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Saúde | 2

Eduarda Bucco
Concessões

Partidos de Bento 
começam a escolher 
nomes para disputar vaga 
na Assembleia e Câmara
SERRANOSSA fez um levantamento com as 
siglas locais e apontou possíveis nomes de 
Bento que concorrerão ao cargo de deputado 
federal e estadual

Estado homologa leilão, mesmo 
com manifestações contrárias

Geral | 2

Consórcio Integrasul ficará responsável por 271,5 quilômetros de rodovias na Serra e no Vale 
do Caí, contando com seis praças de pedágio que deverão variar entre R$ 6,85 e R$ 9,83

Especial | 3

Cerca de 30 jovens agricultores da Serra Gaúcha estiveram entregando uma Carta Aberta na última 
semana no Congresso Nacional, a fim de buscar apoio para novas políticas públicas voltadas ao campo

Jovens do campo mostram sua força 
e sua luta por valorização em Brasília

Juventude Rural da Serra

Divulgação

Eleições 2022

Bento realiza abordagem 
às cerca de 100 pessoas 
em situação de rua

Para proteger do frio

Geral | 4

Objetivo é entender suas realidades e tentar 
encaminhá-las para os serviços de acolhimento 

SEDES

Política | 11

Saúde monitora três 
casos de hepatite 
aguda infantil

No RS

Neste primeiro momento, a secretaria destaca 
que não serão divulgadas informações de 
idade, município de residência e demais 
detalhes dos estados clínicos dos casos até 
que as investigações avancem
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RS homologa leilão de concessão 
de rodovias da Serra e Vale do Caí

Altos valores de pedágio

Eduarda Bucco
Mesmo com diversas manifes-

tações contrárias de deputados e li-
deranças regionais, o Estado publi-
cou, na terça-feira, 17/05, no Diário 
Oficial, a homologação do leilão de 
concessão de 271,5 quilômetros de 
rodovias na Serra e no Vale do Caí. 
Os trechos fazem parte do bloco 3 
do programa RS Parcerias. Confor-
me o Estado, a partir de agora o 
consórcio Integrasul, vencedor do 
leilão, terá prazo de 120 dias úteis 
para apresentar garantias e consti-
tuir empresa específica pra fazer a 
gestão da rodovia.

De acordo com o secretário 
extraordinário de Parcerias do RS, 
Leonardo Busatto, “se a documen-
tação apresentada estiver ok, o Es-
tado fica apto a fazer a assinatura 
do contrato”. A previsão inicial é a 
de que a assinatura deverá ocorrer 
entre setembro e outubro.

No total, as rodovias do bloco 3 

receberão investimentos de R$ 3,4 
bilhões, cerca de R$ 500 milhões a 
mais do que o proposto na mode-
lagem apresentada durante o perí-
odo de consulta pública. Uma das 
novidades do edital será a constru-
ção de 10 quilômetros de ciclovias, 
medida inédita nas concessões de 
rodovias feitas no país. Está previs-
ta ainda a construção de mais 30 
quilômetros de vias marginais que 
foram sugeridas pelos participan-
tes durante as audiências públicas.

Apesar das obras e melhorias 
previstas nas estradas, principal-
mente na Serra Gaúcha, o alto va-
lor dos pedágios tem sido o gran-
de motivo de oposição ao leilão. 
Mesmo com um desconto de 1,3% 
oferecido pelo consórcio durante 
o leilão, as tarifas em uma viagem 
entre Bento Gonçalves e Porto Ale-
gre, por exemplo, custariam cerca 
de R$ 35, ida e volta. Atualmente, é 
pago apenas R$ 6,50 em um senti-

do, no pedágio de Portão. O início 
da cobrança dos novos pedágios 
deverá ficar para o segundo ano da 
concessão.

Conforme o presidente do CICS 
Serra e vice-presidente da Serra da 
Federação de Entidades Empresa-
riais do Rio Grande Sul (Federasul), 
Elton Paulo Gialdi, o resultado do 
leilão foi “desastroso”. “Ontem ti-
vemos uma reunião com o secretá-
rio Leonardo Busatto, em Caxias, e 
conseguimos transmitir toda nossa 
decepção e indignação”, relata.

Além dos altos valores de pe-
dágios, cerca de 60% acima das 
outras regiões do Estado, a quali-
dade das obras propostas também 
não agradou algumas autoridades 
regionais. “Entendo que, com a 
contrapartida que está sendo pro-
posta, sendo rodovias pedagiadas, 
as obras são medíocres. Não são 
compatíveis com o nosso poten-
cial”, avalia.

A partir de agora, 
consórcio Integrasul, 
vencedor do leilão, 
terá 120 dias para 
apresentar garantias 
e constituir empresa 
específica para 
fazer a gestão da 
rodovia

Saúde monitora três casos de hepatite 
aguda infantil de origem desconhecida

Saúde

A secretaria da Saúde infor-
mou na segunda-feira, 16/05, que 
monitora três casos de hepatite 
aguda infantil de origem desco-
nhecida. Neste primeiro momento, 
a secretaria destaca que não serão 
divulgadas informações de idade, 
município de residência e demais 
detalhes dos estados clínicos dos 
casos até que as investigações 
avancem.

Pela definição da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) um caso 
é considerado como provável quan-
do a pessoa apresenta hepatite 
aguda e que tenha sido descartada 
todos os vírus conhecidos causa-
dores da doença (A, B, C, D ou E). 
Nesses casos, outros exames são 
feitos para determinar se a causa 
pode ser outra, como adenovírus, 
COVID-19 ou arboviroses (dengue, 
zika e chikungunya).

A hepatite aguda apresenta 
diferentes sintomas: gastrointesti-
nais, como diarreia ou vômito, fe-
bre e dores musculares, mas o mais 
característico é a icterícia – uma 
coloração amarelada da pele e dos 
olhos.

O Ministério da Saúde já havia 
divulgado alerta sobre casos que 
se enquadram como prováveis em 
pelo menos outros oito estados 
(Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, Santa Catarina e São 
Paulo).

A hepatite de origem desco-
nhecida está acometendo crianças 
em, ao menos, 20 países. A doença 
se manifesta de forma muito seve-
ra e não tem relação direta com os 
vírus conhecidos da enfermidade. 
Em cerca de 10% dos casos foi ne-
cessário realizar o transplante de 

fígado. Em comunicado divulgado 
em 23 de abril, a OMS disse que não 
há relação entre a doença e as va-
cinas utilizadas contra a COVID-19.

SINTOMAS E TRATAMENTOS
Os pacientes da hepatite aguda 

apresentaram sintomas gastroin-
testinais e icterícia (quando a pele 
e a parte branca dos olhos ficam 
amareladas).

O tratamento atual busca ali-
viar os sintomas e estabilizar o pa-
ciente se o caso for grave. As reco-
mendações de tratamento deverão 
ser aprimoradas, assim que a ori-
gem da infecção for determinada.

Os pais devem ficar atentos aos 
sintomas, como diarreia ou vômito, 
e aos sinais de icterícia. Nesses ca-
sos, deve-se procurar atendimento 
imediatamente. Um detalhamento 
dos sintomas da doença pode ser 
encontrado no site da Opas.

Com apenas dois inscritos, prefeitura prorroga 
inscrições para contratação de médicos

Raquel Konrad
Foram prorrogadas até esta 

sexta-feira, 20/05, as inscrições do 
processo seletivo para contratação 
de médicos plantonistas (clínicos 
gerais) e pediatras, que serão lo-
tados na secretaria municipal de 
Saúde. O objetivo é ampliar a quan-
tidade de profissionais na UPA 24h.

A prorrogação é resultado da 
baixa procura. Conforme a prefei-
tura, até agora a prefeitura recebeu 
apenas duas inscrições. O edital 

prevê o regime de 200 horas men-
sais e o salário é de R$ 20.446,09.

As inscrições serão recebidas 
via e-mail inscricaopss@bento-
goncalves.rs.gov.br, até as 17h, ou 
presencialmente pela Comissão 
Designada, junto à Secretaria de 
Administração do Município de 
Bento Gonçalves localizada na 
rua Marechal Deodoro, 70, Centro 
(Prédio da Prefeitura), nos se-
guintes horários: 9h às 11h e das 
13h30 às 16h.
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Divulgação

Eduarda Bucco
Desde 1991, os jovens agri-

cultores gaúchos são represen-
tados pela Comissão Estadual de 
Jovens. Mas foi nos últimos anos 
que o grupo passou a ganhar 
ainda mais força. Na região da 
Serra Gaúcha, os novos agricul-
tores contam com a representa-
tividade da Juventude Rural, da 
Regional Sindical Serra, um dos 
braços da Federação dos Tra-
balhadores na Agricultura no 
Rio Grande do Sul (FETAG-RS). 
“Entre 2014-2015 passamos a 
realizar mais eventos, mais for-
mações. Os jovens passaram a 

Em busca de visibilidade

Em Brasília, jovens agricultores da Serra Gaúcha mostram 
sua força e seu desejo de fomentar sucessão familiar
Cerca de 30 jovens 
da região, incluindo 
de Bento Gonçalves, 
estiveram visitando o 
Congresso Nacional na 
última semana, para 
entregar uma Carta 
Aberta da Juventude 
Rural. O objetivo é 
buscar apoio para 
novas políticas públicas 
em prol da agricultura 
familiar e dos jovens no 
campo

se mobilizar mais”, relata uma 
das coordenadoras de jovens da 
regional Serra, Mariana Caroline 
Marcon. 

Na última semana, no dia 
11/05, o grupo fez história. Cer-
ca de 30 jovens de diversas ci-
dades da região, incluindo Ben-
to Gonçalves, foram a Brasília 
entregar uma Carta Aberta aos 
deputados e senadores. Os agri-
cultores foram recebidos pelos 
deputados federais gaúchos Hei-
tor Schuch, Elvino Bohn Gass e 
Dionilso Marcon e também pelo 
senador Paulo Paim. “Um gran-
de dia para a agricultura, para a 
juventude regional, estadual e 
nacional”, escreveu o grupo nas 
redes sociais. 

Na carta, os jovens ressal-
taram sua importância no meio 
rural e solicitaram valorização 
e ações públicas em prol da ju-
ventude rural. “Somos jovens 
agricultores familiares, prota-
gonistas do meio rural em que 
vivemos, sucessores das pro-
priedades rurais, da cultura, dos 
costumes e tradições de nossos 
pais e antepassados. Somos pro-
dutores de alimentos, responsá-
veis pela diversidade de culturas 
que vão às mesas da população, 
como hortaliças, legumes, fru-
tas, produtos de origem animal, 
produtos de agroindústrias fa-
miliares, entre outros, totalizan-
do cerca de 70% dos alimentos 

consumidos no país, conforme 
dados do IBGE”, destacaram.

Na oportunidade, o grupo 
também entregou uma carta 
da Regional Sindical Serra e 
da Escola Família Agrícola da 
Serra Gaúcha (Efaserra), solici-
tando apoio do Poder Público. 
No documento da Efaserra, a 
escola relata a dificuldade de 
estimular jovens a continuarem 
estudando após o Ensino Médio, 
tendo em vista que “tecnologias, 
processos de mecanização, ado-
ção de modelos agroecológicos 
e mais saudáveis ao planeta 
exigem permanente aprendiza-
do”. Por isso, pedem agilidade 
na aprovação de projetos em 
tramitação no Congresso Nacio-
nal que buscam ofertar Ensino 
Superior gratuito a estudantes 
egressos da educação do cam-
po, “ofertada em instituições 
credenciadas”. 

A IMPORTÂNCIA DA 
REPRESENTATIVIDADE
Em 2018 e 2021, a Juventu-

de Rural Serra realizou seus pri-
meiros encontros regionais de 
jovens, a fim de integrar os novos 
agricultores e possibilitar que co-
nheçam diferentes realidades. “É 
uma oportunidade que os jovens 
têm de trocar ideias, ajudar a 
resolver os desafios nas proprie-
dades, se reconhecer enquanto 
sujeitos do campo e fazer a dife-
rença. Toda juventude trabalha-
dora rural pode fazer parte, seja 
sindicalizado, ou não”, comenta a 
coordenadora Mariana. 

O objetivo é promover o ter-
ceiro encontro regional da Serra 
em novembro. “No segundo en-
contro, no ano passado, fizemos 
uma parceria com o ‘Mão Amiga’, 
do frei Jaime Bettega, quando pu-
demos refletir sobre quem somos 
e quais são os nossos objetivos. A 

partir disso, construímos nossa 
carta da Juventude Rural, que foi 
entregue na semana passada em 
Brasília”, conta. 

No total, a FETAG conta com 
23 regionais, com comissão de jo-
vens bastante fortalecidas. Desde 
a criação da comissão estadual, 
os jovens foram protagonistas 
para a criação de diversas políti-
cas públicas no campo. Ao longo 
dos anos, foram realizadas mar-
chas, encontros, festivais e cursos 
de formação. Com frequência, o 
grupo da Serra se reúne de forma 
presencial ou on-line para pres-
tar apoio um ao outro e fortalecer 
os laços. 

“Nós juntamos forças para 
mostrar que somos protago-
nistas e que gostaríamos de ser 
ouvidos. Estamos dispostos a 
contribuir para fazer a diferença 
no campo e na sociedade”, afirma 
Mariana. 

E os resultados das últimas 
ações e da viagem até Brasília já 
podem ser percebidos. O grupo 
tem alcançado, passo a passo, 
mais visibilidade para os jovens 
do campo. “A expectativa é que 
se abram muitas portas para nós. 
Que possamos qualificar ainda 
mais o nosso trabalho e mostrar 
que estamos preparados para 
ocupar espaços de liderança. Te-
nho certeza que essa juventude 
[de hoje] está mais preparada 
ainda e que servirá de inspiração 

para muitos outros [jovens agri-
cultores]”, comemora.

SUCESSORES DO CAMPO, 
DA CULTURA E  TRADIÇÕES 
Apesar do grupo numeroso 

e unido na Serra Gaúcha, ainda 
são muitos jovens que preferem 
seguir outros caminhos e acabam 
não dando continuidade à agroin-
dústria da família. Incentivar esse 
público é um dos principais obje-
tivos da Juventude Rural. 

Conforme a coordenadora 
Mariana, em muitos casos não 
se trata da falta de vontade dos 
jovens, e sim do pouco espaço 
oferecido pelas famílias. “Muitos 
não conseguiram ter nem sequer 
um espaço de fala. É uma ques-
tão complicada que envolve mui-
tas gerações. Às vezes, na mesma 
propriedade, há os avós, os pais 
e os filhos. São vivências diferen-
tes e o jovem acaba não tendo 
a oportunidade de participar”, 
analisa. 

Mesmo assim, o cenário pare-
ce ter se mostrado favorável nos 
últimos anos. Muitos, inclusive na 
região, já são responsáveis pela 
administração dos negócios e da 
realização das feiras nas cidades. 
“Não é sobre achar culpados, mas 
sobre pensar em conjunto para 
que haja uma continuidade. Per-
cebemos que a juventude está 
mais empoderada e empenhada 
em encontrar soluções para per-
manecer no meio rural”, finaliza. 
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Onda de frio

Eduarda Bucco
Nesta semana Bento Gonçal-

ves registrou os primeiros dias de 
frio mais intenso do ano, que ante-
cedem a chegada do inverno. Du-
rante a madrugada de terça-feira, 
17/05, moradores chegaram a re-
gistrar chuva congelada na cidade. 
Com o início da frente fria, o Poder 
Público municipal já começa a se 
preparar para prestar suporte às 
pessoas e famílias mais vulnerá-
veis – principalmente àquelas em 
situação de rua. 

De acordo com dados do Ser-
viço Especializado em Abordagem 
Social (SEAS), Bento Gonçalves 
tem, atualmente, 98 usuários ati-
vos em situação de rua. Desses, 
49 estariam sob proteção social 
do Auxílio Brasil, benefício do Go-
verno Federal, substituto do Bolsa 
Família, destinado a famílias em 
situação de pobreza e de extrema 
pobreza.

Conforme o secretário-adjunto 
de Esportes e Desenvolvimento 
Social (SEDES), Wagner Dalla Val-
le, o município já está realizando 
abordagens noturnas, com o in-
tuito de identificar esses usuários, 

Bento inicia ações para acolher as cerca 
de 100 pessoas em situação de rua 
Equipes da prefeitura 
já estão abordando 
moradores de rua 
para entender 
suas realidades e 
encaminhá-los para os 
serviços de acolhimento 

entender suas realidades e neces-
sidades, e encaminhá-los para os 
serviços de acolhimento. “Também 
estaremos nas ruas com alimentos 
e cobertores nas noites de frio mais 
intenso”, afirma. 

Bento conta, desde 2019, com 
a Casa de Passagem, localizada na 
rua Francisco Navarini, 136, bairro 
Maria Goretti. No local podem ser 
acolhidas até 25 pessoas, sejam 
moradores de rua ou pessoas que 
estejam de passagem pelo muni-
cípio e que não tenham onde se 
abrigar. Além de um local quente 
e confortável para passar a noite, 
os acolhidos podem utilizar o es-
paço para se alimentar, tomar ba-
nho, receber roupas quentes, lavar 
roupas e, ainda, serem inseridos 
nas políticas públicas. O objetivo 
também é auxiliá-los a se reinseri-
rem na sociedade e a reconquista-
rem direitos básicos. O período de 
permanência no local é das 19h às 
7h, mas foi estendido nesta sema-
na devido às baixas temperaturas. 
Agora, o espaço receberá pessoas 
durante 24h.

Conforme dados da SEDES, de 
janeiro até esta semana de maio, 
180 pessoas já utilizaram o serviço 
da Casa de Passagem. “Atualmente 
temos 10 pessoas utilizando o es-
paço”, revela o secretário-adjunto. 
“A população pode nos auxiliar in-
formando onde essas pessoas [de 
rua] podem ser encontradas, para 
que possamos abordá-las”, solicita. 

Para mais informações sobre 
a Casa de Passagem e as ações do 
Poder Público em relação aos mo-

radores em vulnerabilidade social, 
o contato é o (54) 3055 7337 ou o 
(54) 3055 7357 (CREAS). 

CAMPANHA DO AGASALHO
Outra frente importante na 

administração pública, abraçada 
pelo Gabinete da Primeira-dama, 
é a Campanha do Agasalho. Neste 
ano, a iniciativa foi oficialmente 
lançada no dia 05/05, com uma 
novidade importante. Agora, o 
município conta com uma Central 
do Agasalho, localizada em anexo 
à secretaria de Finanças, na aveni-
da Osvaldo Aranha. Por meio dela, 
será possível arrecadar e doar aga-
salhos durante todo o ano. 

O espaço é uma facilidade 
principalmente para quem precisa 
retirar as doações. Todas as pesso-
as que estão no Cadastro Único da 
assistência social de Bento podem 
se dirigir ao local, de terça a quinta-
-feira, das 13h às 17h, e retirar as 
peças que necessitarem. O espaço 
conta com roupas e calçados de 
todos os tamanhos, além de cober-
tores, agasalhos, cobertinhas e rou-
pas para cães e gatos. 

Além da central, as pessoas 
podem deixar suas doações em 
pontos específicos como prefeitu-
ra, Câmara de Vereadores, Com-
plexo Administrativo, escolas e 
empresas. As doações também se-
rão distribuídas nos bairros e em 
ações específicas da administração 
municipal. Já as peças destinadas 
aos pets serão encaminhadas para 
o Departamento de Bem-Estar Ani-
mal, para entrega aos animais que 
necessitarem. 
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Vítima identificada 
como Marcos 
Vinicius Burgos, de 
23 anos, foi morta 
na segunda, 16/05, 
na avenida Alviazul

Reprodução/WhatsApp

Segurança

Homem é morto a tiros no São João

Mais um homicídio foi regis-
trado na tarde de segunda-feira, 
16/05, em Bento Gonçalves. Um 
homem de 23 anos, identificado 
como Marcos Vinicius Burgos 
Martins, foi morto por disparos 
de arma de fogo na avenida Al-
viazul, no bairro São João.

Conforme informações da 
Polícia Civil, a vítima seria de 
outro estado e estaria há pouco 
tempo em Bento. Ele já estaria  
sendo investigado pela polícia.

 No dia do crime, o homem 
estava em via pública junto com 
o filho e um primo, quando um 

veículo Gol, de cor branca, teria 
se aproximado, com três indiví-
duos. Dois deles teriam efetua-
do os disparos contra a vítima, 
que veio a óbito ainda no local. 
Filho e primo passam bem.

Esse é o sétimo homicídio 
registrado neste ano em Bento.

Homem é preso 
por abuso sexual

Segundo informações da Po-
lícia Civil, após denúncia de uma 
adolescente, um homem de 32 
anos foi preso preventivamente 
no último sábado, 14/05, pelo 
crime de abuso sexual contra as 
duas filhas em Bento Gonçalves.

A prisão preventiva foi repre-
sentada pela delegada titular da 
DEAM de Bento Gonçalves e defe-
rida pela 2ª Vara Criminal.

Após saber da denúncia, o 
homem fugiu para Francisco Bel-
trão/PR, onde foi capturado com 
apoio do Centro Integrado de 
Operações de Fronteira (CIOF), 
da DEAM de Francisco Beltrão/
PR e da Agência de Inteligência 
do 21° Batalhão da Polícia Militar 
do Paraná.

Na noite de sábado, 14/05, 
por volta de 20h20, o CIOp 
(Centro Integrado de Opera-
ções) da Brigada Militar (BM) 
recebeu diversos chamados in-
formandoque estava ocorrendo 
disparos de arma de fogo no 
bairro Jardim Glória em Bento 
Gonçalves.

Os policiais da Força Tática 
da BM deslocaram-se ao bairro, 
e realizaram buscas nas proxi-
midades. Durante a incursão 
policial, um indivíduo portando 
uma pistola, percebeu a presen-
ça policial e efetuou disparos 
de arma fogo contra os agentes, 
que revidaram. O homem foi 
atingido no braço e foi conduzi-

Após troca de tiros com policiais, 
homem é preso no Jardim Glória

do ao hospital pelo Samu.
Conforme a BM, o homem 

está cumprindo pena no regime 
semiaberto, com uso de torno-
zeleira eletrônica.

Foi apreendida uma pistola 
calibre 9mm com três carrega-
dores e vinte e oito munições do 
mesmo calibre, além de diver-
sas cápsulas deflagradas.

O local foi isolado até a che-
gada do IGP (Instituto Geral de 
Perícias) e o registro lavrado no 
plantão da DPPA (Delegacia de 
Polícia de Pronto Atendimento). 
O preso não corre risco, e per-
manece sob custódia do estado 
até a alta médica, para ser re-
conduzido ao sistema prisional.

Trabalhadores reconhecem
importância do Sitracom

A Diretoria do Sitracom enaltece os trabalhadores do setor moveleiro, que continuam acreditando e 
apoiando seu sindicato. O número de empregados do setor que procuraram a entidade para entregar 
o pedido de não contribuição foi consideravelmente menor do que no ano anterior. “Entendemos que 
a redução em 30% no número de pedidos, em relação ao ano passado, é uma forma do trabalhador 
reconhecer a importância do sindicato na vida do trabalhador. Os acordos trabalhistas revelam que 
sem a representação da coletividade as conquistas não acontecem”, ressalta a presidente da Sitracom, 
Adriana de Assis.
AA consciência da importância da contribuição sindical por parte do trabalhador também é um 
reconhecimento ao trabalho que o sindicato realiza, ressalta o vice-presidente da entidade, 
Alexandro Giuriatti da Silva.

O Sitracom alterou a forma 
de desconto, que passa a ser 
mensal e não acumulativa 
em três parcelas anuais. 
Dessa forma, o trabalhador 
consegue manter a 
contribuição por ter um 
valorvalor simbólico em relação 
aos benefícios que 
representa.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
“O BRASIL DE VOLTA PARA OS TRABALHADORES”
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Maioria das siglas já 
trabalha em nomes 
para concorrer a 
cargos de deputados 
estaduais e federais, 
que buscam 
representar a Capital 
do Vinho. Vereadores, 
ex-prefeitos e ex-
secretários municipais 
estão cotados para 
disputar vagas. Confira 
levantamento do 
SERRANOSSA feito com 
os partidos locais. 

Eleições 2022

Possíveis pré-candidatos de Bento 
começam a ser divulgados pelos partidos

Raquel Konrad
Há décadas Bento Gonçal-

ves não tem um representante 
na Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul e, graças a uma 
licença do deputado Danrlei de 
Deus (PSD), apenas recentemente 
a cidade contou com um parla-
mentar na Câmara Federal, o de-
putado Paulo Caleffi (PSD). Agora, 
partidos se articulam para tentar 
eleger um representante local nas 
eleições de outubro. Embora as si-
glas tenham até as 19h do dia 15 
de agosto para homologarem seus 
candidatos, muitos já se mobili-
zam na região ou ainda cogitam 
nomes para a disputa dos cargos. 

As convenções partidárias podem 
ser realizadas de 20 de julho a 5 
de agosto. 

O SERRANOSSA fez um le-
vantamento entre os partidos de 
Bento Gonçalves cadastrados no 
site do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) sobre os possíveis nomes 
cotados para disputar as cadeiras 
de deputados estaduais e federais. 

O Partido Social Democrático 
(PSD) divulgou que o atual verea-
dor de Bento Gonçalves Rafael Fan-
tin é pré-candidato a deputado es-
tadual e o empresário Paulo Caleffi 
deve buscar uma vaga na Câmara 
dos Deputados. Segundo o vice-
-presidente do partido, Luis Henri-
que Castro da Rocha, além desses, 
na região, a sigla deve contar com 
nomes de Veranópolis, Nova Prata, 
Caxias, Farroupilha para a vaga na 
Assembleia Legislativa. 

O Republicanos afirma que 
duas pessoas colocaram os seus 
nomes à disposição do partido: 
a jovem Letícia Bonassina, para 
federal, e o empresário Volmar 
Giordani para estadual. Porém, 
segundo Aline Poder Rodrigues 
Barbosa, que preside a sigla no 
município, a definição dos nomes 
depende da aprovação da estadual 
do partido.

O Progressistas tem o ex-
-prefeito de Bento Gonçalves Gui-
lherme Pasin como pré-candidato 
à Assembleia Legislativa. Ao con-
firmar a pré-candidatura, Pasin 
destacou que o PP local irá focar 

na vaga estadual nas eleições des-
te ano. 

Já o Partido da Social Demo-
cracia Brasileira (PSDB) de Bento 
Gonçalves não definiu se terá can-
didatos próprios. De acordo com 
o presidente da sigla, Henrique 
Nuncio, o partido irá apoiar a can-
didatura de Guilherme Pasin (PP) 
para a Assembleia Legislativa. “O 
PSDB local não terá candidaturas 
da legenda, mas possuiremos uma 
candidatura local da situação do 
governo que possui todas as ca-
racterísticas que atendem nossa 
ideologia e com potencial eleito-
ral, que é o Pasin”, disse. O partido 
ainda trabalha para uma possível 
candidatura do ex-prefeito Aido 
Bertuol para deputado federal.

O Partido Democrático Traba-
lhista (PDT), através de seu presi-
dente, Rivelino Soares, confirma 
que a sigla trabalha em dois no-
mes para concorrer a deputado fe-
deral: o atual vereador José Gava, 
e o ex-secretário municipal, César 
Gabardo. Já para a vaga estadual, 
o PDT trabalha com os nomes do 
vereador Ivar Castagnetti e tam-
bém da atual diretora da Abraçaí, 
Eliane Casagrande, que também 
concorreu à vice-prefeita na últi-
ma eleição municipal. Além des-
ses nomes, o PDT também cogita o 
nome do empresário Juarez Piva, 
que concorreu a prefeito em 2012. 
“Estamos avaliando internamente 
e em breve vamos decidir”, desta-
cou Rivelino.

O Partido Liberal (PL), através 
de seu presidente, Evandro Spe-
ranza, avalia sua própria candida-
tura à Assembleia Legislativa. “Se 
o [ex-prefeito] Alcindo Gabrielli 
(MDB) for o candidato do MDB 
a deputado estadual eu não vou 
concorrer”, destacou Speranza. 

Já o ex-prefeito de Bento, Al-
cindo Gabrielli, do Movimento De-
mocrático Brasileiro (MDB), disse 
estar descartada sua candidatura 
a deputado estadual. Ele também 
afirmou que o partido ainda está 
definindo junto à executiva es-
tadual nomes para representar 
Bento. 

O Podemos já ventilou seus 
possíveis candidatos: o delegado 
e presidente do partido, Álvaro 
Becker, é pré-candidato à vaga na 
Assembleia Legislativa, enquanto 
a empresária Débora Bibiano é 
pré-candidata à vaga de deputada 
federal. 

O Partido Socialista Brasileiro 
(PSB), através de seu presidente 
Pedro Luis Soliman, aponta que o 
partido de Bento terá candidatos 
ao Legislativo estadual e federal, 
porém os nomes somente serão 
divulgados após a convenção. 

O Partido dos Trabalhadores 
(PT) afirmou que ainda não estão 
definidos os candidatos. De acor-
do com Marlene Maria Marsango, 
que preside o partido em Bento, 
até o prazo final das homologa-
ções – 15 de agosto –, a sigla irá 
comunicar os nomes.  

Prefeito cassado
Alex Carniel assume secretaria 
de Obras de Garibaldi

O prefeito de Garibaldi, Sérgio 
Chesini, anunciou na semana pas-
sada a nomeação do ex-prefeito 
Alex Carniel como secretário mu-
nicipal de Obras. Alex substituirá 
Ana Pauline Mombach, que estava 
à frente da pasta.

Carniel foi cassado pelo Tri-
bunal Regional Eleitoral (TRE) em 
novembro do ano passado, após a 
constatação de irregularidades na 
campanha eleitoral. Mesmo com 
a defesa recorrendo da decisão, o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
manteve a cassação dele e do vice 
eleito em 2020, Sérgio Chesini. No 

dia 03/04, Chesini foi novamente 
eleito, desta vez como prefeito, nas 
eleições complementares de Gari-
baldi. Ele assumiu com o vice Va-
lério Sbeghen Mayer no dia 28/04.

Mesmo com a cassação e a ine-
legibilidade de Alex Carniel, o novo 
prefeito Chesini afirmou que a ini-
ciativa de o nomear para uma pasta 
municipal “é um reconhecimento à 
capacidade de liderança e gestão 
demonstradas por Alex no período 
em que ele governou o município”. 
A nomeação foi confirmada após 
consulta jurídica, que indicou não 
haver qualquer empecilho. 

Aeródromo de Bento
Obras do terminal de passageiros 
devem iniciar nos próximos meses

Foi divulgada no Diário Oficial 
do último dia 04/05, a empresa 
que será responsável pela obra 
do terminal de passageiros do ae-
ródromo de Bento Gonçalves. A 
Coimbra Engenharia e Gestão Ltda 
terá o valor de R$ 766.151,03 para 
executar o projeto – R$ 600 mil 
oriundos de emenda parlamentar 
e o restante será arcado pelo mu-
nicípio. O terminal terá 169,09m² 
e contará com salas de embarque e 
desembarque, recepção, setor ad-
ministrativo, banheiros, café e área 
para check-in.

De acordo com o secretário de 
Mobilidade Urbana e de Governo, 
Henrique Nuncio, houve a homolo-
gação do contrato e agora a muni-
cipalidade aguarda o depósito das 

garantias financeiras para a reali-
zação da obra e, por fim, a assina-
tura das partes e a autorização do 
início das obras pelo prefeito mu-
nicipal. “Todo esse processo deve 
levar em torno de 30 a 40 dias”, 
explica.

Para ele, a obra é uma “É uma 
troca de chaves”, que irá propor-
cionar bons negócios para Bento, 
inclusive a possibilidade da vinda 
de voos comerciais.
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Após dois anos, uma das maiores e mais charmosas feiras de joias 
folheadas e lingeries do Brasil, a Mostra Guaporé - Expocultural e 
Feira da Agroindústria Familiar, volta a ser realizada. A Associação 
Guaporé Pró-Eventos lançou nesta semana a edição de número 19 

e anunciou as datas da feira: 5, 6, 7 e 12, 13 e 14 de agosto no Autódromo Internacional Nelson 
Luiz Barro. Durante o evento, a diretoria também anunciou que a venda antecipada dos ingressos 
já começou, ao custo de R$ 5 até o dia 20 de maio. Após essa data os valores serão alterados para 
R$ 6 até o dia 17 de junho e, posteriormente, R$ 7 até 15 de julho.

Mostra GuaporeFestival Colonial Italiano
Tradicional e muito apreciado pela comunidade e turistas, o Festival 
Colonial Italiano de Garibaldi retorna após dois anos. Marcado para os 
dias 21 e 22 de maio, o evento reúne a gastronomia típica italiana nos 
Pavilhões da Fenachamp. No sábado, o evento inicia a partir das 19h 
e, no domingo, a partir das 11h30. Os ingressos custam R$ 60 (adul-
to) – para quem tem de 7 a 12 anos custa R$30 e crianças até 6 anos 
pagam R$ 10. O público pode adquirir os ingressos com os integrantes 
da Associação dos Veteranos de Garibaldi.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 28

TFA
ZIGUEZAG

UE
MURMURAR

MEETMALA
PROLBIS
ARIDEM

GRAMPOPC
AAOAAA
NENP

AJEM
GANHARPI

EARENAS
ANDECRA

D

SERIEDA
DE

BEIJARAZ

Ruído do
voar do
inseto

Divisões 
do tempo

astrológico

Em (?) 
de: em

favor de

Instalação
ilegal feita
em tele-

fones

A de Pelé
ficou

famosa
(fut.)

Código 
da pilha
palito

Sílaba de
"tenente"

Parceiro 
da dama 
de honra

O objetivo
de quem
joga na
loteria 

Letra não
usada

antes do
"P"

"(?) I Love
Her", mú-
sica dos
Beatles

Menor
Estado do
Sudeste
(sigla)

Primeira e
última

letras do
alfabeto

Meio ideal para a
reprodução do

mosquito da dengue
Povo do deserto

Roubo
Luta arma-

da entre
países

Asseme-
lhar-se 
Mineral

das praias

Coritiba
(fut.)

Tipo de
costura

Da mesma
maneira

Birra 
(fam.)

O picadei-
ro do circo 

(pl.)
Ofertei

Gravidade; 
importância
Tocar com
os lábios

Radiano
(símbolo)

Para o; em
direção a
Prefixo de
"entalar"

Pessoa
chata (gír.)
De novo;
outra vez

Lipoaspi-
ração
(red.)

Falar em
voz baixa
Encontrar,
em inglês

3/aaa — and. 4/meet. 5/pajem. 6/beijar. 10/zigue-zague.

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

Para celebrar o Dia do Vinho, comemorado no dia 5 de ju-
nho, a União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra) vai brin-
dar seis apreciadores com vinhos brasileiros durante um 
ano inteiro. Serão 72 garrafas de vinhos e espumantes – seis 
por mês – de diversas regiões produtoras do país para cada 
contemplado. Para participar da campanha ‘Se tem brinde, 
tem vinho brasileiro’ basta responder a pergunta ‘Se tem vi-
nho brasileiro, tem o quê?’ em um vídeo de até um minuto, 
postar nas suas redes sociais, marcar a @uvibra_ e usar a 
hashtag #diadovinhobrasileiro.Os autores das seis respostas 
mais criativas receberão os rótulos em casa de junho de 2022 
a maio de 2023. A promoção segue até o dia 5 de junho. 

Vinho de graca por um ano Troca de cartoes
Durante 2 horas da última segunda-
-feira, 16/05, 97 empreendedores de 
56 empresas da indústria, comércio 
e serviços, participaram do Projeto 
Troca de Cartões promovido pelo 
Sindilojas Jovem Regional Bento. O 
evento foi realizado na Bodega Ot-
tone. Foram 970 dinâmicas de mesa 
inteira, além de todo networking ge-
rado durante o encontro. O resultado 
superou a expectativa e gerou inte-
resse na próxima edição, que deverá 
ocorrer em 2023.

´

´

~

Fotos: Tamar Peretti
Eduarda Bucco

Solange Rossetti
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A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves

 FA
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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 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

Mais de 50 itens 
a preço único.

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.

LANÇAMENTO
NO BAIRRO
MARIA GORETTI
2 dormitórios com 
52m² a 57m²
Rebaixe em gesso
Esperas para água
quente e split 
Churrasqueira 
BBox de garagem 
Piso em todos os
ambientes 
Opção de sacada
aberta e suíte 

Consulte valores
e condições
especiais

2014
2019
2015
2013
2015
2020
0KM0KM
2018
2022
2017
2020
2021
2021
20222022
2021
2016
2021
2014

CIVIC 2.0 LXR AUTOMÁTICO
COMPASS LONGITUDE 2.0 DIESEL
FRONTIER 2.5 SV ATTACK DIESEL
HILUX SW4 3.0 SRV 4X4 
HILUX CD LIMITED 4X4 DIESEL
HILUX 2.8 SR CD 4X4 DIESEL
L200L200 TRITON SAVANA 4X4 DIESEL 
PAJERO FULL 3.2 DIESEL
PULSE 1.3 DRIVE AUTOMÁTICO
RANGER 2.3 XLT CD GASOLINA
SAVEIRO 1.6 CS TRENDLINE
S10 HIGH COUNTRY CD 2.8 DIESEL
STRADA CS 1.3 FREEDOM
STSTRADA CD 1.3 FREEDOM
TRACKER 1.2 PREMIER 
TRACKER LT 1.8 AUTOMÁTICA
HONDA/PCX 150 SPORT ABS 
HONDA/CB 500

CINZA
BRANCA
BRANCA
PRETA
BRANCA
VERMELHA
BBRANCA
CINZA
BRANCO
CINZA
VERMELHA
BRANCA
CINZA
PPRATA
PRETA
BRANCA
PRATA
BRANCA

ARADO 02 DISCOS
PULVERIZADOR 300 LITROS
RASPO BASCULANTE 1,50
RASPO TRANSP. TRASEIRO 1,30
ROÇADEIRA LAVRALE 1,20 540RPM
ROTATIVA MECRUL 1,60 540 RPM

USADO
USADO
NOVO
NOVO
NOVA
USADA

2014
2013
2019
2018
2017
2021

NNOVO

NOVO
2019

NOVO
NOVO
2014
2016
20102010
2017

AGRALE 5075 4X4
AGRALE 4230 4X4
ANTONIO CARRARO MAJOR 5800
ANTONIO CARRARO TIGRONE  5800
LANDINI 45 CV
LS 65 CV CABINADO NOVO
MMASSEY FERGUSON 4707 NOVO
MASSEY FERGUSON 35 X
NEW HOLLAND TT55 
 VALTRA A73 FRUTEIRO 237 HORAS
YANMAR SOLIS 80CV NOVO
YANMAR SOLIS 26CV  NOVO
YANMAR 1145 4X4 1.500 HORAS
YYANMAR 1055 570 HORAS
YANMAR 1055 4X4 3.200 HORAS
MICROTRATOR YANMAR 12 CV 
COM ENXADA ROTATIVA 

PRATA
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
AZUL
AZUL
VERMELHOVERMELHO

AZUL
AMARELO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHOVERMELHO
BRANCO
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SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

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

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

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

Bento Gonçalves

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

RETIFICAÇÃO 01 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 007/2022
OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, tipo: menor preço por item. Objeto: aquisição de materiais 
eletroeletrônicos para uso das secretarias municipais de Monte Belo do Sul – 
RS – Conforme Termo de Referência (Anexo I). As datas relativas à sessão 
de disputa são as seguintes: - Recebimento das Propostas: a partir das 8h do 
dia 16/05/2022, até as 8h do dia 01/06/2022. - Abertura das Propostas: a 
partir das 8h01min do dia 01/06/2022 - Início da sessão de disputa de Preços: 
àsàs 10h do dia 01/06/2022. Retificação 01/2022 na íntegra encontra-se 
disponível nos sites: https://www.montebelodosul.rs.gov.br e 
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/. Informações adicionais pelo 
telefone: (54) 3457 2051.

PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará PREGÃO 
ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS, tipo: menor preço por item. 
Objeto: aquisição de materiais de limpeza, destinados às secretarias 
municipais de Monte Belo do Sul – Conforme Termo de Referência (Anexo 
I). As datas relativas à sessão de disputa são as seguintes: - Recebimento das 
Propostas: a partir das 8h do dia 23/05/2022, até as 8h do dia 02/06/2022 - 
Abertura das Propostas: a partir das 8h01min do dia 02/06/2022 - Início da 
sessãosessão de disputa de Preços: às 10h do dia 02/06/2022. Referência de tempo: 
Horário de Brasília (DF) Local: http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ . Informações adicionais pelo 
telefone: (54) 3457 2051.

PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022- REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, tipo: Menor Preço por item. Objeto: Aquisição de 
medicamentos de uso humano, para a Secretaria Municipal da Saúde de 
Monte Belo do Sul – RS. As datas relativas à sessão de disputa são as 
seguintes: - Recebimento das Propostas: a partir das 8h do dia 23/05/2022, 
até as 8h do dia 03/06/2022 - Abertura das Propostas: a partir das 8h01min 
do dia 03/06/2022. - Início da sessão de disputa de Preços: às 10h do dia 
03/06/2022.03/06/2022. Referência de tempo: Horário de Brasília (DF). Local: 
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/. Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. 
Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051. 

Monte Belo do Sul, 20 de maio de 2022. 

ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal

CURSO
GRÁTIS
DE COSTURA
INDUSTRIAL 

INÍCIO DAS AULAS: IMEDIATO
HORÁRIO: de segunda a sexta-feira,
das 7h às 12h e das 13h às 17h 
REQUISITOS: vontade de aprender
a costurar e de ter uma profissão

Interessados devem enviar currículo para o e-mail 
pessoal@gdom.com.br ou comparecer na Malhas G'Dom
(Rua Tietê, 568 B.Imigrante), de 2ª a 6ª feira em horário comercial.VAGAS LIMITADAS

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022 – Objeto: contratação de 
empresa para a prestação de serviços técnicos especializado em psicologia, 
20 horas semanais, na Unidade Básica de Saúde do Município de Santa 
Tereza-RS. Data de abertura: 02/06/2022, às 9h.

EDITALEDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2022 – Objeto: contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de lavagem de veículos 
leves e pesados das Secretarias e do Gabinete do Município de Santa 
Tereza/RS. Data de abertura: 06/06/2022, às 9h.

EDITALEDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 018/2022 – Objeto: Contratação 
de empresa para prestação de serviços de inseminação artificial em bovinos 
e suínos pertencente aos agricultores do município de Santa Tereza/RS. 
Data de abertura: 07/06/2022, às 9h. 

EDITALEDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº003/2022 – Objeto: contratação de 
instituição financeira para processamento e gerenciamento da folha de 
pagamento dos servidores públicos do município de Santa Tereza, com 
exclusividade, pelo período de 60 (sessenta) meses, em conformidade com 
as disposições do edital, bem como as expressas na LEI Nº 8.666/93. Data 
de abertura: 24/06/2022, às 9h.

Santa Tereza/RS, 20 de maio de 2022. 

Gisele CaumoGisele Caumo
Prefeita Municipal
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Curso de Arquitetura e Urbanismo da UCS Bento

No último dia 12, no CIC de 
Bento Gonçalves, foi realizada uma 
reunião para demonstração dos 
resultados da disciplina de Atelier 
de Arquitetura e Urbanismo VI, do 
Curso de Arquitetura e Urbanismo 
do Campus da Região dos Vinhedos 
da Universidade de Caxias do Sul 
para o Grupo Temático de Urbanis-
mo, Mobilidade Urbana e Infraes-
trutura do Bento + 20.

O Grupo Temático, durante a 
elaboração do Masterplan do Ben-
to + 20, estabeleceu entre outras 
diretrizes, aquela que foi chamada 
de Parque Lago do Progresso, com 
o intuito de ampliar a oferta de 
espaços públicos para o convívio 
comunitário e transformar essa co-
nhecida área num parque urbano 
e seu consequente aproveitamento 
com viés turístico e cultural, ser-
vindo como um ponto de conexão 
intermodal de transporte. 

A participação da UCS no Gru-
po Temático propiciou que se es-
tabelecesse a solicitação do desen-
volvimento de um banco de ideias 
para a elaboração de um Termo de 
Referência para um futuro concur-
so nacional de projetos profissio-
nais de Arquitetura e Urbanismo 
para o parque. 

Durante o segundo semestre 
de 2021, duas turmas de Atelier de 
Arquitetura e Urbanismo VI, com os 
professores André Melati, Daniel 
Eduardo Reimann, Paulo Rogério 
De Mori e Rafael Brenner da Rosa 
e 48 alunos, desenvolveram pro-

Alunas apresentam projetos para o Grupo 
Temático de Urbanismo, Mobilidade 
Urbana e Infraestrutura do Bento + 20

postas para o Lago da Fasolo e seu 
entorno que, nesta reunião, foram 
demonstradas para os integrantes 
do Bento + 20.

As alunas Bruna Dias Tresol-
di, Giovana Baggio e Julia Matiello 
apresentaram o trabalho desenvol-
vido durante o semestre. Elas foram 
acompanhadas pelo professor An-
dré Melati, que, por sua vez, relatou 
o trabalho da disciplina e a disponi-
bilidade desta, do curso de Arqui-
tetura e Urbanismo e da UCS para 
continuar abordando temas neces-
sários para o município e transfor-
madas em diretrizes no Masterplan 
do Bento + 20, contribuindo para a 
sociedade, melhorando a formação 
dos alunos e, desta forma, cum-
prindo o papel da Universidade de 
Caxias do Sul, como universidade 
comunitária na sua região.

As principais ideias elabora-
das e constituintes dos trabalhos 
dos alunos para o Parque Lago do 
Progresso, serão organizadas para 
serem disponibilizadas para o Mas-

terplan do Bento + 20 e para a pró-
pria cidade. 

O Campus Bento da UCS ofe-
rece o curso de Arquitetura e 
Urbanismo com modernos labo-
ratórios, professores qualifica-
dos e um ambiente diferencia-
do, visando a proporcionar uma 
formação condizente com as 
necessidades do mercado. Vem 
pra UCS!

Um dos projetos apresenta-
dos pelas alunas da UCS foi 
o Parque Lago do Progresso

D
ivulgação
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Vestibular UCS: 
Prova on-line todas as segundas e quintas

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

Com mais de 100 mil pessoas forma-
das, a UCS tem como missão fundamental 
contribuir com a realização de propósi-
tos de vida. Seja o protagonista da sua 
história: estude na UCS!

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

Vestibular de Inverno 2022 - 
Prova presencial dia 12/06!

Dia 12 de junho tem 
Vestibular de Inverno na 
UCS!!! E as inscrições já es-
tão abertas!!!

Previsto para ocorrer 
nas oito unidades univer-
sitárias, o processo sele-
tivo confirma o retorno à 
presencialidade, processo 
implementado pela Institu-
ição no primeiro semestre 
com a retomada das disci-
plinas. 

O Vestibular de Inverno 
2022 terá provas para to-
dos os cursos, com proces-
so seletivo para Bacharela-
dos – incluindo o curso de 
Medicina -, Licenciaturas e 
Tecnologias. Para o ingres-
so no curso de Medicina, a 
prova será aplicada apenas 
no Campus-Sede, em Caxias 
do Sul.

A UCS Bento está com as inscrições abertas para 
o Processo Seletivo do Mestrado em Engenharia e 
Ciências Ambientais. Os interessados deverão se 
inscrever até 29 de julho.

O Processo Seletivo ocorrerá entre 4 e 12 
de agosto, seguido de divulgação dos resultados 
preliminares no dia 8 do mesmo mês e do resultado 
final no dia 12. Já o período de matrículas ocorrerá de 
17 a 18 de agosto.

Interessado em dar um passo 
além na sua carreira? Então a UCS é 
o lugar certo pra você! 

Com especializações em diversas 
áreas, aqui você encontra o curso 
ideal para você se destacar no mer-
cado e ainda tem a oportunidade de 
ganhar uma Smart Speaker Google!

É isso mesmo, o Nest Mini seg-
unda geração é o presente que você 
recebe ao se matricular e frequentar 
as aulas de uma Pós Lato Sensu. 

Confira todas as nossas 
opções de Especialização e 

inscreva-se: www.ucs.br/site/es-
pecializacao, ou converse com a 
área comercial através do whats 

(54)  99653.3184

Saiba mais conversando com a nossa área comercial através dos números de WhatsApp:  
(54) 9 9626-2771 ou  (54) 9 9919-3141, ou em ucs.br/vestibular.

Cursos na área de Gestão e Negócios 
com inscrições abertas

Negociação de Alta 
Performance: Turma 2: O curso, 
previsto para acontecer de 6 
a 20 de junho, é destinado aos 
profissionais das áreas de vendas, 
compras, RH e financeiro, a todos 
os profissionais que realizam 
ou participam de Negociações 
e queiram aprimorar suas 
habilidades.

Entre os objetivos estão 
preparar e capacitar profissionais 
de todas as áreas da empresa para 
atuarem com mais eficiência nas 
negociações do dia a dia.

Dicção e Oratória: Inicia em 
1° de junho, com carga horária de 
12 horas, com aulas às quartas e 
quintas-feiras, das 19h30min às 
22h30min. 

Entre os objetivos estão 
aprimorar as técnicas de 
expressão verbal e não verbal 
através de situações variadas da 
fala espontânea diante do público.

Vem para a UCS Bento! Aqui tem 
ARQUITETURA e URBANISMO!  

Estudar a arquitetura das edi-
ficações e dos ambientes em ge-
ral, criar projetos de elementos 
mobiliários, planejar a organiza-
ção espacial da paisagem, de se-
tores urbanos, bairros e regiões 
é o trabalho do Arquiteto e Urbanista.  

Se esse é seu objetivo de 
trabalho, vem pra UCS Bento! 
O campo de atuação dos graduados é 
amplo, podendo atender empresas pú-
blicas e privadas, consultorias e obras 
em geral. Também pode atuar na con-
cepção de objetos, especialmente mo-
biliários, programação visual, entre 
outras áreas. 

Mais informações e inscrições, acesse o QR-CODE 
ou entre em contato com a nossa área de Relações 
com o Mercado através do Whats (54) 99653.3184

Para essas e outras capacitações, informe-se e inscreva-se conversando com a área de Relações 
com o Mercado da UCS Bento, através do Whats (54) 99653.3184

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

Confira os cursos oferecidos no Campus Bento: Administração; Arquitetura e Urbanismo; Ciên-
cia da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Comércio Internacional; Design; Direito; 

Educação Física; Engenharia Civil; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; 
Farmácia; Fisioterapia; Gestão Comercial; Nutrição; Pedagogia; Processos Gerenciais e Psicologia.

Faça uma PÓS na UCS 
e ganhe um Google Nest Mini

Mestrado Profissional em 
Engenharia e Ciências Ambientais

Para mais informações sobre o curso 
converse com a gente através do Whats (54) 99919-3141, 
ou acesse o acesse o QR-CODE.
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Surgem oportunidades de cresci-
mento. No relacionamento, coloque 
seus planos em sintonia.

Touro – 21/04 a 20/05
Sorte nas finanças! Na paquera, mui-
tos momentos de descontração. A 
dois, sedução em alta. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Novidades mexem com sua rotina no 
trabalho. Nos assuntos do amor, seu 
brilho será notado.

Câncer – 21/06 a 21/07
Hora de analisar a vida profissional. 
Na relação, que tal confiar ao par seus 
medos e angústias? 

Leão – 22/07 a 22/08
Seus planos profissionais ganham 
força. Alguém novo agita a paquera. 
Clima esquenta a dois. 

Virgem – 23/08 a 22/09
Lembre-se de se divertir mais. Na pa-
quera, tudo flui. Na relação, faça pla-
nos para o futuro.
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Libra – 23/09 a 22/10
Ar otimista traz oportunidades profis-
sionais. Paquera avança um passo. A 
dois, romance no ar. 

Escorpião – 23/10 a 21/11
Família pede atenção. Na paquera, 
clima de mistério. No relacionamento, 
clima de aconchego. 

Sagitário – 22/11 a 21/12 
Depois do esforço, a grana chega. Na 
paquera, status pode mudar. Boa vibe 
para curtir a dois.  

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Boas chances de aumentar a renda. 
Na paquera, observe os sinais. A dois, 
romance e sedução.

Aquário – 21/01 a 19/02
Hora de encerrar ciclos. Alguém do 
passado surge. Na relação, ignore in-
terferências externas.

Peixes – 20/02 a 20/03
Não faltará determinação no trabalho. 
No amor, não tenha receio de decla-
rar a sua vontade.

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 8

Lentilha ao vinho

INGREDIENTES
- meio quilo de lentilha lavada, 
escorrida, demolhada
- meia garrafa de 
vinho tinto seco 360 ml
3 tabletes de caldo de carne
- 1 folha de louro
- 1 dente de alho inteiro
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 1 maço de salsa picada

MODO DE PREPARO
Coloque a lentilha na panela de pressão 
com 1 e meio litros de água e o vinho tinto, 
cozinhe-a em fogo baixo por 10 minutos, 
após pegar pressão.Espere esfriar e abra 
a panela. Tempere com caldo de carne, o 
louro e o alho. Cozinhe em fogo baixo, até 
que todo o líquido tenha evaporado. Ao 
servir, retire o alho e a folha de louro, junte 
a manteiga, a salsa picada e misture bem.

Sete Erros | Respostas na página 8

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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voar do
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Divisões 
do tempo

astrológico

Em (?) 
de: em

favor de

Instalação
ilegal feita
em tele-

fones

A de Pelé
ficou

famosa
(fut.)

Código 
da pilha
palito

Sílaba de
"tenente"

Parceiro 
da dama 
de honra

O objetivo
de quem
joga na
loteria 

Letra não
usada

antes do
"P"

"(?) I Love
Her", mú-
sica dos
Beatles

Menor
Estado do
Sudeste
(sigla)

Primeira e
última

letras do
alfabeto

Meio ideal para a
reprodução do

mosquito da dengue
Povo do deserto

Roubo
Luta arma-

da entre
países

Asseme-
lhar-se 
Mineral

das praias

Coritiba
(fut.)

Tipo de
costura

Da mesma
maneira

Birra 
(fam.)

O picadei-
ro do circo 

(pl.)
Ofertei

Gravidade; 
importância
Tocar com
os lábios

Radiano
(símbolo)

Para o; em
direção a
Prefixo de
"entalar"

Pessoa
chata (gír.)
De novo;
outra vez

Lipoaspi-
ração
(red.)

Falar em
voz baixa
Encontrar,
em inglês

3/aaa — and. 4/meet. 5/pajem. 6/beijar. 10/zigue-zague.

Colégio Marista Aparecida 
realiza Simulado de 
Evacuação nesta sexta-feira  

O Colégio Marista Apa-
recida realiza nesta sex-
ta, no turno da manhã e 
da tarde, um Simulado de 
Evacuação. O exercício 
integra o Programa Vida 
Segura e tem como obje-
tivo reforçar a cultura do 
cuidado nos Colégios e 
Unidades Sociais da Rede 
Marista. A data foi definida 
com antecedência e é do 
conhecimento de autorida-
des, gestores, educadores, 

estudantes e famílias e co-
munidade do entorno.  

Os simulados são estru-
turados, de maneira realis-
ta, a partir do cenário hipo-
tético de uma situação de 
risco na edificação. Trata-
-se de um treinamento prá-
tico e com caráter instrutivo, 
para que, em caso de sinis-
tro/emergência, a evacua-
ção do local seja feita em 
segurança e de acordo com 
as orientações técnicas. 

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

Expediente Criação: Júlia Milani Revisão: Jose Maia Alves
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

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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Sobre a Sicredi Serrana

A Sicredi Serrana é uma instituição financeira coope-
rativa comprometida com o crescimento dos seus asso-
ciados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. 
Com 36 anos de atuação, a cooperativa está presente em 
28 municípios em sua área de atuação e está presente nas 
regiões da Serra Gaúcha, Vale do Caí, no Rio Grande do 
Sul, e região metropolitana do Espírito Santo. Para 2022, 
segue em seu projeto de expansão com a construção de 
mais uma agência em Bento Gonçalves, no bairro Licorsul; 
e de duas agências na Grande Vitória, nos municípios de 
Vila Velha e Serra.

Sicredi Serrana entrega auditório para comunidade de Bento Gonçalves
Novidade

A Sicredi Serrana conti-
nua surpreendendo e acre-
ditando no potencial das 
regiões onde atua. Para ser 
ainda mais relevante para 
Bento Gonçalves, a coope-
rativa entrega para a cidade 
uma novidade: um auditó-
rio para receber eventos de 
entidades parceiras, poder 
público e iniciativas que 
mobilizem associados e co-
munidade.

Localizado no mesmo 
prédio da agência Agro Ben-
to, no segundo andar, o au-
ditório da Sicredi Serrana 
tem capacidade para 100 

Localizado no 
prédio da agência 
Agro Bento, 
espaço poderá 
ser utilizado 
por entidades 
parceiras e 
associados na 
realização de 
eventos que 
mobilizem o 
município

lugares, com área total de 
238 m². O ambiente é clima-
tizado, com infraestrutura 
completa e acesso realiza-
do pela lateral da agência, 
o que confere autonomia e 
privacidade.

Mais do que um espaço 
para realização de eventos, 
o auditório representa a 
materialização do modelo 
de negócio da Sicredi Ser-
rana, baseado na gestão 
por propósito e no círculo 
virtuoso que considera co-
nhecer os associados, ter in-
teresse verdadeiro em bons 
negócios, gerar resultados 

admiráveis e fortalecer o 
compromisso com a comu-
nidade.

A iniciativa era um pedi-
do antigo das entidades do 
município, que demanda-
vam por opções de espaço 
para realização de eventos. 
“Bento Gonçalves é hoje 
uma potência na economia, 
indústria e referência como 
polo turístico na Serra Gaú-
cha. Queremos estar cada 
vez mais próximos dos as-
sociados, oferecendo expe-
riências que vão além das 
suas necessidades financei-
ras. Esse movimento refle-

te os nossos investimentos 
no município, para sermos 
cada vez mais a instituição 
financeira cooperativa da 
comunidade”, afirma Mar-
cos André Balbinot, presi-
dente da Sicredi Serrana.  

O auditório da Sicredi 
Serrana está localizado na 
rua Olavo Bilac, esquina 
com a rua República, no 
bairro Cidade Alta. Interes-
sados em utilizar o local 
podem entrar em contato 
com uma de nossas agên-
cias localizadas no Centro, 
Cidade Alta, São Roque ou 
Agro Bento. 

GRIPE É
DOENÇA SÉRIA!

IMUNIZAÇÃO NA

54 3454 7172
54 99151 1186
54 99149 0017

geral@vaccinare.com
 vaccinare

PROTEJA-SE



EDIÇÃO 862
Sexta-feira, 

20 de maio de 2022

Previsão do tempo

21/05
1º
18º

Dia de sol com geada ao 
amanhecer. As nuvens 

aumentam no decorrer da tarde

20/05
3º
16º

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

22/05
3º
18º

Dia de sol com geada ao 
amanhecer. As nuvens 

aumentam no decorrer da tarde

Dia de sol com geada ao 
amanhecer. As nuvens 

aumentam no decorrer da tarde

Novidade
Sicredi Serrana entrega auditório para 
comunidade de Bento Gonçalves
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Sábado e domingo
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11ª edição do Polentaço anima 
Monte Belo do Sul neste fíndi

Entre os dias 21 e 22 de maio, 
Monte Belo do Sul promove a 11ª 
edição do Polentaço, um evento 
gastronômico com cara de festa em 
que os sabores das cozinhas das 
“mammas” mesclam-se a atrativos 
culturais para alimentar corpo e 
alma. Em pleno coração da cidade, a 
Praça Padre José Ferlin, os grandes 
atrativos do Polentaço gravitam em 
torno, claro, da tradicional mistura 
de farinha de milho, água e sal.

Dois deles são marcantes e 
dignos de figurarem em rankings 
de raras estatísticas mundiais. Um 
é o tombo da polenta, ou seja, o 
momento em que ela deixa o tacho 
gigante, após estar pronta, para 
ser colocada sobre um enorme 
recipiente. Tudo ali é superlativo, 
já que são 800 quilos de polenta 
virados na hora. Logo depois, em 
porções, o prato é oferecido gra-
tuitamente com molho para os 
visitantes – na última edição, em 
2019, foram distribuídas mais de 
4 mil delas.

Os visitantes terão duas opor-
tunidades para acompanhar esse 
momento icônico do evento: no sá-
bado, dia 21 de maio, às 14h45, e 
no domingo, dia 22, às 14h30.

Outra curiosa atração é a Ex-
posição de Esculturas de Polenta. 
Em 2019, 30 peças foram inscritas 
para essa que é considerada a úni-
ca mostra do gênero no mundo. O 
evento é levado a sério, tanto que 
além de exposição ocorre uma ava-
liação das esculturas, sendo as três 
melhores e o destaque da compe-
tição premiados com troféus e 
presentes ofertados por patroci-
nadores.

O 11º Polentaço, que neste ano 
tem como atração simultânea a 9ª 
Festa do Agricultor, também é uma 

Empresas turísticas de Bento movimentam 
mais de R$ 1,3 bilhão em 2021

Censo Turístico

Prefeitura apresentou 
o Censo Turístico 2021 
na quinta-feira, 19/05, 
projeto inédito que visa 
traçar um panorama 
anual do setor. Neste 
primeiro Censo, 204 
empresas foram 
mapeadas

Eduarda Bucco
A prefeitura de Bento Gonçal-

ves, por meio da secretaria mu-
nicipal de Turismo, apresentou o 
Censo Turístico 2021 na manhã 
de quinta-feira, 19/05. O projeto 
inédito visa a traçar um panorama 
anual do setor no município, a fim 
de auxiliar nas ações futuras do Po-
der Público e do empresariado. 

Neste primeiro Censo foram 
mapeadas 204 empresas, todas 
vinculadas ao Alvará Turístico e 
cadastradas no Empreendedor Vir-
tual.  Juntas, elas movimentaram 
mais de R$ 1,3 bilhão em 2021. 
Foram 1,4 milhão de turistas que 
passaram pelo município no ano 
passado. “Em junho iniciaremos 
um trabalho de ‘formiga’ para ter-
mos um número ainda maior de 

empresas cadastradas no Alvará 
Turístico, que não tem custo para 
os empresários”, disse o secretário 
Rodrigo Ferri Parisotto.

Durante o período avaliado, 
de junho a dezembro de 2021, 
2.363 empregos foram gerados nas 
empresas mapeadas – 43% prove-
niente do setor de gastronomia. No 
total, os empreendimentos têm a 
capacidade de atender 19.559 pes-
soas, sendo que 111 das empresas, 
além de suas atividades normais, 
também abrem seus espaços para a 
organização de eventos. “Os empre-
endedores começaram a entender 
que podem receber não apenas o 
turista e o morador, como também 
eventos de pequeno, médio e gran-
de porte. Hoje temos até cerveja-
rias recebendo eventos”, comentou.

O Censo ainda conta com um 
detalhamento dos dados por rota 
turística, sendo o Vale dos Vi-
nhedos um dos locais com maior 
quantidade de empresas – 54, re-
presentando 27%. Na geração de 
empregos, a rota também está na 
frente – foram 746 vagas geradas 
no período, um percentual de 32. 
Já a Via Gastronômica é a rota que 
mais oferece leitos para hospeda-
gem – 1.054.

Entre as principais conside-
rações ressaltadas pelo Poder Pú-
blico em relação ao Censo esteve 
a vida noturna turística de Bento, 
que tem sua maior concentração na 
área urbana, na Via Gastronômica; 
o fato de a maioria (54%) dos es-
tabelecimentos já estarem rece-
bendo eventos; da maioria (51%) 
dos empregos gerados serem nas 
rotas do interior; da falta de meio 
de hospedagens na Rota Cantinas 
Históricas; e da falta de opções no-
turnas de restaurantes nas rotas 
turísticas.

“Tendo dados assim, vamos 
ter ferramentas para instruir os 
empresários sobre qual é o melhor 
lugar para ele abrir seu estabeleci-
mento. Poderemos sugerir possibi-
lidades para eles terem mais êxito 
em seu negócio”, afirma Parisotto.

iniciativa para promover e valori-
zar a produção local. Espalhadas 
ao redor da principal praça da ci-
dade, onde ainda é montado o pal-
co para as atrações artísticas, bar-
raquinhas comercializam vinhos, 
espumantes, produtos coloniais e 
artesanato, oferecendo um pano-
rama das riquezas do município. 
Nesta edição, uma das novidades 
propostas pela organização do 
evento é a presença obrigatória de 
diferentes preparos a base de po-
lenta em cada uma das barraqui-
nhas do ramo gastronômico.

Visitantes poderão acompanhar o tombo da polenta no 
sábado, às 14h45, e no domingo, às 14h30.
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