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Eduarda Bucco
No dia 22/04 o Ministério da 

Saúde assinou uma portaria en-
cerrando a situação de emergên-
cia de saúde pública de interesse 
social da pandemia da COVID-19. 
A medida que reconhecia a gra-
vidade da pandemia e dava base 
para ações emergenciais nos âm-
bitos federal, estadual e municipal 
estava em vigor desde fevereiro 
de 2020. Os estados e municípios 
têm até o dia 22 de maio para se 
adequar a essa portaria, o que já 
vem sendo feito pela prefeitura de 
Bento Gonçalves. 

Na semana passada, foi con-
cretizada a remoção da estrutura 
do ambulatório fast-track, junto 
à UPA 24h do bairro Botafogo. A 
estratégia integrou as ações de 
combate ao Coronavírus, a fim de 

Fim da emergência pela COVID-19

Bento faz readequação 
nos fluxos de atendimentos
A estrutura 
temporária 
montada no início 
da pandemia em 
frente à UPA 24h, 
no bairro Botafogo, 
foi removida na 
última semana, após 
cerca de 130 mil 
atendimentos 

dar prioridade aos pacientes com 
sintomas gripais. Nesse período, 
conforme dados da secretaria de 
Saúde, foram realizados cerca de 
130 mil atendimentos no ambula-
tório instalado. 

Com isso, desde a segunda-
-feira, 02/05, os atendimentos na 
UPA retornaram ao fluxo normal. 
“É importante que as pessoas 
entendam que estamos realizan-
do apenas a desmobilização da 
estrutura, mas seguiremos vigi-
lantes e com os cuidados contra 
a COVID-19. O uso de máscara 
nos espaços de saúde segue obri-
gatório, com todos os cuidados 
necessários”, destaca a secretária 
Tatiane Misturini Fiorio. 

A partir de agora, todas as 
unidades de saúde farão a testa-
gem dos pacientes com sintomas 
respiratórios e encaminhamento 
para o isolamento. Pessoas com 
sintomas leves podem procurar 
as unidades básicas de saúde. Já 
aquelas com sintomas mais gra-
ves devem procurar a UPA 24h do 
Botafogo ou o Pronto Atendimen-
to 24h do bairro São Roque. 

O município ainda aguarda 
o posicionamento do governo do 
Estado sobre ações e programas 
como o Testar RS, que auxiliou na 
ampliação da testagem dos gaú-
chos com exames RT-PCR (exames 
considerados mais eficazes). 

Outra mudança em Bento diz 
respeito à divulgação do boletim 

de casos da COVID-19. Desde o 
início da pandemia, a prefeitura 
enviava diariamente aos veícu-
los de comunicação o número de 
novos casos, óbitos e de pacien-
tes recuperados. As informações 
também eram divulgadas nas re-
des sociais da prefeitura. O SER-
RANOSSA reproduzia os dados 
recebidos em um boletim próprio, 
que também vinha sendo divul-
gado diariamente pelo Facebook 
do jornal. Desde o dia 25/04, essa 
atualização diária deixou de ser 
divulgada. Agora, quem quiser 
se informar sobre os dados refe-
rentes ao município deve aces-
sar o portal do Estado: https://
ti.saude.rs.gov.br/covid19/.

Atualmente, conforme o Esta-
do, há 35.648 casos confirmados e 
449 óbitos no município. 

Conforme a prefeitura, o fim 
da emergência também implica 
em questões burocráticas e ad-
ministrativas, tendo em vista os 
recursos financeiros que eram 
destinados exclusivamente para 
a COVID-19, “portarias que serão 
revogadas, financiamentos de lei-
tos de suporte ventilatório e leitos 
de UTI COVID”. Essas questões 
ainda aguardam definição. Duran-
te o anúncio do fim da emergên-
cia de saúde pública, entretanto, o 
Ministério da Saúde garantiu que 
não haverá descontinuidade na 
transferência de recursos finan-
ceiros aos estados e municípios. 

Apesar de o fim da emergên-
cia pública pela COVID-19 trazer 
uma sensação de alívio à popu-
lação, por indicar uma situação 
mais tranquila, o próprio Ministé-
rio da Saúde ressalta que a pande-
mia não acabou. A decisão apenas 
marca o fim de algumas medidas 
impostas ainda em 2020, mas o 
fim da pandemia em si é de res-
ponsabilidade da Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

A infectologista de Bento 
Gonçalves Isabele Berti reforça a 
importância da manutenção de 
alguns cuidados. “Quando a gente 
fala no fim da emergência, a gente 
entende que temos um controle 
maior de casos”, analisa. “Temos 
uma parcela grande da população 
vacinada, mas temos uma parcela 
frágil que são as crianças sem es-
quema vacinal completo. Então 
precisamos manter a atenção”, 
complementa a médica. 

Isabele lembra que o inver-
no está se aproximando e que a 
mudança de temperatura e a per-
manência das pessoas em locais 
fechados, de maior aglomeração, 
ampliam os riscos de infecções 
respiratórias. “Isso pode, sim, nos 
trazer um novo aumento de casos 
de COVID, assim como já percebe-
mos que têm aumentado os casos 
de influenza e vírus sincicial res-
piratório”, alerta. 

A infectologista ainda co-
menta que pode haver, inclusive, 

“Temos controle de casos, mas 
precisamos manter a atenção”

o surgimento de novas cepas do 
Coronavírus – principalmente nos 
locais em que a cobertura vacinal 
é menor. “Isso faz com que o vírus 
cresça de uma maneira mais de-
sordenada, existindo uma possi-
bilidade maior de mutação. Quan-
to maior a quantidade de vírus 
circulando, maior a possibilidade 
de mutação e de surgimento de 
uma cepa mais severa”, explica. 

Por isso, a médica afirma que 
a vacinação continuará sendo a 
protagonista, aliada ao isolamento 
dos pacientes sintomáticos. “A va-
cinação faz com que a carga de ví-
rus que a pessoa vacinada tem seja 
menor. Vacinada eu me protejo e 
protejo as pessoas ao meu redor”, 
afirma. “Além disso, é preciso ter a 
consciência de que, se estiver gri-
pado, é preciso ficar em casa para 
preservar a sua saúde e a saúde 

dos outros também”, complementa. 
Conforme Isabele, o perfil dos 

pacientes que têm agravado com 
a pandemia é de pessoas não va-
cinadas, com alguma condição de 
saúde mais grave, com alguma 
doença crônica não controlada ou 
que façam uso de medicamentos 
imunossupressores. “Mas funda-
mentalmente são os não vacina-
dos que estão agravando”, reforça. 

A partir do avanço da vaci-
nação e dos cuidados pessoais, a 
tendência, na visão da doutora, é 
que a COVID-19 passe a ser uma 
doença sazonal, “assim como a 
influenza, que temos pequenos 
surtos em momentos e locais es-
pecíficos. Mas que se agente se 
mantiver vacinado, com esquema 
atualizado, a doença seja menos 
grave e passe a ser tratada como 
uma endemia”, prevê. 

Retirada da barraca na UPA 24h marcou fim da emergência pública

Divulgação/Prefeitura



SERRANOSSA | Sexta-feira, 06 de maio de 2022 3

Vacinação contra gripe é 
aberta para novos grupos

Campanha nacional

A partir de agora 
também podem se 
vacinar gestantes, 
professores, pessoas 
com comorbidades 
e deficiência 
permanente, forças 
de segurança, 
caminhoneiros e 
trabalhadores de 
transporte coletivo

Nesta semana a prefeitura de 
Bento Gonçalves inicia uma nova 
etapa de vacinação contra a gripe 
nas unidades de saúde. Até en-
tão, estavam sendo vacinados os 
idosos, profissionais da saúde e 
crianças de 6 meses a menores de 
5 anos. A partir de agora também 
podem se vacinar gestantes, pro-
fessores, pessoas com comorbi-
dades e deficiência permanente, 
forças de segurança, caminhonei-
ros e trabalhadores de transporte 
coletivo.

“Vamos ampliar o grupo 
prioritário para vacinação e con-
vidamos que procurem a unidade 
de saúde mais próxima para re-
alizar a imunização. Mesmo com 

o tempo de chuva do último sá-
bado, podemos comemorar que 
a procura foi boa nos espaços de 
saúde”, destaca a coordenadora 
do setor de imunizações, Luiza do 
Rosário.

No último sábado, 30/04, no 
Dia D de vacinação, 904 pessoas 
dos grupos prioritários foram 
imunizadas contra influenza e 
465 contra o sarampo. A secreta-
ria da Saúde prevê a vacinação de 
cerca de 46 mil pessoas.

A vacina Influenza trivalen-
te utilizada pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) é produzida pelo 
Instituto Butantan. De acordo 
com o Ministério da Saúde, a vaci-
na é eficaz contra as cepas H1N1, 
H3N2 e tipo B.

A vacinação pode ser realiza-
da em todas as unidades de saú-
de, de segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 11h e das 13h às 16h30.

Podem se vacinar

Idosos com 60 anos ou mais;
trabalhadores da saúde;
crianças de 6 meses a me-
nores de 5 anos de idade (4 
anos, 11 meses e 29 dias);
gestantes e puérperas;
povos indígenas;
professores;
pessoas com Comorbidades;
pessoas com deficiência 
permanente;
forças de segurança e salva-
mento e Forças Armadas;
caminhoneiros e trabalha-
dores de transporte coletivo 
rodoviário de passageiros 
urbano e de longo curso;
funcionários do sistema 
prisional;
adolescentes e jovens de 12 
a 21 anos de idade sob me-
didas socioeducativas;
população privada 
de liberdade.

Divulgação/Prefeitura

Bento tem quatro casos 
confirmados de dengue

Segue o alerta

A secretaria da Saúde de 
Bento Gonçalves atualizou, na 
segunda-feira, 02/05, os dados 
da dengue no município. Até o 
momento, os agentes de ende-
mias localizaram 90 focos do 
mosquito, em diversos bairros. 
Quatro casos de dengue impor-
tados foram confirmados, ou 
seja, não foram contraídos em 
Bento. Outros 46 casos estão 
em análise no Laboratório Cen-
tral de Saúde Pública do Estado 
do Rio Grande do Sul (Lacen) e 
aguardam resultado.

Conforme a secretaria de 
Saúde, neste período chuvoso 
o cuidado deve ser redobrado, 
já que o acúmulo de água da 
chuva pode ocasionar o apare-
cimento de focos do mosquito.

DENGUE NO RS
Mais um óbito de dengue 

foi confirmado na terça-feira, 
03/05, no Rio Grande do Sul. 
Com a confirmação, o número 
de óbitos pela doença no ano 
chegou a 13, maior volume já 
registrado na série histórica. 
O número de casos contraídos 
dentro do Estado (chamados 
de autóctones), de 13.336, tam-
bém é o maior em um ano.

O último óbito foi registra-
do no município de Rondinha. 
As demais mortes já confirma-
das ocorreram em Horizontina 
(2), Novo Hamburgo, Sapucaia 

do Sul, Cachoeira do Sul, Laje-
ado, Chapada, Cristal do Sul, 
Igrejinha, Dois Irmãos, Boa 
Vista do Buricá e Jaboticaba. 
No ano passado, o Rio Grande 
do Sul registrou um total de 11 
óbitos pela doença. Em 2020, 
foram seis.

A Secretaria da Saúde (SES) 
decretou no dia 27 alerta má-
ximo contra a doença no Rio 
Grande do Sul. A prevenção 
deve ser feita eliminando lo-
cais com água parada, onde o 
mosquito transmissor, o Aedes 
aegypti, se reproduz.

INFESTAÇÕES
Até o momento, 442 muni-

cípios gaúchos foram conside-
rados infestados pelo mosquito 

Aedes aegypti. É o maior núme-
ro na série histórica do monito-
ramento, realizado desde 2000.

Com o expressivo número 
de casos e a larga distribuição 
do mosquito pelo Rio Grande 
do Sul, a Secretaria da Saúde 
reforça junto à população as 
medidas de prevenção, princi-
palmente a eliminação de locais 
com água parada, que servem 
de pontos para o desenvolvi-
mento das larvas do mosquito. 
Essa proliferação acontece em 
maior volume nesta época do 
ano, que alia temperaturas altas 
com chuvas mais recorrentes.

A relação das cidades consi-
deradas infestadas também está 
disponível no painel de arbovi-
roses do Governo do Estado.

No Estado, 13 pessoas já morreram neste ano, número recorde

Fiocruz Imagens

Guacamole
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Eduarda Bucco
O Departamento Nacional 

de Infraestrutura e Transporte 
(DNIT) confirmou a reestrutura-
ção da ponte Ernesto Dorneles 
(Ponte do Rio das Antas), localiza-
da entre Bento Gonçalves e Vera-
nópolis, na BR-470. O anúncio foi 
feito no dia 27/04, durante reu-
nião com o superintendente do ór-
gão, Hiratan Pinheiro da Silva, e o 
deputado estadual Carlos Búrigo. 

Conforme o DNIT, no mo-
mento está sendo formulado o 
edital de licitação para contra-
tação de empresa, pelo Regime 
Diferenciado de Contratação 
Integrada (RDCi), visando a ela-

Demanda antiga

DNIT confirma obras de 
reestruturação da ponte 
do Rio das Antas
Empresa vencedora 
de licitação deverá 
desenvolver projeto 
para correção 
de patologias da 
ponte, que hoje 
está com restrição 
de carga devido 
à necessidade de 
reformas

boração dos Estudos, Projetos 
Básico e Executivo de Engenha-
ria e Execução das Obras de Re-
abilitação da ponte. “O processo 
encontra-se sob análise jurídica 
da Procuradoria e seguirá depois 
para o setor de licitação”, afirma 
o órgão. 

Ainda de acordo com o DNIT, 
devido à necessidade de manu-
tenção, a ponte Ernesto Dornelles 
está com restrição de carga para 
peso bruto total acima de 45 to-
neladas. Dessa forma, a empresa 
vencedora do edital deverá ela-
borar uma avaliação estrutural 
da ponte, validando o estudo do 
DNIT, além de desenvolver um 
projeto executivo para correção 
das patologias. “Após a aceitação 
do projeto, as obras serão execu-
tadas. E, ao final das obras, será 
restituída a condição normal de 

tráfego, sem restrição”, adianta o 
órgão.

A ponte, inaugurada em 
1952, tem 277 metros de exten-
são e é tida como fundamental 
para o escoamento da produção 
da região, além de ser conside-
rada um cartão-postal da Serra 
Gaúcha. 

“A principal ligação entre 
as regiões Nordeste e Vinhedos 
precisa de manutenção há muitos 
anos. Agora essa revitalização vai 
sair do papel. É uma luta de lide-
ranças políticas e empresariais 
da região há bastante tempo”, 
pontua o deputado Búrigo.

O assunto vem sendo tratado 
desde o ano passado pelo deputa-
do, junto a prefeitos e vereadores 
de Veranópolis, Nova Prata, Ben-
to Gonçalves e demais municípios 
da região.

Marcelo Cedeño

Revitalização da Praça Vico 
Barbieri está em andamento

Obras em Bento

As obras de revitalização da 
Praça Vico Barbieri, em Bento 
Gonçalves, estão em andamento. 
Localizado no Centro, o espaço já 
havia recebido concretagem e, na 
última semana, no dia 28/04, pas-
sou a receber o novo playground, 
que segue sendo instalado.

A primeira etapa da revitali-
zação contará com piso emborra-
chado e novos brinquedos para 
crianças, como balanços, gangor-
ras, casinha e outros. Já o playpet 
(espaço voltado para cachorros) 
terá minirrampa, minitúnel, 
pneu, salto simples e outros. 
Também haverá grama e totem 
informativo para os tutores.

Conforme a prefeitura, os 
equipamentos serão colocados 
nas próximas semanas, depen-
dendo das condições climáticas 
para instalação. Espaço contará com novo playground e espaço exclusivo para cães

Na segunda-feira, 02/05, 
iniciaram as obras de recapea-
mento da avenida São Roque. Em 
virtude dos trabalhos o trânsito 
está sofrendo algumas alterações 
durante os serviços. Quem passa 
pelo sentido bairro/centro, em 
frente ao 6º BCOM, deve desviar 
para a rua Giácomo Baccin.

A Concresul, empresa contra-
tada por edital, iniciou com o tra-
balho de fresagem, no trecho de 
2.019 m, do 6º BCOM até a rota-
tória dos trilhos. A fase antecede 

Avenida São Roque recebe repavimentação

a etapa de recapeamento da via, 
acessibilidade no passeio público 
e sinalização. O valor da obra é de 
R$ 1.538.237,04.

Entretanto, o cronograma 

sofreu alterações ao longo da se-
mana em virtude das condições 
climáticas. A equipe do Departa-
mento Municipal de Trânsito está 
monitorando o local.

Fotos: Divulgação/Prefeitura
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Polêmica
“Quem está prejudicando o desenvolvimento, matando e 
destruindo a nossa história são os próprios vereadores”
Presidente do 
Compahc, Marilei 
Elisabete Piana 
Giordani, critica fim do 
poder deliberativo do 
conselho, aprovado na 
Câmara de Vereadores 
de Bento. Mesmo 
com recomendação 
do Ministério Público 
pela desaprovação 
do projeto e com 
parecer desfavorável 
do próprio jurídico 
da Câmara, maioria 
dos vereadores votou 
para que Compahc 
tenha apenas caráter 
consultivo. Ministério 
Público afirma que 
serão tomadas medidas 
judiciais para reverter 
decisão. 

Raquel Konrad
A ofensiva contra os conse-

lhos deliberativos de Bento Gon-
çalves teve sua primeira vitória 
nesta semana. Foi aprovado na 
segunda-feira, 02/05, na Câmara 
de Vereadores de Bento Gonçal-
ves, o projeto de lei municipal n° 

4.445/2008, de autoria do vere-
ador Anderson Zanella (Progres-
sistas), que torna o Conselho Mu-
nicipal do Patrimônio Histórico e 
Cultural (Compahc) apenas um 
órgão de caráter consultivo. Com 
a decisão, o conselho não poderá 
barrar obras ou reformas em edi-
ficações que tem relevância his-
tórica ou cultural no município. 
O projeto foi aprovado por maio-
ria de votos – votaram contra 
Agostinho Petroli (MDB), Rafael 
Fantin, o Dentinho (PSD), José 
Gava (PDT), Duda Pompermayer 
(União Brasil) e Paulo Roberto 
Cavalli (PTB).

O projeto foi aprovado mes-
mo com o parecer desfavorável 
do próprio setor jurídico da Câ-
mara de Vereadores e com a reco-
mendação do Ministério Público, 
que encaminhou um documento 
a todos os vereadores e também 
para o prefeito de Bento Gonçal-
ves, Diogo Siqueira, apontando 
irregularidades no projeto. No 
entanto, o presidente da Casa, 
Rafael Pasqualotto (Progressis-
tas), bem como o autor do proje-
to, Zanella, saíram em defesa da 
aprovação, alegando “arbitrarie-
dade” nas decisões do Compahc. 

De acordo com Pasqualotto, 
o parecer desfavorável do jurídi-
co da Câmara é orientativo, não 
uma decisão, e defendeu o pro-
jeto de lei. “Essa alteração não 
quer dizer que a cidade vai ser 
destruída, nem que o conselho 
será destituído. As pessoas po-

dem continuar se reunindo, mas 
não será deliberativo. Todas as 
áreas tombadas do município e 
todas as inventariadas não serão 
afetadas. Não estamos tratando 
disso”, pontuou. “O que estamos 
tratando aqui são interesses da 
democracia, daqueles que preci-
sam ser ouvidos e não têm voz, 
daqueles que são injustiçados 
e não enxergam uma luz ao fim 
do túnel”, defendeu Pasqualotto, 
referindo-se a donos de imóveis 
que não têm conseguido libera-
ção para suas obras. 

Ouvida pelo SERRANOSSA, a 
presidente do Compahc, Marilei 
Elisabete Piana Giordani, explica 
que o conselho é formado por 20 
cadeiras, 10 não governamentais, 

que são a voz da comunidade, e 
10 governamentais, que são de 
várias secretárias do município, 
inclusive duas delas pertencem 
ao Instituto de Planejamento 
Urbano (Ipurb). Para ela, tirar o 
poder deliberativo mostra que 
“os vereadores estão mal infor-
mados ou mal intencionados”. 
“Não é admissível que um verea-
dor não conheça o Plano Diretor 
do seu município. É inaceitável. O 
Compahc em suas votações não 
expõe a vontade pessoal de seus 
membros. Ele segue a legislação 
municipal e, na falta dela, segue 
a estadual e a federal, de acordo 
com a resolução de 2018 do pró-
prio Plano Diretor de Bento Gon-
çalves”, pontuou.

O projeto que tirou o poder deliberativo do conselho de 
patrimônio histórico e cultural foi aprovado por maio-
ria de voto, na sessão da última segunda-feira, 02/05 
– votaram contra Agostinho Petroli (MDB), Rafael Fantin, 
o Dentinho (PSD), José Gava (PDT), Duda Pompermayer 
(União Brasil) e Paulo Roberto Cavalli (PTB).

Casa Miguel
O presidente da casa usou seu espaço na tribuna para falar so-

bre suas análises das atas do Compahc, que são públicas, e falou 
em “aberrações jurídicas”. Um dos exemplos citados por Pasqua-
lotto foi a Casa Miguel, localizada na Doutor Casagrande, que é 
inventariada, mas não tombada. Pasqualotto afirmou que os pro-
prietários estão desde 2020 tentando restaurar e que “já gastaram 
milhares de reais, já reiteraram inúmeras vezes o pedido, mas que 
a presidente do Compahc não permite”, disse ele, contando ainda 
que os donos do imóvel têm uma certidão permitindo a venda do 
índice, mas que o conselho não permite restaurar. “Olha a aberra-
ção jurídica. Vocês imaginam herdar um patrimônio que você não 
pode restaurar e não se permite colocar uma atividade comercial. E 
por quê? Não se sabe”, destacou.

A presidente do Compahc afirma que o caso não é bem assim. 
“O proprietário do imóvel assinou um termo de compromisso com 
o Ipurb, em 2019, se comprometendo a solicitar o tombamento da 
edificação e, em contrapartida, receber índice construído no valor 
de R$ 6 milhões. Isso está em ata. O que ocorreu: o proprietário vem 
recebendo este índice construtivo e vendendo, entretanto não so-
licitou o tombamento da edificação e, ao mesmo tempo, fez altera-
ções na obra que não dizem respeito a uma casa tombada”, acusa. 
“O proprietário não cumpriu com o acordado e o Ipurb e a procu-
radoria do município 
não sabem como 
proceder. Quando 
veio novamente para 
o Compahc, no mês 
passado, a recomen-
dação foi que se sus-
te obrigatoriamente 
o fornecimento de 
índice construtivo e 
que seja encaminha-
do o tombamento, 
conforme o acorda-
do”, explicou.

Reprodução Câmara
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CASA NA ENTRADA DA PIPA
Outro exemplo citado por Pas-

qualotto foi uma casa localizada 
na entrada da cidade, próximo à 
Pipa Pórtico. Segundo ele, os pro-
prietários morreram, os filhos não 
moram em Bento, e o Compahc não 
permitiu que fosse realizada a res-
tauração. “A casa nem estava inven-
tariada e nem tombada no Plano 
Diretor e um conselho diz que tem 
quer analisada a reforma porque 
um automóvel de uma pessoa im-
portante da cidade teria estaciona-
do na garagem do imóvel”, disse ele. 
“Se coloque no lugar da população 
que quer erguer e construir. Nesta 
cidade está virando crime querer 
fazer isso. Eu não sei qual é a inten-
ção do Executivo, que muitas vezes 
não decide essas coisas, mas eu sei 
a vontade desta Casa, que é corrigir, 
retificar a injustiça”, afirmou.

A presidente do Compahc diz 
que a obra não foi liberada por con-
ta do “contexto histórico da rua, da 
edificação, e nunca se falou em car-
ro que entrou ou saiu da referida 
garagem”.

TABELIONATO GARCEZ
Outro exemplo citado por Pas-

qualotto foi prédio do antigo Tabe-
lionato Garcez, localizado no centro 
de Bento, que é uma edificação 
tombada e que foi adquirida por 
uma incorporadora que gostaria 

de realizar obras no local, retiran-
do uma escada que não faz parte 
do tombamento. “A empresa tem 
um projeto lindo, maravilhoso, que 
atrai emprego, renda e tributo para 
nosso município e não pode fazer 
nada, pela arbitrariedade de conse-
lho”, destacou.

Novamente a presidente do 
conselho contesta o presidente da 
Câmara. “Esse imóvel foi tombado 
por uma lei municipal, entretanto 
o vereador desconhece isso. E essa 
obra tem uma significância muito 
grande para o município. O Plano 
Diretor prevê diversos auxílios 
para a preservação e recuperação 
de um bem tombado. Qualquer 
profissional habilitado pode fazer 
disso uma joia rara, mas a própria 
legislação, nos três níveis, diz que 
é necessário respeitar o perímetro 
da obra. Então o vereador demons-
tra desconhecer o que é um bem 
tombado, o que é um patrimônio 
cultural e como deve ser conduzi-
do”, enfatizou.

O vereador Agostinho Petroli 
também saiu em defesa do conse-
lho. “As decisões que eles tomam 
são com poderes constituídos. Tem 
igrejas e casas do município que 
não estão nem tombadas e nem in-
ventariadas e, por conta disso, tem 
que derrubar tudo? Acho que preci-
samos conhecer nossa cultura, que 
deu origem à nossa terra, para po-
der tomar decisões melhores. Este 
projeto tem parecer jurídico con-
trário e acho que o Legislativo está 
querendo dispor contra a adminis-
tração do município”, destacou.

CONSELHO POLITIZADO
O vereador Anderson Zanella, 

que tem criticado não só o Com-
pahc, mas outros conselhos de-
liberativos do município, acusou 
os órgãos de estarem politizados. 
“Eles estão usando o poder em de-

trimento dos interesses de Bento 
Gonçalves. Enquanto não puser-
mos fim nesta pelegada de esquer-
da que também preside o Compahc, 
nós veremos essas aberrações que 
estão sendo feitas neste município”, 
disse em tribuna.

A presidente do Compahc cri-
tica o comportamento dos edis. 
“Eles não fizeram o que um parla-
mentar deve fazer, que é pesquisar, 
conhecer e saber de que maneira o 
Compahc analisa suas demandas. 
Não houve por parte de nenhum 
destes parlamentares qualquer 
consulta. As atas estão disponíveis, 
mas eles não souberam ler, porque 
cada projeto é reapresentado, por 
solicitação do Ipurb, ou por falta 
de elementos que deem autonomia 
para que o Compahc possa analisar. 
Então os projetos que vêm para o 
Compahc são advindos do próprio 
Ipurb”, pontuou.

Marilei ainda questionou as 
acusações de que o conselho seria 
politizado. “Gostaria de saber do 
vereador quem rege a politização 
de cada um dos membros do con-
selho. Não é do meu conhecimento 
que o conselho esteja politizado, 
muito pelo contrário, nunca se 
falou nesta questão no conselho”, 
reiterou. Para ela, o fim do poder 
deliberativo do conselho é por falta 
de informações por parte dos vere-
adores. “Quem está prejudicando 
o desenvolvimento do seu muni-
cípio, matando e destruindo sua 
história são os próprios vereado-
res que votaram a favor da retirada 
do poder deliberativo do Compahc 
por desconhecer e por estarem mal 
informados ou mal intencionados. 
Nós não somos nada sem a história 
do município. Uma cidade turística 
por excelência quer agora destruir 
sua história para, não sei como, 
depois tentar vender seu turismo”, 
destacou.

PROJETO PODE 
SER VETADO
Apesar da aprovação do fim 

do poder deliberativo do conse-
lho, o Compahc agora aguarda a 
decisão do prefeito Diogo Siqueira, 
que pode vetar o projeto de lei. O 
Ministério Público enviou reco-
mendação ao líder do Executivo, 
em caráter orientativo, mas a pro-
motora Carmem Garcia afirma que 
medidas judiciais serão tomadas. 
“A Constituição Federal que pre-
coniza a participação popular na 
tomada de decisões sobre a pre-
servação do patrimônio histórico e 
cultura. Quando se retira o caráter 
deliberativo, está se restringindo 
um direito assegurado à sociedade 
civil”, pontuou.

O prefeito tem 15 dias para 
vetar ou sancionar as mudanças do 
projeto de lei.

Pasqualotto afirmou que  
decisões do Compach  são 
aberrações jurídicas

Zanella  acusou conselhos 
de serem comandados pela 
“pelegada de esquerda”

Ou os 
vereadores estão 
mal informados 

ou mal 
intencionados

Osmar Bottega assume 
Secretaria de Meio Ambiente

Após dois meses sem titular

A Secretaria do Meio Am-
biente de Bento Gonçalves conta 
com novo titular desde quinta-
-feira, 05/05. Osmar Bottega, 
56 anos, assume a pasta com o 
desafio reorganizar o setor, após 
as polêmicas envolvendo a se-
cretaria – como o caso do sumi-
ço dos gatos e também do maior 
desmatamento da história de 
Bento para a construção de um 
loteamento irregular. A pasta es-
tava sem um titular desde o dia 
22 de fevereiro, quando o então 
secretário Claudiomiro Dias foi 
exonerado.

Bottega atuou como assessor 
parlamentar na Câmara Muni-
cipal de Vereadores, como di-
retor executivo da Feira Envase 
Brasil em 10 edições do evento. 
É graduado em Comunicação 
Social-Relações Públicas e pós-
-graduado em marketing do vi-

nho. “Fiquei bastante orgulhoso 
e lisonjeado pelo convite. Estar à 
frente da Secretaria de Meio Am-
biente será, evidentemente, um 
desafio repleto de responsabili-
dades. A SMMAM é uma Secreta-
ria que praticamente se articula 
e dialoga com todas as outras se-
cretarias e ainda, com outras ins-
tituições. Sou um profissional de 
planejamento, projetos e comu-
nicação. E nessas linhas pretendo 
pautar a rotina da secretaria, com 
muito trabalho”, destaca.

Mauro Antonio Villa assume sub-
prefeitura do Vale dos Vinhedos

Interinamente

Foi publicado no Diário Ofi-
cial de Bento Gonçalves na se-
gunda-feira, 02/05, a nomeação 
de Mauro Antonio Villa para o 
cargo de subprefeito do Vale dos 
Vinhedos. Ele ocupava até então 
a função de coordenador-geral 
de Projetos para Captação de 
Recursos da Secretaria-geral de 
Governo. Ele também foi nome-

ado como membro do Conselho 
Distrital do Vale dos Vinhedos.

Villa assume o lugar de 
Marciano Batistello, que pediu 
exoneração do cargo no dia 30 
de março, após a polêmica em 
torno da instalação de resorts 
na rota turística, barrada pelo 
Conselho Distrital do Vale dos 
Vinhedos.
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De: Letícia Martins Trindade
Para: Sandra Helena Martins

“Mãe! Palavras são insuficientes 
para agradecer todo teu apoio, 
carinho e dedicação comigo. 
Nunca conseguirei expressar o 
tanto que te amo e sou grata por 
tua existência. Obrigada por fa-
zer parte da minha vida, sem ti 
a vida não teria cor, leveza e ale-
gria. Te amo muito!”

Para mamães, 
com carinho

Especial Dia das Mães

Neste domingo, 08/05, é comemorado o Dia das Mães. Para 
homenagear o amor materno e tudo que ele representa na 
vida de cada pessoa, o SERRANOSSA convidou leitores para 
compartilharem suas mensagens para suas mamães. 

De: filhas Gabrielle e Paola Sartor
Para: mamãe Maria do Carmo Menoncin

“Mãe,  minha amiga e confidente que eu amo incon-
dicionalmente. Feliz Dia das Mães!”

De: Eduardo Gabriel 
Brissow Machado
Para: Sara Loidi Bris-
sow Machado

“Hoje estou lhe es-
crevendo, mãe, para 
agradecer por tudo 
que me fez e faz até 
hoje, pelos momen-
tos de risada, carinho, 
etc... Quero agradecer 
também por sempre 
me amar incondi-
cionalmente, por ser 
essa pessoa maravi-
lhosa que és, por me 
fazer rir mesmo quan-
do não conseguia. Fe-
liz Dia das Mães!”
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De: Bruna Passaia
Para: Adriana Balbinot Passaia
“Você é a mais doce e pura criatura! A 
dedicada esposa, mulher e protetora! 
Você que me permitiu viver e sonhar, 
que me amparou e me ensinou a ca-
minhar! MÃE, é seu o mérito do su-
cesso que se diz meu! Pois você soube 
transmitir com seu amor, sem buscar 
descanso, com alegria e louvor, a garra 
de luta e a grande vontade de vencer! 
Você plantou em mim a harmonia e a 
paz.
Soube ensinar-me a ser alguém antes 
de ter. Você mostrou sempre como 
amar e perdoar! Você ensinou-me a 
respeitar e ser respeitada! Ensinou-
-me a ter honra e ser honrada! Ensi-
nou-me a sublime arte de ser Mãe! Fe-
liz Dia das Mães para nós em especial 
a você minha mãe, eu te amo muito!”

De: filhos Débora e Gabriel
 e neto Valentim
Para: Roseli Zick
“Um único dia é pouco para o tan-
to que tenho a agradecer a mu-
lher que se doou e ainda se doa 
inteira por nós. Uma mulher pela 
qual temos tanto orgulho, por ser 
tão batalhadora, forte, que sonha 
e que conquista. Uma Mãe Mara-
vilha. Uma avó de outro mundo 
de tão incrível que és! Sempre nos 
faltaram palavras para te agrade-
cer. Mãe, nós te amamos demais, 
Feliz Dia das Mães. Que Deus con-
tinue te abençoando sempre.”

De: filha Samara Simão Rossatto  e neta Elisa 
Para: Mara Simão
“Nunca se esqueça nem um segundo que eu te-
nho o amor maior do mundo. Como é grande o 
meu amor por você. Te amamos mamãe e vovó 
Mara!”De:  filha e irmã 

Bruna Casonatto
Para: Mamãe Joice (ao centro) e 
irmã Patrícia, mamãe do Vicente 
(lado direito da foto)
“Feliz Dia das Mães para as mais 
importantes da minha vida! 
Amo e admiro vocês!”

De: Jocimara Carbonera
 “Só gratidão a essas três mamães da foto.  

Minha mãe (Maria) por ter me dado a 
vida, aquela que me ensinou e até hoje 

me ensina. Minha sogra(Neusa), por ser 
tão especial e por ter dado vida a minha 

esposa, o amor da minha vida. Minha 
cunhada(Jéssica), por ser maravilhosa e 

estar gerando nosso maior presente, a Ana 
Clara, nossa afilhada. 

Um feliz Dia das Mães!”. 

Fotos: Arquivo pessoal
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O comér-
cio que

abastece
as lojas

Fator que
dá direito
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Cada
divisão do
Zodíaco

(?) montes:
em grande

quanti-
dade 

Realiza-
ções das
emprei-
teiras
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O queijo
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de (?):
garapa
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(?)
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Que
ocorre de 
vez em
quando
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(inf.)
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o navio

Concluído;
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Cansativo;
tedioso

Prejuízo;
estrago
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brilho

A capital
de Pernam-

buco
Pagar (?):
dar vexa-
me (gíria)

Medida para 
evitar o "apagão"
Vento 

devastador
Ansioso; 

precipitado

Comigo-
ninguém-
(?), planta

Pronome
demons-
trativo
Ultraja

Prova
escolar

Robin (?), 
herói (Lit.)

Principal
matéria-
prima da
cerveja

Traje da
indiana

Produtos
da ostra

Escapa; 
desaparece

Pedra
de afiar

A tempe-
ratura no

verão
Acre (sigla)

Existe
Casa de

campo em
madeira

2/on. 4/hood — pode. 5/içada — obras. 7/ordinal. 10/atacadista.

Divirta-se com o Jogos dos 7 Erros e 
com as palavras cruzadas na página 22

Especial Dia das Mães

Moradora de Bento já visitou 61 países com 
seu filho. “Eu conheci a maternidade viajando”
Desde seus 
primeiros dias de 
vida o pequeno 
viajante Felipe 
Pegoraro embarcou 
em uma jornada 
de muita diversão, 
descobertas e amor 
junto à mamãe 
Cláudia Ferraz 
Rodrigues Pegoraro 
e ao pai Marlon 
Sandri Pegoraro

Eduarda Bucco
A história começa ainda na 

década de 1970, quando Cláudia 
Ferraz Rodrigues Pegoraro nas-
ceu, na cidade de Jaguarão. Ainda 
novinha, passou a apreciar cada 
viagem feita em família – perto 
ou longe, na cidade, no campo ou 
na praia. Aos 17 anos, um inter-
câmbio de um ano nos Estados 
Unidos trouxe à tona uma certe-
za que já existia dentro de si: a 
paixão pelo mundo. A partir de 
então, todas as economias e todo 
o tempo livre disponível em sua 
rotina eram destinados a viajar. 

Foram cerca de 30 países euro-
peus visitados logo em seu pri-
meiro mochilão. 

Em 2001, as aventuras pas-
saram a ficar ainda mais diver-
tidas com a companhia do então 
namorado Marlon Sandri Pego-
raro. O amor foi tão forte – um 
pelo outro e pela estrada – que 
os dois decidiram se casar um 
ano depois. A lua de mel foi em 
Fernando de Noronha, na casa 
de pescadores. E após a primei-
ra grande viagem – um mochilão 
pela África –, o casal embarcou 
em uma verdadeira jornada de 

descobertas. Foram mais de 40 
países visitados até a chegada do 
pequeno Felipe em maio de 2009. 
“Ficávamos adiando ter um filho 
porque achávamos que, quando 
ele nascesse, teríamos que parar 
de viajar”, recorda Cláudia. 

Hoje morando em Bento 
Gonçalves, a promotora de jus-
tiça afirma que nunca esteve tão 
equivocada. Decidida a manter 
as viagens mesmo com a criança, 
Cláudia e o parceiro, que atual-
mente trabalha como policial 
rodoviário federal em Bento, ini-
ciaram a nova vida de aventura 

a três de forma tranquila. Com 
apenas dez dias, o pequeno Fe-
lipe já conheceu o Uruguai. Aos 
três meses, a família viajou a 
Nova Iorque, nos Estados Unidos, 
e seguiu de carro até o Canadá. 
Foi então que Cláudia percebeu 
que todos os receios em relação 
a viajar com crianças eram, na 
verdade, tabus. “Foi uma viagem 
muito tranquila e divertida. Fo-
mos nos adaptando e perceben-
do que uma criança dá o mesmo 
trabalho em Paris ou em Bento. 
Eu conheci a maternidade viajan-
do”,  revela. 

Bebê Felipe se alimentando em Laos, país no Sudeste Asiático Mãe e filho em Urubici, SC
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Mãe,
Nossa melhor defesa, nossa

melhor advogada, nosso maior
exemplo de vida!

Uma homenagem 
da OAB -

Subseção Bento 
Gonçalves a todas 

as mães!
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Especial Dia das Mães

Logo nas primeiras viagens 
com o filho, Cláudia percebeu a 
dificuldade de encontrar infor-
mações na internet sobre via-
jar com crianças. “Não existiam 
blogs como existem hoje, muito 
menos em família”, recorda. A 
fim de desmistificar as aventuras 
de pais pelo mundo com filhos 
pequenos, a promotora decidiu 
criar o blog que pulsa forte até 
hoje: “Felipe, o pequeno viajante”. 

Por lá, são relatadas as mais 
diversas experiências já vividas 
pela família com o Felipe, hoje 
com 13 anos. Somando as experi-
ências anteriores ao casamento e 
à maternidade, Cláudia já percor-
reu 89 países. “O blog é um verda-
deiro álbum de fotos e memórias 
da família. Todas as viagens estão 
lá. Se não fosse por ele, teríamos 
nos esquecido de metade de tudo 
que já vivemos”, reflete. 

E o pequeno viajante, lite-
ralmente, cresceu na estrada e 
nos ares. Foi em Bogotá, na Co-
lômbia, que o pequeno aprendeu 
a caminhar. Já o aniversário de 
dois anos foi celebrado em um 
trem transmongoliano, em uma 
longa viagem de São Petersbur-
go, na Rússia, até Pequim, na Chi-
na. Foram quase 30 países des-
bravados com motorhomes, pela 
Europa e pela Oceania, por exem-
plo. Acampamentos na Namíbia, 
viagens de carro pelos parques 
nacionais da Patagônia e muitos 
ursos pelo Alaska e Canadá. 

Felipe, 
o pequeno viajante

“Nunca tivemos dificuldades. 
Se tem criança no Alaska, vai ter 
leite e fraldas. Onde tem criança, 
vai ter tudo que precisa. E essas 
viagens deram tantos anticorpos 
para ele. Sempre falo que essa 
será a melhor herança que ire-
mos deixar para o Lipe. Ele nun-
ca adoeceu, é uma criança muito 
saudável”, comenta a mãe. 

A única adaptação necessá-
ria para viajar com o pequeno 
foi em relação às acomodações. 
Antes, o casal costumava ficar 
em albergues mais baratos, onde 
dividiam quarto e banheiro com 
outras pessoas. Mas na primeira 
volta ao mundo, em uma parada 
em Londres, na Inglaterra, Lipe 
precisou ir ao banheiro diversas 
vezes durante a noite. “E nós 
estávamos em um hotel com ba-
nheiro compartilhado. Foi aí que 
percebemos que precisávamos, 
pelo menos, de um banheiro no 
quarto”, conta.  “Passamos a via-
jar um pouco mais devagar e com 
mais conforto para o bem-estar 
dele”, complementa. 

Atualmente, devido aos es-
tudos de Lipe, viajar em família 
ficou um pouco mais difícil. Na 
viagem ao Alaska, por exemplo, 
Cláudia recorda que o filho aca-
bou perdendo uma semana de 
aula. “Isso foi ruim para ele. Ele 
está no oitavo ano e gosta da es-
cola, gosta dos colegas”, comen-
ta. “E também com a pandemia, 
nós estamos viajando conforme 

dá. Quando abre uma fronteira a 
gente vai. E também temos feito 
algumas viagens que não são ade-
quadas para crianças. Em novem-
bro do ano passado, por exemplo, 
fizemos uma trilha no Nepal, até 
o acampamento base do Everest. 
É uma viagem que não pode levar 
menores de 16 anos por causa da 
altitude”, explica. 

Agora, Cláudia e o marido 
estão em uma viagem cheia de 
descobertas pelo Irã. O casal 
busca conciliar as viagens aos 
períodos de férias, o que também 
dificulta a companhia de Lipe. No 

momento, em período de provas, 
o filho ficou em Bento junto às 
avós, mas não deixa de acompa-
nhar de perto as aventuras dos 
pais e já se mostra ansioso para 
a próxima expedição. “O que eu 
noto de diferente no Lipe é que 
ele é bem despachado, bem in-
dependente. E acho que isso se 
deve ao tipo de criação que ele 
teve”, reflete. Conforme a mãe 
escreve em seu blog, “o maior de 
todos os aprendizados que uma 
criança pode ter numa viagem é 
a percepção e a noção de que não 
estamos sozinhos no mundo; de 

que o mundo é muito maior que 
o nosso umbigo, a nossa casa, a 
nossa escola, a nossa cidade e o 
nosso país”. 

Por fim, a mãe viajante refor-
ça que a maternidade não mudou 
seu espírito aventureiro. Pelo 
contrário, trouxe um novo sen-
tido às aventuras. “Nós somos a 
prova viva de que não, um bebê 
não é capaz de arruinar uma car-
reira de viajante”, afirma Cláudia 
em um dos posts do blog, “10 
conselhos de uma mãe de muitas 
viagens”.  E tendo como pano de 
fundo uma cantoria suave vin-
da de uma mesquita no Irã – ao 
lado do hotel onde o casal esta-
va instalado ao conversar com o 

SERRANOSSA – a mamãe corajo-
sa e inquieta deixou sua última 
reflexão: “temos que conhecer 
os locais de coração aberto, 
sem preconceitos. Ir dispostos 
a encontrar o que há de melhor 
em cada lugar. Com vontade de 
aprender, de conhecer pessoas e 
de trocar ideias. O mundo é gran-
de e maravilhoso”, finaliza. 

Quem quiser acompanhar 
de perto as aventuras da família 
pode acessar o blog www.felipe-
opequenoviajante.com, o Face-
book (Felipeopequenoviajante); 
o Instagram (claudiarodrigues-
pegoraro); o Twitter (pequeno-
viajante); e o canal no Youtube 
(marlonpegoraro76/vídeos).

Completando dois anos em um trem transmongoliano

Engaiolados na montanha dos macacos, no Japão

Reprodução/Felipe, o pequeno viajante
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Quel Konrad
@nacaronadaquel

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br

serranossa.com.br/colunas/raquel
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Homenagem
No próximo sábado, 07/05, irmã Isaura Paviani, diretora 
do Colégio Scalabriniano Medianeira, comemora seu ani-
versário. Apaixonada pela educação, destaca-se pelo seu 
conhecimento, dedicação e amor aos alunos e colaborado-
res da instituição. Feliz aniversário e que Deus a abençoe!  
Homenagem das Irmãs, coordenadores, professores, fun-
cionários, Associação de Pais, alunos e familiares.

Open Closet
O próximo dia 15/05, domingo, per-
sonalidades e influenciadoras digitais 
da Serra Gaúcha estarão juntas na ter-
ceira edição do Open Closet. O bazar 
de desapegos de roupas, acessórios e 
calçados, que conta com peças com 
preço máximo de R$ 150, será reali-
zado no salão de eventos do Centro 
Empresarial de Bento Gonçalves. Sob 
a curadoria e organização de Quel 
Konrad e Caroline Pandolfo, o even-
to ainda terá a participação de Rafaela 
Messias, Ana Júlia Griguol, Aline Gre-
gio, Fra Valentini, Jane Sartori, Marina  
Grandi, Renata Fonseca, Renata Pavão, 
Carla Cogorni, Patrícia Fleck, Sílvia 
Perusso, Carolina Brandalise e Jaque 
Bagnara. O Open Closet ainda conta 
com a presença de marcas locais, que 
expõem seus produtos no evento. 
As portas abrem a partir das 14h e o 
evento segue até as 18h. A entrada é 
um quilo de alimento não perecível ou 
ração para animais. 

Divulgação

Marcelo Cedeño

Cave do 
espumante

Desde quarta-feira, 04/05, a Cave dos Espu-
mantes faz parte dos tours guiados que ocor-
rem na Vinícola Salton. A nova área promete 
surpreender os visitantes, por reunir histó-
ria, arte e ciência.  A Salton conta com duas 
opções de tours guiados e ambas incluem a 
visita a Cave do Espumante: o tour Intenso, 
que tem duração média de 1h40min, e o tour 
Gerações, com duração média de 2h30min.
Ambas as opções ocorrem apenas mediante 
agendamento e os ingressos estão disponíveis 
através do site da Salton.
Além do novo espaço na vinícola, a Família 
Salton tem outras novidades relacionadas ao 
turismo de experiência na Serra Gaúcha. No 
segundo semestre deste ano, um novo em-
preendimento será aberto em Bento Gonçal-
ves, no roteiro turístico Caminhos de Pedra. 
Inspirado na Casa di Pasto que deu origem à 
vinícola, no final do século XIX, o espaço foi 
projetado com foco em experiências eno-
gastronômicas com os principais rótulos e 
edições limitadas da marca, envolvendo seus 
visitantes em uma verdadeira imersão no uni-
verso dos espumantes e vinhos. 

Polentaco
Entre os dias 21 e 22 de maio, Monte Belo do Sul 
promove a 11ª edição do Polentaço, tradicional 
evento gastronômico e cultural do município. 
Em pleno coração da cidade, a Praça Padre José 
Ferlin, os grandes atrativos do Polentaço vão 
girar em torno da tradicional mistura de farinha 
de milho, água e sal. Um dos momentos mais 
aguardados é o tombo da polenta.

Mateus Martins

´

No último sábado, 30/04, tomou posse a nova diretoria da Ordem dos 
Advogados do Brasil Subseção de Bento Gonçalves para a gestão 
2022/2024.
EmEm jantar realizado no Centro da Indústria e Comércio de Bento Gon-
çalves (CIC), tomaram posse o presidente Rodrigo Terra de Souza, a 
vice-presidente Camile de Bacco Pasquali, a secretária-geral Laura 
Tumelero Souza, o secretário-geral-adjunto Natalício Eduardo Gromo-
vski Hentz, a tesoureira Angela Maria Canabarro Vanoni além dos 
membros do conselho subseccional.

Rodrigo Terra de Souza, Caroline Crescente Rubattino e Leonardo Lamachia Rodrigo Terra de Souza, Bárbara Ravanello e Leonardo Lamachia

Rodrigo Terra de Souza, Felipe Panizzi Possamai e Leonardo Lamachia

Rodrigo Terra de Souza, Hellen Waskievicz Locatelli e Leonardo Lamachia

Natalício Eduardo Gromovski Hentz, Rodrigo Terra de Souza,
Angela Maria Canabarro Vanoni, Camile De Bacco Pasquali e Leonardo Lamachia

Rodrigo Terra de Souza, Rodrigo Capitani e Leonardo Lamachia Rodrigo Terra de Souza, Silvio Cardoso da Silva e Leonardo Lamachia

Rodrigo Terra de Souza, Cleber Dalla Colletta e Leonardo Lamachia

Rodrigo Terra de Souza, Carla Menin Daleve e Leonardo Lamachia

Rodrigo Terra de Souza, Leandro Caon e Leonardo Lamachia

Rodrigo Terra de Souza, Leila Giacomello e Leonardo Lamachia

Rodrigo Terra de Souza, Francesca Casagrande Luchese e Leonardo Lamachia

Rodrigo Terra de Souza, Flávia Das Chagas Maccari e Leonardo Lamachia

Rodrigo Terra de Souza, David Pretto e Leonardo Lamachia
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Chuvas nos primeiros 
dias de maio em Bento 
ultrapassam os 100mm

Mudança de tempo

Foram 115mm em 
quatro dias, contra 
197,8mm em todo 
maio passado. Agora, 
previsão para os 
próximos dez dias é 
de sol e temperaturas 
mais baixas

As chuvas registradas nes-
te início de mês na região Sul 
do país já ultrapassam a média 
prevista para todo o mês de 
maio em diversas localidades. 
Em Bento Gonçalves, por exem-
plo, entre os dias 01/05 e 04/05 
foram registrados 115mm, mais 
da metade da precipitação to-
tal em maio do ano passado 
– foram 197,8mm registrados 

durante todo o mês. No mesmo 
período de 2021, havia chovido 
apenas 3,4mm.

Conforme a MetSul Me-
teorologia, um ciclone extra-
tropical foi o responsável pelo 
aumento das precipitações no 
Sul. Nesta quinta-feira, 05/05, 
o fenômeno se afasta da região, 
permitindo o retorno do sol 
para o Rio Grande do Sul e San-
ta Catarina.

Agora, a previsão é de sol e 
temperaturas mais baixas para 
os próximos dez dias. A tempe-
ratura deve se manter agradável 
no Estado durante o dia, com 
baixa dos termômetros à noite e 
durante a madrugada.

Em Bento Gonçalves, a tem-
peratura deve se manter entre 
5°C e 21°C durante a sexta-feira, 
06/05. No fim de semana, a pre-
visão é de mínima 7°C e máxima 
21°C.

Júlia Milani

Prefeitura conserta 
estragos causados 
em vias públicas

As fortes chuvas dos últi-
mos dias causaram estragos em 
várias ruas da cidade em Bento 
Gonçalves. A secretaria munici-
pal de Viação e Obras Públicas 
(SMVOP) recebeu diversos cha-
mados com registros de buracos 
no asfalto, deslizamento de ter-
ra, rompimento de tubulação da 
drenagem pluvial e entupimento 
de bocas de lobo.

Conforme a prefeitura, para 
os próximos dias a SMVOP pro-
gramou uma Operação Tapa-Bu-
racos com, pelo menos, quatro 
equipes para executar os repa-
ros nos locais já identificados, 
que receberão massa asfáltica 
ensacada para ser aplicada a 
frio.  Nos trechos de maior ex-
tensão os reparos serão feitos 
com aplicação de asfalto usinado 

quente.
Com relação às tubulações 

rompidas, devido ao grande vo-
lume de água, os serviços estão 
programados para serem rea-
lizados inclusive em horários 
estendidos e no fim de semana. 
“Vamos dar prioridade para os 
locais onde há maior fluxo de ve-
ículos e pessoas, porém todos os 
locais serão atendidos”, ressalta 
o secretário de obras, Carlos 
Quadros.

Houve registros nos bairros 
Santa Helena, Santo Antão, Fáti-
ma, Zatt, São Roque, Eucaliptos, 
Glória, Maria Goretti e Conceição.

Ainda segundo a prefeitura, 
já é realizada a limpeza de bo-
cas de lobo e o recolhimento de 
terra nos locais com pequenos  
deslizamentos.

Fotos: Prefeitura
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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 

Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

2 dormitórios
com 54m² a 71m²
Rebaixe em gesso
Piso Porcelanato
Sacada aberta
ou fechada
ChurrasqueiraChurrasqueira
Box de garagem
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, com matrículas, 
localizados no bairro Barracão, com toda 
infraestrutura, área total a partir de 1.540m². 
Valor especial de lançamento. Poucas 
unidades. Entre em contato para mais 
informações. Contato (54) 3449 4444, (54) 
99981 3000, (54) 9997 23122 e (54) 99236 
7635. 7635. 
VENDO terreno em belo local, seguro, calmo, 
com uma linda paisagem, toda a 
infraestrutura necessária. Você pode 
financiar direto conosco com uma entrada e 
até 50 meses para pagar, valor a partir de R$ 
135.000, no condomínio Residencial 
Villaggio Toscana, com matrícula, no bairro 
Barracão.Barracão. Contato (54) 99981 3000, 98404 
5302. 
ALUGO pavilhão no bairro Licorsul, em ótima 
localização e com toda a infraestrutura. 
Contato 99974 4444 ou 98404 5302. 
VENDO apartamento no Edifício Resedá, no 
bairro Maria Goretti, com 1 dormitório, 
sala/cozinha, área de serviço, banheiro e 
boxe de garagem. Área total de 55,674m², 
área privativa 41,872m², prédio de esquina. 
Contato (54) 98404 5302 ou 99981 3000. 
Valor R$ 160.000. Preço especial à vista. 
VENDOVENDO terrenos no loteamento Encosta do 
Sol, prontos para construir, financiamento 
direto em até 70 vezes. Seu carro pode ser 
utilizado na entrada, mediante a avaliação. 
Restam poucas unidades. Contato (54) 
99981 3000 ou 3449 4444.
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CARBONERA
Mercado

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

SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

NO CORAÇÃO DA CIDADE
54 3452 2755

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

(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 1ª E 2ª PRAÇA/LEILÃO E INTIMAÇÃO ON-LINE 
 DATA: 1ª Praça/Leilão: Dia 26 de maio de 2022, às 10h.   
             2ª Praça/Leilão: Dia 26 de maio de 2022, às 10h10.
LOCAL:  Plataforma digital www.zaccariasleiloes.com.br.

VOLNEI ZACCARIAS, LEILOEIRO OFICIAL matrícula 151/99, devidamente 
autorizado pelo Exmo. (a) Sr. (a) Dr. (a) Juiz (a) da 1ª Vara do Trabalho de Bento 
Gonçalves – RS , FAZ SABER a todos quantos do presente edital virem ou conhecimento 
dele tiverem que foi autorizado a realizar o Leilão do (s) bem (ns) penhorado (s) no 
Processo 0020418-10.2021.5.04.0511 RECLAMANTE: MARIA TERESINHA ZAFFARI 
DA SILVA RECLAMADO: FASOLO ARTEFATOS DE COURO LTDA, referente à: 
Imóvel - terreno urbano desta cidade, frente a Estrada São Vendelino, com a área de 350m² 
(trezentos(trezentos e cinquenta metros quadrados, sem benfeitorias, confinando: Norte, na extensão 
de (25m) vinte e cinco metros, com propriedade de Jacob Dal Magro; Sul, na mesma 
extensão, com propriedade de Romualdo Kelin; Leste, na extensão de (14m) quatorze 
metros,  com propriedade de Curtume Fasolo S/A; Oeste na mesma extensão, com a estrada 
São Vendelino, não tendo quarteirão definido e não podendo precisar a distância de 
esquina.  Matriculado no R.I. da Comarca de Bento Gonçalves RS nº 20.218.  Avaliação em 
R$ 280.000,00(duzentos e oitenta mil reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é 
dede R$ 140.000,00. Processo 0020920-43.2021.5.04.0512 RECLAMANTE: ITAMAR 
RODRIGO DE ANDRADE RECLAMADO: ADRIANO KENIA DE AVILA E OUTROS, 
referente à: Bem(s): UM TERRENO URBANO, relativo ao LOTE Nº 143, localizado da 
Rua D, Quadra O, do “LOTEAMENTO PARQUE PIEMONTE”, distante 154,14m da 
esquina formada pelas Ruas D e F, na cidade de Garibaldi/RS, com a área superficial de 
360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados), sem benfeitorias, com as seguintes 
medidas e confrontações: ao NORTE, na extensão de 12,00m, com a Rua D; ao SUL, na 
extensãoextensão de 12,00m, com propriedade de Odete Cambruzzi Bortolini e outros; a LESTE, na 
extensão de 30,00m, com o lote nº 142; e, a OESTE, na extensão de 30,00m, com o lote nº 
144.  Matrícula nº 21.567 do R.I. da Comarca de Garibaldi RS, Lv.2/RG. Avaliado em R$ 
70.367,50 (setenta mil trezentos e sessenta e sete reais com cinquenta centavos). Valor 
mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 35.183,75. MODALIDADE: A hasta pública 
será exclusivamente on-line. O usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu 
nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. 
DosDos Lances: Sobrevindo lance nos 3 (três) minutos antecedentes ao termo final da alienação 
judicial exclusivamente eletrônica, o horário de fechamento do pregão será prorrogado em 
3 (três) minutos para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar 
novos lances, conforme Resolução 236/2016 do CNJ. Os licitantes que desejarem participar 
do leilão deverão aderir às regras constantes no site (www.zaccariasleiloes.com.br), 
efetuando o cadastramento prévio. II- PRORROGAÇÃO: Não sendo possível o leilão de 
todos os bens constantes deste edital no dia designado, haverá continuação nos dias úteis 
imediatamenteimediatamente subsequentes, sempre a partir das 10h, até que todos os bens descritos sejam 
apregoados, independente de nova publicação de edital. III- COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
Fixa-se em 6% do valor de arremate de cada bem alienado, a comissão a ser paga pelo 
arrematante diretamente ao leiloeiro oficial, sem prejuízo do valor total da arrematação, 
parágrafo único do art. 884 do CPC e parágrafo único do art. 24 do Decreto-Lei nº 
21981/1932. XIX- BENS IMÓVEIS – DÍVIDAS NÃO ASSUMIDAS PELO 
ARREMATANTE: As dívidas relativas a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o 
domíniodomínio ou posse do imóvel, como o IPTU, bem como as relativas às taxas pela prestação 
de serviços ou às contribuições de melhoria, não serão transferidos aos arrematantes, 
sub-rogando-se no preço da arrematação ou lançadas em dívida ativa pelo órgão/empresa 
responsável. Também não será transferido ao arrematante eventual ônus relativo à hipoteca 
sobre o imóvel, conforme art. 1.499, VI, do Código Civil. XX- BENS IMÓVEIS – 
DÍVIDAS ASSUMIDAS PELO ARREMATANTE: Não estão incluídos no rol anterior e 
ficarão a cargo do arrematante: 1- as eventuais despesas de condomínio e outras obrigações 
civiscivis referentes ao imóvel, tais como foro e laudêmio; 2- as despesas cartorárias de 
transferência e desmembramento, bem como o Imposto de Transferência de Bens Imóveis- 
ITBI; 3-os débitos de INSS constituídos em razão da construção ou reforma do bem, de 
obras concluídas ou em andamento, desde que devidamente averbados no Registro de 
Imóveis competente; 4-as eventuais despesas relativas à restrição imposta por zoneamento 
ou uso do solo, inclusive aquelas decorrentes da Legislação Ambiental; 5-demais despesas 
referentes a alvarás, certidões, escrituras e registros, bem como averbação de edificações e 
benfeitoriasbenfeitorias eventualmente irregulares, incluindo, ainda, débitos relativos à regularização 
da denominação do logradouro e numeração predial junto aos órgãos competentes, 
conforme caso. XXII- ESTADO DOS BENS: Os bens serão alienados no estado de 
conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça do Trabalho e/ou ao Leiloeiro 
quaisquer responsabilidades quanto a consertos de uso, situação de posse e as 
especificações do bem oferecidos no leilão. Eventual dúvida e/ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida antes ou durante a realização do leilão. 
XXIX-XXIX- SOLUÇÃO DE INCIDENTES: As impugnações relativas a atos anteriores ao leilão 
judicial, como problemas com a penhora do bem ou notificações prévias, por exemplo, 
serão solucionadas pelo Juízo da Vara do Trabalho de origem. Os incidentes pertinentes à 
hasta pública em si e atos dela decorrentes serão apreciados pelo Juiz Coordenador Divisão 
de Inteligência, ao qual também competirá a análise dos casos omissos. Informações com o 
Leiloeiro Oficial Volnei Zaccarias, Matrícula 151/99, através do site: 
www.zaccariasleiloes.com.br, telefone: (54) 3441 1902 – (54) 99612 1051 e e-mail: 
zaccarias@zaccariasleiloes.com.br. zaccarias@zaccariasleiloes.com.br. 

PREGÃO PRESENCIAL 007/2022- REGISTRO DE PREÇOS

OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS”, menor preço por item. Objeto: 
Contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM EVENTOS 
REALIZADOS PELO MUNICÍPIO MONTE BELO DO SUL – RS. O 
início da sessão de disputa de preços será dia 19 de maio de 2022, às 9h 
(horário de Brasília). Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site: 
http://portal.montebelodosul.rs.gov.br/http://portal.montebelodosul.rs.gov.br/ . Informações adicionais pelo telefone: 
(54) 3457 2051. 

TOMADA DE PREÇOS 002/2022 
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “TOMADA DE 
PREÇO”, menor preço global. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRAS DE SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA, E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ (4CM) 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO TRECHO 
QUE LIGA A COMUNIDADE 80 AO 100 DA LEOPOLDINA, COM 
EXTENSÃO DE 963,56 M E COM 6.263,14M² - Convênio Administrativo 
celebradocelebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Monte Belo 
do Sul, objetivando a melhoria da infraestrutura rodoviária no território deste 
Município, nos termos do projeto apresentado e aprovado pelo programa 
PAVIMENTA, conforme processo nº21/2600-0000583-6. A data da realização 
do certame será dia 26 de maio de 2022, às 9h (horário de Brasília). Edital e 
Anexos estão disponíveis no site https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. 
Informações adicionais, pelo telefone (54) 3457 2051. 

TOMADA DE PREÇOS 003/2022
  O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “TOMADA 
DE PREÇO”, MENOR PREÇO GLOBAL com Objeto: Contratação de 
empresa especializada para a Reforma da Farmácia da Unidade Básica de 
Saúde de Monte Belo do Sul.  A data da realização do certame será dia 26 de 
maio de 2022, às 14h (horário de Brasília). Edital e Anexos estão disponíveis 
no site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ . Informações adicionais, pelo 
telefone (54) 3457 2051.
  

TOMADA DE PREÇOS 004/2022
  O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “TOMADA 
DE PREÇO”, MENOR PREÇO GLOBAL com Objeto: Contratação de 
empresa especializada para executar obras de ampliação dos vestiários do 
Campo Municipal de Futebol.  A data da realização do certame será dia 27 
de maio de 2022, às 9h (horário de Brasília). Edital e Anexos estão disponíveis 
no site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ . Informações adicionais, pelo 
telefone (54) 3457 2051.
  

TOMADA DE PREÇOS 005/2022
  O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “TOMADA 
DE PREÇO”, MENOR PREÇO POR ITEM com Objeto: Aquisição de 
mobiliário para Farmácia da Unidade Básica de Saúde de Monte Belo do 
Sul/RS – Conforme Termo de Referência (Anexo I). A data da realização do 
certame será dia 27 de maio de 2022, às 14h (horário de Brasília). Edital e 
Anexos estão disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/.Informações adicionais, pelo telefone 
(54) 3457 2051.(54) 3457 2051.

Monte Belo do Sul, 05 de maio de 2022.
Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022 – Objeto: contratação 
de empresa especializada para aquisição de matérias, realizar teste de 
vazão e toda a instalação no poço tubular profundo da Linha Leopoldina no 
Município de Santa Tereza/RS. Data de abertura: 19/05/2022, às 9h.
EDITALEDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 – Objeto: contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços em medicina do 
trabalho. Data de abertura: 20/05/2022, às 9h.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 016/2022 – Objeto: Contratação 
de empresa para prestação de serviços contábeis ao Poder Executivo do 
município de Santa Tereza/RS. Data de abertura: 24/05/2022, às 9h. 

Santa Tereza/RS, 6 de maio de 2022. 

Gisele CaumoGisele Caumo
Prefeita Municipal

CONSELHO DELIBERATIVO

Convocação

DeDe acordo com o artigo 52, parágrafo 1º, convoco 
os senhores Membros do Conselho Deliberativo 
para uma reunião ordinária a realizar-se no dia  23 
de maio de 2022 (segunda-feira), no Salão 
Gourmet  localizado junto às piscinas, às 18h  em 
primeira convocação, com a presença de 2/3(dois 
terços) dos conselheiros e às 18h30 em segunda 
convocação,convocação, com qualquer número, com a seguinte 
ordem do dia:
a) Examinar e votar o relatório das atividades e 
demonstrativos contábeis e financeiros de 2021.
b) Outros assuntos.
Os documentos que serão apresentados na Ordem 
do Dia estão à disposição na secretaria do clube.

Bento Gonçalves, 6 de maio de 2022.

Irajá V. Vasseur
Presidente do Conselho Deliberativo

CNPJ 87.557.708/0001-26
ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

Convocação
 DeDe acordo com o artigo 38 dos Estatutos Sociais, convoco os senhores 
associados para a Assembleia-Geral Ordinária a realizar-se no dia 23 de maio de 
2022 (segunda-feira), no Salão Gourmet localizado junto às piscinas, às 19h 
com a presença de 2/3(dois terços) de seus associados e às 19h30 em segunda 
convocação com a presença de qualquer número de associados com direito a 
voto, com a seguinte ordem do dia:
a)a) Eleger e empossar os membros do Conselho Deliberativo para o biênio 
2022/2024.
b) Apreciar o Relatório das atividades e demonstrativos Contábeis e Financeiros 
do ano de 2021, cujos documentos estão à disposição dos associados na 
secretaria do clube.
c) Outros assuntos.
Para fins de quórum, nesta data o clube tem registrados 983 associados.
AsAs chapas com os nomes dos associados que farão parte do novo Conselho 
Deliberativo deverão ser entregues na secretaria do clube até 72(setenta e duas) 
horas antes da eleição.

Bento Gonçalves, 6 de maio de 2022.

Vinicius Sonaglio Notari
Presidente
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45 anos
Celebração

História da entidade é permeada por ações que rompem fronteiras 
e colocam as indústrias locais no holofote mundial

Fundado em 1977, o Sindi-
cato das Indústrias do Mobili-
ário de Bento Gonçalves (Sind-
móveis) completou 45 anos no 
último dia 20 de abril, com uma 
trajetória que rompe as fron-
teiras locais. Representando as 
300 empresas do principal polo 
moveleiro do Brasil – compos-
to pelos municípios de Bento, 
Monte Belo do Sul, Pinto Ban-
deira e Santa Tereza, na Serra 
Gaúcha – a entidade conquistou 
relevância nacional e se tornou 
importante aliada à internacio-
nalização das indústrias. Esse 
status é resultado de articula-
ção política, ações estratégicas, 
confiança dos associados, equi-
pe qualificada e trabalho volun-
tário das 18 diretorias que já 
passaram pelo sindicato.

O atual presidente do Sind-
móveis, Vinicius Benini, destaca 
que não existe zona de confor-
to para a entidade. “O mercado 
moveleiro é muito dinâmico, 
tanto nas questões econômicas 
quanto nos comportamentos e 
preferências dos consumidores. 
Por isso, há 45 anos entende-
mos que é preciso estar sempre 
em busca de insights e iniciati-
vas que ajudem as empresas a 
se fortalecerem, seja com ações 
de qualificação, seja com proje-

de Sindmóveis
tos que ofereçam oportunida-
des de negócios e parcerias”, 
explica.

O projeto mais antigo e ro-
busto do sindicato é a Movel-
sul Brasil – principal feira de 
móveis da América Latina para 
lojistas e importadores, realiza-
da em Bento Gonçalves. Inicial-
mente nomeada Mostra do Mo-
biliário, nasceu no mesmo ano 
em que a entidade foi fundada, 
com o objetivo de dar vitrine às 
indústrias locais. No decorrer 
das décadas, ganhou credibi-
lidade e notoriedade interna-
cional. “Foi um acontecimento 
que inovou toda a mentalidade 

da época no segmento move-
leiro. A sequência da feira foi 
uma decorrência do sucesso na 
estreia e se mostrou fundamen-
tal, também, para o crescimen-
to do setor”, avaliou o primeiro 
presidente do Sindmóveis, Elino 
Periolo, em depoimento conce-
dido à entidade por ocasião de 
seus 40 anos. Sua última edição, 
em março de 2022 em conjunto 
com a Fimma (feira realizada 
pela Movergs), recebeu mais de 
30 mil visitantes profissionais 
vindos de 41 países. A previsão 
é que a Movelsul gere quase 380 
milhões de reais em negócios 
pelos próximos meses.

Marines Kowalski

www.groupsistemas.com.br

45 anos do Sindmóveis,
parabéns!

A manutenção de cada entidade representativa 
na história do tempo para a contribuição de uma 
sociedade mais humana e justa.

equilíbrio e transformação de um 
pensamento voltado para o bem comum.

O Sitracom/BG cumprimenta o Sindmóveis 

na procura dopelos 45 anos
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De relevância nacional (o 
projeto também auxilia empre-
sas de fora do RS), o Orchestra já 
tem agenda de peso para 2022: 
de 10 a 13 de maio, levará 17 
empresas à feira Interzum, em 
Bogotá, na Colômbia. Esse é o 
principal evento para indústrias 
fornecedoras do segmento de 
madeira e móveis na América, 
portanto, a aproximação com o 
mercado colombiano é estraté-
gica para fomentar parcerias en-
tre empresários dos dois países.

Pilares do Sindmóveis

Além da Movelsul Brasil, que é sua grande ação comercial, o 
Sindmóveis tem design e exportações como pilares para o cres-
cimento sustentável do setor. Realizado pela entidade desde 
1988, o Prêmio Salão Design é a premiação brasileira do de-
sign de mobiliário, sendo vitrine para consagrar profissionais e 
descobrir novos talentos. Em 24 edições, já teve mais de 15 mil 
projetos inscritos e 425 premiados. Apoia, ainda, o Raiz Project, 
que promove mundialmente designers de móveis brasileiros. 
  
Entendendo a relevância do mercado internacional como uma 
estratégia cada vez mais vantajosa, a entidade conta com equi-
pe de Inteligência Comercial, Rodadas de Negócios Internacio-
nais realizadas durante a Movelsul, qualificação para associados 
e o Orchestra Brasil – projeto de exportação de empresas brasi-
leiras fornecedoras da indústria moveleira, mantido com apoio 
da Apex-Brasil. A fórmula vem dando certo: em 2021, os móveis 
produzidos no polo de Bento Gonçalves movimentaram US$ 75,1 
milhões – volume mais expressivo desde 2009.

Orchestra Brasil Benefícios
aos 
associados

Desde 2021 o Sindmóveis 
firmou uma parceria com a 
Serasa Experian para emissão 
de certificados digitais, per-
mitindo que empresas e mo-
radores de Bento Gonçalves e 
região emitam os documentos 
na sede da entidade (rua Luiz 
Avelino Zat, 95, bairro Fenavi-
nho). Associados à entidade, 
bem como à Movergs, têm 
desconto de 20% para emitir 
ou renovar e-CNPJ, e-Simples, 
e-NFE, e-CPF, e-Jurídico e e-
-Saúde.

Podcast

O podcast Somos Móveis, disponível no Spo-
tify, reúne episódios com diversos temas de inte-
resse para os profissionais ligados a móveis, com 
pautas relevantes para arquitetos, designers, exe-
cutivos, lojistas, entre outros.

Quem são 
os diretores

Os diretores da atual gestão do Sindmóveis 
são: Alexandre Michelin (Bertolini); Cassiano 
De Paris (Perlare); Cleberton Ferri (Móveis Car-
raro); José Ferro (Grupo Unicasa); Letícia Farina 
(Villa Giardino Italínea); Luís Henrique Borto-
lini (Atual Estofados); Marlei Pena Vian (Grupo 
Todeschini) e Priscila Milesi Basso (Dalmóbile). 
 Conselheiros: Claudio Ramos (BRV Móveis); Edson 
Pelicioli (Ideias & Conceitos); Henrique Tecchio 
(Bentec); Marcelo Hefliger (PLAN35); Sérgio Dalla 
Costa (Motiva Móveis); Volnei Benini (BRV Móveis) 
e Rogério Francio (Pisani Plásticos).

Fotos: Augusto Tomasi
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Bento terá Samu Pet, farmácia e mutirão de castração nos bairros
Causa animal

Novas ações 
voltadas à causa 
animal foram 
detalhadas em 
reunião com 
voluntários na noite 
de terça-feira, 
03/05. Após zerar 
fila de castrações 
agendadas, ações 
serão concentradas 
nos bairros mais 
vulneráveis

Eduarda Bucco
Em reunião com voluntárias na 

noite de terça-feira, 03/05, na Casa 
das Artes, a secretaria municipal 
de Saúde apresentou novas ações 
voltadas à causa animal em Bento 
Gonçalves. Desde o início do ano, o 
departamento de Bem-Estar Ani-
mal da secretaria vem colocando 
em prática iniciativas demandadas 
há anos, iniciando pela ampliação 
das castrações. Com o novo edital 
em vigor, que conta com quatro 
clínicas veterinárias parceiras, já 
foram castrados 1.483 cães e gatos 
entre fevereiro e o início de maio 
– um aumento de 636,48% em re-
lação ao mesmo período do ano 
passado.

Esse é o maior número de cas-

trações já realizadas no município, 
superando o total dos anos ante-
riores. “Com isso, zeramos a fila de 
agendamentos. A projeção é que 
iríamos alcançar esse objetivo ape-
nas em agosto. Mas conseguimos 
adiantar essa meta e agora pode-
mos focar em outras ações”, comen-
ta o secretário-adjunto de Saúde, 
Gilberto Júnior.

Dessa forma, junto à iniciativa 
de controle populacional de cães 
e gatos, o departamento começou 
a atender as demais demandas de 
protetores voluntários da causa 
animal em Bento. Já está em vi-
gor, por exemplo, a hospedagem 
de animais. A empresa vencedora 
do edital – uma hospedagem de 
Garibaldi – hoje já abriga três cães 
resgatados de maus-tratos. O es-
paço tem vaga para outros 17 ani-
mais, que exclusivamente poderão 
ser encaminhados pelos fiscais de 
Meio Ambiente e do departamento 
de Bem-Estar Animal, ao constata-
rem os maus-tratos ou resgatarem 
um animal.

SAMU PET
E a partir das próximas sema-

nas, o município deverá também 
contar com o Samu Pet, uma espé-
cie de ambulância adaptada para 
atender casos de menor comple-
xidade e encaminhar cães e gatos 
para atendimentos de urgência e 
emergência. Essa medida havia 
sido solicitada pelo vereador Ari 
Pelicioli no início do ano, na Câma-
ra de Vereadores.

Dois médicos veterinários já 
foram contratados para integrar 

a equipe responsável pelo Samu, 
os quais receberão treinamento 
adequado. São eles Luciano Missel 
Maieski e Vanessa Maria Farina. 
Também compõe a equipe a veteri-
nária Rafaela Jornada, já contrata-
da da secretaria de Saúde e que tem 
auxiliado na elaboração das ações. 
A expectativa é que a ambulância 
entre em funcionamento ainda nes-
te mês de maio. 

ESPECIALIDADES 
VETERINÁRIAS
Para integrar essa rede de 

atendimentos, a prefeitura está 
finalizando o edital para contrata-
ção de clínicas para realização de 
atendimentos de urgência e emer-
gência; cirurgias de baixa, média 
e alta complexidade; e exames de 
modo geral. Com isso, o Samu Pet 
poderá auxiliar resgatando animais 
machucados e encaminhando para 
essas clínicas parceiras.

“Desde o primeiro contato que 
tivemos com vocês nós deixamos 
claro que queríamos minimizar os 
custos. Sabemos quanto vocês gas-
tam mensalmente com resgate de 
animais e queríamos passar a ofe-
recer esse suporte”, destacou Gil-
berto para as voluntárias presentes 
na reunião.

FARMA PET
Também irá compor essa rede 

de atendimento aos cães e gatos a 
farmácia pet. A ação já está em fase 
de licitação e dentro de alguns dias 
o município passará a contar com 
equipamentos para contenção e 
transporte de animais; medica-

mentos; vacinas e equipamentos 
veterinários. “Será uma farmácia 
bem completa, com remédios para 
carrapato, pulgas, vermífugos, an-
tibióticos, anti-inflamatórios… terá 
todo o básico, mas que julgamos 
ser o mais importante para pres-
tar um atendimento de qualidade 
aos animais”, afirmou a veterinária 
Rafaela.

MUTIRÃO NOS BAIRROS
Por fim, uma ação sugerida 

ainda na primeira reunião reali-
zada neste ano com voluntárias 
da causa será posta em prática. A 
partir deste sábado, 07/05, o de-
partamento de Bem-Estar Animal 
já deverá realizar o primeiro mu-
tirão de castrações em bairros do 
município. A ação vai ao encontro 
das centenas de animais nas ruas 
em locais mais vulneráveis, princi-
palmente gatos, que acabam se re-
produzindo descontroladamente.

O departamento de Bem-Estar 
Animal, com auxílio de voluntários, 
deverá mapear as comunidades 
mais vulneráveis, a fim de captu-
rar o maior número possível de 

animais para serem encaminhados 
às clínicas veterinárias parceiras. 
Neste sábado, o bairro Zatt deverá 
ser o primeiro contemplado. “Agora 
que zeramos a fila de agendamen-
tos iremos concentrar as ações nos 
bairros. A ideia é realizar esses 
mutirões semanalmente, contando 
também com o auxílio das agentes 
de saúde, que têm todas as infor-
mações sobre os moradores e a 
quantidade de animais em cada re-
sidência”, explica Gilberto.

Conforme o departamento, na 
data selecionada a equipe de Bem-
-Estar Animal, acompanhada de re-
presentantes das clínicas parceiras 
e de voluntários – e com auxílio de 
gatoeiras para gatos mais ariscos 
– pegará os animais e encaminha-
rá para castração no mesmo dia. 
“Queremos reduzir o número de 
animais nas ruas, precisando de 
ajuda, e assim poder oferecer mais 
qualidade de vida àqueles existen-
tes”, reforça o secretário-adjunto.

FEIRINHA DE ADOÇÃO
A primeira feirinha de ado-

ção de animais do setor de Bem-

-estar Animal da prefeitura de 
Bento Gonçalves foi realizada no 
sábado, 30/04, na praça Via Del 
Vino, no centro do município. No 
total, 29 animais foram adotados, 
entre cães e gatos. 

Dezenas de moradores pas-
saram pelo local para conhecer os 
animais. Eles foram doados me-
diante termo de adoção e já vaci-
nados. Durante o evento também 
foram arrecadados materiais 
como tampinhas, lacres e ração. 
Estudantes de escolas municipais 
se uniram em uma gincana para 
arrecadação dos materiais, que 
serão destinados para a causa 
animal. 

Apesar do número positivo 
de adoções, nenhum dos cães 
adultos que estavam presentes 
no evento foram doados. Todos 
foram resgatados de maus-tratos 
e abandono e ainda aguardam um 
lar. Eles estão abrigados em uma 
hospedagem em Garibaldi. Mais 
informações, com a voluntária e 
integrante do Conselho de Bem-
-Estar Animal (Combea), Daiane 
Mattos (54) 99923.5333.

Samu Pet estava exposto no 
sábado, 30/04, na Via Del 
Vino, quando foi realizada 

a primeira feirinha de 
adoção da prefeitura

Eduarda Bucco

/academia.lamerica
phantomlamerica

www.phantomlamerica.com.br

54 99145 0365
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Mulher fica ferida 
após disparo 
acidental em Bento

Segurança

Marido da vítima 
estaria realizando 
manutenção de 
uma pistola quando 
aconteceu o 
disparo na noite de 
segunda, 02/05

Uma mulher de 43 anos ficou 
ferida após um disparo aciden-
tal de arma de fogo na noite de 
segunda-feira, 02/05, na rua Vera-
nópolis, bairro Botafogo, em Bento 
Gonçalves. Conforme o delegado 

da Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) de Bento, Fer-
nando Cruz Alexandre, o marido da 
vítima, de 63 anos, estava limpando 
uma pistola calibre 22, quando aca-
bou efetuando o disparo.

A ocorrência foi atendida pela 
Brigada Militar, que conduziu o 
autor do disparo à DPPA. O fato foi 
enquadrado como lesão corporal. 
Ainda segundo o delegado Fernan-
do, o homem possui registro da 
arma.

A mulher foi atingida nas cos-
tas, sendo socorrida pelo Samu e 
encaminhada ao Tacchini, onde até 
a quinta-feira, 04/05, seguia inter-
nada na UTI, em estado grave.

Força-tarefa para 
instalação de 
tornozeleiras eletrônicas 
é realizada no município

Entre os dias 11 e 29 de 
abril, o Instituto Penal de Mo-
nitoramento Eletrônico da 7ª 
região penitenciária (IPME7), 
da Susepe, que atua na Serra 
Gaúcha, realizou uma força-ta-
refa em Bento Gonçalves para a 
instalação de tornozeleiras ele-
trônicas, com intuito de zerar a 
demanda de apenados do regi-
me semiaberto que aguardavam 
a instalação do equipamento.

Na ação realizada no Com-
plexo Administrativo da pre-

feitura municipal de Bento 
Gonçalves, foram colocadas 56 
tornozeleiras, o que zerou a de-
manda da cidade. Além disso, 
neste mês de abril, o IPME da 7ª 
região realizou 142 instalações, 
nas cidades de Canela, Caxias 
do Sul, Guaporé, Nova Prata, Va-
caria e São Francisco de Paula, 
tendo sido zerada também a de-
manda neste último município.

O diretor do IPME7, Altamir 
João Bianchi, e a coordenado-
ra do IPME7, Gabriela Teresa 
Prezzi, contaram com apoio 
da 7ª Delegacia Penitenciária 
Regional e da Divisão de Moni-
toramento Eletrônico (DME), 
que fez a liberação do material 
a ser entregue aos servidores 
penitenciários da região para 
a instalação do equipamento. 
Gabriela destaca que a equipe 
da base de Bento Gonçalves re-
alizou um excelente trabalho. 
“A força-tarefa contou com o 
empenho de todos envolvidos 
nesta operação, tais como a 
Prefeitura Municipal que cedeu 
o espaço para as instalações, o 
IPME7, a 7ª DPR e o DME que 
buscaram agilizar a entrega dos 
equipamentos necessários para 
realização do trabalho atenden-
do ao cronograma estipulado”.

Divulgação/Susepe

Homem é preso em 
flagrante por tráfico de 
drogas na Vila do Sapo

Na manhã desta sexta-feira, 
29/04, por volta das 9h, a Polícia 
Civil de Bento Gonçalves prendeu 
em flagrante um homem de 24 anos 

por tráfico de drogas e posse ilegal 
de arma de fogo no bairro Maria 
Goretti, no local conhecido como 
Vila do Sapo. A prisão foi realizada 
por meio da Seção de Investigações 
da 1ª DP de Bento, com apoio da 
2ª DP, durante cumprimento de 
Mandado de Busca e Apreensão no 
bairro.

Conforme a PC, durante as bus-
cas na residência do investigado 
foram apreendidas porções de cra-
ck, maconha, pistola calibre 9mm, 
munições, dinheiro, um veículo 
Ford Focus e aparelhos celulares, 
além de equipamento DVR utiliza-
do para o monitoramento do ponto 
de tráfico.

Polícia Civil

Jovem é morto a tiros 
no bairro Maria Goretti

Um jovem de 21 anos foi mor-
to a tiros na noite de quarta-feira, 
04/05, na travessa Aldo Bernardi-
ni, no bairro Maria Goretti. O local 
é conhecido como Vila do Sapo. 
Conforme informações da Polícia 
Civil, o homem identificado como 
Fabrício Santos da Luz foi atingido 
por disparos de arma de fogo por 
volta das 22h40. 

A Brigada Militar se deslocou 
até o endereço e encontrou a vítima 
caída em via pública. O SAMU foi 
acionado e atestou o óbito. Confor-
me a Polícia Civil, por se tratar de 

um local isolado, ainda não há in-
formações sobre suspeitos ou mo-
tivação do crime. O homem possuía 
diversos antecedentes policiais e 
deveria estar cumprindo pena em 
prisão domiciliar. Entretanto, havia 
diversas ocorrências de descumpri-
mento da medida. Ainda segundo a 
Polícia Civil, ele residia no bairro 
Humaitá, mas era frequentemente 
visto na Vila do Sapo. 

A investigação do crime está a 
cargo da 1ª Delegacia de Polícia (1ª 
DP) de Bento. Esse foi o sexto homi-
cídio registrado neste ano.

Guarda Civil prende suspeito de 
tráfico de drogas no Progresso

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) prendeu, na tarde de terça-
-feira, 03/05, um jovem de 18 anos, 
suspeito de tráfico de drogas. O fato 
ocorreu, por volta das 16h, no bair-
ro Progresso.

De acordo com a GCM, uma 
guarnição estava em patrulhamen-
to preventivo pelo local quando se 
deparou com dois indivíduos em 
atitude suspeita. Ao avistarem a 
viatura, um dos homens tentou dis-
pensar uma sacola plástica. Ambos 
foram abordados.

Na sacola foram encontradas 
101 gramas de substância com 
características semelhantes a ma-
conha. Um dos homens declarou 
que a droga era sua. Com ele tam-
bém foi encontrada a quantia de R$ 
20,00 em notas de R$ 2,00. Diante 
dos fatos, os dois foram conduzidos 
à delegacia, onde foi feito o registro 
do ocorrido.

Após os trâmites legais, o 
suspeito de 18 anos foi conduzi-
do ao presídio estadual de Ben-
to Gonçalves.
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Professor Fabiano Larentis assume 
como sub-reitor da UCS Bento

Divulgação

“Ponto Alto da carreira”

Eduarda Bucco
Em sessão solene do Conse-

lho Diretor da Fundação Univer-
sidade de Caxias do Sul – FUCS 
e do Conselho Universitário da 
Universidade de Caxias do Sul 
– Consuni, na segunda-feira, 
02/05, foi realizada a transmis-
são dos cargos de reitor da UCS, 
ao professor Gelson Leonardo 
Rech, e de vice-reitor, para o 
professor Asdrubal Falavigna, 
para o mandato 2022-2026. 
Eleitos pelo Conselho Diretor 
da FUCS em janeiro, eles subs-
tituem nas funções o reitor 
Evaldo Antonio Kuiava e o vice-
-reitor Odacir Deonisio Graciolli 
(2014-2022).

Para o Campus Universitá-
rio da Região dos Vinhedos, UCS 
Bento, foi empossado o profes-
sor Fabiano Larentis como sub-
-reitor. Larentis é administrador 
pela UCS, com especialização 
em Marketing. Cursou Mestrado 
e Doutorado em Administração, 
pela UFRGS. Casado com Magda 
Reche Larentis, professora de 

Sessão solene de 
transmissão de 
cargos foi realizada 
na segunda, 02/05, 
para o mandato 
2022-2026

ensino fundamental em Bento 
Gonçalves, e pai do Enzo e da 
Isabelle, o professor atua na 
UCS desde 2006.

“Ser indicado para a Sub-
-Reitoria no Campus de Bento 
Gonçalves é o ponto alto da mi-
nha trajetória na UCS. Sinto-me 
honrado e desafiado por assu-
mir uma posição de extrema im-
portância, do campus mais im-
portante da instituição fora de 
Caxias do Sul, com fundamental 
presença comunitária”, comenta 
o novo sub-reitor. Questionado 
sobre as ações que deverão ser 
postas em prática durante seu 

mandato, o professor afirma 
que será intensificada a atuação 
do campus na região, investindo 
“em novos cursos técnicos, de 
graduação e de pós-graduação, 
em outras formas de qualifi-
cação profissional, na gastro-
nomia e, principalmente, na 
inovação”, cita. “Os laços com a 
comunidade regional, em todas 
as suas áreas, serão reforçados 
e qualificados. Nesse sentido, 
quero enfatizar a parceria que 
a universidade tem com a FERVI 
e o significado disso nas nossas 
atividades e nos nossos direcio-
namentos”, ressalta.

A cerimônia, realizada no 
UCS Teatro, com transmissão 
on-line, reuniu autoridades e 
lideranças universitárias, políti-
cas e comunitárias.

SOBRE FABIANO
Antes de se inserir na car-

reira acadêmica, Fabiano Laren-
tis atuou no Frigorífico Nicolini 
e na M Dias Branco (ainda Adria 
Alimentos do Brasil), na área 
de vendas e exportação. Traba-
lha na UCS desde 2006, como 
docente dos cursos de Admi-
nistração e Comércio Interna-
cional em Bento Gonçalves e em 
atividades administrativas na 
universidade. Também foi pro-
fessor na FISUL, FACEBG e UNI-
SINOS. Até o momento, orientou 
177 trabalhos de conclusão de 
curso de graduação.

Em 2012, se tornou pro-
fessor do Programa de Pós-
-Graduação em Administração, 
investigando principalmente o 
tema Aprendizagem nas Orga-
nizações. Tem 18 orientações 
de mestrado e 4 orientações de 
doutorado concluídas.

É autor de 72 artigos em pu-
blicações científicas, de 5 livros 
e de 15 capítulos de livro.

Além das atividades de en-
sino e pesquisa, também tem 
se envolvido com a gestão uni-
versitária. De 2012 a 2015 foi 
coordenador do curso de Co-
mércio Internacional em Bento 
Gonçalves. De 2018 a 2019, na 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
-Graduação, atuou como coor-
denador da Coordenadoria de 
Pós-Graduação Lato Sensu, res-
ponsável pela operação dos cur-
sos de especialização e MBAs.

De 2019 a 2022, na mesma 
pró-reitoria, foi coordenador 
da Coordenadoria de Pós-Gra-
duação Stricto Sensu, responsá-
vel pelos cursos de mestrado e 
doutorado.

Nas relações com a comuni-
dade, fez parte da diretoria do 
CIC Bento Gonçalves de 2012 a 
2017. Desde 2018, faz parte do 
conselho deliberativo do órgão. 
Desde 2020, integra o Observa-
tório Econômico (OECON) da 
entidade, contribuindo, prin-
cipalmente, com o boletim de 
empregos.

Nissan lança a Pick-up 
mais esperada do ano

No próximo dia 13

Desenhada para fazer mais, 
a Nissan Frontier 2023, a pick-
-up mais esperada do ano, será 
lançada no próximo dia 13/05, 
em coquetel realizado na DRSUL 
Nissan. Das 16h às 20h, conduto-
res de Bento Gonçalves e região 
poderão conhecer as novas ver-
sões e fazer o test-drive, experi-
mentando o melhor da tecnologia 
japonesa. Com vagas limitadas, o 
agendamento para o test-drive 

pode ser feito pelo WhatsApp 
(54) 99920 0771. 

Pensada para fazer do condu-
tor o protagonista, as viagens na 
Nissan Frontier são mais seguras 
e conectadas. Encare qualquer 
terreno e todos os desafios com a 
tecnologia Nissan Intelligent Mo-
bility que protege você em todo 
momento. A Nova DRSUL Nissan 
fica na rua Luiz Alegretti, 373, 
bairro Licorsul. 

Divulgação

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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Vestibular de Inverno 2022
Salve esta data: 12 de junho tem 

Vestibular de Inverno na UCS! 
Previsto para ocorrer nas oito uni-

dades universitárias, o processo seletivo 
confirma o retorno à presencialidade, 
processo implementado pela instituição 
no primeiro semestre com a retomada das 
disciplinas. O Vestibular de Inverno 2022 
terá provas para todos os cursos, com pro-
cesso seletivo para Bacharelados – incluin-
do o curso de Medicina –, Licenciaturas e 
Tecnologias. Para o ingresso no curso de 
Medicina, a prova será aplicada apenas no 
Campus-Sede, em Caxias do Sul.

As inscrições para o Vestibular 
de Medicina e dos demais cursos 
já estão abertas. Informações, con-
verse com a nossa área de relacio-
namento através dos números de 
WhatsApp: (54) 9 9626 2771 ou  
(54) 9 9919 3141. 

Com o objetivo de aprimorar e 
qualificar a comunicação oral, com téc-
nicas que estimulem o desenvolvimen-
to da oralidade e a elaboração lógica de 
argumentos, estão abertas as inscrições 
para o curso de Dicção e Oratória.

O curso, que está previsto para 
iniciar em junho, com aulas em Bento 
Gonçalves, terá como ministrante, o 
Especialista em Gestão Estratégica de 
Pessoas e pós-graduado em Neuro-
ciências e Comportamento, o professor 
Jásser Panizzon.

Inscreva-se no curso 
de Dicção e Oratória

PÓS em Engenharia Industrial 
com inscrições abertas

Com o objetivo de especializar profis-
sionais para aplicação de estratégias de 
gestão, tecnologias e métodos inovadores 
para solução de problemas industriais, a 
UCS Bento promove o curso de pós-gradua-
ção em Engenharia Industrial.

O curso é destinado aos portadores de 
diploma de curso superior nas áreas de 
Engenharias, Tecnologias e Negócios, ou 
outros profissionais de nível superior que 
estejam envolvidos na área industrial e que 
desejam melhorar suas competências no 
campo de atuação da Engenharia Indus-
trial.

A previsão de início é agosto de 2022 e 
término em dezembro de 2023, com aulas 
às sextas-feiras, das 18h30 às 22h30 e aos 
sábados, das 8h às 12h.

Faça como milhares de alunos e pro-
fissionais bem-sucedidos! Vem pra UCS! 
Mais informações em ucs.br, na aba Es-
pecialização e MBA, ou converse com a 
nossa área comercial através do Whats  
(54) 99653 3184.

Quer ser Nutricionista? 
Vem pra UCS Bento!

O Campus Bento da UCS oferece 
seis cursos de graduação na área da 
saúde. Um deles é NUTRIÇÃO. Se você 
tem interesse neste curso, vem pra 
UCS! 

O nutricionista é responsável por 
avaliar, diagnosticar e acompanhar 
o estado nutricional da população, 
prescrever e orientar condutas alimen-
tares, visando à promoção, proteção 
e restauração da saúde humana e da 
qualidade de vida. 

O campo de atuação é amplo: 
unidades de alimentação e nutrição 
(restaurantes, indústrias, refeições 
transportadas, produção de congela-
dos e catering), creches, escolas, res-
taurantes comerciais, hotéis, hospitais, 
clínicas, ambulatórios, consultórios, 
lactários, bancos de leite, spas, Unida-
des Básicas de Saúde, vigilância sanitá-
ria e indústrias de alimentos.

Confira mais detalhes acessando o 
QR-Code ou informe-se através do 
Whats (54) 99653 3184.

Aproveite as inúmeras 
oportunidades 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 experiência 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 realização 
de propósitos de vida. Seja o protagonista 
da sua história: estude na UCS!

As provas são realizadas todas 
as segundas e quintas, com prova de 
redação on-line; ou o aproveitamento da 
nota da prova de redação de Vestibulares 
anteriores da UCS (de 2017 a 2022) ou no 
Enem (de 2016 a 2021).

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

Vestibular UCS: prova on-line
todas as segundas e quintas

Mais informações acesse o QR-CODE: ou 
contate-nos através do Whats: (54) 99919 3141.

Faça a sua Segunda Graduação com desconto especial

Graduados pela UCS contam com um 
desconto exclusivo e especial de 25% para 
cursar uma nova graduação. Já os gra-
duados em outras Instituições de ensino 
têm um desconto de 15% para realizar a 
segunda graduação na UCS. É isso mesmo! 
Um desconto muito especial!

Além disso, as disciplinas cursadas 
na primeira graduação podem ser apro-
veitadas para reduzir o tempo do curso e 

agilizar a conquista do segundo diploma. 
Destas condições estão excluídos o segundo 
bacharelado em Ciências Sociais, o segundo 
bacharelado em Comunicação e cursos EAD 
que possuem condições especiais. E atenção: 
não é válido para o curso de Medicina.

Saiba mais em ucs.br/site/estude-
naucs/segundagraduacao/ ou envie um 
e-mail atendimento-carvi@ucs.br.
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Horóscopo
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Controle a vontade de liderar as situações. Na rela-
ção, seu signo conta com facilidade para expressar 
os desejos. 

Touro – 21/04 a 20/05
Com a confiança em alta, surgem ótimas oportuni-
dades profissionais. No amor, esbanjará charme e 
sensualidade. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Atenção às falsas amizades. No amor, seu lado racio-
nal se destaca. A tendência é fugir de relações com-
plicadas. 

Câncer – 21/06 a 21/07
Transformações à vista na carreira profissional. No 
amor, seu desejo de estabilidade talvez leve a evitar 
mudanças. 

Leão – 22/07 a 22/08
Chance de fechar alianças e parcerias ambiciosas. No re-
lacionamento, você tem tudo para esbanjar seu charme.

Virgem – 23/08 a 22/09
Clima de amadurecimento, reflexão e tranquilidade. 
No amor, procure controlar mais seu lado exigente 
na relação.

ReceitaCruzadas | Respostas na página 10

Guacamole

INGREDIENTES
- 1 abacate picado
- 1 cebola roxa picada
- 2 tomates sem sementes picados
- 2 colheres (sopa) de azeite
- suco de 1 limão
- meia pimenta dedo-de-moça, sem 
sementes, picada
- 2 colheres (sopa) de coentro picado
- 1 pacote de nachos (150 g)
MODO DE PREPARO:
Em um recipiente, misture bem todos 
os ingredientes. Sirva com os nachos.

Sete Erros | Respostas na página 10

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 15

ROPE
ATACADISTA
RECIFEISSO

MICOFOGE
POLIMENTO

MONOTONOBR
DANODHA

LEMESECOS
SEPAHO
ENCERRADO

ARTERIALRD
VOVOLECI
IALTAAN

IÇADADONA
OCASIONAL

O comér-
cio que

abastece
as lojas

Fator que
dá direito
à aposen-

tadoria

Cada
divisão do
Zodíaco

(?) montes:
em grande

quanti-
dade 

Realiza-
ções das
emprei-
teiras

Que não
estão

molhados

O queijo
usado na
macar-
ronada

Numeral
que indica

série
(Gram.)

Caldo 
de (?):
garapa
(bras.)

(?)
Brandão,
sambista

Posta no
topo do

mastro (a
bandeira)

Opõe-se
a "off"

Proprie-
tária;

possu-
idora

Que
ocorre de 
vez em
quando

Pai do pai
(inf.)

Pressão
(?): a

normal é
de 12 x 8

Direciona
o navio

Concluído;
terminado

Cansativo;
tedioso

Prejuízo;
estrago

Lustro;
brilho

A capital
de Pernam-

buco
Pagar (?):
dar vexa-
me (gíria)

Medida para 
evitar o "apagão"
Vento 

devastador
Ansioso; 

precipitado

Comigo-
ninguém-
(?), planta

Pronome
demons-
trativo
Ultraja

Prova
escolar

Robin (?), 
herói (Lit.)

Principal
matéria-
prima da
cerveja

Traje da
indiana

Produtos
da ostra

Escapa; 
desaparece

Pedra
de afiar

A tempe-
ratura no

verão
Acre (sigla)

Existe
Casa de

campo em
madeira

2/on. 4/hood — pode. 5/içada — obras. 7/ordinal. 10/atacadista.

Libra – 23/09 a 22/10
Hora de expandir seus conhecimentos. Na paquera, 
sensualidade em destaque. A dois, buscará hones-
tidade e paz.

Escorpião – 23/10 a 21/11 
Momento favorável para se destacar no que faz. 
Para evitar atritos na relação, controle sua vontade 
de mandar. 

Sagitário – 22/11 a 21/12
Atenção nas finanças. No amor, a honestidade em 
destaque. Na paquera, surge alguém descomplicado.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Organize as finanças e gaste com responsabilidade. 
Nas relações, não exagere no controle. Sensualida-
de em alta. 

Aquário – 21/01 a 19/02
Boa hora para superar ansiedades. Na paquera, 
atração por alguém bom de papo. A dois, aposte 
na criatividade. 

Peixes - 20/02 a 20/03
Bom momento nas finanças. Evite misturar dinheiro 
e amizade. No relacionamento, aumenta o clima de 
sedução.

Charge

Circulação: semanal, às sextas-feiras 
Endereço: rua 13 de Maio, 877/602 
(L’América Shopping), bairro São Bento, 
Bento Gonçalves 
Contato: (54) 3454 1015  
Tiragem: 10.000 exemplares 
Direção: Diogo Zanetti 
Repórteres: Eduarda Bucco e Raquel 
Konrad
Criação: Júlia Milani
Revisão: Jose Maia Alves

Expediente
E-mails de contato:    
redacao@serranossa.com.br
comercial@serranossa.com.br
financeiro@serranossa.com.br

Acompanhe on-line:   
www.serranossa.com.br
Facebook: SERRANOSSA
Instagram: jornalserranossa
Twitter: @serranossa
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entre outros benefícios.
Outro aspecto importante sobre 

o aumento do consumo destes ali-
mentos é o sistema alimentar social e 
ambientalmente sustentável, o apoio 
à agricultura e à produção local, e a 
diversidade da acessibilidade. A diver-
sidade de frutas, legumes e verduras é 
imensa no Brasil. Por isso, sempre que 
possível, opte por frutas e hortaliças da 
época. Respeitar a sazonalidade garan-
te alimentos com mais sabor e melhor 
valor nutricional, além de beneficiar o 
seu bolso, pois os alimentos da época 
normalmente são mais baratos.

As frutas podem ser consumidas 

Uma alimentação saudável 
passa pela diversificação do consu-
mo de frutas, legumes e verduras. 
O Guia Alimentar da População 
Brasileira orienta que se faça dos 
alimentos in natura ou minima-
mente processados a base da ali-
mentação, pois esta é uma atitude 
que visa a hábitos para uma vida 
mais saudável. Em conjunto com 
uma rotina mais ativa fisicamente, 
este consumo atua no enfrenta-
mento à desnutrição, à obesidade 
e ao desenvolvimento de doenças 
crônicas não transmissíveis, como 
obesidade, hipertensão arterial e 
Diabetes tipo 2.

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) sugere que o consu-
mo diário de frutas e hortaliças 
seja de 400g, o equivalente a cinco 
porções. Porém, a última Pesquisa 
de Orçamentos Familiares (POF) 
de 2017-2018 mostra que cada 
brasileiro consome, em média, 70 
gramas de frutas/dia e 65 gramas 
de hortaliças/dia. Estes alimentos 
possuem diversas propriedades 
nutricionais que conferem pro-
teção ao corpo, como atividades 
anti-inflamatórias e antioxidantes, 
estes últimos sendo substâncias 
que têm a propriedade de proteger 
nossas células contra os radicais 
livres, moléculas que são nocivas 
ao corpo.

Variar cores desses alimentos 
garante a diversidade da oferta de 
vitaminas e minerais necessários 
para o bom funcionamento do or-
ganismo. Além disso, estes alimen-
tos apresentam baixo valor calórico 
e possuem fibras que ajudam a nor-
malizar a função intestinal e a ma-
nutenção da microbiota intestinal, 

Mais saúde na sua mesa:
o consumo de frutas,
verduras e legumes

Profª. Ana Carolina Pio da Silva

Docentes do curso de Nutrição da UCS Bento

nos intervalos das refeições ou 
após. O horário intermediário en-
tre café da manhã e almoço, cha-
mado de colação, após o almoço, 
no lanche da tarde, ou após a janta 
são horários indicados. Quando a 
pessoa faz o uso da fruta como 
uma refeição, única, como por 
exemplo, a colação, pode consu-
mir junto oleaginosas em pouca 
quantidade como nozes, casta-
nhas do Brasil e amêndoas. 

Os vegetais e frutas são ali-
mentos muito versáteis, facilitan-
do o consumo adequado desses 
alimentos no dia a dia. 

Profª. Gabriela Chilanti
1º DE MAIO
HENRIQUE JOSÉ 
BALLARDIN, EMPRESÁRIO 
APOSENTADO, 89 ANOS, 
NATURAL DE SÃO MARCOS, 
MORADOR DE BENTO 
GONÇALVES.
IGNEZ MARTHA COMPARIN 
GREGGIO, DOMÉSTICA, 
84 ANOS, NATURAL E 
MORADORA DE BENTO 
GONÇALVES.

2 DE MAIO
MARILENE DOMENEGHINI 
DIDONÉ, EDUCADORA 
INFANTIL APOSENTADA, 
59 ANOS, NATURAL DE 
SÃO DOMINGOS DO SUL, 
MORADORA DE BENTO 
GONÇALVES.
EMIR FRARE, AGRICULTOR 
APOSENTADO, 87 ANOS, 
NATURAL E MORADOR DE 
BENTO GONÇALVES.
LUIZ CARLOS SEVERO 
MACHADO, COMERCIÁRIO 
APOSENTADO, 73 ANOS, 
NATURAL DE CRUZ ALTA, 
MORADOR DE BENTO 
GONÇALVES.
LILIAN DE SOUZA, AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, 40 ANOS, 
NATURAL E MORADORA DE 
BENTO GONÇALVES.
JOÃO CARLOS PAZ, 
CARPINTEIRO APOSENTADO, 
61 ANOS, NATURAL DE 
MUÇUM, MORADOR DE 
BENTO GONÇALVES.
ANTONIO BALBINOT, 
INDUSTRIÁRIO APOSENTADO, 
72 ANOS, NATURAL DE 
VERANÓPOLIS, MORADOR DE 
BENTO GONÇALVES.

Obituário
Falecidos até 02/05

Confira dicas para aumentar o 
consumo de frutas e verduras

As formas de consumo e as quantidades de frutas e hortaliças devem 
ser orientadas por um nutricionista. 
Aumentando o consumo de frutas:
In natura, secas, vitaminas, saladas de frutas, com iogurtes, adicionadas 
na salada, molhos e geleias, assadas e sucos.
Aumentando o consumo de hortaliças:
Saladas, suflês, assadas, no vapor, refogadas, recheadas, sucos, sopas, 
ensopados.
Dica: asse a banana com casca no forno a 180°C, durante 15 minu-
tos. Após a cocção, abra a casca e polvilhe com canela. Você pode 
consumir acompanhado de sorvete de iogurte.
Atenção – Hortaliças cruas e frutas (especialmente as consumidas com 
casca) podem estar contaminadas por micro-organismos patogênicos. 
Antes de serem preparados e consumidos, devem ser lavados em água 
corrente e colocados em um recipiente com água adicionada de hipo-
clorito de sódio. O rótulo do hipoclorito informa a quantidade que deve 
ser utilizada e o tempo em que os alimentos devem ficar de molho.

Rápida
Os revendedores de combustíveis de todo o país vão 

exibir os preços com duas casas decimais e não mais com 
três, como acontece atualmente. A medida passa a valer a 
partir do próximo dia 07/05. É o que determina a Resolução 
nº 858/2021, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), que deu prazo para as revendedoras 
se adequarem até essa data. Segundo informou a ANP na 
segunda-feira, 02/05, o objetivo da mudança é deixar o preço 
do combustível mais preciso e claro para o consumidor, ali-
nhado-o com a expressão numérica da moeda brasileira. Os 
preços deverão ser exibidos com duas casas decimais, tanto 
no painel de preços quanto nos visores das bombas abaste-
cedoras. A ANP salientou, entretanto, que nas bombas será 
permitido que o terceiro dígito seja mantido, desde que seja 
zero e fique travado no momento do abastecimento. 

A área da Nutrição está em evi-
dência, pois cada vez mais as pessoas 
se interessam pelo cuidado com a saú-
de e um dos pilares desse cuidado de-
ve-se à alimentação. Diante desse cres-

cimento de demanda, o mercado 
oferece cada vez mais possibilida-
des ao profissional da área. Venha 
para a UCS Bento Gonçalves e co-
nheça o curso de Nutrição!
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Fique atento
Vacinação contra gripe é aberta para 
novos grupos em Bento Gonçalves

Saúde| 2 Sol com 
algumas nuvens. 

Não chove.

Dia de sol com geada ao 
amanhecer. As nuvens 

aumentam no decorrer da tarde

Sol com 
algumas nuvens. 

Não chove.

Solidariedade o ano todo
Bento passa a contar com 
“Central do Agasalho”
Espaço localizado em 
anexo à secretaria de 
Finanças, na avenida 
Osvaldo Aranha, 
possibilitará a doação e 
a retirada de peças por 
pessoas cadastradas 
na assistência social 
durante todo o ano

Na quinta-feira, 05/05, foi lan-
çada oficialmente  a Campanha do 
Agasalho de Bento Gonçalves. Com 
o tema “Deixe suas roupas vive-
rem novas histórias”, a iniciativa 
é uma realização do Gabinete da 
Primeira-dama. A novidade deste 
ano é a Central do Agasalho – com-
partilhe calor. O espaço, localizado 
em anexo à secretaria de Finanças, 
na avenida Osvaldo Aranha, pro-
porcionará doações o ano inteiro. 
Além disso, passa a ser um ponto 
fixo para pessoas que estão no Ca-
dastro Único da assistência social 
poderem retirar as peças.

O local conta com roupas de 
todos os tamanhos e funcionará 
às terças e quintas-feiras, das 13h 
às 17h. “A Campanha do Agasalho 

é um período muito importante, 
pois convida todos a exercerem a 
solidariedade, mas quem necessi-
ta de um agasalho, precisa o ano 
inteiro. Por isso, criamos a central 
para recebimento e também para 
que as pessoas possam vir a es-
colher sua peça de roupa. Precisa-
mos agradecer a todos que torna-
ram esse sonho possível”, destacou 
a primeira-dama, Cláudia Remus.

Podem ser doados cobertores, 
agasalhos e roupas infantis, além 
de cobertinhas e roupas para cães 
e gatos.

“Esse espaço passa ser mais 
um ponto de auxílio para as fa-
mílias que mais precisam em 
nossa cidade. Nós sabemos que o 
inverno, aqui, é rigoroso e como 

um agasalho quente pode fazer a 
diferença. Entregamos para Bento 
Gonçalves mais uma ferramenta 
de auxílio e para solidariedade. 
Tenho certeza que todos tem uma 
roupa que pode ser doada e fazer 
a diferença para muitas pessoas”, 
disse o prefeito Diogo Segabinazzi 
Siqueira.

Os pontos de doação estão 
identificados com caixas da Cam-
panha, como a Prefeitura, Câmara 
de Vereadores, Complexo Ad-
ministrativo, escolas, empresas, 
bancos e outros locais, que serão 
divulgados nos próximos dias.

O Gabinete da Primeira-dama 
fará a entrega das roupas nos bair-
ros e na Central do agasalho. A 
campanha segue até 30 de julho.

Fotos: Divulgação

 Regional Sul 3 da CNBB 
Bispos da Serra se encontram 
com Papa Francisco, em Roma

O quarto dia da visita Ad Li-
mina Apostolorum do episcopa-
do gaúcho em Roma foi marcado+ 
pela audiência com o Papa Fran-
cisco. Nesta quinta-feira, 05/05, 
após celebrar a Missa na capela 
do Colégio Pio Brasileiro, a dele-
gação de 23 pessoas das quatro 
arquidioceses e das 14 dioceses 
do Rio Grande do Sul se deslocou 
para o encontro com o Pontífice, 
em espaço anexo à Sala Paulo VI.

Presidente do Regional Sul 3 
da CNBB, o bispo diocesano de 
Caxias do Sul, Dom José Gislon, 
fez uso da palavra na abertura do 
encontro e falou sobre a realida-
de da Igreja no Rio Grande do Sul, 
das dioceses, do clero, da vida re-
ligiosa e também dos leigos e lei-
gas. “Pedi ao Papa que desse uma 
bênção a todo nosso povo gaúcho, 
à nossa realidade como um todo”.

Durante duas horas e mesmo 
com dificuldades para caminhar, 
em virtude de uma lesão no liga-
mento do joelho, Francisco ouviu 
aconselhou os bispos e padre que 
acompanham a visita Ad Limina 
Apostolorum. Num encontro de 
fraternidade e proximidade, o 
Papa falou também sobre as rea-
lidades da Igreja Católica.

Segundo Dom José Gislon, o 
momento de reunião com o Pon-
tífice não sairá da memória dos 
bispos. “Mesmo com a dificuldade 
de se locomover, sua alegria, seu 
sorriso, seu jeito muito fraterno 
de acolher e falar com esponta-
neidade e muita proximidade de 
pastor e de homem que conhece 
a realidade latino-americana e 
também do nosso Regional Sul 3”, 
salienta.

Francisco está atento aos 
desafios da Igreja em sua missão 
de evangelizar, em todos os seus 
âmbitos. Ao episcopado gaúcho, 
recordou a importância de não 
se esquecerem dos mais necessi-
tados. “Pudemos partilhar as ale-
grias e as dores do povo de Deus, 

as nossas fragilidades também 
como Igreja e a nossa confiança 
forte em Deus. Mesmo quando 
nossa missão de anunciar o Reino 
passa por desafios, não devemos 
esquecer o chamado do Senhor 
para cuidarmos dos mais fragili-
zados, dos pequeninos, para que 
ninguém se sinta esquecido”, pon-
tua Dom Gislon.

Também em nome do Re-
gional Sul 3, Dom José Gislon fez 
a entrega de um mimo ao Papa 
Francisco: uma bandeja fabricada 
na Serra Gaúcha. Ao final, cada 
bispo pôde entregar seu mimo ao 
Pontífice e dele receber um pre-
sente também, além de registrar 
uma foto individual com o Papa 
Francisco.

 Dom Ricardo Hoperes


