estrutura 
dos nossos laboratórios? Agende 
uma visita através do programa 
de visitas UCS Minha Escolha. 
Esse é um programa permanente 
nas unidades de ensino, pesquisa 
e extensão da UCS. A partir dele, 
você poderá conhecer melhor a 
universidade, os laboratórios, os 
cursos oferecidos e tirar suas dú-
vidas com os coordenadores. Para 
agendar um horário de visitas en-
tre em contato através do e-mail: 
ucsminhaescolha@ucs.br, ou  
informe-se enviando um Whats 
para (54) 9 9919 3141.

Professor Andre Luis Martinotto 

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

ADVOGADAS:
SILVANE PIEGEL MILANI

OAB/RS 69.548 I 54 99927 8118
LETÍCIA ACCADROLI GAVIRACHI

OAB/RS 119.503 I 54 99601 0198

Áreas de atuação: Trabalhista I Previdenciário I Penal
Civil: Civil: Família – Inventários – Indenizatória
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Empresa pede novo prazo à prefeitura e obras do túnel 
do São João devem ser concluídas apenas em maio

Novo capítulo

Após a prorrogação 
de contrato em 
dezembro, a previsão 
era que as obras fossem 
finalizadas no primeiro 
quadrimestre deste ano

Eduarda Bucco
Mais uma mudança de prazo 

na entrega do túnel do São João 
foi informada pela prefeitura de 
Bento Gonçalves. De acordo com 
o IPURB, o consórcio responsável 
pela execução das obras solicitou 
um aditivo de prazo de mais 60 
dias. Em dezembro, o contrato com 
o consórcio havia sido prorrogado 
por 90 dias, finalizando em 14/03. 
Com isso, a previsão era de que as 
obras fossem concluídas no primei-
ro quadrimestre deste ano.

Com esse novo aditivo de pra-
zo, a expectativa agora é que as 
obras sejam finalizadas apenas em 
maio. “Estamos falando da maior 
obra de Bento Gonçalves dos últi-
mos 50 anos. Uma obra grande, que 
envolve questões técnicas e é pas-
sível de alterações e intempéries 
como clima, falta de mão de obra e 
atraso no material”, comenta a di-
retora do IPURB, Melissa Bertoletti 
Gauer.

A construção do túnel que irá 
ligar os bairros Maria Goretti e São 
Roque ao São João teve início ainda 
em agosto de 2020 e tinha previsão 
inicial de conclusão em 10 meses. 

Desde então, a data tem sido mo-
dificada. Segundo Melissa, diversos 
fatores teriam ocasionado o atraso 
da obra, como a necessidade de re-
adequação de uma adutora da Cor-
san, a escassez de matéria-prima 
no mercado, questões envolvendo a 
pandemia e a falta de mão de obra.

Agora, conforme o IPURB, 
ainda precisam ser finalizados a 
laje superior do túnel, o muro de 
contenção, asfaltamento em alguns 
pontos, sinalização horizontal e 
vertical e paisagismo. No local hou-
ve escavação de 29.000m³ na cate-
goria 1 e 2 e 13.000m³ na categoria 
3 – tipos de rocha.

A estrutura tem 5,5 metros 
de profundidade e duas pistas de 
tráfego com quatro metros cada. 
A restrição de tráfego será para 
caminhões bitrem ou aqueles com 
porte acima desse. O IPURB afirma 
que demais veículos não terão ob-
jeções.

A prefeitura afirma que o valor 
total da obra segue o mesmo divul-
gado ainda no fim do ano passado, 
quando houve um aditivo de valor 
(R$ 1.512.796,20), um reajuste (R$ 
241.146,09) e um reequilíbrio eco-
nômico financeiro (R$ 249.396,88) 
cedidos ao consórcio Túnel Bento 
Gonçalves, composto pelas empre-
sas Engedal e Continental. O valor 
de mais de R$ 13,4 milhões repre-
senta um aumento de cerca de 40% 
do orçamento inicial, que era de R$ 
9,5 milhões.

No total, ao longo das obras, 
foram concedidos dois aditivos de 

valor, que estão dentro dos 25% 
do valor total da obra, já que não é 
possível ultrapassar esse porcentu-
al. Os reajustes foram repassados 
de acordo com o aumento dos pre-
ços dos insumos, com referência 
na tabela Sinapi. Já o reequilíbrio 
financeiro é feito anualmente, já 
previsto em contrato.

No último aditivo de valor fo-
ram contemplados três serviços ex-
tras daqueles previstos inicialmen-
te: terraplanagem, pavimentação 
asfáltica e serviços de drenagem. 
De acordo com o IPURB, em relação 
à terraplanagem, “a quantidade do 
volume de escavação de 3ª catego-
ria é maior que do volume do con-
trato original. Isso foi constatado 
durante a obra”, afirmou a diretora 
na época.

Já sobre a pavimentação, o 
IPURB explica que foi necessária 
a correção de pavimentos dani-
ficados pelo remanejamento da 
rede de água tratada. Por fim, os 
serviços de drenagem, conforme 
o IPURB, foram necessários “para 
dimensionar novos dispositivos de 
drenagem capazes de orientar e 

conduzir as águas para o talvegue 
imediatamente após a interseção, 
a fim de coletar e direcionar as 
águas em escoamento”, detalhou a 
diretora.

TRANSTORNOS
Apesar de entenderem a im-

portância da obra para o município, 
moradores e empresários do São 
João continuam relatando diversos 
transtornos diários para acessar o 
bairro. Uma moradora de 25 anos, 
que utiliza carro e ônibus para se 
deslocar na cidade, ressalta os peri-
gos que a construção do túnel tem 
trazido para quem transita pelo lo-
cal. “A via não está bem sinalizada 
e várias vezes presenciei ‘quase’ 
acidentes. Para atravessar a pé en-
tão, nem se fala, não tem nenhuma 
segurança”, relata.

Já uma empresária do bairro 
complementa a fala da moradora 
frisando o longo tempo de espera 
para conseguir sair e entrar do São 
João. Segundo ela, em dias consi-
derados “bons”, são necessários 
cerca de 15 minutos. Já em dias 
“ruins”, mais movimentados, o des-

locamento no local pode demorar 
até 25 minutos. “Precisamos ir até 
o bairro São Roque, onde já tem 
um movimento acima do normal, 
entrar na BR-470, fazer o retorno 
e enfim chegar ao bairro”, conta. 
“Outra saída é vir pela BR-470, 
descendo pelo Maria Goretti. Mas 
como é proibido atravessar o as-
falto no acesso próximo à empresa 
MaquinaPack, ainda assim temos 
que ir até esse retorno que passa a 
Dellanno”, complementa.

Já para sair do bairro, a empre-
sária relata que alguns motoristas 
se arriscam e atravessam o asfalto 
para seguir sentido São Roque. En-
tretanto, a saída correta é seguir 
viagem sentido Pipa Pórtico, para 
conseguir fazer o contorno mais à 
frente. “Como estamos falando de 
centenas de pessoas buscando es-
sas alternativas, imaginem o tempo 
que leva. Os momentos mais críti-
cos são pela manhã, por volta das 
7h, e final do dia. A gente sai 10 mi-
nutos antes da empresa para se li-
vrar do movimento todo”, comenta.

Conforme a empresária, a 
espera para a conclusão de obra 
já passou do aceitável. “Estamos 
vivendo essa obra há quase dois 
anos. É um total descaso e falta de 
empatia com a comunidade em 
geral. Essa demora nos deixa tris-
tes e impacientes”, lamenta. “Acho 
que o bairro merecia mais cuidado, 
um controle de trânsito adequado, 
para nos permitir chegar e sair do 
bairro com mais agilidade e segu-
rança”, sugere a empresária.

Eduarda Bucco

Publicados os 
primeiros editais 
do concurso 
público da 
prefeitura

Oportunidade

Na terça-feira, 22/03, foram 
publicados no Diário Oficial do 
município os três primeiros edi-
tais do Concurso Público da pre-
feitura de Bento Gonçalves. Os 
documentos estão disponíveis 
no site da Fundação La Salle, or-
ganizadora do concurso, sendo 
que as inscrições também es-
tão sendo realizadas através do 
portal da banca realizadora do 
certame. O prazo é até 19/04.

Estão disponíveis vagas 
para Guarda Civil Municipal; 
edital com 04 cargos de nível 
fundamental completo e 13 de 
nível fundamental incompleto; 
e edital com 18 cargos de nível 
médio completo e 10 de nível 
técnico.

De acordo com o secretário 
de Administração, Matheus Bar-
bosa, “no último concurso pú-
blico realizado em 2018, tam-
bém com quatro editais, foram 
8.639 inscritos homologados. 
Para os editais agora lançados, a 
expectativa é chegar próximo de 
15 mil inscritos homologados, 
podendo alcançar a marca do 
concurso com o maior número 
de inscritos na história da cida-
de”, projeta.

Os editais e demais publi-
cações também estarão dispo-
níveis no site do município, no 
menu “CONCURSO”.



EDIÇÃO 854
Sexta-feira, 

25 de março de 2022

Previsão do tempo

26/03
11º
24º

Nublado com chuva de manhã. 
Aberturas de sol à tarde e 

pancadas de chuva. Noite seca

25/03
14º
22º

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

27/03
10º
26º

Sol com 
algumas nuvens.

Não chove.

Sol com 
algumas nuvens.

Não chove.

Destaques sociais
Confira os registros do Vieni Vivere la Vita, 
que movimentou Monte Belo do Sul no fíndi
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Doce Páscoa inicia neste 
domingo na Via Del Vino

A espera do coelhinho

A programação se 
estende até 1º de 
maio, com decoração 
especial e shows 
infantis

Neste domingo, 27/03, inicia 
um dos momentos mais doces do 
município. Será o primeiro dia 
da Doce Páscoa, que segue com 
a programação até 1º de maio. A 
tarde promete ser de muita ale-
gria e diversão para a criançada 
e toda a família, já que ocorre a 
chegada tão esperada do Coelho 
da Páscoa, e show infantil. A aber-
tura oficial do evento ocorre às 
17h, na Via Del Vino.

Ao longo de um mês de pro-
gramação, a comunidade poderá 
conferir atrações para todos os 
gostos, animando crianças e tam-
bém adultos.

O secretário de Turismo, 
Rodrigo Ferri Parisotto, falou so-
bre a expectativa do setor para o 

evento.“Estávamos ansiosos para 
esse momento. E hoje finalmen-
te nós vamos iniciar um período 
muito importante e interessante 
do calendário turístico de Bento 
Gonçalves, com uma programa-
ção super especial, e também 
uma decoração bastante lúdica, 
focada nas crianças”.

O secretário salientou ainda 

que “o grande foco neste momen-
to são as apresentações que valo-
rizem mais o momento lúdico da 
programação e a interação com 
o colorido, que vai transformar 
a Via Del Vino nos próximos 40 
dias. Essa abertura é um marco 
porque damos início a um novo 
momento ao calendário de even-
tos do município”.

Na Vinícola Aurora

Colheita 2022 repete 
excelência da safra das safras

O que parecia difícil de acon-
tecer na mesma década acabou se 
confirmando com o término da co-
lheita na Vinícola Aurora. Depois 
de um período de dúvidas que 
permeava a safra 2022 em função 
da estiagem que ainda acomete 
o Estado do Rio Grande do Sul e 
a Serra Gaúcha, a natureza, mais 
uma vez, demonstra toda a sua ca-
pacidade de recuperação. Aliada à 
tecnologia e a assistência técnica 
contínua junto ao produtor, a vin-
dima deste ano entrega mais uma 
safra de excelência na maior coo-
perativa vinícola brasileira.       

O volume chegou aos 66 mi-
lhões de quilos, um pouco acima 
ao registrado na safra das safras 
de 2020 e cerca de 27% menor 
em relação ao ano passado – que 
foi histórico pelo recorde de 91 
milhões de quilos. Segundo proje-
ções estaduais, a colheita na Auro-
ra representará, aproximadamen-
te, 12% da safra gaúcha.

O enólogo-chefe da Vinícola 
Aurora, Flavio Zilio, classificou 
como excelente o grau glucomé-
trico médio da uva nesta colhei-
ta, que é o índice que mensura a 

quantidade de açúcar em graus 
Brix. Segundo ele, todas as varie-
dades tintas e brancas apresenta-
ram nível de excelente de matu-
ração, com uma média de quase 
2 graus Brix a mais em relação à 
safra 2021.

“Seria injusto citar uma ou 
outra variedade como destaque, 
já que a qualidade de todas elas 
se apresentou de forma muito 
positiva. Nas tintas destaco a ma-
turação fenólica que permitirá a 
extração de taninos em um nível 
muito bom para a elaboração de 
grandes vinhos. Já nos brancos, a 
sanidade da fruta foi algo que cha-

mou muito a nossa atenção, tanto 
nas cultivares mais precoces como 
as tardias”, garante.

O enólogo valorizou a ocor-
rência de mais uma safra de 
excelente qualidade na mesma 
década. Zilio afirma que a tecno-
logia empregada na viticultura, o 
acompanhamento do corpo técni-
co em todas os ciclos da videira e 
as condições climáticas têm sido 
fundamental para a evolução da 
produção na cooperativa. 

“São fatores que nos levam a 
crer que teremos grandes vinhos 
no mercado, frutos de mais uma 
safra histórica”, comemora.          

Zéto Telöken

arquivo


