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Revelação

Evento internacional 
realizado na Serra deixa 
débitos com diversos 
fornecedores da região
Comitê organizador do evento realizará 
coletiva de imprensa no dia 03/06 para 
prestar esclarecimentos acerca dos atrasos
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Surdolimpíadas

Geral | 3Ator mirim 
de Bento 

participará 
de filme 

com elenco 
de renome

Eduardo Giovanella de Almeida 
já iniciou as gravações do novo 
filme do diretor Hsu Chien, “De 
repente, Miss”, contracenando 
com artistas como Giulia Benite, 
Danielle Winits e Fabiana Karla 

Nova estrutura

Central de polícia em Bento deve se 
tornar realidade no próximo semestre

Segurança | 12

Conforme novo delegado regional, Augusto Cavalheiro Neto, projeto estrutural já está pronto. 
Espaço irá abrigar as quatro delegacias de Bento em terreno cedido pela prefeitura na Planalto

Eduarda Eitelven Bucco

Júlia Milani

Polêmica

Após ataques, 
presidente do STF 
cancela vinda a Bento

Felipe Sampaio/STF

Política | 9

Reviravolta sobre a vinda de Fux a Bento, com 
críticas e boicotes, levou o próprio ministro 
a cancelar visita por questões de segurança

Convivendo com 
doença rara, moradora 
de Bento dá exemplo 
de força e motivação

Mastite granulomatosa

Especial | 4
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Saúde

Eduarda Bucco
Desde março, o número de 

atendimentos por sintomas gri-
pais em Bento tem apresentado 
taxas recordes, principalmente em 
crianças. Naquele mês, a UPA 24h 
registrou um aumento superior a 
90% nos atendimentos pediátricos. 
Em abril, o mesmo alerta foi levan-
tado no Tacchini. O número de ca-
sos atendidos envolvendo doenças 
respiratórias chamou atenção pela 
demanda antecipada. O aumento 
que, normalmente, era registrado 
a partir de maio, vem acontecendo 
desde o início de abril. 

Nessa última semana de maio, 
os casos continuam em alta. Na 
segunda-feira, 23/05, dezenas de 
pessoas, adultos e crianças, aguar-
davam atendimento na UPA 24h. A 
mãe de um menino de 11 anos en-
trou em contato com o SERRANOS-
SA na busca de auxílio. “Ele está 
muito mal e têm umas 60 pessoas 
aqui na UPA. Não sabemos o que 
fazer”, relatou. 

Hoje, além das doenças respi-
ratórias, outras enfermidades têm 
preocupado os moradores, como 

Novas e velhas doenças preocupam e elevam 
número de atendimentos em Bento
Influenza, COVID-19, 
vírus sincicial 
respiratório, dengue 
e zika são algumas 
das enfermidades 
que têm levantado o 
alerta da comunidade 
e do Poder Público

a dengue, o zika vírus e a hepatite 
aguda infantil – o RS investiga cin-
co casos suspeitos da doença. Até 
a quarta-feira, 25/05, Bento tinha 
cinco casos confirmados de den-
gue – todos teriam sido contraídos 
de fora do município. Ainda, 47 se-
guiam em análise no Laboratório 
Central do Estado. Um caso de Zika 
também já foi confirmado, contra-
ído dentro da cidade (autóctone). 

CAUSAS
A médica infectologista de 

Bento Gonçalves Isabele Berti as-
socia o aumento de casos de sinto-
mas gripais à liberação do uso da 
máscara. “A gente teve um aumento 
de infecções respiratórias quando 
paramos de usar a máscara como 
barreira física que evita a infecção 
e a contaminação de outras pesso-
as”, analisa. 

Além disso, a médica ressalta 
a mudança de temperatura antes 
mesmo da chegada do Inverno 
como possível fator que tenha aju-
dado ampliar os casos. “A vinda 
do frio impacta muito na saúde. 
Acabamos ficando mais tempo em 
ambientes fechados, com pouca 
circulação de ar e convivendo com 
pessoas que têm sintomas respira-
tórios, mas acabam justificando ser 
apenas uma rinite ou sinusite, por 
exemplo”, comenta. “Precisamos 
ressaltar que não é momento de 
negação”, complementa. 

Em relação às principais do-
enças percebidas nos pacientes, 
Isabele informa haver uma recor-
rência maior de casos de Influenza 
e COVID-19 em adultos, enquanto 
as crianças parecem estarem sendo 

mais acometidas pelo vírus sinci-
cial respiratório. 

Sobre o aumento de casos 
de dengue e zika em todo o país, 
a médica atribuiu às mudanças 
climáticas, “que estão mudando 
nosso ecossistema como um todo”. 
“Os mosquitos ficavam mais con-
centrados na região da fronteira, 
agora nossa região é considerada 
endêmica. Por isso a importância 
de tomar cuidado com a água para-
da”, ressalta. 

Os casos de hepatite aguda, 
conforme explica Isabele, podem 
estar relacionados à infecção pré-
via pelo Coronavírus com a infec-
ção pelo adenovírus. “Precisamos 
de mais tempo para avaliar esses 
casos e entender se é porque as 
crianças têm alguma alteração imu-
nológica própria, que tem causado 
isso, ou se a doença tem relação so-
mente pela infecção prévia pela CO-
VID. Já tivemos aumento de hepati-
tes agudas assim no passado, que 
também acabaram se relacionando 
com infecções prévias virais”, diz. 

CUIDADOS GERAIS
Em caso de sintomas respira-

tórios, apesar da liberação do uso 
da máscara, a recomendação é que 
ela continue sendo utilizada. “É im-
portante evitar contato com idosos, 
crianças com problemas pulmona-
res e pessoas mais vulneráveis no 
geral em caso de sintomas. Pres-
tar atenção na higiene. Não tossir 
ou espirrar na mão, para evitar a 
transmissão”, cita. “E sempre que 
tiver vacinas, que as pessoas a uti-
lizem. É uma maneira de prevenção 
que faz toda a diferença”, ressalta. 

Amesne discute recomendação sobre volta 
do uso da máscara em ambientes fechados

Depois de Garibaldi, Carlos 
Barbosa e Veranópolis decidirem 
recomendar o uso de máscaras 
nos ambientes internos das esco-
las municipais, a Associação dos 
Municípios da Encosta Superior 
do Nordeste (Amesne), que repre-
senta a região, se reuniu na quinta-
-feira, 26/05, em Bento Gonçalves, 
para debater a necessidade da me-
dida. Até o fechamento desta edi-
ção [26/05], os resultados da reu-
nião não haviam sido divulgados.

Em Carlos Barbosa, a prefeitu-
ra municipal informou que devido 
à alta demanda de atendimentos 
respiratórios que estão ocorrendo 
no município, a Secretaria Munici-
pal da Educação está monitorando 
a situação e recomenda que alu-
nos, professores e funcionários 

utilizem a máscara de proteção 
individual em sala de aula e tam-
bém no transporte escolar. Aque-
les que apresentarem sintomas 
gripais devem fazer o uso obri-
gatório da máscara. A secretaria 
Municipal da Saúde também res-
salta que, devido à alta demanda 

em atendimentos respiratórios, o 
uso da máscara de proteção indi-
vidual permanece obrigatório em 
estabelecimentos de saúde, como: 
farmácias, laboratórios, hospitais, 
consultórios médicos, postos e 
centro de saúde.

Em Veranópolis, embora o uso 
obrigatório da máscara facial, co-
brindo nariz e boca, esteja flexibi-
lizado e a cobertura vacinal avan-
çando no município, a Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes, 
Lazer e Juventude, levando em 
conta as alterações constantes de 
temperatura, recomenda em ca-
ráter preventivo, que as máscaras 
de proteção facial sejam utilizadas 
em sala de aula e nos espaços co-
muns dos educandários a partir 
dos 6 anos de idade.

Unsplash

Com programa Cirurgia+, RS oferecerá 72 
mil cirurgias e 94 mil consultas em 12 meses

Estratégia do governo gaú-
cho para ampliação temporária de 
acesso à realização de consultas, 
exames e procedimentos cirúrgicos 
eletivos, o programa Cirurgia+ foi 
lançado na segunda-feira, 23/05. 
A iniciativa busca ampliar o acesso 
e reduzir as filas de espera entre a 
população para procedimentos ele-
tivos nas especialidades de cirurgia 
geral, vascular, traumato-ortope-
dia, otorrinolaringologia, ginecolo-
gia, oftalmologia e urologia.

Haverá um aumento na oferta 
à população de 72.090 mil cirurgias 
e 94.218 consultas especializadas 

em 12 meses, que serão realizadas 
em 71 hospitais que já integram a 
rede de atendimento aos usuários 
do SUS (Sistema Único de Saúde).

O investimento será de R$ 85 
milhões pelo Estado, através da 
Secretaria da Saúde, em consultas 
e cirurgias. Outros R$ 28,1 milhões 
serão investidos pelos municípios. 
O valor investido por prefeituras 
faz parte da negociação que pagou 
dívida do Estado com os municí-
pios no final de 2020.

Como comparação, apenas o 
valor de R$ 85 milhões da parte do 
Estado é seis vezes maior do que o 

investimento anual do Ministério 
da Saúde na realização de cirurgias 
eletivas em todo o país, segundo 
a diretora do Departamento de 
Gestão da Atenção Especializada 
(Dgae), Lisiane Fagundes.

“É importante destacar o com-
promisso dos gestores municipais”, 
disse a secretária da Saúde, Arita 
Bergmann. “Estamos vendo outras 
iniciativas que consideramos rele-
vantes, como a parceria do Consór-
cio Intermunicipal de Serviços do 
Vale do Rio Pardo em serviços de 
média complexidade, como trau-
mato-ortopedia”, acrescentou.
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À espera de esclarecimentos
Surdolimpíadas deixam débitos com 
diversos fornecedores da Serra

Eduarda Bucco
Na semana passada, o SERRA-

NOSSA foi informado, através de 
uma conversa de bastidores, que 
diversos estabelecimentos da re-
gião ainda não haviam sido pagos 
pelos serviços prestados durante 
a 24ª edição das Surdolimpíadas, 
realizada de 01 a 15 de maio em 
Caxias do Sul. Entre eles, dezenas 
de hotéis da Serra Gaúcha, que hos-
pedaram delegações de diversos 
países. Em Bento Gonçalves, mais 
de dez seleções estiveram hospe-
dadas, incluindo a delegação brasi-
leira. O número exato de estabele-
cimentos que ainda não receberam 
o pagamento integral, entretanto, 
não foi repassado.

Em comunicado oficial, a or-
ganização das Surdolimpíadas 
informou que está marcada uma 
coletiva de imprensa para o dia 
03/06, na qual serão apresentados 
os resultados do evento e esclare-
cimentos acerca da falta de paga-
mento. “Na oportunidade, o CEO 
do Comitê Organizador, Richard 
Ewald, juntamente com Gustavo 
Perazzolo, prestarão os devidos es-
clarecimentos à comunidade sobre 
tudo o que foi realizado e contrata-
do para que o evento acontecesse 
na cidade, inclusive, sobre a dificul-
dade em captar recursos e honrar 
compromissos financeiros com 
alguns fornecedores”, informou a 
organização.

A coletiva de imprensa será 
realizada no Bloco M da UCS, ao 
lado do Teatro. A data foi estipu-

lada para que o setor contábil do 
Comitê Organizador possa concluir 
o levantamento financeiro de toda 
operação. “Até esta data, para não 
passarmos informações equivoca-
das e desatualizadas, não nos posi-
cionaremos sobre o assunto, visto 
que estamos finalizando o balanço 
de toda operação”, comentou a or-
ganização, em nota.

Conforme a Confederação 
Brasileira de Desportos de Surdo 
(CBDS), as dívidas em questão são 
de responsabilidade do comitê or-
ganizador. Conforme a assessoria 
da CBDS, a confederação se respon-
sabiliza apenas com alguns gastos, 
como transporte e alimentação. En-
tretanto, custos como hospedagem 
teriam ficado por conta do comitê 
organizador do evento.

Em comunicado oficial, a pre-

sidente da CBDS, Diana Kyosen, re-
forçou a não responsabilidade com 
a dívida do evento e fez um apelo 
para que a situação não comprome-
ta a relevância que os jogos repre-
sentaram para o país.  “Esperamos 
que tais questões não prejudiquem 
esse momento histórico para o des-
porto de surdos do Brasil, que foi o 
primeiro país da América Latina a 
sediar o evento em quase 100 anos. 
Isso é muito grandioso e importan-
te para a causa da pessoa surda, 
demonstrando assim a importância 
do desporto de surdos para todo o 
país”, comentou.

As Surdolimpíadas de Caxias 
contaram com mais de 4 mil atletas 
surdos, de mais de 20 modalidades. 
Foram delegações de 77 países que 
circularam pela região durante os 
15 dias de evento.

Divulgação/Deaflympics

Rua Pedro Maragno, no Progresso, 
começa a ser asfaltada

Obras em andamento

Demanda antiga da comuni-
dade dos bairros Progresso e Uni-
versitário, em Bento Gonçalves, 
teve início na terça-feira, 24/05, 
a pavimentação da rua Pedro Ma-
ragno, no bairro Progresso.

Segundo a prefeitura, os tra-
balhos estão sendo realizados 
numa extensão de 5.585m², entre 
as ruas Pedro Rosa e Pernambu-
co. As obras estão sendo feitas 
pela Concresul Engenharia Ltda, 
vencedora do pregão.

Além do asfalto, estão sendo 

Precariedade do 
trecho entre as 
ruas Pedro Rosa 
e Pernambuco 
foi assunto de 
diversas reuniões 
e solicitações de 
moradores ao longo 
dos últimos anos

realizados serviços de drenagem 
e pavimentação. O valor total da 
obra é de R$ 793.491,03.

A notícia foi comemorada 
por dezenas de moradores que, 
há décadas, solicitavam a pavi-
mentação no local. Isso porque o 
trecho de 641 metros, compreen-
dendo um aclive acentuado, sem-
pre esteve precário para o tráfego 
de veículos. “Vai melhorar muito 
para nós moradores, comercian-
tes e para os clientes”, comenta 
uma comerciante.

Divulgação/Prefeitura

Sobe para R$ 5 o valor da passagem 
do transporte coletivo em Bento

Reajuste

Foi publicado no Diário Oficial 
de Bento, na quinta-feira, 26/05, o 
reajuste na tarifa do transporte co-
letivo. A partir do dia 1º de junho, 
o valor da passagem para o ônibus 
comum passa de R$ 4,75 para R$ 
5,00. Os valores das linhas para os 

distritos também serão reajusta-
dos, mas o preço varia de acordo 
com o itinerário. As empresas con-
cessionárias do serviço no municí-
pio solicitaram reajuste levando em 
consideração os constantes aumen-
tos nos insumos que compõem a 

tarifa. A manifestação do Conselho 
Municipal de Trânsito foi favorável 
aos valores.

As cargas nos cartões de crédi-
to, do sistema de transporte, terão 
validade de até 30 dias após a vi-
gência da nova tarifa.
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Eduarda Bucco
Em março deste ano, o apa-

recimento de um nódulo no seio 
direito despertou um misto de 
sentimentos na assistente comer-
cial e empresária Keila Locatelli 
Lanzarin. O medo, acompanha-
do de muitas dúvidas e incerte-
zas, levou a moradora de Bento 
a pensar se tratar de um câncer 
de mama. Mesmo exames tendo 
descartado a doença, o diagnósti-
co não deixou de ser assustador: 
mastite granulomatosa, uma do-
ença crônica rara e autoimune, 
de origem desconhecida. A par-
tir dela, é formado um processo 
inflamatório em torno do tecido 
glandular. Acredita-se que as cé-
lulas de defesa do organismo re-
ajam contra as células mamárias, 
ocasionando a inflamação crôni-
ca. “Ela aparece com um nódulo 
agressivo (bastante dolorido), 
grande e palpável, porém é uma 

Inspiração
Moradora de Bento dá exemplo de força ao descobrir doença rara
Keila Locatelli 
Lanzarin, de 34 anos, 
foi recentemente 
diagnosticada 
com mastite 
granulomatosa e 
já tem acumulado 
importantes 
aprendizados sobre 
a vida: “tua única 
opção é aceitar e não 
desistir de ti mesma”

condição benigna. O que mais me 
assustou ao receber o diagnósti-
co foi saber que a doença é rara, 
que existem poucos casos e, con-
sequentemente, poucos estudos”, 
conta Keila. 

Com informações limitadas 
sobre a doença, encontrar um tra-
tamento que seja eficaz para cada 
caso se torna um grande desafio. 
A partir disso, foi necessária uma 
série de adaptações até que o or-
ganismo de Keila aceitasse algum 
dos poucos tratamentos disponí-
veis. “Iniciamos com antibiótico 
e anti-inflamatório até o resulta-
do da biopsia. Após o resultado, 
iniciamos com doses altas de 
corticoide”, recorda. Em seguida, 
a equipe médica que está a am-
parando optou por baixar a dose 
do medicamento aos poucos, o 
que não trouxe resultados ani-
madores. “Eu recaí. Tive dias de 
dores terríveis, febre e enjoos por 
causa das dores. Tentamos um 
medicamento quimioterápico via 
oral, também sem sucesso. Nesse 
período tive secreção e precisei 
puncionar por duas vezes. Mesmo 
assim, não tive resultado positivo. 
Então partimos para um procedi-
mento cirúrgico para drenagem e 
colocação de dreno para retirada 
desta secreção”, continua. 

Hoje, após várias tentativas 
frustradas, Keila voltou a rece-
ber doses altas de corticoide, 
as quais trouxeram resultados 
mais positivos. Além disso, ini-
ciou atendimento com um mé-
dico reumatologista, a fim de 
auxiliar em outros tratamentos 
complementares. 

CONVIVENDO COM A DOR 
A medicação é o primeiro 

passo na rotina diária de Keila. 
Nos últimos dias, ela ainda tem se 
recuperado do processo recente 
de drenagem, o que tem limitado 
algumas atividades, como exer-
cícios que exigem força. Em dias 
usuais, a moradora de Bento ten-
ta seguir a rotina dentro de seu 
“novo normal”. “Os dias de mais 
dores são mais chatos, porque 
tarefas simples como dirigir, por 
exemplo, ficam difíceis. Mas mi-
nha médica sempre me disse o 
quanto é importante que eu tenha 
uma rotina ‘normal’”, comenta. 

Junto à dor, às medicações e 
às visitas recorrentes ao hospital 
e consultório, soma-se o senti-
mento de vulnerabilidade. Em 
um desabafo recente nas redes 
sociais, Keila comemorou a vitó-
ria de, pela primeira vez em 16 
dias, ter ânimo para sair de casa. 
Apesar das dificuldades diárias, a 
empresária afirma que algumas 

coisas mudaram positivamente 
em sua vida após o diagnóstico. “A 
gente vê a vida com outros olhos, 
pois no momento que tu tem a no-
ção de que essa doença vai estar 
contigo por toda vida, teu propó-
sito muda. Muda porque tua única 
opção no momento é aceitar e não 
desistir de ti mesma”, afirma.

 
APRENDIZADOS VALIOSOS
Diante de sua incurável con-

dição de saúde, Keila conta que 
tem buscado, diariamente, uma 
forma menos dolorosa e mais 
leve de viver a vida. “Leio o pouco 
que tem sobre a doença e procuro 
alternativas além da medicação, 
como a alimentação. Sou estudan-
te de Nutrição e troco figurinhas 
com uma amiga que é nutricio-
nista. Temos a certeza que a ali-
mentação irá me ajudar muito”, 
ressalta.

E a rede de apoio à Keila não 
para de crescer. Além da equipe 
médica, dos amigos e da família, 

diversas pessoas têm tirado um 
tempinho no seu dia para mandar 
uma mensagem positiva. “Meu 
filho é meu mais poderoso remé-
dio. E meu marido me dá suporte 
em cada momento. Meus amigos 
também, os mais próximos e os 
mais distantes. Um simples ‘fica 
bem’, ‘estou orando por ti’, faz 
uma diferença inexplicável”, reve-
la. “Toda doença, seja ela rara ou 
não, grave ou não, precisa ser tra-
tada com empatia. Pois a dor nos 
dilacera e o apoio dá uma força 
gigantesca”, continua. 

Mesmo diante das lágrimas, 
que ajudam a colocar para fora 
todo o medo e angústia que às 
vezes ressurgem, Keila se agar-
ra à sua rede de apoio para ter a 
certeza que irá ficar tudo bem. “A 
maior lição que aprendi com tudo 
isso é que precisamos olhar para 
nós mesmos com mais amor e que 
nunca sabemos qual é o tamanho 
da dor do próximo. Muitas vezes 
não consigo explicar qual é o tama-
nho da minha dor, então como vou 
entender a dor do outro?”, reflete.

Para o futuro, Keila afirma 
que continuará cuidando de si 
com muito carinho, para que con-
siga também continuar cuidando, 
amando e zelando por seu filho. 
“Vou estar sempre em busca de 
tratamentos alternativos para 
que eu não fique limitada a essa 
dor e acabe perdendo coisas boas 
de serem vividas. Mas também 
tenho a consciência de que, às 
vezes, precisamos dar uma pau-
sa para voltarmos com energia 
renovada. Nosso corpo fala, preci-
samos aprender ouvi-lo”, conclui.

Fotos: arquivo pessoal

Família que 
perdeu tudo em 
incêndio no Borgo 
precisa de ajuda

Corrente do Bem

Mais uma família de Bento 
Gonçalves perdeu todos os seus 
pertences em um incêndio em re-
sidência. O sinistro foi registrado 
na segunda-feira, 23/05, na rua 
Fortunato João Rizardo, bairro 
Borgo. No local residia um casal de 
idosos e sua filha, de 60 anos, que 
passam bem.

Mais do que os pertences, a 
família perdeu diversos animais de 
estimação, entre cães e gatos. Preli-
minarmente, havia sido informado 
que apenas um cão havia morrido. 
Entretanto, a família cuidava de 
diversos animais de estimação. 
Apenas três cachorros teriam so-
brevivido, conforme informações 
de conhecidos da família.

Agora, familiares e amigos 
estão reunidos em uma corrente 
do bem para conseguir arrecadar 
doações. Qualquer item que pos-
sa auxiliar, como roupas, móveis, 
cobertores e colchões, podem ser 
entregues para Fernanda De Toni, 
que está coordenando as ações. 
Mais informações sobre ponto 
de entrega e doações necessárias 
podem ser obtidas pelo telefone 
99117.5613.

Ra
qu

el
 K

on
ra

d



SERRANOSSA | Sexta-feira, 27 de maio de 2022 5



SERRANOSSA | Sexta-feira, 27 de maio de 20226

Fotos: arquivo pessoal

Eduarda Bucco
Há sete anos, quando ingres-

sou em seu primeiro curso de te-
atro, o jovem bento-gonçalvense 
Eduardo Giovanella de Almeida 
jamais imaginou que estaria con-
tracenando com atores famosos, 
em tão pouco tempo. O ator que fi-
cou conhecido por sua atuação no 
curta “O Menino da Terra do Sol”, 
em 2018, foi selecionado para mais 
um filme do diretor Hsu Chien. 

Responsável por títulos como 
“Me Tira da Mira”, com Cleo Pires, 
Fiuk e Sergio Guizé, o diretor parte 
agora para uma comédia intitula-
da “De repente, Miss”. E o ator de 
Bento Gonçalves foi escolhido para 
viver o personagem Henrique, par 
romântico da talentosa Giulia Be-
nite, que protagonizou os filmes 
da “Turma da Mônica”. Eduardo 
ainda irá contracenar com atores 
como João Baldesserini, Fabiana 
Karla, Nany People e Danielle Wi-
nits, que será a sua tia. A comédia 
se passará no famoso Beach Park, 
em Fortaleza. 

“Estou muito ansioso. Eu amo 

Talento

Ator bento-gonçalvense é selecionado para filme de diretor renomado
Eduardo Giovanella 
de Almeida irá 
contracenar com 
atores famosos como 
Fabiana Karla, Nany 
People e Danielle 
Winits em mais um 
filme de Hsu Chien

muito atuar e saber que estou 
sendo reconhecido por um dire-
tor consagrado, pelo meu trabalho 
e esforço, é muito gratificante. É 
uma grande oportunidade que vou 
ter para mostrar o meu talento”, 
comenta o jovem ator. 

Eduardo e sua mãe, Tani-
ra Giovanella, que tem sido sua 
grande incentivadora e parceira, 
embarcaram para Fortaleza no do-
mingo, 22/05. As gravações com 
Eduardo tiveram início na terça, 
24/05, e deverão ter duração de 
um mês. A expectativa é que o fil-
me seja lançado no próximo ano. 

O COMEÇO DE TUDO
Ao acompanhar de perto a no-

vela “Carrossel”, do SBT, começou 
a florescer em Eduardo o apreço 
pela atuação. “Ele me perguntou 
como poderia se tornar um ator. 
Então fomos atrás para conhecer 
o meio e entender como podería-
mos introduzir o Eduardo”, recor-
da Tanira. 

Ao participar de uma con-
venção em Curitiba, a família foi 
instruída a inscrever Eduardo em 
um curso de Teatro e buscar uma 
agência de confiança. Em 2015, ele 
iniciou seu primeiro curso. “Não 
é um mundo fácil. Há muita con-
corrência e agências espalhadas. 
Precisamos fazer muita pesquisa 
e muito investimento financeiro, 
sem ter garantia de nada. Mas sa-
bíamos que esse era o sonho dele, 
então fomos atrás”, comenta a mãe. 

Foram cerca de três anos de 
muita dedicação para que, em 
2018, o ator mirim fosse aceito em 

seu primeiro papel. O personagem 
Nini do curta “O Menino da Terra 
do Sol” abriu portas inimagináveis. 
Aos 11 anos, Eduardo conquistou a 
admiração de atores, produtores e 
diretores brasileiros. Foram cinco 
premiações de melhor ator mirim/
júnior e uma de melhor ator do 
ano em festivais renomados. 

O principal deles foi o do Los 
Angeles Brazilian Festival, reali-
zado em 2019 em Los Angeles, na 
Califórnia. Foi nos Estados Uni-
dos que Eduardo conheceu Meire 
Fernandes, fundadora do festival. 
“Desde o início ela sempre disse 
que queria muito contribuir com a 
minha carreira. É uma grande ami-
ga, que considero como dinda”, diz 
Eduardo. 

A seleção para o filme “De re-
pente, Miss” é contada por Eduar-
do com muita emoção. “O Hsu me 
perguntou se eu queria fazer uns 
vídeos para uma seleção, então eu 
topei. Mandei os vídeos com o tex-

to que ele me passou e eu fui pré-
-selecionado. Depois, juntamente 
com a produtora, eu fui selecio-
nado e aprovado e então fiquei 
sabendo que seria para esse filme 
maravilhoso que estarei partici-
pando”, relata. 

Agora, essa nova grande 
oportunidade deverá abrir mais 
e mais portas para o jovem de 
apenas 15 anos. Um adolescente 
que, mesmo tão novo, já esbanja 
comprometimento, entusiasmo 
e muito amor pela profissão que 
escolheu para a vida. “Todos es-
ses festivais que participamos 
me colocaram em contato com 
pessoas importantes. Fiz amigos 
que me ajudaram a chegar onde 
estou. E com certeza pretendo 
seguir me dedicando, dando o 
melhor de mim, me profissiona-
lizando e agarrando essas opor-
tunidades sempre que surgirem, 
com muita sabedoria e gratidão”, 
afirma o jovem. 

Premiações de melhor ator 
conquistadas por Eduardo

7° Festival de Cinema de Santo Ângelo
13° LABRFF Festival Hollywood

3° Festival de Muriaé, MG
1° FIC RIO Festival no Rio de Janeiro

Certificado de melhor ator mirim no RIMA 
e melhor ator do ano de 2021 do festival do 

RIMA
Para acompanhar de perto a rotina do 

ator e os bastidores do filme que chegará 
aos cinemas em 2023 basta seguir o Eduardo 

pelo Instagram @edu_giovanella_oficial. 

Gravações com Eduardo tiveram início nesta semana Com o diretor Hsu Chien Ao lado de João Baldesserini

/academia.lamerica
phantomlamerica

www.phantomlamerica.com.br

54 99145 0365
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Hoje é dia de dizer até 
logo a este espaço que 
mantenho há pelo me-
nos 7 anos – dos 12 que 
estou no SERRANOSSA. 
Em junho inicio um novo 
trabalho e certamente 
o mais importante da 
minha vida: o de mãe. 
Falta pouco para a mi-
nha Manu conhecer o 
mundo aqui fora e o 
próximo mês, ao lado do 
papai Marcelo, vou me 
preparar para recebê-
-la. Por ora, a coluna vai 
ficar em licença-mater-
nidade, mas em breve 
podemos voltar – com 
novas ideias e com um 
novo olhar sobre o mun-
do. Até ela nascer, sigo 
atuando como repórter 
e destacando o que de 
mais relevante acontece 
em Bento e na região. 
Agradeço a todos que 
sempre prestigiaram 
este espaço, produzido 
com tanto carinho.
Um beijo, Quel e Manu. 

Ate logo!

O sucesso de mais uma edicao do Polentaco 
Com 1,6 mil quilos de polenta preparados e distribuídos ao público, fracionados em aproximadamente 6,5 mil 
porções do alimento, acompanhado de molho de carne e queijo ralado, o 11º Polentaço reuniu mais de 15 
mil pessoas na praça principal de Monte Belo do Sul entre sábado e domingo, quando ocorreu a programação 
da festividade. O total é mais do que o dobro de público registrado na 10ª edição, em 2019. “Foi um sucesso 
cultural e econômico, com grande repercussão. O Polentaço é um evento que agrega entusiasmo, tradição, 
parcerias e voluntariado, tendo papel fundamental na guinada que o município deu no turismo e na atração de 
empreendedores” destaca o secretário municipal de Cultura e Turismo, Álvaro Manzoni. A proposta beneficia 
diretamente os empreendedores de pequeno e médio porte, especialmente familiares - nesta edição, mais 
de 30 pequenas empresas expuseram e comercializaram seus produtos. “A renda destes dois dias fica entre 
as famílias, um formato de turismo sustentável, fazendo com que estes núcleos familiares que participam das 
promoções de Monte Belo Sul tenham sentimento de pertencimento ao local em que vivem. Isso tudo faz do 
Polentaço uma promoção altamente lucrativa, não sob o ponto de vista financeiro, mas pela preservação da 
cultura e tradição dos imigrantes italianos”, disse Manzoni.

Divirta-se com o Jogo dos 7 Erros na página 14
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Uma ampla programação com experiências inesquecíveis po-
dem ser desfrutadas de 27 de maio a 5 de junho durante a 
programação do Dia do Vinho 2022. As atrações movimentam 
empreendimentos dos municípios de Bento Gonçalves, Farrou-
pilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Monte Belo do Sul, Veranópo-
lis e Vila Flores pode ser acessada nas redes sociais de cada cida-
de, do próprio evento Dia do Vinho Brasileiro e também no site 
do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria da Região 
Uva e Vinho (SEGH) - www.seghuvaevinho. Uma das novidades 
deste ano é a promoção ‘Brinde os Reencontros’, um convite 
do SEGH para que as pessoas registrem cada momento do seu 
Dia do Vinho e concorram a kits Dia do Vinho com experiências 
enoturísticas, gastronômicas e de hospedagens nas cidades en-
volvidas. Para participar basta postar a foto da celebração na sua 

rede social, marcar @diadovi-
nhobrasileiro e @seghuvaevinho 
e usar a hashtag #meudiadovi-
nho. A campanha é válida de 27 
de maio a 5 de junho – Dia do 
Vinho Brasileiro, e os 10 ganha-
dores, escolhidos por um comitê 
central, serão conhecidos no dia 
5 de junho nos canais da ação.

Dia do Vinho

Fotos: Augusto TomasiCarol Fontana

Jeferson Soldi

Muito mais do que um desfile de moda o Eles na Passarela, promo-
vido pela Associação Bento-gonçalvense de Convivência e Apoio 
à Infância e Juventude (Abraçaí) é uma linda ação social e que 
enfatiza o espírito de benevolência de cada modelo que abraçou 
a causa e aceitou desfilar na passarela da 15ª Edição do evento.  
O jantar beneficente será realizado na próxima terça-feira, dia 
31/05, no Centro Empresarial do CIC Bento Gonçalves. Neste ano, 
o Eles na Passarela vai reunir em seu time de modelos atletas do 
ciclismo, que se unem aos outros convidados, para desfilarem pela primeira vez em prol das crianças da 
Entidade. Os ingressos podem ser adquiridos com os modelos da Loja Cadoro e da Schenatto Bicicletas, 
bem como na sede da Entidade  pelo valor de R$ 200, com jantar e bebida inclusa. A renda é totalmente 
revertida para a Abraçaí.

Eles na Passarela

A Família Salton apresenta a segunda edição do 
espumante que homenageia a matriarca da família, 
Lucia Canei Salton. Elaborado com a variedade Pi-
not Noir, a partir de uvas selecionadas nos vinhedos 
da Campanha e da Serra Gaúcha, o novo brut rosé 
destaca leveza, frescor e intensidade aromática – o 
que lembra a delicadeza e a força da emblemáti-
ca personalidade da homenageada. O novo brut 
rosé11.400 garrafas nesta edição. Lucia foi referên-
cia para os negócios da família e sempre era consul-
tada antes de qualquer decisão.

Lucia Canei Salton Convencao Regional Agas
´

A cidade de Farroupilha foi escolhida pela Associação Gaúcha 
de Supermercados (Agas) para sediar, nos dias 1º e 2 de junho, 
a sua tradicional Convenção Regional de Supermercados, reali-
zada pela entidade em cidades-polo do Interior do Estado para 
promover qualificação e negociações entre supermercadistas 
e fornecedores de produtos, equipamentos e serviços para o 
varejo. Ancorado por uma feira de negócios com mais de 60 
expositores, o evento terá uma série de programações para-
lelas, que vão movimentar a economia e a bacia hoteleira do 
município serrano. 

~

Léo Hendegs Fotografia
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Raquel Konrad
O que era para ser uma opor-

tunidade única de questionar e 
dialogar com o líder do Judiciá-
rio brasileiro tornou-se uma dor 
de cabeça para o Centro da In-
dústria, Comércio e Serviços de 
Bento Gonçalves (CIC-BG) e para 
a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), subseção de Bento Gon-
çalves. Isso porque, ambas foram 
atacadas por  tentarem trazer a 
cidade o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministro 
Luiz Fux.

Na segunda-feira, 23/05, 
o CIC-BG divulgou extraoficial-
mente a vinda de Fux para um 
jantar-palestra na entidade, no 

Polêmica da semana

Presidente do STF cancela vinda a Bento 
após ataques e repercussão negativa
Iniciativa do CIC-
BG em trazer Luiz 
Fux gerou críticas e 
boicotes a empresas 
patrocinadoras. 
Pressionada, entidade 
cancelou o evento. Em 
seguida, OAB local 
bancou a vinda de 
ministro e também 
sofreu onda de ataques. 
Por questões de 
segurança, o próprio 
Fux cancelou sua vinda 
à cidade

dia 3 de junho, com o tema “Risco 
Brasil e Segurança Jurídica”. A sua 
vinda a Bento, porém,  repercutiu 
rapidamente e de forma negativa 
entre parte dos associados e, in-
clusive, patrocinadores. Em apli-
cativos de mensagens e também 
em redes sociais, empresários 
promoveram um boicote a em-
presas que financiariam o evento. 
Ao longo da manhã de terça-fei-
ra, 24/05, muitos representan-
tes tentaram explicar para seus 
clientes que não tinham interfe-
rência na escolha dos palestran-
tes e que a cota de patrocínio era 
para todos os eventos realizados 
pela entidade e não somente para 
o do ministro. Após os protestos, 
o CIC-BG enviou um comunica-
do a quem recebeu os convites 
para o jantar anunciando o can-
celamento da palestra. “CIC-BG 
informa o cancelamento da pa-
lestra-jantar com o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Luiz 
Fux, na sede da entidade – evento 
que estava em pré-agenda para o 
início de junho”.

Mensagens como “vamos 
correr com este ministro do Rio 
Grande do Sul” e “boicote aos pa-
trocinadores do CIC” circularam 
ao longo de toda a manhã. Um 
empresário, que patrocina o CIC, 
chegou a postar em suas redes so-
ciais que “não sabia da vinda do 
ministro e que não dá credibilida-
de de sua presença na palestra”. 
Além disso, afirmou que conver-

saria com a presidência do CIC 
para cancelar a palestra. A vinda 
de Luiz Fux já estava na agenda 
oficial do ministro. A entidade 
não quis fazer mais comentários 
sobre o cancelamento.

OAB BANCOU A 
VINDA DO MINISTRO
Com a desistência do CIC-BG, 

a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), subseção de Bento Gonçal-
ves, bancou a vinda do líder do ju-
diciário brasileiro para a cidade. 
O presidente da OAB local, Rodri-
go Terra de Souza, chegou a dizer 
que a vinda de um líder de poder 
para a cidade era uma oportuni-
dade única. “É o momento que te-
mos para questionar a segurança 

jurídica do país e as decisões do 
STF. A polarização só prejudica 
a democracia”, destacou o presi-
dente da ordem.

O órgão, no entanto, também 
passou a ser alvo de ataques. Em 
uma nota de esclarecimento, a 
OAB destacou que é uma entida-
de apartidária e apolítica e que 
a democracia é feita pelo diá-
logo, a oportunidade de ouvir 
e ser ouvido. “Termos o repre-
sentante máximo do Judiciário 
Nacional em Bento Gonçalves é 
um momento ímpar para nossa 
sociedade. Independentemente 
de sentimentos e interesses po-
líticos, concordâncias e discor-
dâncias sobre posicionamentos 
do Supremo Tribunal Federal, a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
tem o compromisso e obrigação 
institucional, como entidade 
fiscalizadora e protetora dos di-
tames constitucionais, de opor-
tunizar à comunidade a chance 
de ouvir e ser ouvida”, destacou 
a nota.

Os esforços para mostrar 
a importância da presença do 
Ministro em Bento, porém, não 
foram suficientes. Na manhã de 
quarta-feira, a própria equipe do 
ministro Luiz Fux anunciou o can-
celamento de sua palestra “por 
questões de segurança”.

O presidente Rodrigo Terra 
de Souza lamentou todo o desdo-
bramento. “A ignorância e a into-
lerância venceram”, desabafou.

Ministro Fux palestraria no 
dia 3 de junho na cidade.

Câmara de Bento Gonçalves
Aprovado projeto de lei 
para remoção de veículos 
abandonados em via pública

Foi aprovado por unani-
midade de votos, o Projeto de 
Lei Ordinária PLO nº 56/2022, 
que altera o inciso II do §2° do 
artigo 2° da Lei Municipal n° 
5.964/2015. Com a nova norma, 
os Guardas Civis passam a ter 
poder de fiscalização e autuação, 
sendo competentes para lavrar o 
auto de identificação de caracte-
rística de abandono de veículos e 
remoção em via pública. 

Vereadores comentaram so-
bre o problema na cidade. “Em 
inúmeras ruas encontramos veí-
culos abandonados. Muitos deles 
servem, inclusive, de dormitório 
para pessoas que vivem na rua; 
como para ponto de consumo 
de drogas. A Guarda Civil tem o 
poder de fazer o auto de infração 
para remoção do veículo para 
que a gente possa tornar a nossa 
cidade mais segura, mais limpa”, 
destacou o vereador Progressis-
ta Anderson Zanella. 

O vereador Thiago Fabris 
(PP) falou sobre a questão de 
saúde pública lembrando que os 
veículos abandonados se tornam 
focos de proliferação do mosqui-
to da Dengue, além de dificulta-
rem o atendimento a população. 
“Nas comunidades mais caren-
tes, onde as ruas são mais es-
treitas, os veículos abandonados 
dificultam o acesso das ambulân-
cias, dos caminhões dos bombei-
ros, das viaturas da polícia”. 

Ainda de acordo com o par-

lamentar, os veículos que estive-
rem em situação de abandono 
serão autuados, os proprietários 
serão notificados e, caso não seja 
tomada uma providência, eles 
serão removidos para um depó-
sito da prefeitura. “Esperamos 
que, a partir deste momento que 
estamos dando poder a Guarda 
Municipal, que realmente as coi-
sas aconteçam e que esses veícu-
los sejam removidos. É uma lei 
muito interessante que vem para 
atender o que está precisando”, 
elogiou o vereador José Antônio 
Gava (PDT). 

Para o vereador Rafael Fan-
tin – Dentinho (PSD) a lei é muito 
importante por munir os agentes 
da Guarda Municipal, que estão 
em trânsito. “O que eu peço é 
que o município faça acontecer 
de fato. Esses veículos que estão 
parados nas vias, principalmente 
em bairros, causando dificulda-
des na mobilidade urbana, cau-
sando transtorno no atendimen-
to, causando risco para a saúde, 
que realmente isso seja efetiva-
do. Essa é a nossa esperança!” 

Para o vereador Agostinho 
Petroli (MDB) a notícia boa vem 
da sinalização do secretário de 
Segurança, que afirma estar em 
busca de um local para armaze-
nar os veículos que serão remo-
vidos. “Estamos dando poder 
para a Guarda Civil, mas o muni-
cípio vai ficar responsável pelos 
carros.” 

Agência Brasil
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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.

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

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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SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

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

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

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

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

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

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

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA/LEILÃO E INTIMAÇÃO ON-LINE 
 DATA:  1ª Praça/Leilão: Dia 15 de junho de 2022, às 10h.      
    2ª Praça/Leilão: Dia 15 de junho 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 
0022345-50.2017.5.04.0511 RECLAMANTE: Vilmar Araldi RECLAMADO: Construtora E Incorporadora Nunes LTDA, 
referente à: Imóvel – Apartamento 803 + Boxe 72 – do Edifício em alvenaria denominado  “Residencial Francisco”, a ser 
construído na Rua Isidoro Cavedon nº 500 – bairro São Roque nesta cidade, o apartamento está localizado no Décimo 
Pavimento,Pavimento, posição Leste, entre o apartamento 802 e o apartamento 804 e, o boxe está localizado no subsolo 2, tendo à sua 
direita o boxe 71 e à sua esquerda o muro, ambas unidades possuem acesso pela rua Isidoro Cavedon, com área  real privativa 
de 50,7157m², área real de uso comum de divisão não proporcional relativa ao boxe de garagem com 10,80m², área real de 
uso comum de 30,8458m², área real total de 92,3615m², correspondendo-lhe a fração ideal do terreno onde se assenta o 
edifício de 0,0139479. O terreno onde se assenta a construção é urbano, sito no bairro São Roque nesta cidade, constituído 
dede parte do antigo lote rural número vinte e oito (28) da Linha Estrada Geral Leste, com a área superficial de 823,69m² 
(oitocentos e vinte e três metros e sessenta e nove decímetros quadrados), não formando quarteirão determinado, sem 
precisar distância de esquina, com as seguintes medidas e confrontações: Norte,  na extensão de vinte e quatro metros e 
oitenta e quatro centímetros (24,84), com a rua Isidoro Cavedon; Sul, na extensão de vinte e quatro metros e oitenta e três 
centímetros (24,83m), com propriedade de Alfredo Grasselli e esposa, e Teresinha Grasselli; Leste, na extensão de trinta e 
trêstrês metros e trinta e quatro centímetros (33,34m), parte com propriedade de Euclides Carlos Moccelin e esposa, e parte com 
propriedade de Maria Protestata Dutra Ribeiro; Oeste, na extensão de trinta três metros e um centímetro (33,01), com 
propriedade de Valsir Pedrotti e esposa, e Neudi Favaretto e esposa.  Matriculado no R.I. da Comarca de Bento Gonçalves 
RS sob o nº 71.422.  Avaliação em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão 
é de R$ 95.000,00. Ônus: Av. 7 - 71.422 - Indisponibilidade de Bens Processo 5000698-48.2019.821.0048 – 1ª Vara Cível 
ee JEC Comarca de Bento Gonçalves RS e Av. 8 - 71.422 - Indisponibilidade de Bens Processo 00511500057475 – 3ª Vara 
Cível e JEC Comarca de Bento Gonçalves RS.  I - MODALIDADE: A hasta pública será exclusivamente online. 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. Dos 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 
usuáriosusuários 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 imediatamente subsequentes, sempre a partir das 10:00 horas, até que todos os 
bens descritos sejam apregoados, independente de nova publicação de edital. III- COMISSÃO DO LEILOEIRO: Fixa-se em 
6%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. IX- PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação (para quitação à vista) ou o pagamento do sinal 
(para os casos de parcelamento) deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial 
(art. 892 do CPC). X- INADIMPLÊNCIA: Na hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a 
arremataçãoarrematação restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-lhe-á, em favor do 
exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os bens a novo leilão, do qual não será admitida a 
participação do arrematante remisso (art. 897 do CPC). 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 
divergênciadivergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida antes ou durante a realização do leilão. XXIII. XXV- 
APROVEITAMENTO DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lanços captados durante o evento, 
permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre 
alvedrio, no intuito de aproveitar os atos praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante. 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 
solucionadassolucionadas 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 e Edital completo com o Leiloeiro Oficial Volnei Zaccarias, Matrícula 151/99, através do site: 
www.zaccariasleiloes.com.br, telefone: (54) 3441 1902 ou (54) 99612 1051 e e-mail: zaccarias@zaccariasleiloes.com.br. 

18 de maio
Zelma Maria Menonchin Domeneghini Freitas, costureira 
aposentada, 84 anos, natural de Soledade, moradora de Bento 
Gonçalves. 
19 de maio
Antonio Pavan, metalúrgico aposentado, 61 anos, natural de 
Planalto, morador de Bento Gonçalves. 
Marcia Inês Ferraso da Silva, doméstica, 49 anos, natural de São 
Francisco de Paula, moradora de Bento Gonçalves.  
Elide Guadagnin Fossá, do lar, 90 anos, natural de Guaporé, 
morador de Bento Gonçalves.
Elide Sartor Galvagni, do lar aposentada, 97 anos, natural e 
moradora de Bento Gonçalves.
20 de maio
Baltasar da Silva Fonseca, 37 anos, natural de São Borja, 
morador de Bento Gonçalves.
21 de maio
José dos Santos, soldador aposentado, 78 anos, natural de Rio 
do Sul (SC), morador de Bento Gonçalves.
Nelly Reali Loch, do lar aposentada, 93 anos, natural de 
Veranópolis, moradora de Bento Gonçalves.
Aida Bortoncello de Carvalho, do lar, 82 anos, natural de 
Veranópolis, moradora de Bento Gonçalves.
Igino Santo Damo, professor aposentado, 85 anos, natural de 

ObituáriO
Falecidos entre 18/05 e 24/05

Casca, morador de Bento Gonçalves.
Therezinha Aldrovandi Bertamoni, do lar aposentada, 86 anos, 
natural de Roca Sales, moradora de Bento Gonçalves.
Gilberto Ferreira Machado, montador de móveis, 44 anos, 
natural de São Luiz Gonzaga, morador de Bento Gonçalves.
Vilson José Comin, moveleiro aposentado, 61 anos, natural de 
Casca, morador de Bento Gonçalves.
22 de maio
Roberto Onorio Miele, dentista aposentado, 78 anos, natural de 
Santa Tereza, morador de Bento Gonçalves.
Lina Paulina Superti Conti, do lar aposentada, 95 anos, natural 
e moradora de Bento Gonçalves.
Zulma Joanna Romagna Rigatti, agricultora aposentada, 94 
anos, natural e moradora de Bento Gonçalves.
23 de maio
Paulo Ricardo de Oliveira, auxiliar de produção, 48 anos, 
natural e morador de Bento Gonçalves.
Antonio Antunes Gularte, 45 anos,  natural de Nova Prata, 
morador de Bento Gonçalves.
Egidio Flamia, agricultor aposentado, 61 anos, natural e 
morador de Bento Gonçalves.
24 de maio
Filomena Laikowski Minozzo, do lar, 65 anos, natural de 
Cotiporã, moradora de Bento Gonçalves.
Doraci Somensi, doméstica aposentada, 74 anos, natural de 
Garibaldi, moradora de Bento Gonçalves.
Clareni Rosa da Silva, auxiliar de serviços gerais aposentada, 
65 anos, natural de Ibirapuitã, moradora de Bento Gonçalves.
Milton Lodovico Celso técnico de laboratório aposentado, 86 
anos, natural e morador de Bento Gonçalves.

Interessados devem entrar
em contato pelo e-mail
curriculo@serranossa.com.br

Ensino Superior completo ou
em andamento em Jornalismo

REPÓRTER
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Segurança

Eduarda Bucco
Há exatamente um ano, a Câ-

mara de Vereadores de Bento Gon-
çalves aprovava a doação de um 
terreno da prefeitura para a cons-
trução de uma central de polícia no 
município. Nesta semana, o novo 
delegado regional, Augusto Cava-
lheiro Neto, afirmou que a constru-
ção deve sair do papel no segundo 
semestre deste ano. O espaço fica-
rá na rua Presidente Costa e Silva, 
ao lado da 16ª Coordenadoria Re-
gional de Educação (16ª CRE), no 
bairro Planalto, e será responsável 
por abrigar as quatro delegacias 
da cidade:  Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA), 1ª e a 
2ª DP, e Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher (DEAM). 

“O projeto estrutural de en-
genharia já está pronto. Agora, o 
setor de engenharia está termi-
nando os projetos complementa-
res, que envolvem a parte elétrica, 
hidráulica e cabeamento logístico, 
por exemplo”, revela o delegado. 
Ao assumir o cargo no dia 09/05, 
a nova chefia regional afirma que 
logo fez contato com Porto Alegre 
para tentar acelerar o processo. 

Construção da central de polícia de 
Bento deve iniciar no segundo semestre

Isso porque, atualmente, as dele-
gacias estão alocadas em prédios 
antigos, com estrutura precária. “A 
previsão é finalizar esses projetos 
até o fim deste semestre e, no pró-
ximo, já dar andamento à licitação. 
A expectativa é que as obras ini-
ciam ainda no segundo semestre”, 
complementa o delegado. 

A central de polícias de Ben-
to é uma das ações enquadradas 
como prioridade pelo Governo do 
Estado, estando inclusa no progra-
ma Avançar na Segurança. 

A pauta também foi tratada 
pela gestão municipal no último 
dia 12/05, durante reunião do pre-
feito Diogo Siqueira e do secretá-
rio de Segurança tenente-coronel 
Paulo César de Carvalho  com o se-
cretário Estadual de Segurança Pú-
blica, Coronel Vanius César Santa-
rosa. “Tratamos sobre importantes 
assuntos para nossa cidade, como 
a central de polícia, e aproveitamos 
para buscar informações sobre o 
andamento da demolição do pré-
dio do antigo presídio, na área cen-
tral, assunto que o secretário vai 
levar para os órgãos responsáveis”, 
destacou o prefeito. 

PLANOS PARA BENTO
Ao assumir a região há 15 dias, 

o novo delegado regional comenta 
ter se deparado com três realida-
des distintas: cidades menores 
com índices de criminalidade tra-
dicionais para cidades do interior; 
municípios de grande porte como 
Bento, com índices maiores; e Ca-
xias do Sul, que se aproximaria da 

realidade de Porto Alegre. 
Diante desse cenário, a nova 

chefia já projeta algumas ações 
pensadas estrategicamente para 
cada município. Em Bento, Augusto 
Cavalheiro Neto chegou a levantar 
a possibilidade da criação de uma 
Delegacia de Repressão às Ações 
Criminosas Organizadas (DRACO). 
“É uma cidade que comportaria 
uma DRACO diante de seus índices 
criminais, do porte e da demanda 
criminal. Mas é um projeto que 
vejo como de médio a longo prazo. 
Isso porque temos que lidar com 
o gargalo da falta de efetivo. Para 
criar uma delegacia especializada 
é necessária uma grande estrutura, 
de pessoal, de viatura e de com-
putadores, por exemplo”, explica. 
“Mas com certeza iremos trabalhar 
em cima disso. Certamente a Se-
gurança Pública teria uma grande 
melhora com uma DRACO”, com-
plementa. 

A falta de efetivo também é 
um empecilho para a instauração 
de um cartório especializado na 
investigação de crimes de maus-
-tratos contra animais. A possi-

bilidade de implantação desse 
cartório foi levantada ainda pela 
chefia anterior, mas esbarra nes-
sa problemática. “Esses cartórios 
foram criados justamente porque 
os crimes contra animais acaba-
vam sempre ficando em segundo 
plano”, comenta. “Mas podemos 
verificar essa possibilidade diante 
do efetivo”, comenta. 

SOBRE O NOVO DELEGADO
Natural de Porto Alegre e com 

43 anos de idade, Augusto Cava-
lheiro Neto carrega uma ampla 
experiência em diversas delegacias 
do Estado. São 18 anos de carreira, 
tendo iniciado na região de Char-
queadas. Também atuou no Vale do 
Taquari, em Lajeado e em diversas 
delegacias da capital. Sua última 
lotação foi novamente em Lajeado. 

“Quero destacar para a popu-
lação que Bento é extremamente 
importante e sempre estará pre-
sente em nossas ações. Queremos 
cada vez mais integrar a Polícia 
com a comunidade, a fim de desen-
volver projetos como esse da cen-
tral de polícia”, ressalta. 

Espaço unificará as 
quatro delegacias 
do município em 
terreno cedido 
pela prefeitura, na 
Planalto

Nono homicídio
Um homem é morto e outro 
fica ferido a tiros no Vila Nova

Um homem de 44 anos, iden-
tificado como Gilberto Ferreira 
Machado, foi morto a tiros na 
noite de sábado, 21/05, por volta 
das 22 horas, na garagem de sua 
residência na rua Antonio Luiz So-
mensi, no bairro Vila Nova. Outros 
dois homens estavam no local, um 
deles, de 26 anos, foi atingido e so-

corrido pelo Corpo de Bombeiros. 
O filho do dono da residência con-
seguiu fugir. Os disparos teriam 
sido feitos por dois homens, que 
fugiram a pé e até o momento não 
foram localizados.

A Brigada Militar atendeu a 
ocorrência. Este foi o nono homicí-
dio de 2022, em Bento Gonçalves.

Operação Pavão
Polícia Civil prende integrantes de 
quadrilha de roubo a carro-forte

Na manhã de quarta-feira, 
25/05, a Polícia Civil, por inter-
médio da 1ª Delegacia de Polícia 
de Repressão a Roubos (1ª DR), 
do Departamento Estadual de 
Investigações Criminais (DEIC), 
deflagrou a Operação Pavão, com 
objetivo de combater quadrilha 
responsável pelo roubo a carro 
forte ocorrido em dezembro de 
2021, no Supermercado Nacional, 
em Guaíba.

Foram cumpridas 64 ordens 
judiciais, sendo dois mandados de 
prisão preventiva, sete de prisão 
temporária e 55 de busca e apre-
ensão nas cidades de Porto Ale-
gre, Canoas, Getúlio Vargas, Bento 
Gonçalves, São Gabriel, Capão da 
Canoa e São Paulo. Foram 11 pre-
sas: uma preventivamente, sete 
temporariamente e três em fla-
grante por posse de arma de fogo 
e munições. Os agentes apreende-
ram armas de fogo, munições, car-
regadores, coletes, roupas táticas 
de uso das forças de segurança 
pública, dentre outros objetos.

O CRIME
Os suspeitos, portando fuzis e 

pistolas, utilizando roupas táticas 
de uso das forças de segurança 
pública, em especial com identifi-
cação da Polícia Civil, e tripulando 
uma viatura caracterizada com in-
sígnia da Polícia Civil RS, aborda-
ram os vigilantes e subtraíram a 
quantia de R$ 4.354.000,00 (qua-
tro milhões, trezentos e cinquenta 
e quatro mil reais) dos cofres do 
carro-forte.

Durante a fuga, um dos veí-
culos foi abandonado por proble-
mas mecânicos, sendo encontra-
dos no seu interior cassetes com 
dinheiro do roubo. A quadrilha 
fugiu para a Ilha do Pavão, na 
Capital, local onde dois suspeitos 
foram presos em flagrante e ou-
tros dois mortos após confronto 
com a Brigada Militar. Na Ilha fo-
ram localizados coletes balísticos, 
revólveres, fuzil, carregadores e 
munições de calibres diversos e 
uma série de equipamentos e ves-
timentas táticas.

Júlia Milani
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Evento inédito comemora os 
50 anos da FERVI 

A Fundação Educacional da 
Região dos Vinhedos – FERVI, 
completa 50 anos presenteando a 
comunidade de Bento Gonçalves 
com uma apresentação imper-
dível. Será no dia 18 de junho, às 
19h, na Fundação Casa das Artes, 
com entrada franca.

A atração será o Concerto de 
Integração da Angelo State Uni-
versity (ASU), dos Estados Unidos, 
com a Orquestra da Universidade 
de Caxias do Sul (UCS), sob a re-
gência do maestro Dr. Fagner M. 
Rocha (ASU). 

Reserve esta data e não perca 
este espetáculo.

Vestibular de Inverno 2022 
Prova presencial dia 12/06!

Salve esta data! 12 de junho tem 
Vestibular de Inverno na UCS!!! E as 
inscrições já estão abertas!!!

Previsto para ocorrer nas oito 
unidades universitárias, o processo 
seletivo confirma o retorno à pres-
encialidade, processo implementado 
pela Instituição no primeiro semestre 
com a retomada das disciplinas.

O Vestibular de Inverno 2022 
terá provas para todos os cursos, com 
processo seletivo para Bacharelados – 
incluindo o curso de Medicina -, Licen-
ciaturas e Tecnologias. Para o ingresso 
no curso de Medicina, a prova será 
aplicada apenas no Campus-Sede, em 
Caxias do Sul.

Mestrado Profissional em 
Engenharia de Produção

Estão abertas as inscrições para o Processo 
Seletivo de Fluxo Contínuo para o Mestrado em En-
genharia de Produção, no Campus Bento da UCS. O 
Mestrado estrutura-se em duas linhas de pesquisa:

Modelagem e Análise de Sistemas de Qualida-
de e Produção - Enfoca a solução de problemas de-
cisórios ou de gestão em nível tático-operacional, por 
meio de métodos quantitativos ou quali-quantitativos, 
estáticos ou dinâmicos, uni ou multivariados, determi-
nísticos ou probabilísticos.

Estratégias de Sistemas de Qualidade e Pro-
dução - Concentra interesses relacionados a decisões 
estratégico-táticas ou de longo prazo, nas quais a in-
certeza ou as características do escopo superam a 
capacidade de decisões puramente quantitativas, re-
querendo outros métodos de decisão e gestão de qua-
lidade e produção.

O ingresso no Mestrado é anual e é realizado me-
diante processo seletivo regulamentado por edital da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. O número 
de vagas está condicionado à capacidade de orientação do Programa, comprovada pela existência de orien-
tadores disponíveis, respeitado o limite de 20 vagas anuais e as normas estabelecidas pela Pró-Reitoria. O 
processo seletivo é classificatório e será conduzido por Comissão de Seleção, nomeada pelo Colegiado do 
Programa. Candidatos egressos da UCS terão um desconto de 30% sobre o valor da inscrição.

Vestibular UCS: 
prova on-line todas as segundas e quintas Semana do Meio Ambiente da UCS

Informe-se e inscreva-se em ucs.br, na aba Mestrados e Doutorados. 
Ou contate-nos através do Whats (54) 99653.3184

Mais informações pelo telefone 3449.5200, ramal 5027, com Paula

No período compreendido entre 6 e 10 de junho a UCS promove, em Caxias do Sul, uma programação 
especial voltada à Semana do Meio Ambiente.

Durante toda a semana do evento, serão arrecadados resíduos eletroeletrônicos em postos de coleta 
localizados nos CETEC Ensino Médio (das 8h às 17h) e Fundamental (das 8h às 12h).

As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas até 5 de junho. As vagas são limitadas.

Serão atividades na área do Conhecimento 
de Ciências Jurídicas, da Vida, Sociais, Exatas e 
Engenharias. Aos que não conseguirem estar 
presentes, o evento será transmitido, através 
do canal do youtube, da UCS oficial.

Mais informações e inscrições 
acesse o QR-CODE

Saiba mais, acessando o QR-CODE ao lado, ou con-
verse com a nossa área comercial através dos números 
de WhatsApp:  (54) 9 9626-2771 ou  (54) 9 9919-3141

UCS Comunidade 
na Via Del Vino

No próximo sábado, 
4 de junho, a partir das 
8h30, será realizado o 
UCS Comunidade, na Via 
Del Vino, no centro de 
Bento Gonçalves.

Na oportunidade 
serão ofertados serviços 
e dicas das áreas da vida 
e da saúde.

O evento ocorre em 
parceria com a secretaria 
Municipal do Meio Ambi-
ente de Bento Gonçalves.

Estão todos 
convidados 

a participar!

Aproveite as inúmeras oportunidades de in-
gressar numa das melhores universidades do Brasil 
e reconhecida internacionalmente: a UCS. Na UCS 
você conta com a segurança de integrar uma insti-
tuição com mais de 50 anos de experiência aliada 
a uma visão moderna, dinâmica e inovadora de for-
mação profissional e humana.

Com mais de 100 mil pessoas formadas, a UCS 
tem como missão fundamental contribuir com a re-
alização 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).

Confira os cursos oferecidos no Campus Bento: 
Administração; Arquitetura e Urbanismo; Ciência 
da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Con-
tábeis; Comércio Internacional; Design; Direito; 
Educação Física; Engenharia Civil; Engenharia de 
Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecâni-

ca; Farmácia; Fisioterapia; Gestão Comercial; Nutrição; Pedagogia; Processos Gerenciais e Psicologia.

Informe-se através dos números de whatsapp:  (54) 9 9626-2771 ou  (54) 9 9919-3141

Divulgação/UCS
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Leve o trabalho com tranquilidade. 
Na paquera, mire o alvo. A dois, apos-
te em programa caseiro.

Touro – 21/04 a 20/05
No trabalho, priorize o que é urgente. 
A dois, o clima melhora se você deixar 
o apego de lado.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
O trabalho vai exigir agilidade. Na pa-
quera, surge alguém animado. A dois, 
clima de romance.
 
Câncer – 21/06 a 21/07
Atenção à saúde, evite exigir demais 
de você. No amor, ótimo clima, mas 
não dê espaço ao ciúme. 

Leão – 22/07 a 22/08
Atenção a atrasos e imprevistos finan-
ceiros. A dois, aproveite o máximo 
que puder a companhia. 

Virgem – 23/08 a 22/09
Cuidado para não exagerar nos gas-
tos. Na paquera, surge alguém encan-
tador. A dois, aconchego. 

D
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tlé

Libra – 23/09 a 22/10
No trabalho, aposte na intuição. Na 
paquera, hora de curtir. A dois, deixe 
as diferenças de lado. 

Escorpião – 23/10 a 21/11
Tenha cabeça fria para lidar com o 
que não sabe. Na relação, dê menos 
importância às diferenças. 

Sagitário – 22/11 a 21/12 
Aposte no otimismo no trabalho. No 
amor, deixe rolar, mas não permita 
que o ciúme atrapalhe. 

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Atenção ao que diz. Na paquera, sur-
ge alguém discreto. No amor, aposte 
no clima romântico. 

Aquário – 21/01 a 19/02
No trabalho, detalhes podem fazer a 
diferença. Na paquera, a fila anda. A 
dois, divirta-se mais. 

Peixes – 20/02 a 20/03
Tente lidar melhor com imprevistos. 
Nos relacionamentos, mantenha a 
confiança e não desista. 

Cinema 
Programação de 27/05 a 01/06

GNC CAXIAS 1
Luta pela fé – a história do padre Stu
Drama, 12 anos, 124 minutos.
Diariamente, 13h50 e 19h, dublado.
Top Gun - Maverick
Ação, 12 anos, 131 minutos.
Diariamente, 16h20 e 21h30, dublado.

GNC CAXIAS 2
Doutor Estranho no 
multiverso da loucura
Ação, 14 anos, 126 minutos.
Diariamente, 13h40 e 18h45, dublado.
Diariamente, 16h10 e 21h20, legendado.

GNC CAXIAS 3
A Médium
Terror, 16 anos, 131 minutos.
Diariamente, 18h15, dublado.
Dog – a aventura de uma vida
Comédia, 14 anos, 101 minutos.
Diariamente, 13h20, dublado.
O homem do norte
Drama, 18 anos, 136 minutos.
Diariamente, 20h50, dublado.
Top Gun - Maverick
Ação, 12 anos, 131 minutos.
Diariamente, 15h30, dublado. 

GNC CAXIAS 4
Top Gun - Maverick
Ação, 12 anos, 131 minutos.
Diariamente, 14h10, 16h45, 19h20 e 21h50, 
dublado.

GNC CAXIAS 5
Doutor Estranho no 
multiverso da loucura
Ação, 14 anos, 126 minutos.
Diariamente, 14h, 16h30, 19h10 e 21h40, 
dublado.

GNC CAXIAS 6
Top Gun - Maverick
Ação, 12 anos, 131 minutos.
Diariamente, 13h30, 16h, 18h35 e 21h10, 
legendado. 

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 1
Doutor Estranho no 
Multiverso da Loucura
Ação, 14 anos, 126 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.
Sexta, domingo, terça e quarta, 17h, dubla-
do.
Segunda-feira, 17h, legendado.
Segunda e quarta, 20h30, dublado
Sexta, domingo e terça, 20h30, legendado.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 2
Detetives do Prédio Azul 3 – 
Uma aventura no fim do mundo
Aventura, livre, 105 minutos.
Diariamente, 13h40, nacional.
Sonic 2
Aventura, 10 anos, 122 minutos.
Diariamente, 16h, dublado.
Cidade Perdida
Ação, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente, 19h30, dublado.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3
Top Gun - Maverick
Ação, 12 anos, 131 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.
Sexta, sábado, domingo, terça e quarta, 17h, 
dublado.
Segunda, 17h, legendado.
Sábado, segunda e quarta, 20h30, dublado.
Sexta, domingo e terça, 20h30, legendado. 

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 1
Top Gun - Maverick
Ação, 12 anos, 131 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.
Sábado, segunda e quarta, 17h, dublado.
Sexta, domingo e terça, 17h, legendado.
Sexta, domingo e terça, 20h30, dublado.
Sábado, segunda e quarta, 20h30, legen-
dado.  

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Sonic 2
Aventura, 10 anos, 122 minutos.
Diariamente, 13h40, dublado.
Animais Fantásticos: 
Os Segredos de Dumbledore
Aventura, 12 anos, 142 minutos.
Segunda e quarta, 17h, dublado.
Sexta, domingo e terça, 20h30, dublado.
Doutor Estranho no 
Multiverso da Loucura
Ação, 14 anos, 126 minutos.
Sexta, sábado, domingo e terça, 17h, du-
blado.
Sábado e quarta, 20h30, dublado.
Segunda, 20h30, legendado. 

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 8

Coquetel de Camarão Quente

INGREDIENTES
- 1 cebola média picada
- 500 g de abóbora japonesa 
(cabochá) em cubos médios
- 1 xícara (chá) de água 
fervente
- 1 vidro de leite de coco 
(200 ml)
- 2 colheres (sopa) de 
gengibre fresco, ralado
- 1 colher (sopa) de salsa 
picada
- 250 g de camarões-rosa 
limpo
- 6 camarões gg inteiros, 
limpos
- 1 colher (chá) de sal
- 1 pitada de pimenta-do-
reino

MODO DE PREPARO
 Embrulhe as minimorangas com papel-alumínio e leve ao 
forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos ou 
até que fiquem macias (não moles). Com uma faca bem afiada 
corte a tampa de cada minimoranga. Com uma colher retire 
as sementes (com cuidado para não perfurar a minimoranga). 
Reserve. Em uma panela, aqueça metade do azeite e refogue 
a cebola até ficar transparente. Junte a abóbora e refogue. 
Acrescente água fervente e cozinhe até a abóbora ficar 
bem macia. Transfira para um liquidificador e bata até ficar 
homogêneo. Volte para a panela, junte o leite de coco e o 
gengibre e deixe cozinhar em fogo baixo por 5 minutos. Coloque 
a salsa e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite restante e 
doure os camarões (rosa e gg), dos dois lados.  Tempere com sal 
e pimenta-do-reino (reservando o camarão gg para decoração). 
Coloque os camarões rosa dentro da moranga e complete com 
o creme de abóbora reservado. Tampe e leve ao forno médio 
(200°C), preaquecido, por cerca de 10 minutos. Decore com os 
camarões gg e sirva.

Sete Erros | Respostas na página 8

Exposição dos 10 anos de Battle In 
The Cypher chega ao Centro Cultural 
20 de Novembro neste sábado

Depois de ocupar o Museu 
do Imigrante de Bento Gonçal-
ves, a exposição “Os 10 Anos 
de Battle In The Cypher” chega 
ao Centro Cultural 20 de No-
vembro neste sábado, 28/05. 
A mostra reúne, em imagens e 
materiais diversos, uma linha de 
tempo na qual é possível conhe-
cer a história de um dos mais 
conhecidos encontros culturais 
de  Bento Gonçalves. O proje-
to é realizado com recursos do 
Fundo Municipal de Cultura.

Fotografias, matérias de 
jornal, flyers, peças de expo-
sições que aconteceram nas 
diversas edições da BITC, 
camisetas, telas de serigrafia 
e diversos outros artefatos 
estão entre os materiais que 
compõem a exposição. Um 
diferencial da mostra será QR 
Codes próximos às obras que 
levam a um site com vídeos 
que também registram um 
pouco mais sobre a primeira 
década da Battle.

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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cenário de inflação, insumos caros 
e dólar alto, é preciso tentar manter 
uma certa lucratividade, a fim de 
que os investimentos não cessem. 
Toda essa situação precisa provocar 
uma mudança, que acaba por chegar 
a outro dos grandes desafios que 
temos, a busca pela inovação.

O Centro da Indústria, Comércio 
e Serviços de Bento Gonçalves, em 
parceria com entidades setoriais, 
centros profissionalizantes e 
universidades, está trabalhando 
há mais de um ano para começar 
a reverter esse quadro com dois 
grandes projetos. Ambos devem 
ser anunciados nos próximos dias, 
um para aproximar a qualificação 
do trabalhador, o Qualifica Bento, 
e outro para estimular a inovação 
dentro das empresas, o Inova Bento.

A indústria é o início da 
cadeia produtiva. Mas é de todos 
a responsabilidade para que ela 
funcione. E para isso, é preciso 
consumo – que fará o comércio 
demandar a indústria por produtos 
e, assim, sucessivamente. Nesse 
aspecto, os governos podem ajudar, 
visto que política e a economia 
são fatores macro ambientais que 
impactam a todos. Por isso, precisam 
caminhar em harmonia. Quando os 
governos estimulam a economia, 
tudo muda. A recente redução de 
IPI, por exemplo. Embora o efeito 
na ponta talvez tenha sido pouco 
perceptível, com uma tributação 
mais branda sobra mais dinheiro 
em caixa para o empresário investir. 
Isso é fomentar o setor. E vejo que o 
governo precisa fazer isso em duas 
linhas de atuação, fomentando o 
agro, hoje nosso grande negócio, e a 
competitividade da nossa indústria.

Com esses estímulos e a 
visão de inovação atrelada ao 
desenvolvimento sustentável, todos 
nossos segmentos produtivos têm 
potencial para crescer e se expandir. 
Porque o restante, a vontade de 
trabalhar. Essa nós temos de sobra.

Marijane Paese, presidente do CIC-BG

A passagem do Dia da Indústria 
precisa ser lembrada, sim, e mais do 
que isso: celebrada. Afinal, esse setor 
produtivo tem papel fundamental na 
geração de riqueza e exerce impacto 
social muito grande, movimentando 
a economia e, sobretudo, a criação de 
empregos – com oportunidades para 
todos que desejam progredir por 
meio do trabalho.

No contexto local, a indústria 
continua sendo o grande motor 
econômico da cidade, exibindo um 
parque fabril moderno e inovador 
com suas plantas vinícola, moveleira, 
alimentícia, metalmecânica, entre 
outras. São mais de 1,2 mil delas 
espalhadas por Bento Gonçalves, 
sendo responsáveis por quase 45% 
dos vínculos empregatícios do 
município.

Os produtos oriundos de nossa 
indústria vêm com um carimbo 
chamado Bento Gonçalves. Ele é 
sinônimo de qualidade. São vinhos 
reconhecidos internacionalmente 
e móveis exportados para 
diversas partes do mundo. São 
produtos inovadores da indústria 
metalomecânica e a presença da 
sustentabilidade na nossa indústria 
da construção civil. Mas todas, 
sobremaneira, se destacam pelo 
empreendedorismo de um povo que, 
como se diz por aqui, não tem medo 
de trabalhar.

Esse é um diferencial da nossa 
região. Entretanto, não isenta o setor 
de enfrentar os empecilhos que nos 
desfaiam a encontrar resoluções 
para que possamos tornar nossos 
negócios mais competitivos. Algumas 
delas estão ao nosso alcance, mas 
outras necessitamos de ações mais 
concretas dos governos.

Aqui, diagnosticamos um 
grande gargalo: a necessidade de 
equipes mais qualificadas. Outro, é 
desenvolver mercados. É vital que 
efetivemos vendas no atual cenário, 
a fim de aumentar a atual baixa 
lucratividade das empresas. Neste 

“A indústria é o início 
da cadeia produtiva”

Espaço do leitor
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Segunda edição de Festival de Outono 
movimenta Castelos do Vale Resorts e 
Vinícola Dom Cândido neste sábado

Para toda a família

Evento com 
entrada gratuita 
terá música ao 
vivo, ilha de vinhos 
e espumantes, 
comidinhas, 
brinquedoteca e 
muito mais. Festival 
é voltado a toda a 
família, inclusive pet

Devido ao sucesso de sua es-
treia, no último mês, a parceria 
entre Castelos do Vale Resorts e 
Vinícola Dom Cândido entra nova-
mente em ação para a realização 
da segunda edição do Festival de 
Outono. Evento gratuito que, mais 
uma vez, promete movimentar o 
Vale dos Vinhedos, em Bento Gon-
çalves. 

O evento realizado no feriado 
de Tiradentes reuniu cerca de 150 
pessoas que apreciaram bons vi-
nhos e petiscos, além da celebra-
ção dos nove meses de aprovação 
do projeto Castelos do Vale Re-
sorts, primeiro resort brasileiro 
dentro de uma vinícola. Esta se-
gunda edição do festival será nes-
te sábado, dia 28, a partir das 15h 
no Jardim Vinícola Dom Cândido. 

Então eis aí um a ótima pe-
dida para quem estiver na região 
nesta data e quiser curtir o clima 

da estação apreciando um bom 
vinho, claro! E regado a música ao 
vivo, em um clima dançante a alto 
astral com a banda Butiá Pockets 
(@butiapockets). Haverá uma ilha 
de espumantes e vinhos com ven-
das em taças e garrafas -- a pre-
ços promocionais para ocasião. 
Os visitantes ganharão uma taça 
personalizada de brinde. Outra 
opção são os drinques especiais: 
Kir Royal, Aperol Spritz e Rossini. 

 Para acompanhar, panchos 
especiais (hot dogs típicos do 
Uruguai) da Kombosa da Ley (@
kombosadaley), além de outras 
delícias como as doçuras gourmet 
da Doçaria Luísa Fanti (@docaria-
luisafanti). E, em virtude das bai-
xas temperaturas, o local estará 
com fogueira acesa para aquecer 
ainda mais o momento. 

Fica a dica! O evento contará 
com brinquedoteca para as crian-

ças se divertirem em segurança, 
enquanto os pais aproveitam sem 
se preocupar com os pequenos. 
Além do fato que será pet frien-
dly, ou seja, para ninguém ficar de 
fora. Aos interessados em conhe-
cer mais sobre o projeto do resort, 
haverá um stand com maquete do 
empreendimento em exposição, 
bem como será possível conhecer 
apartamento decorado.

Serviço

II Festival de Outono
Quando: sábado, 28/05
Horário: das 15h até as 20h
Onde: Jardim da Vinícola 
Dom Cândido, no Vale dos 
Vinhedos
Quanto: entrada franca
*Em caso de mau tempo, 
o evento será transferido

Tchaylen de Souza

Bispo Diocesano de Caxias e Dom Be-
nedito Zorzi imediatamente assumiu a 
condição de protagonista em levar tal 
faculdade para Caxias do Sul, alegan-
do maior necessidade, maior público e 
maior sustentação.

Resignados, os bento-gonçalvenses 
– sem muito discutir – aderiram o rema-
nejamento para Caxias, promovendo o 
primeiro vestibular. Em 3 de fevereiro de 
1959 foi proferida a primeira aula inau-
gural pelo Reitor Magnífico da PUC do 
RS, Irmão Otão. Nos recortes de jornais 
da época, consta como primeiro Diretor 
o professor Pedro Paulo Zanatta, ficando 
em primeiro lugar no vestibular o bento-
-gonçalvense Odir D. Variani e primeira e 
única mulher a professora Mafalta Maria 
Michelon. Outros bento-gonçalvenses fi-
zeram parte desta primeira turma, como 
Bartholomeu Carlos Accorsi, João Brun, 
Nilo Cini, Olivio de Rossi, Remi Angelo 
Enricone, Rinaldo Sistilio Dal Pizzol e 
Walter Meneguzzi.

Em 1967 foi fundada a Universi-
dade de Caxias do Sul e um ano antes 
já tínhamos o Curso de Economia como 
Campus da Faculdade de Economia, em 
Vacaria e Lajeado além de Bento.

No início da década de 70, por de-
terminação do Governo Federal, nenhu-
ma universidade poderia ter atividade 
fora de sua sede, obrigando a estas uni-
dades fora de Caxias que promovessem a 
instituição de suas fundações para man-
ter os cursos e suas ampliações.

Foi então que o professor Loreno 
José Dal Sasso assumiu o protagonismo 
de liderar a formação da fundação, en-
volvendo o Poder Público, entidades e 

Poucas são as memórias para 
escrever a história da Fundação Edu-
cacional da Região dos Vinhedos (Fer-
vi) e, a maioria delas, faz referência 
ao professor Loreno José Dal Sasso 
– mentor da regionalização do Ensino 
Superior. Neste ano a Fervi completa 
50 anos e se observa grandes movi-
mentos para fazer este resgate.

No final da década de 1950, mais 
precisamente em 1957, o Ensino Co-
mercial do Colégio Aparecida – man-
tido pela Congregação de Irmãos Ma-
ristas, através dos professores Pedro 
Paulo Zanatta, Ulisses De Gasperi, 
Noely Clemente De Rossi e Emyr fa-
rina (recentemente falecido) desen-
volveu um ensino prático funcional 
que avançou fronteiras, não só no Rio 
Grande do Sul como também na Amé-
rica Latina, divulgando a metodologia 
do ensino.

Com esta experiência, a ideia foi 
fomentada pelo professor Zanatta, 
que tinha formação em Economia, e 
iniciou o desenvolvimento do projeto 
de ter uma Faculdade de Economia 
em Bento Gonçalves. A proximidade 
com o Irmão Marista José Oton Stefa-
ni (nascido na Garibaldina como era o 
professor Zanatta), que à época já es-
tava na direção do Colégio do Rosário 
(PUC-RS), deu início às tratativas para 
trazer para Bento Gonçalves o Curso 
de Economia, uma vez que a Congre-
gação Marista atuava em Veranópolis, 
Garibaldi, Farroupilha e Bento.

Neste contexto, o Padre Ernes-
to Mânica, que também lecionava 
no Aparecida, levou a arquitetura ao 

Fervi 50 anos
Membro do Conselho Diretor da Fundação 

Educacional da Região dos Vinhedos (FERVI). 
Atuou por 29 anos como docente da UCS

pessoas físicas no aporte dos recur-
sos necessários para a construção de 
um ambiente de desenvolvimento, 
uma vez que a Faculdade de Econo-
mia e mais dois cursos funcionavam 
na Escola de Enologia, cedida tempo-
rariamente.

Aqui residiu o maior desafio no 
qual a comunidade se reuniu através 
de seus líderes para ocupar um lugar 
que era dever do Estado em propiciar 
aos estudantes o acesso aos cursos 
Superiores, sem se deslocar à capital 
ou mesmo a metrópoles regionais. 

Reforço este propósito uma vez 
que surgiu da bravura destes lideres 
– professores e comunidade – a ini-
ciativa de propiciar o desenvolvimen-
to educacional regional em substitui-
ção ao Estado. 

Oficialmente fundada em 30 de 
agosto 1972, a Fervi supriu a neces-
sidade dos cursos pretendidos, bem 
como aproximou em nível regional 
de Bento Gonçalves toda a estrutura 
da Universidade de Caxias do Sul.

Ressalta-se que ainda hoje o 
Governo Federal não encontrou um 
modelo para valorizar as universi-
dades comunitárias que em tempos 
idos substituíram o papel do Estado, 
criando universidades gratuitas sem 
a devida guarida às comunitárias, 
que não visam lucros.

Esta história está sendo prepa-
rada para que seja contada por mui-
tos anos, valorizando todos os seus 
partícipes – que não foram poucos, 
todos na sua maneira, considerados 
hoje benfeitores.

Profº. Enio Gehlen

É preciso contar 
esta história

Forma Espaços Imobiliários inaugura 
o quinto hotel da Rede Viverone

Em Canela

De 2010 para cá já são 869 
mil m² de área construída e de 
urbanização entregue em diver-
sos projetos nas cidades gaúchas 
de Bento Gonçalves, Canela, Gari-
baldi, Porto Alegre e Rio Grande, 
além de Governador Celso Ramos, 
em Santa Catarina. Neste período, 
cinco obras num total de 44.643 
m² foram para a Rede Laghetto Vi-
verone de Hotéis. A primeira, que 
selou a parceria, foi o Laghetto Vi-
verone Bento, na Capital Brasileira 
do Vinho. Depois veio o Laghetto 
Viverone Moinhos em Porto Ale-
gre em 2013, o Laghetto Viverone 
Rio Grande em 2018 e em 2019 o 
Laghetto Viverone Estação, tam-
bém em Bento Gonçalves. Agora, 
chegou a vez da Forma Espaços 
Imobiliários entregar o Laghetto 
Viverone Canela, um hotel com 
168 apartamentos e uma infraes-
trutura de lazer com piscina co-
berta e aquecida, um foyer imen-
so com 350 m² de área exclusiva, 
restaurante com 400 m², Centro 
de Eventos, Solarium, Sala de Jo-
gos, Fitness Center, Sauna Seca e 
Espaço Kids.

Os apartamentos possuem 
dimensões que vão de 24 m² a 34 
m² com combinações que podem 
acomodar até seis pessoas. Mas o 
grande diferencial da obra é a sua 
extensão com 143 metros linea-
res, ou seja, uma frente imponente 
que dá as boas-vindas a todos que 
chegam na cidade, atendendo os 
padrões urbanísticos de Canela, 
com destaque para a beleza da ar-
quitetura. Para o diretor da Forma 
Espaços Imobiliários, engenheiro 
Paulo Pompermayer, a parceria 
se fortaleceu ao longo desses 12 
anos alicerçada na confiança e na 
credibilidade de ambas as marcas. 
“A Laghetto tem paixão em servir e 
aplica esse sentimento na entrega 
aos seus clientes e na forma como 
conduz suas parcerias. Vemos a 

dedicação e o cuidado com o pa-
trimônio dos investidores, a serie-
dade com as questões comerciais 
que expõe a fidelidade com que 
cumprem os acordos firmados. É 
uma empresa gaúcha como a nos-
sa, que conhece como poucos os 
movimentos do setor e o que os 
hóspedes buscam em nosso Esta-
do. Isso tudo sustenta e fortalece 
ainda mais a nossa parceria”, co-
memora.

Para Francisco Faggion Filho, 
diretor da Forma, inaugurar um 
hotel deste porte e com este con-
ceito na Região das Hortênsias é 
um marco de propulsão para o 
crescimento da Rede Viverone. “A 
localização do Hotel Laghetto Vi-
verone Canela responde por 50% 
do sucesso do projeto. A outra me-
tade é fruto de uma parceria sólida 
entre a Forma, a Rede Viverone 
e a Rede Laghetto e também ao 
projeto, concebido para satisfazer 
os hóspedes e trazer excelentes 
resultados financeiros aos seus 
investidores”, garante. Segundo 
Faggion, a realização deste projeto 
motiva a geração de novos empre-
endimentos em Gramado e Canela. 
“Temos um DNA que respira ino-
vação. Por isso, podemos dizer que 
construímos não apenas o maior 
hotel da rede, mas o mais charmo-
so e que oferece experiências ines-
quecíveis. Embarcamos nesse pro-
jeto 90% dos investidores da Serra 

Gaúcha e da Região Metropolitana 
de Porto Alegre”.

Instalado em uma área de 
6.300 m², o Laghetto Viverone 
Canela possui andar de acesso ho-
rizontal, tendo três torres conecta-
das por meio de passarelas envi-
draçadas que ligam um pavimento 
único onde estão centralizadas as 
atividades e áreas sociais. Projeta-
do pela arquiteta Vera Zaffari & CO 
e interiores com a arquiteta Silvia 
Benedetti & Associados, o hotel, 
localizado na rua Rodolfo Schilie-
per, 64, alia conforto e aconchego 
à vivência da Serra Gaúcha. O tom 
cinza que remete ao frio da Serra 
é aquecido com revestimento ama-
deirado. Diante do limite da altura 
vigente, o uso de telhados com al-
tura e inclinações que permitiram 
abrigar apartamentos também 
nestas áreas, gerando o quinto 
pavimento, feito com tecnologia 
construtiva steel frame (permite 
vãos livres maiores, sem vigas e 
dá condição de melhor aplicação 
de conforto térmico e acústico). Ao 
usar a materialidade original da 
região, o projeto uniu contempora-
neidade, passando a ser destaque 
para a cidade. Com uma topogra-
fia em aclive, possui um andar de 
subsolo, abrigando as áreas de es-
tacionamento, serviços e conven-
ções. Coberturas verdes propiciam 
maior conforto térmico interno e o 
uso da madeira aquece os espaços.

Daniel Anderson

Festival Galpão das Patroas 
movimenta ABCTG neste sábado 

Artistas gaúchas 

Artistas reconhecidas em 
todo o Estado e, especialmente, 
no mundo tradicionalista gaúcho 
sobem ao palco do Festival Galpão 
das Patroas neste sábado, 28/05, 
na Associação Bento-gonçalvense 
da Cultura Tradicionalista Gaúcha 
(ABCTG), em Bento Gonçalves. Os 
shows de Shana Muller, Loma, Fofa 
Nobre, Marinez Siqueira e The All 
Pargatas, todos com diversas par-
ticipações especiais, iniciam a par-

Serviço

O que:  Festival Galpão das Patroas

Programação: 
- abertura com Fátima Gimenez, canto do 
hino Rio Grande do Sul. 
- Show com Shana Muller, com partici-
pação especial de Nicole Carrion e Maria 
Alice. 
- Show com Loma e participação especial 
de Angélica Kberw e Graciele de Souza.
- Show com Fofa Nobre e participação 
especial de Bibiana Alves e Maria Luiza 
Benitez . 
- Show com Marinez Siqueira, com parti-
cipação especial de Cássia Abreu e Luiza 
Barbosa.
- Show de The Apargatas e participação 
especial de Natália Guastuci, Bia Socek e 
Analise Severo.

Quando: 28/05/2022, às 20 horas.

Local: Associação Bento- gonçalven-
se da Cultura Tradicionalista Gaúcha 
(ABCTG), Via Dos Imigrantes, s/n - Cruzei-
ro, Bento Gonçalves.

Financiamento: Pro-cultura - RS, Patrocí-
nio Cooperativa Nova Aliança, Produção 
Cássio Scherer e Co- Produção: Do Bem 
Agência de Investimento Social.

Ingresso: R$ 20 - no QR Code ou ainda 
com a patronagem da ABCTG

tir das 20h. 
O projeto, que chega à sua se-

gunda edição, tem como objetivo 
fomentar a igualdade de gênero na 
cultura nativista e dar visibilidade 
para as artistas gaúchas, utiliza-
ção da arte como ferramenta de 
comunicação e empoderamento 
feminino. O valor do ingresso é R$ 
20 e toda a renda arrecada com os 
ingressos será doada para o banco 
de alimentos do Rio Grande do Sul. 



EDIÇÃO 863
Sexta-feira, 

27 de maio de 2022

Previsão do tempo

28/05
14º
19º

Sol com algumas nuvens durante 
o dia. Períodos de nublado, com 

chuva a qualquer hora

27/05
14º
20º

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

29/05
12º
18º

Chuvoso
 durante o 

dia e à noite

Chuvoso durante o dia. 
À noite pode chuviscar 

e o céu ainda fica nublado

Programação
Fim de semana terá Festival de Outono e 
do Galpão das Patroas em Bento
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Samu Pet começa a funcionar em Bento
Urgência e emergência

Desde março, a prefeitura 
de Bento Gonçalves, por meio do 
programa Bento Pet – Todos Jun-
tos para o Bem-Estar Animal, está 
reestruturando o setor da causa 
animal. Desde então tem sido re-
alizada uma série de ações, desde 
aumento das castrações, até feiri-
nha de adoção. Desde a terça-feira, 
24/05, teve início uma nova etapa, 
com os atendimentos do Samu Pet, 
serviço de urgência e emergência 
para animais vítimas de maus-tra-
tos ou atropelamentos. Os animais 
resgatados passarão por tratamen-
to veterinário, através do trabalho 
de duas médicas veterinárias, e os 
casos mais críticos serão encami-
nhados para clínicas conveniadas 
do município.

A coordenadora do setor do 
Bem-Estar Animal, Rafaela Jorna-
da, comentou sobre o funciona-
mento do Samu Pet: “o Samu Pet 
é uma demanda antiga do muni-
cípio e vem para ajudar com esse 
foco voltado para pessoas de baixa 
renda que não têm condições de 

pagar um veterinário para o seu 
pet. Estaremos também prestando 
atendimento para animais de rua 
que não têm tutor conhecido, para 
prestar esse primeiro auxílio, com 
o trabalho de veterinários compe-
tentes e de exames, para que pos-
samos resolver as situações que 
aparecerem, atendendo animais 
vítimas de atropelamento, maus-
-tratos, envenenamento, e outra 
situação que possa colocar a saúde 
e a vida dele em risco”.

Ainda segundo a coordenado-
ra do setor, “o Samu Pet vai contar, 
também, com o resgate e transpor-
te para veterinários parceiros, em 
casos mais específicos e comple-
xos que necessitem um nível maior 
de consulta e exames”.

O secretário-adjunto de Saú-

de, Gilberto Junior, também falou 
sobre o trabalho do Samu Pet: “o 
intuito é darmos uma condição de 
vida melhor para os animais. Va-
mos prestar esse atendimento de 
forma rápida e eficaz, sendo que 
serão realizados através do forma-
to de triagem, para sabermos da si-
tuação de saúde do pet. Será como 
se fosse um atendimento do Samu, 
mas voltado para os animais”.

EDITAIS EM ANDAMENTO
Outro ponto importante na 

reestruturação do bem-estar ani-
mal é o edital de hospedagem, que 
já conta com uma empresa para 
abrigo de animais em situação de 
maus-tratos e bravios, tendo como 
critério a comprovação da fiscali-
zação da secretaria do Meio Am-

WhatsApp: 992231853
Horário de atendimento: de se-
gunda à sexta-feira, das 7h30 às 
11h30 e das 13 às 17h
Atendimento para casos de urgên-
cia e emergência e para tutores que 
não possam pagar um veterinário.

Fotos: Divulgação

Espetáculo de dança inclusiva 
reunirá dezenas de dançarinos 
no Ginásio de Esportes

Dias 2 e 3 de junho

Bento Gonçalves terá um 
evento cheio de alegria e emoção 
na próxima semana, no Ginásio 
Municipal de Esportes. Com di-
reção geral de Cristian Bernich, 
o espetáculo de dança inclusiva 
intitulado “Sem Limites” reunirá 
dezenas de dançarinos com defi-
ciência nos dias 02/06 e 03/06, 
em diferentes horários.

O projeto é financiado pelo 
Fundo Municipal de Cultura, e se 
baseia na metodologia do “Dan-
ceAbility”. O trabalho foi desen-
volvido durante alguns meses 
de aulas de dança realizadas na 
Associação dos Deficientes Físi-
cos (ADEF) e na Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE).

Conforme a direção do espe-
táculo Sem Limites, que contará 
com 36 pessoas com e sem defi-
ciência, a temática foi inspirada 
no tradicional game Tetris, tra-
zendo cor, movimento e alegria 
a todos os participantes e para 
todo o público.

As apresentações serão rea-
lizadas às 15h e às 19h30 no dia 
02/06, quinta-feira, e às 15h do 
dia 03/06, sexta-feira. A entrada 
é gratuita. O Ginásio Municipal 
de Esportes está localizado na 
rua Presidente Costa e Silva, 212, 
bairro Planalto.

biente. Seguem  em andamento, 
também, os processos para proce-
dimentos cirúrgicos e compra de 
medicamentos de uso veterinário 
para utilização das equipes. 

CASTRAÇÕES
Em março deste ano as equi-

pes iniciaram um amplo programa 
de castração de animais, sendo re-
alizado centenas de procedimen-
tos ao mês. Desde então, mais de 
2 mil animais, entre cães e gatos, 
já foram castrados, diminuindo a 
fila de castrações e atendendo um 
número maior de solicitações. Os 
trabalhos são executados através 
do edital com o cadastramento de 
quatro clínicas. Além das castra-
ções agendadas, as equipes estão 
realizando mutirões nos bairros. A 
ação já foi realizada em três bair-
ros: Zatt, Vila Nova II e Ouro Verde.

Serviço é destinado 
para animais vítimas 
de maus-tratos ou 
atropelamentos

Saiba mais


