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Dia dos Namorados

30ª edição da ExpoBento, realizada em conjunto 
com a 17ª Fenavinho, teve início na quinta, 
09/06. Já 144ª festa do padroeiro ocorre na 
segunda, 13/06, reunindo extensa programação
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Eduarda Bucco
 Na segunda-feira, 06/06, 

uma menina de 14 anos final-
mente conseguiu fazer um proce-
dimento de retirada de adenoide, 
após cinco anos de espera. Há 
seis meses enfrentando fortes 
dores, uma aposentada de 58 
anos finalmente deverá realizar 
a retirada da vesícula neste mês 
de junho. São mais de 50 pacien-
tes que vinham aguardando há 
tempos a realização de cirurgias 
eletivas em Bento Gonçalves e fi-
nalmente foram atendidas entre 
os meses de abril e maio. Neste 
mês de junho, pelo menos 30 pa-
cientes estão com procedimentos 
agendados e 47 estão em proces-

Fila extensa
Após longa espera, pacientes comemoram 
realização de cirurgias eletivas
Município firmou 
convênio com o 
Hospital São Pedro 
e com o Hospital 
São Carlos, a fim de 
reduzir fila de espera 
que chegava a 7 
mil procedimentos. 
Convênio com 
o hospital de 
Farroupilha foi 
anunciado nesta 
semana

so de realização de exames pré-
-operatórios. 

Essa agilidade na realização 
de cirurgias eletivas nos últimos 
meses se deve a um convênio re-
cente firmado entre a prefeitura 
de Bento Gonçalves, por meio da 
secretaria de Saúde, e o Hospital 
Beneficente São Pedro, de Gari-
baldi. Até o início do ano, eram 
cerca de 7 mil cirurgias que esta-
vam na lista de espera pelo SUS 
em Bento. “O atendimento lá foi 
muito bom, todos muito atencio-
sos. No mesmo dia já voltamos 
para casa”, comemora a mãe da 
menina de 14 anos. 

Conforme a secretária de 
Saúde, Tatiane Misturini Fiorio, 

estão sendo priorizados os pa-
cientes que estavam nas filas de 
espera represadas desde 2016 
e 2017. No momento, o setor de 
Cirurgias Eletivas segue entrando 
em contato com os pacientes para 
informar sobre a liberação das ci-
rurgias em Garibaldi.

Estão contempladas as es-
pecialidades de cirurgia geral, 
ginecologia, ortopedia, cirur-
gia pediátrica, cirurgia plástica, 
proctologia, otorrinolaringologia, 
cirurgia torácica, urologia e vas-
cular.

“Estamos muito felizes com 
os resultados que estamos tendo. 
Nós conseguimos em aproxima-
damente 60 dias reduzir um volu-

me grande de pacientes que esta-
vam há muito tempo aguardando 
cirurgias eletivas. Estamos fazen-
do contato com todas as pessoas 
que realizaram o procedimento 
para saber como foi o atendimen-
to no hospital, e estamos tendo 
um feedback muito positivo”, co-
menta a secretária de Saúde.

Nesta semana, o município 
também anunciou um convênio 
com o hospital São Carlos, de 
Farroupilha. Serão cerca de 100 
procedimentos de média-com-
plexidade, sendo divididos em 50 
das mais variadas especialidades 
e 50 de traumato-ortopedia. Con-
forme a prefeitura, já foi realizada 
a assinatura do termo e, agora, a 
secretaria de Saúde fará a orga-
nização dos procedimentos para 
que sejam iniciados nas próximas 
semanas.

O chamamento público para 
instituições, segue aberto, e, 
pode ser acessado no https://
bentogoncalves.atende.net/au-
toatendimento/#!/tipo/servico/
valor/8/padrao/1/load/1.

BLOCO CIRÚRGICO
Em paralelo aos convênios, 

seguem em andamento as obras 
do bloco cirúrgico, junto ao 
Complexo Hospitalar de Saúde, 
no bairro Botafogo. O espaço 
contará com 08 salas cirúrgicas, 
também possibilitando a realiza-
ção de procedimentos de média-
-complexidade.

Divulgação/São Pedro

Na segunda-feira, 06/06, fo-
ram novamente reabertas as inscri-
ções para o processo seletivo que 
visa a contratação de cinco cargos 
na categoria funcional de Médico 
Plantonista e 12 cargos na catego-
ria funcional de Médico Plantonista 
Pediátrico, que serão lotados na se-
cretaria municipal de Saúde.

O regime é de 12×36 (200 
horas mensais), e o salário R$ 
20.446,09.

As inscrições estão sendo rece-

Notícias saúde
Inscrições para processo 
seletivo de médicos 
encerra nesta sexta

bidas via e-mail inscricaopss@ben-
togoncalves.rs.gov.br, seguindo até 
as 17h desta sexta-feira, dia 10 de 
junho de 2022, ou presencialmen-
te pela Comissão Designada, junto 
à secretaria de Administração do 
Município de Bento Gonçalves, lo-
calizada na rua Marechal Deodoro, 
nº. 70, Centro (prédio da prefeitu-
ra), nos seguintes horários: 9h às 
11h e das 13h30 às 16h.

O edital pode ser acessado no 
link.

Campanha de vacinação 
contra gripe é liberada para 
toda população em Bento

Com objetivo de ampliar a taxa 
de imunização contra a gripe, des-
de a segunda-feira, 06/06, a vaci-
nação passou a ser disponibilizada 
em todas unidades de saúde, para 
toda a população.

No sábado, 04/06, foi realiza-
do mutirão de vacinação na Via Del 
Vino. Foram aplicadas 202 doses da 
influenza, e 237 contra COVID-19.

A campanha contra influenza 
alcançou 55,6% do público-alvo. 
Sendo 69% trabalhadores da saú-
de; 69% idosos; 48% gestantes; 
46% crianças e 30% professores.

A vacinação pode ser realizada 
de segunda a sexta-feira, das 7h30 
às 11h e das 13h às 16h30.

Prefeitura de Curitiba
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Eduarda Bucco
Amar é compartilhar. Compar-

tilhar bons sentimentos, momen-
tos e experiências. É sobre, mesmo 
se tratando de opostos, encontrar 
consenso entre a melhor forma de 
viver aquela vida, a dois. Na Serra 
Gaúcha, dois casais têm unido uma 
paixão em comum para trazer um 
gostinho a mais ao relacionamento. 

Juntos, a turismóloga Ivane Fá-
vero e o advogado Rômulo Freitas 
já conheceram 13 países. E a lista 
não para de aumentar. Neste Dia 
dos Namorados, eles seguem em 
mais uma viagem pela linda Itália. 
O roteiro da vez se encerra no dia 

Amor no coração e pé na estrada

Casais da região compartilham paixão por viajar 
e decidem explorar o mundo a dois

Ivane Fávero e 
Rômulo Freitas 
já conheceram 
13 países juntos 
e seguirão na 
estrada neste Dia 
dos Namorados. Já 
Luiz Vinicius Canei 
e Tais Ires Rancan 
embarcaram nesta 
semana para uma 
viagem pelo mundo 
em seu motorhome

30, em Portugal. A história dos dois 
viajantes apaixonados começou 
há alguns anos, quando o convite 
para um vinho despertou um sen-
timento inesperado em Ivane. “Um 
dia eu não pude participar de uma 
palestra que ele faria e o avisei por 
mensagem. Ele me respondeu: ‘me 
deves um vinho’. Eu achei uma 
afronta, porque não devo nada a 
ninguém, mas então ele comple-
mentou: ‘para bebermos juntos’. 
Fiquei sem saber o que responder, 
mas depois de um tempo aceitei e 
começamos a namorar”, recorda. 

Hoje, casados há cinco anos, o 
relacionamento dos dois não pode-
ria ser mais saudável. Ivane sem-
pre teve paixão pelo mundo, tanto 
que, aos 18 anos, já tinha certeza 
da profissão que queria seguir. Ao 
escolher a faculdade de Turismo, 
as viagens começaram de forma 
natural, a trabalho. Mas quando 
descobriu que Rômulo comparti-
lhava do mesmo amor pela estra-

da, uma linda aventura entre os 
mais diversos destinos do mundo 
teve início. 

Rômulo já trabalhava como 
autônomo e Ivane decidiu deixar 
a função de gestora pública para 
que o casal pudesse se dedicar ao 
estilo de vida que mantém até hoje. 
Com os filhos já adultos e indepen-
dentes, ficou mais fácil de colocar 
o pé na estrada. “Percebemos que 
poderíamos começar a nos dedicar 
não somente àquilo que fizemos a 
vida toda, que foi trabalhar, estu-
dar e criar nossos filhos. Podería-
mos nos dedicar ao nosso prazer, 
aprendizado e crescimento. Então 
começamos a viajar mais intensa-
mente”, conta Ivane. 

As aventuras vividas nos 13 
países já visitados são retratadas 
no blog “Viajante Maduro”, que 
conta com mais de 60 mil segui-
dores no Instagram. Entre as via-
gens mais marcantes, esteve a Pa-
tagônia e o Marrocos, no deserto 

do Saara. “A pandemia nos trouxe 
o aprendizado de que é possível 
trabalhar e viajar. Então preten-
demos seguir com esse estilo de 
vida, mantendo a relação familiar 
e nosso amor vivo”, comenta o ca-
sal. “Cada dia aprendemos que o 
mundo é belo, que as pessoas, em 
geral, são boas, e que a vida é boa 
e merece ser vivida com intensida-
de. Também aprendemos que não 
há um único jeito de se viver. Todas 
as formas devem ser respeitadas e 
entendidas. E, ainda, aprendemos 
que nos damos muito bem juntos”, 
finalizam os apaixonados, enquan-
to aguardam o próximo destino em 
um trem na Itália. 

VIAJANDO DE CASA
E que tal fazer do mundo o 

quintal de casa? É essa realidade 
que o casal Luiz Vinicius Canei 
e Tais Ires Rancan irá viver por 
tempo indeterminado. A cada dia, 
a paisagem da janela de casa, um 

motorhome, vai se modificando e 
trazendo uma descoberta diferen-
te. O casal de Farroupilha saiu da 
Serra Gaúcha nesta semana, com 
um roteiro flexível. A ideia é seguir 
sentido Foz do Iguaçu, subindo em 
direção ao Mato Grosso do Sul, che-
gando ao Amapá. Depois, descer 
pelo litoral gaúcho até o Ushuaia, 
na Argentina, com próximo destino 
ao Alaska. Isso, sempre parando no 
máximo de lugares possíveis entre 
os trajetos, a fim de conhecer os 
mais variados destinos. 

Há sete anos vivendo a vida 
a dois, o casal conta que decidiu 
abandonar a estabilidade da ro-
tina usual para passar os dias 
viajando após uma viagem de 20 
dias ao Japão, em 2018. “Ali per-
cebemos que seria impossível co-
nhecer os lugares apenas com os 
30 dias de férias que tínhamos por 
ano, pois nós gostamos de conhe-
cer como é a vida no lugar e não 
apenas os seus pontos turísticos”, 

revelam. 
Ao pesquisarem e testarem 

formas diferentes de viajar, Luiz e 
Tais perceberam que a melhor op-
ção seria um motorhome. A esco-
lha foi uma Sprinter 415 CDI 2015 
Extra Longa, por ser um veículo 
maior e pela marca Mercedes ga-
rantir suporte nos mais diversos 
países pelos quais o casal preten-
de passar. O veículo foi montado 
em Santa Catarina, de acordo com 
o projeto elaborado pelo casal, 
contando com todas as principais 
necessidades e com os confortos 
que uma “casa” oferece. 

“O maior desafio será supe-
rar um pouco do medo que temos 
no que se refere à segurança de 
viver viajando, mas nesse qua-
se um mês que estamos vivendo 
dentro do motorhome, já esta-
mos nos acostumando com esse 
estilo diferente de vida”, revelam. 
“E acreditamos que nosso maior 
aprendizado será conhecer novas 
culturas e pessoas de diferentes 
regiões. Será uma jornada muito 
bacana para ambos. Desde que 
alugamos nosso apartamento es-
tamos aprendendo a viver com o 
mínimo possível. Desapegamos 
de tudo que não era essencial 
para viver e acreditamos que esse 
tenha sido o nosso maior amadu-
recimento nesse início de jorna-
da”, finaliza o casal. 

A aventura de Taís e Luiz pode 
ser acompanhada pelo Instagram 
e pelo Youtube “Viajo de casa”.

David Carlo Divulgação
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Anota aí

Na próxima semana, a pro-
gramação religiosa da paróquia 
Santo Antônio começa com a 
tradicional festa do padroei-
ro, na segunda-feira, 13/06, e 
termina com as celebrações de 
Corpus Christi, na quinta-feira, 
16/06, movimentando Bento 
Gonçalves.

A fim de garantir a seguran-
ça dos fiéis durante a progra-
mação da 144ª Festa em honra 
ao Padroeiro de Bento Gonçal-
ves, que inclui missas, almoço 
festivo e procissão pelas ruas 
centrais da cidade, os organiza-
dores se reuniram nesta sema-
na com as forças de segurança 
para as definições logísticas do 
evento. O encontro, coordena-
do pelo padre Volmir Compa-
rin, teve a presença do tenente 

Programação religiosa da próxima semana inclui 
festa de Santo Antônio e celebrações de Corpus Christi 
Festa de Santo 
Antônio incluirá 
missas, almoço 
festivo e procissão 
pelas ruas centrais. 
Em ambos os 
feriados, haverá 
alteração no trânsito 
para realização de 
procissões 

Adriano e do capitão Schuch, 
representantes do 3º Batalhão 
de Policiamento de Áreas Tu-
rísticas (3ºBPat), do secretário 
de Segurança Pública, Paulo de 
Carvalho, e do delegado da Polí-
cia Civil, Renato Nobre, além do 
responsável pela segurança pri-
vada da Paróquia, Daltro Costa.

Entre as ações para refor-
çar a segurança durante a festa, 
serão empregados soldados da 
Brigada Militar em pontos es-
tratégicos, além do efetivo da 
Guarda Civil Municipal (GCM) e 
do Departamento Municipal de 
Trânsito (DMT). A Polícia Civil 
também irá reforçar o plantão, 
além de disponibilizar a unida-
de da polícia comunitária. 

Já na tarde de domingo, 
12/06, serão bloqueadas as 

duas faixas da direita da rua Ma-
rechal Deodoro, desde a esqui-
na com a rua Júlio de Castilhos 
até a frente do Santuário Santo 
Antônio, onde será montado o 
palco para a Missa campal, das 
15h, e procissão. O acesso local 
dos moradores está assegurado 
antes e após a celebração, com 
término previsto para as 17h. 
Durante a Missa solene, o aces-
so será liberado somente em ca-
sos de emergência. A liberação 
completa da via está prevista 
para 20h da segunda-feira. 

A programação de Corpus 
Christi na quinta-feira, 16/06, 
também resultará em altera-
ções no trânsito na área central. 
Na noite da quarta-feira, 15/06, 
serão bloqueadas as duas faixas 
da direita da rua Marechal De-

odoro, desde a esquina com a 
rua Júlio de Castilhos até a fren-
te do Santuário Santo Antônio, 
onde será montado o palco para 
a Missa campal e procissão. 
O acesso local dos moradores 

está assegurado antes e após 
a celebração. Às 7h da quinta-
-feira, inicia a montagem dos 
tapetes de serragem pela via. A 
Missa solene será às 15h, com o 
bloqueio total das quatro faixas 

da Marechal Deodoro, de acor-
do com o público presente. As 
ações terão o auxílio do DMT e 
da GCM na organização. A libe-
ração completa da via está pre-
vista para 19h da quinta-feira. 

Confira a programação

Programação do dia 13 de junho – segunda-feira
6h – Alvorada Festiva com o toque dos sinos
7h – Missa no Santuário Santo Antônio
8h30 – Missa no Santuário Santo Antônio
10h – Missa no Santuário Santo Antônio
12h – Almoço Festivo no Salão Paroquial
15h – Missa Campal, em frente ao Santuário Santo Antônio
16h – Procissão com a imagem de Santo Antônio (ruas General Gomes 
Carneiro, Barão do Rio Branco e Cândido Costa, retornando pela Marechal 
Deodoro, até o Santuário Santo Antônio)
18h – Missa em ação de graças no Santuário Santo Antônio, com 
apresentação dos festeiros de 2023

Programação do dia 16 de junho – quinta-feira
7h – Início da montagem dos tapetes de serragem na rua 
Marechal Deodoro
15h – Missa Campal, em frente ao Santuário Santo Antônio
16h – Procissão com o Santíssimo Sacramento (ruas General Gomes 
Carneiro, Barão do Rio Branco e Cândido Costa, retornando pela Marechal 
Deodoro, até o Santuário Santo Antônio) e bênção com o Santíssimo
18h – Missa no Santuário Santo Antônio

Luana Petroli/Divulgação

Depois de ser adiada por 
dois anos, a ExpoBento retorna 
em sua 30ª edição repleta de 
atrações e novidades. Aberta 
oficialmente na última quinta-
-feira, 09/06, a feira segue até o 
dia 19/06 no Parque de Eventos 
de Bento Gonçalves. Ao longo da 
programação, mais de 450 mar-
cas expositoras e de 120 atrações 
artísticas e esportivas marcam o 
retorno do evento, que vem neste 
ano acompanhado da 17ª Festa 
Nacional do Vinho (Fenavinho), 
com sua tradicional Vila Típica 
no espaço para exaltar a identi-
dade cultural do município atra-
vés de suas vinícolas. 

Entre a lista de atrativos, os 
visitantes poderão acompanhar 
desde eventos esportivos, como 
a inédita Copa Pádel ExpoBento 
30 anos, a 2ª ExpoBento Skate 
Jam e a E-Sports Bento, que tra-
rá disputas dos jogos League of 
Legends (LoL), Fifa e Fortnite, 
passando pela reedição do su-
cesso ExpoBento na Mesa, com 
suas oficinas gastronômicas, até 
chegar aos sempre aguardados 
shows nacionais, como Raça Ne-
gra, 11/06, Lucas Beat, 12/06, 
Fernando & Sorocaba, 15/06, e 
MC Kekel, 15/06, além do gaúcho 
Baitaca, 15/06. Os ingressos para 
os shows devem ser adquiridos 
separadamente no site www.in-
gressonacional.com.br. 

Trazendo marcas já conhe-
cidas da ExpoBento, os espaços 

30ª edição da ExpoBento e 
17ª Fenavinho retornam com 
sucesso de público em 2022 

temáticos, com expositores or-
ganizados por segmentos, reapa-
recem para mostrar que a feira, 
sempre em busca de novidades, 
também preza pela tradição. 
Mundo da Moda, Espaço Varie-
dades, Salão do Imóvel, Arena 
Gastronômica, Espaço Kids, 
Agroindústria, Espaço Empresas 
e Entidades, entre outros nichos, 
como os expositores automoti-
vos, comprovam que a familiari-
dade de atrações são um impor-
tante motivo da identificação dos 
visitantes com a feira – e um dos 
fatores que os levam de volta, por 
diversas vezes, a visitar a Expo-
Bento todos os anos.

Os bichinhos de estimação 
também voltam a ocupar lugar 
de destaque na programação da 
30ª ExpoBento com o Desfile Pet 
que ocorre na terça-feira, 14/06, 
a partir das 19h. A programação 
terá, ainda, exibição de cães e ga-
tos adestrados, mostrando suas 

técnicas para driblar obstáculos 
e atender ao comando de seus 
tutores.

Durante o período da feira, 
os ingressos estarão sendo co-
mercializados a R$ 8 nos dias de 
programação curta (das 18h às 
22h30, de segunda a sexta-feira) 
e a R$ 15 nos dias de programa-
ção longa (das 10h às 22h30, nos 
sábados e feriados, e das 10h às 
21h aos domingos). Com o valor 
de um único tíquete, é possível 
aproveitar todas as atrações da 
feira e também da programação 
da Fenavinho. O estacionamen-
to no Parque de Eventos, onde 
ocorre a feira, custará R$ 15,00 
nos dias de semana e R$ 20,00 
nos fins de semana e feriados (R$ 
5,00 e R$ 10,00 para motos, res-
pectivamente). Estudantes e ido-
sos pagam apenas meia-entrada. 
Menores de 12 anos não pagam 
ingresso e devem estar acompa-
nhados dos pais ou responsáveis. 

Divulgação
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Economia

Fotos: Eduarda Bucco

Comércio e turismo projetam 
Dia dos Namorados positivo na região
Pesquisa da 
Fecomércio-RS 
aponta que 34% das 
pessoas entrevistadas 
comprarão presentes 
para seus pares. 
SEGH afirma que 
restaurantes e 
hotéis também 
estão com boa 
procura e deverão 
oferecer experiências 
diferenciadas aos 
casais no fim de 
semana

Eduarda Bucco
Apesar de não ser uma data tão 

importante para os negócios, como 
o Dia das Mães e o Natal, o Dia dos 
Namorados deverá trazer resulta-
dos positivos aos empreendimen-
tos da Serra Gaúcha. Com o clima 
romântico característico da região, 
muitos casais devem aproveitar o 
fim de semana de frio e tempo seco 
para passar um momento diferente 
a dois em hotéis e restaurantes da 
Serra. De acordo com a diretora do 
Sindicato Empresarial de Gastro-

nomia e Hotelaria da Região Uva e 
Vinho (SEGH), Marcia Ferronato, a 
procura nos hotéis e restaurantes 
de Bento está animadora. “Apesar 
de ser no domingo [o Dia dos Na-
morados], a procura está boa. E a 
maioria dos restaurantes está ofe-
recendo algo diferenciado para a 
data, inclusive no próprio sábado 
[11/06]”, destaca.

No comércio, uma pesqui-
sa realizada ainda em abril pela 
Fecomércio-RS já projetava resul-
tados positivos. Das 385 pessoas 
entrevistadas em diferentes cida-
des do Estado, incluindo da Serra, 
34% afirmaram que iriam comprar 
presentes para seus pares. Razões 
econômicas como estar desempre-
gado ou não ter dinheiro foram a 
justificativa para 18,4% daqueles 
que não darão presente na data em 
2022. O ticket médio da compra 
deverá ficar em R$ 190,37, com os 
homens gastando, em média, R$ 
225,00 e a mulheres R$ 149,47.

“A gente está verificando que 
haverá crescimento sim [em rela-
ção ao ano passado], mas ele ainda 
não foi definido, uma vez que, como 
estamos com uma inflação alta, 
todo e qualquer crescimento ficaria 
abaixo da inflação. Se descontar-
mos a inflação, não teremos cres-
cimento real. Por isso não falamos 
em percentual específico de cres-
cimento”, comenta o presidente do 
Sindilojas Regional Bento, Daniel 
Amadio.

Apesar disso, a tradicional 

pesquisa Intenção de Compras 
realizada pelo Núcleo de Informa-
ções da CDL Caxias do Sul aponta 
incremento percentual de 14,5 
nas comercializações do varejo ca-
xiense para a data, em comparação 
com 2021. O ticket médio também 
deverá ter uma ampliação de 12% 
frente ao mesmo período do ano 
anterior em Caxias, passando de R$ 
196,51 para R$ 220,18.

Ainda em relação à pesquisa da 
Fecomércio-RS, as lojas preferidas 
para compra serão aquelas do cen-
tro das cidades (53,0%), seguidas 
pelos Shopping Centers (22,1%) e 
pelas lojas on-line (12,5%). A defi-
nição pelo local de compra se dará 
em razão dos preços (57,7%), aten-
dimento (25,2%) e diversidade de 
produtos (20,3%). Entre os entre-
vistados, 74,5% pesquisarão ofer-
tas antes de comprar, sobretudo na 
internet (66,6%). Quanto às formas 
de pagamento, 77,4% pretendem 
realizar compras à vista. Entre os 
que pretendem comprar a prazo, 
58,6% pretende pagar em duas 

parcelas ou três parcelas. 
Em relação aos produtos pre-

feridos para presentear os mais 
citados foram Vestuário (32,7%), 
Perfumes e Cosméticos (22,9%) 
Chocolates (12,7%) e Calçados 
(11,9%). Entre aqueles que disse-
ram que irão comprar presente, en-
tretanto, 13,0% ainda não sabiam 
ou não haviam decidido no mo-
mento em que foram entrevistados.

A pesquisa também destaca 
que 51,9% das pessoas pretendem 
proporcionar algum evento espe-
cial em comemoração ao Dia dos 
Namorados em 2022, predominan-
do as alternativas de almoço/jantar 
fora (53,0%) e almoço/jantar em 
casa (34,0%).

“Acredito que seja um Dia dos 
Namorados positivo sim, diante 
de tudo que passamos nos últimos 
anos. O comércio será beneficiado, 
mesmo lembrando que a data não 
é como o Dia das Mães e o Natal. 
Mesmo assim, os negócios já olham 
o Dia dos Namorados com um olhar 
especial”, ressalta Amadio.

Valores das tarifas de 
táxi sofrem reajuste 
de 10% em Bento

A prefeitura de Bento Gonçal-
ves publicou nesta segunda-feira, 
06/06, no Diário Oficial, o decreto 
11.459, com os novos valores das 
tarifas de táxi no município. De 
modo geral, as bandeiras tarifá-
rias tiveram aumento de 10% em 
relação aos valores praticados no 
ano passado, a partir do decreto 
11.113.

Com as novas tarifas que en-
traram em vigor nesta semana, a 
“bandeirada” (tarifa inicial) passou 
de R$ 6,92 para R$ 7,62. A Bandeira 
I, praticada nos dias da semana das 
6h às 22h, subiu de R$ 4,00 para R$ 
4,40. Já a Bandeira II, cobrada das 
22h às 6h, sábados, domingos e 
feriados, saltou de R$ 4,79 para R$ 
5,27. A hora táxi saiu de R$ 29,73 
para R$ 32,72 (veículo parado, à 
espera).

O valor das corridas depende 
da distância percorrida e do tempo 
que o carro fica parado. A cobrança 
da corrida do táxi começa no ins-
tante em que o passageiro entra no 
carro. O valor de cada quilômetro 
rodado depende do dia da semana 
e da hora do dia.

Conforme o novo decreto, “fica 
autorizada a cobrança, além do va-
lor marcado no taxímetro, o valor 
de R$ 4,00 (quatro reais), nas cor-
ridas onde houver o transporte de 
objetos volumosos de difícil manu-
seio ou cujo peso exceda a 20 Kg”. 
Já em viagens fora do município, os 
preços devem ser ajustados entre o 

motorista e o passageiro.
Para a cobrança dos novos 

valores, o decreto deve ser fixado 
no interior dos veículos, ao lado 
esquerdo e no painel. Nos carros 
que possuem cabine de segurança, 
a tabela deverá ser fixada na parte 
externa, na porta.

Um grupo de taxistas chegou a 
se manifestar contrário à medida. 
Em contato com o SERRANOSSA, al-
guns profissionais afirmaram achar 
o momento inoportuno, diante da 
alta inflação e do aumento de preço 
de diversos produtos que vêm afe-
tando o bolso dos cidadãos. Mesmo 
assim, a prefeitura afirmou que o 
processo de reajuste já vem sendo 
discutido há alguns meses junto à 
classe e que nenhuma manifesta-
ção contrária ao reajuste teria che-
gado até a administração pública.
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A Polícia Civil de Bento Gonçal-
ves tem focado suas ações no com-
bate a um dos delitos que continua 
sendo protagonista nos índices de 
criminalidade do município: o trá-
fico de drogas. Somente na semana 
passada, quatro pessoas foram pre-
sas em ações de enfrentamento ao 
crime organizado, realizadas pela 
1ª Delegacia de Polícia (1ªDP), com 
apoio da 2ªDP, DPPA, DEAM e dele-
gacia de Garibaldi. 

Conforme informações da 

Segurança

Polícia Civil

Polícia Civil realiza ações contra 
o tráfico de drogas em Bento
Somente na 
semana passada, 
quatro pessoas 
foram presas pela 
1ª DP, nos bairros 
Progresso, Maria 
Goretti e São João 

1ªDP, foram cumpridos mandados 
nos bairros Progresso, Maria Goret-
ti e São João, resultando na prisão 
de três homens e uma mulher e na 
apreensão de 80 porções de coca-
ína e 09 de maconha, totalizando 
460g de entorpecentes, bem como 
R$ 1.869 em espécie. Também 
foram apreendidos três veículos 
utilizados para a realização de tele-
-entrega de drogas, dentre os quais 
uma motocicleta e dois carros. As 
ações ocorreram nos dias 31/05, 

01/06 e 02/06. 
Ainda conforme a 1ª DP, as in-

vestigações, que duraram cerca  de 
um mês, foram desenvolvidas de 
forma independente. “Ressaltamos 
que o combate à criminalidade en-
contra respaldo, principalmente, no 
apoio da população. Informações e 
denúncias podem ser repassadas 
de forma anônima para o WhatsA-
pp da Seção de Investigação da 1ª 
DP, através do número 54-98417-
8487”, reforça a delegacia. 

Mulher é condenada por assassinato de irmão
O julgamento da terceira 

pessoa acusada pela morte de 
Rudimar Rodrigues da Fonseca, 
de 35 anos, em 2011 em Bento 
Gonçalves, foi realizado na última 
quinta-feira, 02/06, na comarca 
do município. A irmã da vítima, 
Viviana da Fonseca, foi conde-
nada a 15 anos e seis meses por 
homicídio qualificado. O assas-
sinato foi cometido após uma 
briga em janeiro daquele ano, na 
rua Arlindo Menegotto, no bairro 
Vila Nova II. Em 2017, o então 
réu André Ritter foi inocentado 
da acusação de homicídio qua-
lificado, mas condenado por le-
são corporal grave, seguida de 
morte. Já um terceiro réu, Daniel 

Rodrigues da Fonseca, também 
irmão da vítima, faleceu durante 
as investigações, conforme infor-
mações da juíza Fernanda Ghirin-
ghelli de Azevedo.

De acordo com o processo 
judicial, o crime teria acontecido 
após a passagem do ano, quando 
a vítima teria se envolvido em 
uma discussão com os familiares. 
Primeiramente, Daniel teria en-
trado em luta corporal com a víti-
ma, seu irmão, tendo “rolado bar-
ranco abaixo”. Naquele momento, 
ele teria pegado um paralelepípe-
do e passado a desferir diversos 
golpes na cabeça da vítima. Em 
seguida, a acusada Viviana tam-
bém passou a desferir pedradas 

na cabeça do irmão. O condenado 
André Ritter entrou posterior-
mente na briga, ferindo a vítima 
com socos e pontapés. Em segui-
da, os três fugiram do local.

Na ocasião, Viviana e André 
foram presos em flagrantes, sen-
do posteriormente decretada a 
prisão preventiva de André e a li-
berdade provisória de Viviana. Já 
Daniel não havia sido localizado.

Rudimar ficou gravemente 
ferido e foi encaminhado para o 
Hospital Tacchini, onde ficou in-
ternado em UTI até o dia 12 de ja-
neiro de 2011. Ele morreu quase 
um ano depois, no dia 29/11, em 
decorrência dos ferimentos cau-
sados pelas agressões.

Na quarta-feira, 08/06, agen-
tes da Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher (DEAM), 
acompanhados da delegada titu-
lar Deise Salton Brancher Ruschel, 
cumpriram mandado de prisão 
preventiva de um homem de 41 
anos por feminicídio.

No final de 2021, o indivíduo 
teria simulado o suicídio da compa-
nheira. Entretanto, “os elementos 
de prova demonstraram que ela foi 

Homem é preso por assassinato de companheira 
cruelmente esganada pelo compa-
nheiro”, informou a delegada.

SOBRE O CASO
Em 20/11/2021, a Polícia Ci-

vil foi acionada para atender uma 
ocorrência no Santo Antão, onde 
uma mulher de 46 anos teria se sui-
cidado. A mulher teria sido encon-
trada morta pelo companheiro. A 
partir das investigações da DEAM, 
foi apurado que a vítima morreu 
por esganadura. Os elementos de 

prova existentes no inquérito poli-
cial apontam o companheiro como 
responsável pela morte. Diante da 
conclusão do procedimento poli-
cial, a autoridade policial repre-
sentou pela prisão preventiva do 
homem. O acusado também está 
sendo investigado por ameaças, 
perseguições e descumprimento 
de medidas protetivas contra uma 
mulher com a qual ele se relacio-
nou após a morte da companheira.

De Garibaldi
Piloto morre após acidente em campeonato
Polícia Civil investiga 
hospital por possível 
negligência

O piloto garibaldense Samuel 
Ferla, de 37 anos, morreu no último 
domingo, 05/06, após acidente em 
um campeonato de motovelocida-
de em Viamão. 

Conforme nota do Sul Brasilei-
ro, o piloto conhecido apenas como 
Samu sofreu uma queda durante a 
2ª etapa do campeonato, “sofrendo 
impacto da moto no lado direito 
do quadril na 9ª volta”. Samu te-
ria sido atendido por uma equipe 
médica no local, e encaminhado 

para o hospital mais próximo em 
Viamão. “Piloto chegou conscien-
te e sinais estáveis com queixa de 
dor no quadril. Ficou na triagem e 
avaliado previamente e apenas tra-
tado com sedativos para dor e não 
tratado como gravidade pelo hos-
pital, porque nenhum outro dado 
era relevante à equipe de plantão”, 
informou a equipe do campeonato.

Entretanto, após cerca de 
três horas de espera, ao fazer uma 
avaliação de imagem, o quadro do 
piloto não era mais reversível. “Já 
eram 19h20 e Samuel já havia per-
dido muito sangue, levando a pa-
rada cardíaca, falecendo perto das 
21h30”, disse a equipe.

Um inquérito junto à Polícia Ci-

vil de Viamão foi aberto para apu-
rar as responsabilidades do óbito.

“Nada, mas nada mesmo irá 
mudar. Não teremos o pai Samuel, 
o filho Samuel, o amigo Samuel e o 
nosso piloto Samuel Ferla conosco. 
Nosso pesar à família e amigos pela 
perda. A motovelocidade está tris-
te, o Sul Brasileiro de Motoveloci-
dade está de luto”, finaliza.

Reprodução/Facebook
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Eduarda Bucco
A experiência do policial mili-

tar Mateus Wagner, de Bento Gon-
çalves, junto ao fisiculturismo teve 
início há cerca de dois anos, moti-
vado pelo diagnóstico do diabetes 
tipo 1 há cerca de cinco. A doença 
mudou os hábitos de Mateus, que 
passou a se alimentar melhor e a 
realizar treinos diários de muscu-

Foco e persistência
Policial militar de Bento participará de campeonato internacional de fisiculturismo 
Mateus Wagner 
vem se preparando 
há mais de dois 
anos, vencendo 
os desafios 
do diabetes e 
conciliando os 
treinos diários à 
rotina agitada de 
policial 

Fotos: Divulgação Leonardo Hendges

lação. “Com o tempo fui gostando 
tanto da musculação que acendeu 
essa chama de competir. Comecei 
a acompanhar o esporte de perto, 
até para mostrar para as pessoas 
que o diabetes não é um impedi-
mento”, recorda o policial. 

Desde então, Mateus vem mos-
trando sua rotina diária de alimen-
tação e treinos por meio de seu 

perfil no Instagram, onde acumula 
mais de 10 mil seguidores. Agora, 
após muito preparo e dedicação, 
chegou o momento que o policial 
mais aguardou. No dia 16/07, ele 
participará da Copa Bodybuilding 
Internacional, organizada pela Na-
tional Physique Comittee – a liga 
mais famosa de fisiculturismo do 
mundo. O evento será realizado em 
Novo Hamburgo, RS, reunindo atle-
tas de todo o Brasil e de diversos 
outros países. “Depois de dois anos 
e meio me preparando, chegou o 
momento certo”, comenta. 

Mateus irá competir na ca-
tegoria Classic Physique. Dentro 
desta, participará de três subca-
tegorias, a estreante, a novice B 
(acima de 1,78m) e a Open Classe C 
(de 1,80 a 1,83, podendo bater até 
96kg). “Sendo campeão da catego-
ria Open, eu vou para o Overall, que 
é o melhor de todos da categoria 
Classic Physique”, explica o atleta. 

Dentro da competição, ainda 

há as categorias masculinas men’s 
physique e bodybuilder, e as femi-
ninas bikini, wellness, woman’s 
physique e figure. O evento ainda 
contará com uma feira fitness, a 
Exposhow RS.

A transmissão será feita ao 
vivo pelo Instagram, no perfil da 
NPC Rio Grande do Sul e da Copa 
Bodybuilding. O evento contará 
com a presença dos atletas e de in-
fluencers fitness de todo o mundo. 
Conforme o próprio atleta, a NPC 
tem promovido eventos em todo o 
Brasil para disseminar o esporte. 
A liga também é responsável pela 
promoção de campeonatos como 
o Mr. Olympia, nos EUA, tendo Ar-
nold Schwarzenegger como um 
dos vencedores mais famosos. 

“Esse esporte é um símbolo de 
saúde, de culto ao corpo. Mostra a 
importância de cuidarmos de nós 
mesmos e de sempre buscarmos 
nossa melhor versão, evoluindo a 
cada dia”, comenta o atleta. 

A cinco semanas da competi-
ção, a preparação segue intensa. 
Atualmente Mateus está na fase 
de perda de peso, com redução 
da quantidade de comida e car-
boidratos – uma etapa importan-
te que antecede os campeonatos 
de fisiculturismo. “Estou fazendo 
uma hora e meia de atividades 
aeróbicas por dia e duas horas de 
musculação. São seis refeições ao 
dia, cinco sólidas e uma líquida. No 
momento estou em déficit calórico, 
estou consumindo menos do que 
eu gasto, então é uma fase que a 
gente se sente mais cansado”, reve-
la Mateus. 

Apesar da rotina agitada, com 
seis dias de treino e apenas um 
de descanso, além do ofício como 
policial militar e árbitro de jogos 
de futebol de campo aos fins de 
semana, o atleta se mostra anima-
do e motivado para a competição. 
“Espero poder trazer troféus ao 
município para fomentar o espor-

te por aqui, poder fazer com que 
Bento também seja conhecida pelo 
fisiculturismo”, declara. 

Mateus conta com o pa-
trocínio da Academia Progym; 
Agrimatos máquinas agrícolas; 
Oliveira & Santana; Inovação Ar-
bitragens; Restaurante Becco 54 
e Restaurante Sierra Burger. Seu 
preparador/treinador é o Dere-
ck Bubols, de Canoas, que vem o 
acompanhando desde o início da 
sua jornada. “Ver que há pesso-
as que apoiam um esporte ainda 
não tão conhecido no município 
é muito gratificante”, comenta. 
“Hoje o bodybuilding é um estilo 
de vida. Não me vejo sem fazer 
dieta, sem pesar cada grama de 
comida, até para o controle do 
diabetes isso é importante, além 
de manter uma rotina de treinos. 
Quando eu não treino, parece que 
tem algo errado com meu dia, se 
tornou um vício, um vício bom eu 
diria”, finaliza o atleta. 

Brigada Militar de Bento recebe quatro 
novas viaturas do governo do Estado

Reforço à Segurança

O 3ª Batalhão de Policiamen-
to em Áreas Turísticas (3º BPAT) 
de Bento Gonçalves recebeu 
quatro novas viaturas (Toyota 
Corolla) do governo do Estado. A 
cerimônia de entrega dessas e de 
outras dezenas de viaturas foi re-
alizada na segunda-feira, 06/06, 
em Porto Alegre. Um dos veículos 
já havia chegado anteriormente 
no município e outros três foram 
recebidos nesta semana.

No total, o governo do Es-
tado entregou à Brigada Militar 
32 viaturas semiblindadas, um 
caminhão-tanque de abasteci-
mento de aeronaves e 12 motoci-
cletas, em um investimento total 
de R$ 9,4 milhões para reforço 
do policiamento ostensivo em 
todo o Estado. Acompanhado do 
secretário da Segurança Pública, 
coronel Vanius Cesar Santarosa, o 
governador Ranolfo Vieira Júnior 
oficializou a entrega dos veículos 
ao comandante-geral da BM, co-
ronel Cláudio dos Santos Feoli, em 
frente ao Palácio Piratini.

Já em Bento Gonçalves, as 
novas viaturas foram apresenta-
das à comunidade na terça-feira, 
07/06, na Via Del Vino. “Serão 
utilizadas para as nossas necessi-
dades e garantem essa segurança 
ao servidor pela característica da 
blindagem. Dar segurança a quem 
oferece segurança à população de 
Bento”, comentou o comandante 
do 3º BPAT, Arthur Marques de 
Barcellos, que complementou 
dizendo que os veículos já estão 
circulando.

A maior parte dos recursos 
tem origem no programa Avançar 
na Segurança (R$ 8.373.767,10) 
e viabilizou a aquisição de 19 ca-
mionetes Hilux e três SW4, todas 
semiblindadas, distribuídos entre 
os Batalhões de Polícia de Choque 
de Porto Alegre (1º BPCqh), Santa 
Maria (2º BPChq) e Passo Fundo 
(3º BPChq).

Nessa entrega, os valores do 
Avançar na Segurança ainda per-
mitiram a compra de nove veícu-
los Corolla para batalhões da BM 
em Santa Maria, Bento Gonçalves 
e Rio Grande, e de um caminhão-
-tanque para abastecimento de 
aeronaves, que vai representar 
um incremento importante para 
o serviço do Batalhão de Aviação 
(Bav-BM), na Capital. “Esse novo 
caminhão-tanque tem tração 4×4, 
que permite o deslocamento a 
qualquer área do Estado, mes-
mo terrenos de difícil acesso. A 
capacidade de armazenamento 
é de 6 mil litros de combustível, 
o que nos permite realizar com 
tranquilidade 10 dias seguidos 
de operação com helicóptero, por 
exemplo”, explicou o comandante 
do Bav-BM, tenente-coronel Lean-
dro Brandão dos Santos.

O Avançar na Segurança 
anunciou, em outubro do ano pas-
sado, investimento de R$ 288,4 
milhões para compra de viaturas, 
incorporação de tecnologias e 
obras para melhorias de estrutu-
ras das forças de segurança do RS. 
É o maior montante já destinado 
de uma só vez para a Segurança 

Pública com recursos exclusi-
vamente do tesouro estadual. O 
valor é o dobro do que o governo 
investiu no total nos últimos 13 
anos em segurança com recursos 
próprios, de 2007 até 2020, quan-
do foram somados R$ 127 mi-
lhões. Para a BM, o Avançar na Se-
gurança destinou R$ 97 milhões, 
a maior parte para a compra de 
veículos (R$ 82,5 milhões).

Além do Avançar, o Programa 
de Incentivo ao Aparelhamento 
da Segurança Pública (Piseg) tam-
bém custeou parte das viaturas 
entregues nesta segunda-feira, 
num total de R$ 872.979,00. Fo-
ram uma Hilux semiblindada 
para o município de Agudo, na 
Região Central, duas motocicletas 
Yamaha Lander 250cc para São 
Leopoldo, no Vale do Sinos, e sete 
motocicletas Triumph Tiger 900 
Rally para o 1º BPChq da Capital, 
que ainda recebeu outras três 
motos iguais, custeadas pelo Fun-
do Especial da Segurança Pública 
(Fesp).

Até o último dia 02/06, o to-
tal recolhido desde o início do 
lançamento do Piseg, em outubro 
de 2019, soma R$ 63.733.839,97, 
sendo R$ 57 milhões para compra 
de equipamentos e 5,7 milhões 
para ações sociais preventivas. 
Com parte do valor, já foram en-
caminhadas as aquisições de 154 
viaturas, 1.622 armamentos, 37 
itens de comunicação e 293 equi-
pamentos de proteção individual 
(EPIs), como coletes balísticos e 
capacetes.

Os atletas mirins de fut-
sal do Centro de Treinamento 
Aliança, de Bento Gonçalves, 
foram campeões da fase Serra 
metropolitana da Copa Dalpon-
te de categorias de base mascu-
lina. O torneio foi realizado no 
dia 05/06, domingo. Esse foi o 
terceiro título conquistado pelo 
Sub 11 apenas neste ano, em 
quatro competições disputadas, 
somado a um vice-campeonato. 
Já para o Sub 13 foi a primeira 
competição disputada, já ga-
rantindo um título para casa. 
“Estamos muito felizes e orgu-
lhosos dos nossos alunos, que 
estão evoluindo dentro e fora 
de quadra a cada campeonato”, 
comentaram os professores da 
escolinha, Nórton Correia, Lua-
na Fornari e Mikael Bortoncello.

Durante a competição, as 
duas categorias saíram invictas, 
sendo que o Sub 13 não sofreu 
nenhum gol. As vitórias deram 
direito à classificação para a fi-
nal estadual da Copa. 

Atualmente, o Centro de 
Treinamento Aliança conta com 
100 alunos, coordenados pelos 
responsáveis Nórton Correia e 
Bianca Ungaratti. Os treinos são 
realizados no ginásio do SESI, 
mas estão temporariamente 
sendo realizados no ginásio da 
Infinity, no bairro Santa Marta, e 
no Sest Senat, no bairro Salgado, 
devido a reformas. 

Dobradinha em Gravataí
Sub 11 e Sub 13 são campeões da 
fase Serra metropolitana da Copa 
Dalponte de categorias de base

A escolinha tem turmas de 
4 a 14 anos, tanto no turno da 
manhã, quanto da tarde. 

“Nossa equipe Sub 11 dis-
puta o campeonato estadual, 
tendo ganhado os dois jogos já 
disputados, um contra equipe 
Teutônia futsal e, outro, contra a 

Age de Guaporé. Queremos dar 
os parabéns aos nossos atletas, 
que conquistaram a classifi-
cação para a final Estadual da 
Copa”, comenta o professor Nór-
ton Correia, que também treina 
escolinhas e categorias de base 
da ACBF, de Carlos Barbosa. 

Fotos: divulgação

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

ADVOGADAS:
SILVANE PIEGEL MILANI

OAB/RS 69.548 I 54 99927 8118
LETÍCIA ACCADROLI GAVIRACHI

OAB/RS 119.503 I 54 99601 0198

Áreas de atuação: Trabalhista I Previdenciário I Penal
Civil: Civil: Família – Inventários – Indenizatória



SERRANOSSA | Sexta-feira, 10 de junho de 2022 9



SERRANOSSA | Sexta-feira, 10 de junho de 202210

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

Iniciativas do bem

Fotos: divulgação

Grupo de voluntárias leva calor e carinho para 
pessoas em vulnerabilidade social de Bento
Projeto Colcha 
de Retalhos BG 
já confeccionou e 
destinou mais de 
100 cobertores 
e cachecóis em 
menos de um ano. 
Comunidade pode 
ajudar doando lã, 
crochê e tricô

Eduarda Bucco
Se você, com roupas quen-

tes e confortáveis, aquecedor e 
um teto para passar os dias, já 
está sentindo frio nesta semana 
– antes mesmo do inverno che-
gar – imagine quem sequer tem 
um cobertor. Foi pensando nessa 
necessidade de pessoas em vul-
nerabilidade social, na estação 
mais fria do ano, que um grupo de 
voluntárias decidiu implantar um 
projeto novo em Bento. O ‘Colcha 
de Retalhos BG’ começou a ser 
desenvolvido ainda em 2020, mas 
entrou em funcionamento em ju-
lho do ano passado.

Em menos de um ano, mais 
de 100 mantas já foram distribu-
ídas para grupos vulneráveis do 

município. Instituições como Lar 
do Idoso Luchese, Lar do Ancião 
e Apecan já foram contempladas 
com os cobertores desenvolvidos 
por 29 voluntárias, que preferem 
não ser identificadas. Dentre elas, 
uma senhora de 92 anos que, 
além das mantas, tem contribuí-
do com a confecção de cachecóis.

Os materiais são produzidos 
com lã, crochê e tricô diretamen-
te na casa das voluntárias. As 
entregas feitas no Lar do Idoso 
Luchese e Lar do Ancião foram 
acompanhadas pelo Coral Casa 
das Artes, que abraçou a causa, 
se colocando à disposição para 
levar alegria aos idosos. “Entre-
gamos também na Apecan, que 
abriu uma casa de passagem para 

as pessoas que vêm fazer trata-
mento de câncer. Doamos para 
uma família que nos foi indicada 
e, nesta semana, numa feliz coin-
cidência, o secretário [de Desen-
volvimento Social] Eduardo Virís-
simo estava fazendo atendimento 
com sua equipe a moradores de 
rua, na frente da casa de uma das 
voluntárias, que estava com os 
cachecóis confeccionados. Então 
já realizamos mais uma entrega. 
E a ideia é expandir as doações 
para outras cidades”, conta uma 
voluntária.

As mantas são confecciona-
das com amor e atenção aos de-
talhes, sendo entregues em lindas 
embalagens, a quem mais pre-
cisa. E com alguns dos materiais 

recebidos não utilizados para as 
mantas, as voluntárias aprovei-
tam para confeccionar tapetes 
voltados a ONGs de proteção ani-
mal do município. “Nada do que 
recebemos de doação é desperdi-
çado”, afirma a voluntária.

A comunidade pode auxiliar 
com a doação de lã e quadra-
dinhos de crochê e tricô, no ta-
manho 20×20 – que é o padrão 
utilizado. O grupo também está 
aceitando o auxílio de mais uma 
voluntária para a costura, além da 
divulgação do projeto e da indica-
ção de instituições que estejam 
precisando das doações.

“A doação dá uma sensação 
de felicidade e gratidão. Felici-
dade por ter a oportunidade de 
fazer algo por alguém, e gratidão 
por ter meios de fazer isso, de ter 
tido alguém que nos ensinou a 
olhar para a necessidade do pró-
ximo. E uma palavra recorrente 
no nosso grupo é amor, porque 
ninguém abre mão do seu tem-
po livre para ficar horas fazendo 
algo para doar para alguém que 
não conhece, se não tiver muito 
amor”, finaliza a voluntária.

Mais informações pelo Face-
book (Colcha de Retalhos – Qua-
dradinhos de Amor) ou pelo Ins-
tagram (colcha.de.retalhos).

Drive-thru da Campanha 
do Agasalho será realizado 
na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira, 
13/06, feriado municipal em 
Bento Gonçalves, será realizado 
drive-thru da Campanha do Aga-
salho 2022. A ação ocorre das 
10h às 17h, na entrada para os 
pavilhões da Fundaparque, junto 
à ExpoBento e Fenavinho. Podem 
ser doados cobertores, agasa-
lhos, roupas infantis, masculinas 
e para pets.

A realização é do Governo do 
Estado e Defesa Civil Estadual, 
com apoio do Gabinete da Pri-
meira-dama, secretaria Municipal 
de segurança e Defesa Civil de 
Bento Gonçalves. O secretário de 
Segurança, tenente-coronel Paulo 

César de Carvalho destacou a im-
portância da parceria da prefeitu-
ra com o governo do Estado. “Mais 
uma vez nos juntamos ao Governo 
do Estado nessa campanha de so-
lidariedade para doação de cober-
tores e agasalhos”, disse.

A primeira-dama, Cláudia 
Remus, lembra a população que o 
feriado municipal pode ser o mo-
mento ideal para aliar diversão e 
solidariedade. “Vamos aproveitar 
esse feriado de Santo Antônio 
para visitar a feira, e levar para 
doação principalmente cobertores 
e agasalhos de frio. As temperatu-
ras estão caindo e muitas famílias 
precisam desse carinho”, finaliza.

Malibu contra o Câncer: moradora de Barbosa 
faz campanha para ajudar gatinha com câncer

Eduarda Bucco
A linda e querida gatinha 

Malibu precisa de ajuda. O ani-
mal foi diagnosticado com cân-
cer no ano passado e, desde 
então, vem passando por uma 
série de procedimentos delica-
dos, incluindo sessões de qui-
mioterapia, os quais têm gerado 
um custo alto para sua tutora, 
a moradora de Carlos Barbosa 
Lara Gabriely Silva Ribeiro.

Malibu havia sido abando-
nada em uma clínica veterinária 
de Bento Gonçalves em 2020. 
Seus antigos tutores teriam a 
levado para atendimento após 
ter sido atropelada, mas não 
voltaram para buscá-la. Lara 
trabalhava na clínica, se en-
cantou pela gatinha e decidiu a 
adotá-la, após quase um ano de 
espera.

“Eu sempre descia na inter-
nação pra dar um ‘oi’ para os 
bichinhos e acabei conhecendo 
ela e a história dela. Fui fazendo 
as contas para ver se eu con-
seguiria adotar mais um gato, 
pois já tenho quatro em casa e 
os custos são muito elevados. 
Mas mesmo apertada, eu pensei 
‘onde comem quatro, comem 
cinco, vamos lá’”, conta Lara.

Mesmo antes de adotá-la, a 
tutora já havia reparado em uma 
pequena ferida em seu nariz, 
que não cicatrizava. Passados 
alguns meses, a ferida começou 
a aumentar. Em exames, foi diag-
nosticada a criptococose, uma 
doença fúngica. Foram quatro 
meses de tratamento, com custo 
médio de R$ 400 ao mês, sem 
ter resultados positivos. “Então 
o veterinário decidiu fazer uma 
biópsia. Foi quando descobri-
mos o câncer. O fungo nada mais 

era do que uma ‘máscara’ escon-
dendo o câncer, uma pequena 
contaminação”, recorda.

Desde então, a gatinha vem 
passando por tratamentos ca-
ros, incluindo as sessões de 
quimioterapia. Até o momento, 
a tutora estima que já foram 
gastos R$ 8 mil. “Hoje ela segue 
se recuperando, fez a terceira 
sessão de eletroquimioterapia 
no dia 26/05. Se alimentou por 
sonda durante alguns dias, mas 
já removemos, pois ela voltou a 
se alimentar sozinha”, informa. 

4ºBPChoque ajuda 
menino com câncer

Na tarde da última sexta-feira, 
03/06, equipes do 4ºBPChoque 
realizaram uma ação social na ci-
dade de Caxias do Sul. Os policiais 
conheceram a história do pequeno 
Murilo, de apenas sete anos, atra-
vés das redes sociais. O menino 
foi diagnosticado com um tumor 
cerebral de alto risco e, devido ao 
tratamento, ficou com algumas li-
mitações, necessitando de alimen-
tação especial.

Não bastando a dificuldade de 

lidar com o câncer, o alimento que 
antes era fornecido pelo SUS, ago-
ra está em falta. A família luta para 
conseguir manter a dieta de Murilo, 
que possui um custo elevado.

Para ajudar a família, os poli-
ciais reuniram-se e compraram 27 
latas do leite que é utilizado pelo 
menino. Murilo ainda foi presente-
ado com um fardamento completo 
do batalhão de choque, “para vestir 
esse verdadeiro guerreiro!”, decla-
rou a corporação.
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Malibu foi abandonada 
em uma clínica de 
Bento em 2020 e 
adotada por Lara 
Gabriely Silva Ribeiro, 
que já gastou cerca 
de R$ 8 mil com o seu 
tratamento

“Está muito bem comparado à 
recuperação das duas primeiras 
sessões, que foram bem difíceis, 
chegamos a achar que iríamos 
perder ela… mas ela sempre se 
mostra mais forte e se recupe-
ra”, complementa a tutora. 

Diante dos altos custos 
mensais, Lara criou uma conta 
no Instagram (@malibucontra-
ocancer) e iniciou uma cam-
panha. Além de rifas, a comu-
nidade  pode ajudar doando 
qualquer valor pelo pix malibu-
contraocancer@gmail.com.
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Especial

TIBRE completa 40 anos 
de excelência em soluções metálicas

Neste mês de junho, a TIBRE Soluções Metálicas completa 40 anos de sucesso, superando as expectativas de centenas de clientes 
nacionais e internacionais, com produtos e serviços inovadores e de qualidade única

Divulgação
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Atualmente a TIBRE é referên-
cia no desenvolvimento, cálculo, 
fabricação e instalação de estru-
turas e silos metálicos. Através 
dos mais de 200 protagonistas co-
laboradores e 23.000m² de área 
construída, a companhia entrega 
as melhores soluções estruturais 
com excelência, qualidade e se-
gurança a cada cliente. Através de 
todo o cálculo estrutural, a empre-
sa valida a segurança e otimização 
das estruturas ao projeto, realiza-
do por profissionais renomados, 

Referência no mercado
aliados aos melhores softwares 
para análise e dimensionamento 
estrutural.

Através da sua unidade de Pro-
dutos & Serviços, a TIBRE comer-
cializa: telhas, steel deck, perfis 
de corte e dobra e de perfiladei-
ra, chapas cortadas a plasma e 
guilhotina, vigas soldadas por 
arco-submerso de até 2,5m de 
altura, e revenda de chapas, como 
frisadas e canaletadas. Produtos 
com matérias-primas certifica-
das pelas principais usinas nacio-

nais, em que a TIBRE possui cadas-
tro e cota mensal há mais de duas 
décadas: Gerdau, CSN, Usiminas 
e Arcelor. Além disso, presta ser-
viços para as mais significativas 
indústrias da região: corte e dobra 
até 6m de comprimento, corte a 
plasma e oxicorte até 100mm de 
espessura, jateamento automático 
e manual à granalha, e pintura com 
controle de temperatura e umida-
de, através do sistema com mais 
60 metros de estufa retrátil. Tudo 
é realizado em equipamentos CNC, 

garantindo assim a perfeita execu-
ção e excelência de qualidade.

Utilizando-se das melhores 
tecnologias em softwares e equipa-
mentos, aliadas ao talento humano, 
a TIBRE está constantemente evo-
luindo, através de treinamentos, 
negócios, pesquisas e feiras. Para 
que assim a empresa siga sendo a 
melhor opção de compra ao clien-
te, de forma segura e inovadora, 
proporcionando a entrega de re-
sultados de excelência a todas as 
partes envolvidas.

No ano de 1982, os es-
tudantes de Engenharia Me-
cânica da Unisinos Angelo 
Breda e Valter Vignatti ini-
ciaram a empresa TIBRE, que 
desde o início tinha planos de 
tornar-se referência no mer-
cado em que atua. O nome da 
empresa surgiu da soma das 
sílabas de seus sobrenomes: 
“TI” de Vignatti e “BRE” de 
Breda. Assim surgiu a TIBRE 
INDÚSTRIA METALÚRGI-
CA LTDA, em um galpão de 
240m² no bairro Vila Nova, 
em Bento Gonçalves.

Em 1985, o então sócio 
Valter Vignatti deixou de fa-
zer parte da sociedade da 
TIBRE, sendo realizada a 
reestruturação societária da 
empresa. Dois anos depois, 
com o crescimento progres-

Em 1996, com a constante ex-
pansão da TIBRE no mercado, a 
empresa executou a ampliação do 
seu parque fabril em mais 4.100m² 
de área construída. Sempre em bus-
ca de tecnologia e inovação, a TIBRE 
adquiriu em 1998 a primeira gui-
lhotina e dobradeira de 6m, com 
controle numérico computadoriza-
do, única e exclusiva para sua região 
nesta época.  

No ano de 2000 a TIBRE desen-
volve e comercializa o primeiro Silo 
Secador de Grãos e Sementes total-
mente metálico do Brasil, iniciando, 
assim, sua jornada de inovação e ace-
leração de crescimento, indo além 
das estruturas metálicas convencio-
nais. Em 2004, uma nova amplia-
ção é realizada, com mais 2.900m²; 
ultrapassando assim os 12.000m² de 
área construída. Dois anos após, a TI-
BRE adquiriu sua primeira máqui-
na computadorizada para corte 
térmico de chapas com até 10cm de 
espessura.  

Em 2010, a sociedade da TIBRE 

História norteada pela constante 
execução de um sonho alto

sivo, a empresa adquiriu uma 
área de 45.800m² na cidade 
de Garibaldi, onde teve início a 
construção da sede parque fabril 
e administrativa.

Em 1991, a TIBRE inaugura a 

sua filial na cidade de Garibal-
di, na Serra Gaúcha, com um 
parque de 5.000m² de área fa-
bril e administrativa, do mais 
alto padrão de qualidade e 
acabamentos. 

Fotos: divulgação

Crescemos por construir os sonhos 
de nossos clientes e realizar

 os sonhos de nossos colaboradores
passa a ser composta exclusivamen-
te pela família Breda, através dos 
sócios Neusa Maria Chesini Breda, 
atual presidente, e Eduardo Breda, 
atual diretor-executivo e filho de 
Neusa. Neste mesmo ano, foi realiza-
da mais uma ampliação no parque 
fabril de Garibaldi, de mais 2.400m². 
Além disso, adquiriu-se o segundo 
conjunto de máquinas computa-
dorizadas para corte e dobra de 
chapas com até 6m de comprimento 
e 12,7mm de espessura. Ainda nes-
se ano, objetivando a ampliação de 
sua reconhecida qualidade técnica, 
a empresa realiza a aquisição do 
software italiano de modelamen-
to específico para Estruturas Metáli-
cas, Tecnometal. Também em 2010, 
em detrimento ao tamanho desen-
volvimento da sociedade e localida-
de promovida pela TIBRE há mais 
de 30 anos, a prefeitura de Garibaldi 
homenageia “in memoriam” seu 
sócio fundador, falecido em 2000. 
Alterando o nome de sua rua para 
Angelo Breda.

ACREDITAMOS NO PODER TRANSFORMADOR 
DA TECNOLOGIA E NA SIMPLIC IDADE PARA 
AUMENTAR RESULTADOS

Nosso brinde às quatro décadas
de muito sucesso da equipe Tibre!

Parabéns!

5 4 3 0 2 5  7 1 7 0      w w w.t o t v s .c o m

Rua Isidoro Pianezzola, 262, 
Santa Terezinha,Garibaldi

54 98123 8612
54 99974 1605 

Tibre, parabéns!
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No ano de 2011, a qualidade 
dos produtos, serviços e processos 
da TIBRE foram validados inter-
nacionalmente, pelos padrões da 
normativa de Qualidade ISO 9001. 
A Certificação se mantém através das 
auditorias semestrais, garantindo 
assim a evolução contínua no atendi-
mento de nossos clientes e satisfação 
de nossos colaboradores. Além disso, 
neste mesmo ano, a TIBRE adquiriu 
o centro de usinagem computado-
rizado, de origem alemã, para corte 
e furação automatizado de vigas, 
somada a esta, fez-se a aquisição da 
máquina à plasma para corte e fu-
ração automatizado de chapas com 
até 5cm de espessura e dimensões 
superiores a 20m².

Ao completar 30 anos de funda-
ção, em 2012, a TIBRE realiza mais 
uma ampliação de 2.800 m² em sua 
fábrica. Com a constante evolução e 
crescimento profissional de seus co-
laboradores, a TIBRE aperfeiçoa sua 
gestão com a aquisição do maior sof-
tware brasileiro de ERP, Totvs. Para 
coroar ainda mais as três décadas de 
existência, a TIBRE entrega nesse ano 
construções metálicas da Arena do 
Grêmio.

No ano seguinte, em 2013, uma 
nova e importante modernização no 
parque fabril é realizada na sede de 
Garibaldi, através da aquisição de 
duas máquinas, de origem alemã, 
para jateamento manual e automá-
tico à granalha, além do sistema de 
pintura com estufa retrátil e controle 
computadorizado ao longo de mais 
1.000m². Nesse ano também a TIBRE 
voltou a crescer fisicamente, am-
pliando mais 5.000m² de sua área 
fabril e adquirindo 1,5 hectares 
anexos ao seu terreno, obtendo assim 
uma área total de 6 hectares.

Ainda, a TIBRE conta com o sis-

Desde 2010 a TIBRE apoia, 
incondicionalmente e initer-
ruptamente, aos projetos de 
cunho social nas cidades onde co-
meçou e está instalada. Inúmeras 
foram as doações ao Natal Soli-
dário do FAC em Garibaldi, e as 
“Campanhas do Agasalho” para os 
asilos destas cidades e ao “Institu-
to Corrente do Bem”. Além disso, 
em 2016 a TIBRE doou o projeto, 

A TIBRE agradece aos cola-
boradores que já passaram pela 
empresa e, singularmente, aos 
que hoje, neste momento único, 
são os grandes protagonistas 
da história e da “família TIBRE”, 
sem vocês nada seria possível. 
Agradecemos também aos clien-
tes, pela confiança, fidelidade e 
exigência crescente. Vocês forja-
ram a TIBRE a ser indestrutível. 
Por fim, agradecemos a nossos 
fornecedores e parceiros de 
negócio, que acreditaram e esti-
veram ao lado da TIBRE em to-
dos os momentos, principalmen-
te nos mais desafiadores.  

TIBRE Soluções Metálicas
Rod. BR-470, km 224

rua Angelo Breda, nº 1001
CEP 95720-000

Garibaldi - RS

Nosso hábito diário pela 
Qualidade é comprovado

tema 5S’, implantado desde 2014, 
o qual promove a redução dos des-
perdícios e, sobretudo, as melhorias 
constantes no ambiente de trabalho 
e no bem-estar de seus funcionários.

No ano de 2015, a TIBRE reali-
za a sua primeira exportação aos 
países do Mercosul, atendendo a 
significativos clientes da Argentina, 
Uruguai e Paraguai. 

Em 2016 a empresa adquiriu 
maquinários automatizados para 
conformação de telhas de geome-
tria trapezoidal com 35mm (TP-35) e 
40mm (TP-40) de altura, telhas para 
lajes mistas de concreto e aço (Steel 
Deck) e para perfilação e furação 
contínua de perfis em seção “U” e 
“Z”, com até 350mm de altura e 4mm 
de espessura. 

No ano seguinte, a TIBRE seguiu 
seus investimentos em tecnologia, 
investindo em um Centro de corte e 
furação CNC específico para canto-
neiras, e ainda no maior software eu-
ropeu específico para modelamento 
e execução de projetos em Estrutu-
ras Metálicas, o Tekla. Reconhecida 
por ser a primeira a construir pro-
jetos únicos em nosso país, a TIBRE 
edifica em 2016 a primeira Usina de 
Etanol a base de Milho do Brasil. 

Em 2018 a TIBRE adquire novos 
e modernos equipamentos para 
movimentação vertical e horizontal 
por pontes rolantes e talhas girató-
rias, totalizando, assim, mais de 50 
equipamentos, com capacidade de 
até 20 toneladas, na sede fabril de 
Garibaldi. Neste mesmo ano a TIBRE 
novamente entra para a história por 
desenvolver e executar o primeiro 
Moinho de Farinha e Trigo total-
mente metálico da América Latina, 
com garantia Euro Code, de 50 anos, 
consagrando assim seu pioneirismo 
na inovação de edificações metálicas 

e sua tradição na qualidade de tudo 
que faz.

Em 2019 a TIBRE desenvolve e 
comercializa seu primeiro sistema 
de estruturas metálicas para usi-
na solar de solo. Em 2020, a TIBRE 
adicionou a seu parque fabril a sua 
segunda máquina a plasma para 
corte e furação de chapas. No ano de 
2021, a empresa atingiu seu maior 
faturamento anual, totalizando 
10.982 toneladas de aço expedidas e 
atingindo seu recorde de produção 
mensal em novembro, com 1.286 
toneladas de aço beneficiadas. Ta-
manhos resultados tão pouco seriam 
conquistados se não tivéssemos 
atingido os índices de 87% de satis-
fação de colaboradores e 92% de 
satisfação dos clientes TIBRE. 

Neste ano em que completa qua-
tro décadas, a TIBRE entra para a se-
leta lista das únicas 8 empresas de 
Estruturas Metálicas no Brasil com 
mais de 40 anos de existência. Neste 
ano ímpar da história consagrada da 
empresa, o crescimento projetado, e 
já conquistado no primeiro semestre, 
é de 30% sobre o ano anterior de 
2021. Portanto, seguindo a veloci-
dade da transformação digital e de 
seu próprio crescimento, a TIBRE 
está em fase final de implantação 
do seu sistema de B.I. (Business In-
telligence), com atualização a cada 15 
minutos de seus dados industriais, 
administrativos e canteiros de obra. 
Além da implantação do software 
Fluig, específico para controle, auto-
mação e melhoria contínua de todos 
os processos do negócio. Visando ao 
avanço contínuo, a TIBRE implanta a 
metodologia Lean Manufacturing 
ao seu time de intelecto humano 
especializado no desenvolvimento, 
projeto, fabricação e instalação de 
Estruturas Metálicas.  

O futuro da nossa empresa está 
condicionado às raízes de nosso planeta 

e à saúde de nossas famílias

Reconhecendo 
o passado, 

valorizando 
o presente e 
construindo 

juntos um 
futuro melhor

fabricação e instalação da cobertu-
ra metálica da área de recreação do 
Lar de Idosos Luchese, localizado 
em Bento Gonçalves.  Ao longo des-
sas quatro décadas, a TIBRE formou 
mais de 100 menores aprendizes 
através do instituto SENAI. Além 
disso, investiu valor superior a meio 
milhão de reais na reciclagem e de-
vida destinação de seus resíduos só-
lidos, mantendo a correta segregação 

e foco constante na diminuição de 
seus resíduos. Após a implantação 
do sistema de energia solar, em 
2020, e da migração ao Mercado 
Livre, toda a energia elétrica con-
sumida pela TIBRE passou a ser 
proveniente de fonte limpa e to-
talmente renovável, reduzindo 
assim a emissão de 118,48 tone-
ladas de CO2, o que se equivale ao 
plantio de 3.274 árvores.

“Os próximos 40 anos 
começam agora!”

Contato: (54) 3388 3100

www.tibre.com.br  
@tibreestruturas  

tibre@tibre.com.br   

A equipe Sul Corte parabeniza
a Tibre pelos seus 40 anos 

de história. Agradecemos 
a parceria e confiança 

neste tempo de trabalho.

Muito sucesso sempre!

www.sulcorte.com.br |       sulcorte

Avenida Alvi Azul, 712,
Bento Gonçalves
54 3452 1602

SUA CARGA EM 
BOAS MÃOS

Rua Jacob, 431, centro,
Garibaldi | 54 3462 3277
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Festa de comemoração dos 
40 anos da Tibre

Cerimônia foi realizada no último sábado, 04/06, na Linha Eulália, em Bento Gonçalves, 
origens do sócio-fundador Ângelo Breda

Especial

Fotos: Eduardo Benini

www.tecnova.ind.br     54 3261 1285

Parabens, Tibre!

inspiradora de 40 anos!
levaram a  uma historia
Competencia e inovaçao~

´

´

^

54 3452 5768   3452 6491
www.patrulhense.com.br

A equipe Patrulhense
parabeniza a todos

pela belíssima trajetória
de 40 anos!

A Transporte Tapparo 
orgulha-se por fazer parte 
dessa história de sucesso!

Parabéns à equipe Tibre!

54 3273 1660 | www.tapparo.com.br

www.vitaseg.com . 54 3452 6033

Quatro décadas de muita dedicação e
trabalho levaram a TIBRE ao sucesso!

Parabenizamos a todos que
fizeram parte dessa história!

CLIMATIZAÇÃO

54 99987 8098
VENDA, INSTALAÇÃO

E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

Mais de 50 itens 
a preço único.

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves

 FA
BI
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E  
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: 1

91
56

.

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

Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

2 dormitórios
com 54m² a 71m²
Rebaixe em gesso
Piso Porcelanato
Sacada aberta
ou fechada
ChurrasqueiraChurrasqueira
Box de garagem
Opção de personalizar 
e agregar esperas de 
água quente e split

VALOR
A PARTIR DE 
R$223 MIL

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br

VENDO terrenos industriais, com matrículas, 
localizados no bairro Barracão, com toda 
infraestrutura, área total a partir de 1.540m². 
Valor especial de lançamento. Poucas 
unidades. Entre em contato para mais 
informações. Contato (54) 3449 4444, (54) 
99981 3000, (54) 9997 23122 e (54) 99236 
7635. 7635. 
VENDO terreno em belo local, seguro, calmo, 
com uma linda paisagem, toda a 
infraestrutura necessária. Você pode 
financiar direto conosco com uma entrada e 
até 50 meses para pagar, valor a partir de R$ 
135.000, no condomínio Residencial 
Villaggio Toscana, com matrícula, no bairro 
Barracão.Barracão. Contato (54) 99981 3000, 98404 
5302. 
ALUGO pavilhão no bairro Licorsul, em ótima 
localização e com toda a infraestrutura. 
Contato 99974 4444 ou 98404 5302. 
VENDO apartamento no Edifício Resedá, no 
bairro Maria Goretti, com 1 dormitório, 
sala/cozinha, área de serviço, banheiro e 
boxe de garagem. Área total de 55,674m², 
área privativa 41,872m², prédio de esquina. 
Contato (54) 98404 5302 ou 99981 3000. 
Valor R$ 160.000. Preço especial à vista. 
VENDOVENDO terrenos no loteamento Encosta do 
Sol, prontos para construir, financiamento 
direto em até 70 vezes. Seu carro pode ser 
utilizado na entrada, mediante a avaliação. 
Restam poucas unidades. Contato (54) 
99981 3000 ou 3449 4444.
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Rua Marechal Deodoro, 238, 
Shopping Bento, sala 46, 

Bento Gonçalves

Imóveis

VENDO apartamento no São 
Roque, Res. IPÊ, com 2 dormitó-
rios, esperas para água quente, 

ar-condicionado, rebaixe em 
gesso, com churrasqueira, sala, 
banheiro social e vaga de gara-
gem.  Financiamento pelo banco 
de sua preferência e aceita o 
FGTS como entrada. Valor R$ 
150.000. Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 42.589.
 
VENDO apartamento (em 
obras), no Borgo, Res. Da Vinci, 
com entrada parcelada, 2 dor-

mitórios, sala de estar, cozinha 
com churrasqueira na sacada, 
área de serviço banheiro e boxe 
de garagem. Possibilidade de fi-
nanciar até 100% usando FGTS. 
Valor a partir de R$ 223.000. 
Contato (54) 99683 6257, com 
Luiz. Creci 42.589.
 
VENDO apartamento no São 
João, Res. Alto dos Vinhedos, 
2 dormitórios, esperas para 
água quente, ar-condicionado e 
rebaixe em gesso, com churras-
queira, sala, banheiro social e 
vaga de garagem.  Financiamen-
to pelo banco de sua preferência 
e aceita o FGTS como entrada. 
Valor R$ 170.000. Contato (54) 
99683 6257, com Luiz. Creci 
42.589
 
VENDO casa no Loteamento 
Bertolini, com 2 dormitórios, 
piso porcelanato, cozinha, 
churrasqueira em área externa 
fechada, área de serviços, ba-
nheiro social e vaga de garagem.  
Pode ser financiado e usado 
o FGTS como entrada. Possui 
ótima posição solar. Valor R$ 
220.000. Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 42.589.
 
VENDO apartamento (em 
obras), no Progresso, Res. Da 
Vinci, com entrada totalmente 
parcelada, 2 dormitórios, sala 
de estar, cozinha cozinha com 
churrasqueira na sacada, área 
de serviço, banheiro e boxe de 
garagem. Possibilidade de fi-
nanciar até 100% usando FGTS. 
Valor a partir de R$ 233.000. 
Contato (54) 99683 6257, com 
Luiz. Creci 42.589.
 
VENDO apartamento (em cons-
trução), no Humaitá, com en-
trada totalmente parcelada, 2 
dormitórios, sala de estar, cozi-
nha com churrasqueira, sacada 
aberta, área de serviço, banhei-
ro e boxe de garagem. Possibi-
lidade de financiar até 100% 
usando FGTS. Valor R$ 205.000. 
Contato (54) 99683 6257, com 
Luiz. Creci 42.589.
 
VENDO apartamento, no Maria 
Goretti, Res. Villeneuve, 2 dor-
mitórios, com esperas para água 
quente, ar-condicionado e re-
baixe em gesso, churrasqueira, 
sala, banheiro social e vaga de 
garagem. Financiamento pelo 
banco de sua preferência e acei-
ta o FGTS como entrada. Valor 
R$ 225.000. Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 42.589.
 
VENDO terreno de 10x20, com 
casa nova, com excelente aca-
bamento, 46m² privativos, no 
Vila Nova,  1 dormitório, e com 
piso porcelanato, contendo co-
zinha, área de serviços, banhei-
ro social.  Pode ser financiada 
pelo banco de sua preferência. 
Possui ótima posição solar. Va-
lor R$ 220.000. Contato (54)9 
9966 4616, com Adriano. Creci 
42.504.

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

EDITAL Nº 017/2022 

Convoca concursados para assumir cargos públicos no Município de Monte Belo do Sul. ADENIR JOSÉ DALLÉ, 
Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna público que convoca os concursados 
abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público n° 01/2022, homologado pelo Edital nº 16/2022, de 03.06.2022, 
para que tomem posse nos referidos cargos, de acordo com o que determina os artigos 12, 13, 14 e 15 da Lei Municipal 
nº 366/2001, que estabeleceu o Regime Jurídico Único. 

* Classificação de Pessoas Com Deficiência.

Monte Belo do Sul, 9 de junho de 2022.

ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal

NOME
TATIANA FÁTIMA LARENTIS
PATRÍCIA ANASTÁCIO MARTINS
SERGIO ANTÔNIO GRASSELLI*
JULIANE BALBINOT
JAILSON DA SILVA ALMEIDA
VINICIOS ANDRIOLI KREUZVINICIOS ANDRIOLI KREUZ
GIOVANNA BOMBASSARO
MARIA LUIZA PESSALI
TAÍS COLLE TURRI
CLAUDIA COLLA MAZO
ALCIONE MARIA TONIAL
STÉFANIE ELISABETE SILVA TEIXEIRA
JESSICA GUEDES SOMENZIJESSICA GUEDES SOMENZI
JOEL LOPES GONÇALVES
RAFAEL LANES STURZA

CARGO
Enfermeiro 20h
Psicopedagogo
Atendente de Creche
Atendente de Creche
Atendente de Creche
Atendente de CrecheAtendente de Creche
Atendente de Creche
Monitor de Educação Básica
Merendeira / Servente
Merendeira / Servente
Merendeira / Servente
Merendeira / Servente
Merendeira / ServenteMerendeira / Servente
Auxiliar de Serviços de Obras
Auxiliar de Serviços de Obras

CLASSIFICAÇÃO
1º lugar
1º lugar
1º lugar
1º lugar
2º lugar
3º lugar3º lugar
4º lugar
1º lugar
1º lugar
2º lugar
3º lugar
4º lugar
5º lugar5º lugar
1º lugar
2º lugar

VENDO apartamento no Centro, com 3 dormitórios 
(1 suíte), sala de estar e jantar com lareira e sacada 
aberta, área de serviço, banheiro social, 2 vagas de 
garagem, área privativa de 132,79m². Aceito imóvel 
de menor valor na negociação. Em prédio com salão 
de festas. Valor: R$ 660.000. Direto com o 
proprietário. Contato (54) 99104 7769.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 
EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital, fica convocada ASSEMBLEIA 
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se na avenida São Roque, 
nº. 1441, no dia 24 de junho, às 19h, para definir os rumos da 
abertura de rua de acesso às Cooperativas Jardim Florestal 
Ltda. e Cooperativa Jeová Giré Ltda.

Bento Gonçalves, 10 de junho de 2022.Bento Gonçalves, 10 de junho de 2022.
Mara Aparecida Visentin Misssiaggia

Presidente

FAÇA SUAS
PUBLICAÇÕES LEGAIS
NO JORNAL

IMPRESSO E DIGITAL*

O MELHOR PREÇO
DO SUL DO BRASIL

*Publicação com certificação  digital.

Assembleias, atas, avisos, balanços, citações,
editais, extravios, licitações, pregões, entre outros.

VENDO apartamento (na plan-
ta), no Borgo, com entrada to-
talmente parcelada, 2 dormitó-
rios, sala de estar, cozinha com 
churrasqueira, sacada aberta, 
área de serviço, banheiro e boxe 
de garagem. Possibilidade de fi-
nanciar até 100% usando FGTS. 
Valor R$ 190.000. Contato (54)9 
9966 4616, com Adriano. Creci 
42.504.
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A cervejaria iniciou em 
2011, na época, de forma rústica, 
as cervejas ainda eram feitas nas 
panelas de casa. 

Foi em 2015, em São Valen-
tim, que a produção se tornou 
um negócio, nascia a Cerveja-
ria Jimmy Eagle. O processo se 
consolidou e os sócios Luís Fer-
nando Conti e Rafael Nondillo 
perceberam que apreciar uma 
boa cerveja poderia se tornar 
uma ocasião mais que especial, 
uma experiência completa. Foi 
então, em 2018, que surgiu a 
ideia de aproximar o empre-
endimento do público, unindo 

Jimmy Eagle Beer 
and Food

Fábrica, gastrobar e pub um novo conceito para apreciar os bons 
momentos da vida. Cardápio repaginado, riquíssimo em sabor e inspirado 
em sua matéria-prima: a cerveja! Essa é a proposta que conduzirá o novo 

ciclo do Jimmy, que passa a se chamar, Jimmy Eagle Beer and Food

a fábrica a um espaço descon-
traído, que incluísse entreteni-
mento e boa comida. 

No entanto, eles queriam 
mais: “Uma experiência única, 
que remetesse aos prazeres 
mais espontâneos”, destacam os 
proprietários. Por isso, agora, a 
cervejaria reinaugura com uma 
nova essência focada na gastro-
nomia com um cardápio inédito 
e receitas elaboradas com as 
estrelas da marca, trazendo tam-
bém uma influência da cozinha 
norte-americana.

Além disso, entre as novi-
dades estão: carta de drinks, 

whiskys, vinhos e espumantes. 
Um ambiente moderno, autênti-
co e cheio de personalidade, com 
todos os detalhes pensados para 
o cliente experimentar o verda-
deiro universo cervejeiro. A casa 
também dispõe de um ambiente 
intimista para eventos.

O Jimmy Eagle Beer and 
Food vai aguçar seu paladar e 
deixar um gostinho de quero 
mais a cada prato escolhido. Por-
tanto, te organiza para visitar 
quantas vezes quiser e apreciar 
além das já conhecidas e adora-
das cervejas artesanais, um car-
dápio de dar água na boca. 

De segunda a sábado, a 
partir das 18h, e de quarta a 
sábado também no almoço, 
entre 11h e 13h30

Tv. Carazinho, 50 
Cidade Alta, Bento 
Gonçalves 
RS, 95700-340

Quando? 

Contato?
(54) 3452-9253

Fotos: Eduardo Benini

Ciclo da Jimmy
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Divulgação

Docente do Mestrado Profissional em 
Engenharia e Ciências Ambientais  e 

Pesquisador do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia e Ciências 

Ambientais da UCS (PPGECAM-UCS)

Prof. Lademir Luiz Beal

O mundo vive um impasse 
ambiental em relação às mudanças 
climáticas. Enquanto a academia 
apresenta dados irrefutáveis des-
sas mudanças, movimentos políti-
cos querem moldar uma visão mais 
branda do que está acontecendo. 
Eventos extremos como chuvas in-
tensas com perdas de vidas huma-
nas, tornados em regiões onde não 
aconteciam, uma frequência maior 
de furacões e tufões, mudança do 
regime de chuvas em determinadas 
regiões são consequências diretas 
dessas mudanças climáticas.

Políticas de alcance interna-
cional são elaboradas e pactos são 
assinados, porém pouco é efetiva-
do. Mudanças de governos causam 
retrocesso na aplicação dessas 
políticas em muitos países. Para 
conter as mudanças climáticas e 
conseguirmos alcançar o objetivo 
principal que é reduzir ou zerar 
o aumento da temperatura média 
do planeta deve-se ter uma nova 
perspectiva econômica, na qual a 
economia circular tem um impor-
tante papel. Nesta perspectiva, a 
economia deve ser alicerçada na 
reutilização dos recursos transfor-
mados em resíduos, sejam estes 
presentes no estado sólido ou no 
estado líquido (efluentes domés-
ticos e industriais). Consequência 
dessa mudança é uma redução con-
siderável de energia para explora-
ção de recursos naturais bem como 
a conservação de habitats naturais.

Diversas são as formas de ex-
plorar a economia circular e neste 
artigo o foco é processo anaeróbio. 
Processos anaeróbios têm como 
seu principal produto o biogás, o 

Processo anaeróbico 
e economia circular

qual é composto por metano (50% 
a 65%), dióxido de carbono (48% a 
33%) e outros gases (2%). O biogás 
pode ser gerado naturalmente em 
pântanos e de forma indireta em ati-
vidades agropecuárias, lixões e outras 
fontes. Nas atividades agropecuárias 
tem destaque a criação de gado bovino 
(na ruminação há liberação de meta-
no) e a pós-colheita de arroz cultivado 
por irrigação, onde o local torna-se um 
ambiente similar aos pântanos. 

No entanto, quando ferramentas 
de engenharia são utilizadas de forma 
adequada na exploração de processos 
anaeróbios no tratamento de resíduos 
e efluentes, pode-se alcançar objetivos 
importantes, dos quais os seguintes 
podem ser citados: redução da emis-
são de metano; exploração de ener-
gia advinda do biogás; produção de 
biohidrogênio; remoção de nutrientes 
(nitrogênio e fósforo) e obtenção de 
produtos químicos de alto valor agre-
gado dependendo do substrato. Por 
exemplo, pode-se obter ácidos orgâ-
nicos, álcoois e outros produtos quí-
micos a partir de glicerol submetido 
a processos anaeróbios. Um exemplo 
importante é que o Brasil é o quinto 
maior emissor de metano do planeta, 
com 418,02 milhões de toneladas ao 
ano e se 10% dessas emissões pudes-
sem ser contidas com ferramentas de 
engenharia adequadas, poderiam ge-
rar energia equivalente a uma hidroe-
létrica de Itaipu.

A UCS vem desenvolvendo pes-
quisas em processos anaeróbios e 
em biorreatores para esta finalidade 
desde o início dos anos 2000, com a 
implementação do curso de Engenha-
ria Ambiental e com a instalação do 
Laboratório de Tecnologias Ambien-

tais (LATAM). Com o surgimento do 
mestrado acadêmico e do mestrado 
profissional em Engenharia e Ciên-
cias Ambientais, essas pesquisas 
ganharam novos impulsos. Desde 
2002 o LATAM vem desenvolvendo 
projetos em parceria com CNPQ, 
FAPERGS, FINEP, CENPES-PETRO-
BRAS, CORSAN e outras empresas 
privadas com atuação nos dois pro-
gramas de pós-graduação citados. 
Projetos junto a PETROBRAS (com 
prêmio à UCS pela excelência) no 
desenvolvimento de processos para 
obtenção de biohidrogênio, biogás 
e biometano foram desenvolvidos. 
Atualmente o LATAM tem dois pro-
jetos, sendo um junto à CORSAN 
para otimização de reator anaeró-
bio e outro, através do CISGA, onde 
estão envolvidos 33 municípios da 
região o qual tem o objetivo de de-
senvolver processo anaeróbio para 
tratar lixiviado gerado na coleta de 
resíduos urbanos. 

Consequência desses projetos 
são a instalação de uma excelente 
infraestrutura laboratorial para 
fazer frente aos desafios que as 
pesquisas exigem e a formação de 
recursos humanos de excelência os 
quais têm atuado em diversas partes 
do Brasil e em outros países, dando 
continuidade às pesquisas, atuan-
do em empresas de engenharia ou 
na administração pública. Assim, a 
UCS, através de seus programas de 
pós-graduação e do seu Laborató-
rio de Tecnologias Ambientais (LA-
TAM) está preparada para atender 
demandas na área ambiental e em 
processos anaeróbios, sejam estes 
provenientes do poder público ou 
empresas privadas.

Bento lança City Tour 
autoguiado com mais 
de 30 pontos de visitação

Turismo

Passeio foi 
oficialmente lançado 
na tarde de terça-
feira, 07/06, no 
centro do município

A Pipa Pórtico, a Estação 
Maria Fumaça, o Monumento do 
Gaiteiro e a Cruzinha. Esses são 
alguns monumentos que fazem 
parte do City Tour autoguiado, 
com 33 pontos de visitação em 
Bento Gonçalves. O roteiro foi 
lançado na terça-feira, 07/06, na 
Via Del Vino, no Centro.

O roteiro é um projeto da 
prefeitura de Bento Gonçalves, 
realizado através da secretaria 
de Turismo, e oferece aos visi-
tantes um passeio urbano pela 
história do município, através 
de um expressivo patrimônio 
cultural composto por arquitetu-
ra, monumentos, praças, e pelos 
vestígios deixados desde a che-
gada dos primeiros imigrantes 
italianos.

O trajeto tem início na Pipa 
Pórtico, com o convite para en-
trar no “mundo do vinho”, e en-
cerra na Cruzinha, símbolo que 
emprestou seu nome a esta loca-

lidade até 1878, logo após a che-
gada dos primeiros imigrantes 
italianos (1875).

As informações sobre cada 
um dos pontos estão no roteiro 
gratuito, que pode ser acessado 
no https://bento.tur.br/city-
-tour-bento-goncalves/.

De acordo com o secretá-
rio de Turismo, Rodrigo Ferri 
Parisotto, os guias de turismo e 
empresas interessadas podem 
ofertar o City Tour. “A secretaria 
fez toda a atualização dos empre-
endimentos, disponibilizando o 
serviço para as pessoas que quei-
ram fazer por conta, ou então 
contratar um guia. A partir da 
abertura de novos atrativos ur-
banos, ampliamos nossa lista de 
visitação com o objetivo de au-

mentar o tempo de permanência 
do turista na cidade”, comenta.

O prefeito Diogo Segabina-
zzi Siqueira celebrou a novida-
de. “Bento Gonçalves é um local 
encantador, nenhum lugar é tão 
bom quanto nossa cidade. Temos 
empresas, empreendedorismo, 
uma cultura fantástica, gastro-
nomia e o turismo. Estamos em 
constante desenvolvimento, e 
hoje estamos vivenciando mais 
este momento para o turismo”, 
disse.

Guias de turismo, imprensa e 
comunidade fizeram o trajeto no 
Trentino, que é um dos empreen-
dimentos particulares, que reali-
zam o passeio. O trajeto pode ser 
realizado por qualquer pessoa, 
guia de turismo ou empresa.

Cidade está entre as 10 mais 
procuradas por viajantes, 
segundo Booking.com

Bento Gonçalves tem sido 
um dos destinos turísticos mais 
lembrados pelos viajantes no 
Brasil. Em uma nova pesquisa 
realizada pelo site de hospeda-
gem Booking.com, a Capital Bra-
sileira da Uva e do Vinho figura 
na 9ª posição, num ranking das 
dez cidades mais procuradas 
por viajantes. 

A pesquisa foi feita de for-
ma independente, com 48.413 
entrevistados, apontando que 
pelo menos 84% dos brasileiros 
têm apreciado viagens domésti-
cas e buscado conhecer lugares 
de diferentes regiões e culturas 
do país.

A pesquisa mostrou que 
Bento é o único município gaú-
cho no top 10 da lista. Em pri-

meiro lugar, ficou a cidade de 
Salinópolis, no Pará. A lista dos 
melhores contempla Bento, 
representando o RS, além de 
municípios de São Paulo, Santa 
Catarina, Alagoas, Bahia, e Espí-
rito Santo.

O secretário municipal de 
Turismo, Rodrigo Ferri Parisot-
to, comentou sobre o resultado: 
“estar entre os 10 do Brasil na 
avaliação do Booking somente 
mostra o quanto a qualidade 
dos serviços oferecidos em Ben-
to tem sido uma grande refe-
rência. Devemos comemorar a 
conquista, mas precisamos nos 
manter sempre aprimorando e 
melhorando para alcançarmos 
posições ainda melhores”, des-
tacou o secretário.

Rodrigo Ferri Parisotto

1- Salinópolis (PA)
2- Ribeirão Preto (SP)
3- Urubici (SC)
4- São Roque (SP)
5- Japaratinga (AL)
6- São Miguel dos Mi-
lagres (AL)
7- Atibaia (SP)
8- Pedra Azul (ES)
9- Bento Gonçalves 
(RS)
10- Salvador (BA)

Confira 
a lista

Sindicato esclarece sobre a negociacao
dos feriados de 13 e 16 de junho

Muitas empresas procuraram o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil e 
Mobiliário (SITRACOM) para consolidar a negociação de troca de feriados em junho – 
trabalhar no dia 13/06 (feriado municipal de Santo Antônio) e folgar no dia 17/06 
(sexta-feira, pós-feriado de Corpus Christi) –, como existe uma cláusula na 
convenção coletiva, das duas categorias, que define que o domingo e o feriado 
trabalhados devem ser compensados ou com dois dias de folga ou com pagamento 
de 100%. Mas, se mais de 80% dos trabalhadores da empresa concordar em fazer a 
trtroca, abrindo mão dos direitos da cláusula, através do SITRACOM, é realizado um 
acordo individual para essa data específica. As empresas que não realizaram esse 
acordo via sindicato e definiram, por conta própria, que os empregados trabalhem 
no feriado do dia 13, os trabalhadores podem solicitar dois dias de folga ou 
pagamento de 100% das horas. Além do risco de ação trabalhista por quebra de ação 
coletiva. “O objetivo é que assim como as demais cláusulas da convenção são 
respeitadas pelas empresas, que essa também tenha o mesmo entendimento. São 
didireitos conquistados e onde houve consenso por parte das entidades que 
representam os trabalhadores e as empresas”, ressalta Adriana de Assis, Presidente 
do SITRACOM, acrescentando que o sindicato fica à disposição dos seus associados e 
dos trabalhadores do mobiliário e da construção civil para tirar dúvidas e buscar seus 
direitos se for necessário.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
“O BRASIL DE VOLTA PARA OS TRABALHADORES”
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Programa Bolsa 
Juventude Rural está 
com inscrições abertas

Oportunidades

Estão abertas desde a últi-
ma semana as inscrições para 
o Programa Bolsa Juventude 
Rural 2022, que está disponibi-
lizando 712 bolsas para jovens 
que estejam matriculados na 
rede pública de ensino.

O programa de responsa-
bilidade da Secretaria da Agri-
cultura, Pecuária e Desenvol-
vimento Rural (Seapdr), visa 
a estimular a permanência do 
jovem no campo através da 
concessão de bolsas mensais 
por meio do Fundo Estadual de 
Apoio ao Desenvolvimento dos 
Pequenos Estabelecimentos 
Rurais (FEAPER). O valor men-
sal a ser recebido pelo jovem 
inscrito é de R$ 200, pagos du-
rante o período de dez meses, a 
partir de agosto de 2022.

Para concorrer as vagas os 
candidatos devem estar matri-
culados no segundo ou terceiro 
ano do ensino médio, em esco-

las públicas estaduais ou em 
instituições educacionais sem 
fins lucrativos e de caráter co-
munitário, que desenvolvam ou 
ofereçam cursos de ensino mé-
dio ou de educação profissiona-
lizante com conteúdo e método 
fundamentado na Pedagogia de 
Alternância.

De acordo com a secretária-
-geral da Fetag-RS, Jaciara Mul-
ler, que também é responsável 
pela pasta da juventude rural, a 
proposta é incentivar a perma-
nência no campo. “O programa é 
muito importante, pois propor-
ciona ao jovem melhores condi-
ções de estudar e o estimula a 
permanecer nas propriedades 
das famílias, o que é fundamen-
tal garantir que a sucessão rural 
aconteça”, destaca.

As inscrições poderão ser 
feitas até o dia 5 de julho no 
site: www.bolsajuventuderural.
com/.

Emater

Rápidas
Estudantes de cursos 

superiores de graduação de 
qualquer instituição podem 
participar da seleção de esta-
giários para atuar na Reitoria 
do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Sul (IFRS), 
em Bento. São duas vagas e 
as inscrições vão até a próxi-
ma segunda-feira, 13/06. Uma 
das vagas é para a Coordena-
doria de Contratos, voltada a 
estudantes de Administração, 
Gestão Pública, Direito ou 
Ciências Contábeis. A outra 
vaga (cadastro reserva) é para 
o Departamento de Comuni-
cação e destina-se a alunos a 
partir do terceiro semestre de 
Design ou de Publicidade e 
Propaganda.

As inscrições gratui-
tas para o processo sele-
tivo da próxima turma de 
mestrado do Programa de 
Pós-graduação em Saúde 
Animal (PPGSA) da Secre-
taria da Agricultura, Pecu-
ária e Desenvolvimento 
Rural (Seapdr) estarão 
abertas de 13 de junho até 
8 de julho. São oferecidas 
12 vagas, divididas em 
quatro áreas de atuação: 
Microbiologia, Vetores e 
doenças vetoriais, Saúde 
das Aves e Fisiopatologia/
Epidemiologia. O início 
das aulas será em agosto 
ou setembro.

Pioneirismo, inovação tec-
nológica e essência familiar são 
os elementos que mantêm o tri-
pé da Parceria Solar: uma mar-
ca especializada em geração de 
energia solar fotovoltaica com 
reconhecimento em todo o ter-
ritório brasileiro.

A Parceria Solar conta com 
um modelo de gestão próprio, 
mantendo-se aberta a novos 
negócios e em constante expan-
são. Por isso, no ano de 2022, 
com os olhos para o futuro, está 
embarcando em um desafio na 
Serra Gaúcha e escolheu a cida-
de de Bento Gonçalves para ser 
sede da Loja Conceito em con-
têiner: um modelo inédito no 
cenário de energias renováveis 
aliado à mobilidade elétrica.

Ao longo da caminhada, o 
Grupo Parceria Solar alcançou 
mais de 4.000 projetos fotovol-
taicos desenvolvidos e 98% de 
satisfação em pós-venda, o que 
garante confiança, tranquilida-
de e segurança ao consumidor: 
o nosso maior parceiro.

Falou em energia solar? 
Falou Parceria Solar! Sai-
ba mais pelo telefone (54) 
3705 1661 ou WhatsApp (54) 
99708 9010.

Inovação e pioneirismo

A parceria que Bento 
merece!

Futuras instalações da Loja Conceito da Parceria Solar 
em Bento Gonçalves no formato contêiner. 

Atendendo iniciativas 
sustentáveis, o projeto 

arquitetônico é assinado 
pela Arquiteta Angela 
Pisani e os móveis são 

planejados pela Todes-
chini Santa Maria. Além 

disso, a proposta consiste 
em contemplar os diferen-

tes segmentos da marca 
Parceria Solar, como 

energia solar fotovoltaica 
e mobilidade elétrica

Divulgação

Com os olhos para o futuro, a Parceria Solar chega à Serra 
Gaúcha com o compromisso de mudar o amanhã

Bento suspende licitação para 
asfaltamento do Vale Aurora

Trechos 3 e 4

Trecho 1 da via que 
liga Faria Lemos ao 
Vale dos Vinhedos 
foi concluído 
ainda no início do 
ano, mas ainda 
faltam cerca de 
7km para finalizar 
obra. Conforme 
a prefeitura, 
suspensão é 
temporária para 
“reavaliação 
técnica”

Eduarda Bucco
A prefeitura de Bento Gon-

çalves publicou a suspensão 
da licitação que previa o asfal-
tamento do trecho restante do 
Vale Aurora, via que liga Faria 
Lemos ao Vale dos Vinhedos. 
A informação foi publicada no 
Diário Oficial do município na 
segunda-feira, 06/06. Confor-
me o Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano (IPURB) 
do município, foi suspensa a li-
citação dos trechos 3 e 4 “para 
reavaliação técnica”. Juntos, eles 
contemplam 5km.

O trecho 1 da via, de 1km, 
foi asfaltado ainda no início do 
ano. Já o trecho 2, de 2km, segue 
em andamento. As obras estão 
sendo executadas por meio de 
um convênio com governo do 
Estado do RS, a partir do Depar-
tamento Autônomo de Estradas 
de Rodagem (DAER). Para o 
primeiro trecho, foram inves-
tidos R$ 1.056.965,54, sendo 
cerca de R$ 317 mil provenien-
tes do município. Já o restante 
do asfaltamento da via, que 
soma 7,6km, deverá custar R$ 
11.208.6858,90, sendo R$ 7,65 

milhões repassados pelo Estado 
por meio do programa Avançar.

Ainda conforme o IPURB, 
após reavaliação técnica, a lici-
tação para os trechos 3 e 4 deve-
rá ser aberta novamente.

De acordo com a prefeitura 
municipal, o objetivo das obras 
no local é facilitar o desloca-
mento dos moradores daquela 
região e, ainda, servir como 
ligação entre as duas rotas tu-
rísticas do município: Rota das 
Cantinas Históricas e Vale dos 
Vinhedos, fomentando o turis-
mo no local.

Arquivo/SERRANOSSA

O projeto Semeando Vida 
teve início nesta semana, em 
Garibaldi. Realizada através 
de uma ação conjunta entre 
a unidade local da Parceiros 
Voluntários, braço social da 
Apeme (Associação de Peque-
nas e Médias Empresas), e o 
projeto “Eu planto água”, a ini-
ciativa abrangerá 15 escolas 
das redes municipal, estadual 
e particular, até o dia 23/06. 
O mês de junho foi escolhido 
propositalmente em função 
da comemoração do Dia do 
Meio Ambiente (05/06). Serão 
beneficiados cerca de 400 alu-
nos do 1º ano do Ensino Fun-
damental (ou de classes mul-
tisseriadas no caso de escolas 
do interior).

Após uma minipalestra 
feita pelos idealizadores do 
“Eu planto água”, Glédison 
Piccoli e Fernando Chies, as 
crianças têm a oportunida-
de de plantar uma muda de 
alface e aprendem a cuidar 
dela em casa até que cresça e 
possa ser consumida pela fa-
mília. O plantio é feito em cai-
xas tetrapak reaproveitadas, 
outra forma de mostrar que 
é possível reutilizar os recur-
sos do planeta. A atividade é 
acompanhada pelo Sicoobito, 
mascote do Sicoob, parceiro 
do projeto.

Dessa forma, os peque-
nos aprendem sobre a prática 
da agricultura orgânica, além 
dos benefícios do consumo 
de alimentos saudáveis e li-
vres de resíduos químicos e 
agrotóxicos. 
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Manifestação na Câmara

Eduarda Bucco
Entre os dias 31/05 e 05/06 

foi celebrada a semana do Meio 
Ambiente, tendo o dia 05/06, do-
mingo, como ápice das ações. O 
município de Bento Gonçalves co-
memorou a data com atividades 
ambientais realizadas, principal-
mente, nas escolas. As ações faziam 
parte da Semana do Meio Ambiente 
Simone Dalla Costa Lemos, em ho-
menagem à servidora pública que 

Ao citarem Dia do Meio Ambiente, vereadores 
relembram escândalos ambientais em Bento
Agostinho Petroli 
(MDB) e Rafael 
Fantin, Dentinho, 
(PSD) utilizaram parte 
da fala na tribuna na 
segunda-feira, 06/06, 
para relembrar e 
cobrar soluções 
acerca de assuntos 
como o grande 
desmatamento 
descoberto no início 
do ano, a despoluição 
do Lago Fasolo e 
o funcionamento 
da Estação de 
Tratamento de Esgoto 
no Barracão

foi vítima da COVID-19. Apesar das 
boas práticas, neste ano o municí-
pio esteve envolvido em diversos 
escândalos ambientais que movi-
mentaram a comunidade e a classe 
política.

Na última sessão da Câmara de 
Vereadores, realizada na segunda-
-feira, 06/06, o vereador Agostinho 
Petroli (MDB) utilizou a tribuna 
para relembrar parte desses episó-
dios. “Infelizmente, há poucos dias 
atrás tivemos um desmatamento 
de grande área no nosso munícipio. 
Um crime ecológico que não pode 
ser esquecido e que ainda carece de 
informações e respostas do muníci-
pio sobre o andamento deste pro-
cesso”, comentou, em referência ao 
loteamento irregular que foi inter-
ditado em fevereiro deste ano, em 
uma área localizada às margens da 
BR-470, próximo às empilhadeiras. 
No local, foi desmatada uma área 
de mata de cerca de 10 hectares. 

Ao citar o episódio, Agostinho 
reforçou que a CPI que visa inves-
tigar esse caso ainda aguarda o nú-
mero suficiente de assinaturas para 
ser aberta. “Somente três [verea-
dores] foram dispostos a abertura 
da CPI até momento. A gente sabe 
que a investigação do Ministério 
Público vai demorar e muito. E fi-
cará somente no caso. Quando uma 
CPI poderia abranger muito mais. 
Poderia buscar todas as liberações 
que estavam sendo feitas pela Se-
cretaria do Meio Ambiente. É aí que 
nós temos que chegar. Talvez aí es-
teja o medo. Pelo envolvimento de 
outras pessoas ou outros processos 
que poderão vir”, declarou. 

Também ao mencionar a Se-
mana do Meio Ambiente, o verea-
dor Rafael Fantin, Dentinho, (PSD) 
cobrou soluções sobre o caso. “Nes-
ta semana completa quatro meses 
do maior desmatamento já reali-
zado em Bento Gonçalves. E o que 
temos de solução e o que temos de 
resposta, o que temos de penaliza-
ção? Nada. Infelizmente nada. Esse 
é o presente que a gente deixa para 
essa semana tão importante”, des-
tacou.  

Outra questão levantada du-
rante a sessão por Agostinho foi 
acerca da situação do Lago do Fa-
solo, que ainda precisa de atitudes 
concretas do Poder Público e da 
Corsan. Conforme a companhia, o 
projeto definitivo para construção 
de uma estação de tratamento no 
local deve ser apresentado ainda 
neste ano. Após, deverá ser feita 
uma licitação, com previsão de 
início das obras ainda neste ano e 
conclusão em 2024. A ação seria 
fruto de um planejamento conjunto 
entre prefeitura e Corsan.

Dentinho também usou a tri-
buna para ressaltar o trabalho rea-
lizado pela Frente Parlamentar em 
Defesa do Lago Fasolo, da qual faz 

parte. “Temos uma comissão incan-
sável que trata sobre a revitaliza-
ção do Lago da Fasolo. Talvez essa 
seja a única comemoração que te-
nhamos”, disse. Para ele, falta ação 
por parte do Executivo. “Precisa de 
atitude do Executivo. Criamos as 
soluções, oferecemos ao Executivo. 
Agora precisamos desapropriar, 
dizer que é de interesse de Bento 
Gonçalves e de todos os cidadãos”, 
enfatizou. Ao concluir sua fala, o 
vereador do PSD pediu apoio aos 
colegas para a instauração da CPI. 

Por fim, o vereador Agostinho 
Petroli também cobrou da Corsan 
a inauguração oficial da Estação 
de Tratamento de Esgoto (ETE) do 
Barracão, a primeira de Bento. O 
espaço foi finalizado ainda no ano 
passado, mas ainda precisa haver 
a ligação das residências para que, 
propriamente, comece a funcio-
nar – algo que, segundo a Corsan, 
está previsto para iniciar nesta se-
gunda metade de 2022. “Também 
poderíamos estar comemorando a 
inauguração da segunda ou tercei-
ra Estação de Tratamento em nossa 
cidade. Sim, porque a primeira já 
foi inaugurada por quatro ou cinco 
vezes e ainda não está em funciona-
mento”, disse. 

Ainda neste ano, a Associação 
Ativista Ecológica (AAECO) de-
nunciou irregularidades no licen-
ciamento de obras no loteamento 
Paim, no bairro São Vendelino, 
além da suposta supressão irregu-
lar de dois riachos no local. Para 
ambos os fatos, do loteamento às 
margens da BR-470 e do Paim, o 
MP segue com as investigações.

Agricultores da região 
comemoram recuperação 
de reservatórios após 
longo período de chuvas

Benefícios

Entre o ano passado e o 
início deste ano o Rio Gran-
de do Sul enfrentou uma forte 
estiagem, em diversos muni-
cípios. Em janeiro, o governo 
federal reconheceu a situação 
de emergência de Bento Gon-
çalves, em função da seca que 
atingia a região. Segundo laudo 
da Emater na época, o prejuízo 
poderia chegar a R$ 37 milhões, 
com uma perda de 20 a 25% da 
produção. 

Em abril, o cenário come-
çou a apresentar melhoras. Mas 
foi em maio que os agricultores 
da região finalmente puderam 
respirar aliviados. Os quase 
300mm registrados em todo 
o mês somente em Bento Gon-
çalves auxiliaram na recupe-
ração dos reservatórios, desde 
nascentes, vertentes até poços 
artesianos, utilizados para uso 
doméstico. 

Neste mês de junho, o vo-
lume de chuva continua acima 
da média. Somente nesses pri-
meiros dias do mês, de 01/06 
a 07/06, foram registrados 
80,2mm de chuva, conforme 
dados do Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET). O dado 
representa quase seis vezes 
mais do que a quantidade regis-
trada no mesmo período do ano 
passado. “As chuvas nessa épo-

ca são boas, porque estávamos 
precisando recuperar os lençóis 
freáticos que sentiram com o 
longo período de estiagem”, co-
menta o presidente do Sindica-
to dos Trabalhadores Rurais de 
Bento, Cedenir Postal. 

Apesar dos pontos positi-
vos, o excesso de chuva já vem 
trazendo alguns prejuízos – mí-
nimos se considerados os bene-
fícios. Ainda segundo Cedenir, 
algumas plantações de horta-
liças, cultivadas a céu aberto, 
têm sofrido com o alto volume 
de chuva. “Também atrapalha o 
agricultor na hora de ir à lavou-
ra trabalhar”, complementa. 

O tecnólogo em Horticul-
tura Genei Luis Bucco também 
explica que o excesso de água 
acaba retirando o oxigênio das 
plantas, que acabam parando 
de crescer. “Isso faz com que 
a planta não se desenvolva da 
forma correta. E também causa 
riscos de desmoronamento”, co-
menta. 

Conforme o site Clima 
Tempo, deve voltar a chover na 
sexta-feira, 10/06, baixando as 
temperaturas no fim de semana. 
Para o sábado, a mínima previs-
ta é de 1°C negativo em Bento 
Gonçalves. Após, a previsão é 
que o tempo permaneça seco 
pelos próximos dias.  
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Aproveite as inúmeras oportunidades de 
ingressar numa das melhores universidades do 
Brasil e reconhecida internacionalmente: a UCS. 
Na UCS você conta com a segurança de integrar 
uma instituição com mais de 50 anos de experiên-
cia aliada a uma visão moderna, dinâmica e inova-
dora de formação profissional e humana.

Com mais de 100 mil pessoas formadas, a 
UCS tem como missão fundamental contribuir 
com a realização de propósitos de vida. Seja o pro-
tagonista da sua história: estude na UCS!

As provas são realizadas todas as segundas e 
quintas, com prova de redação on-line; ou o apro-
veitamento da nota da prova de redação de Vesti-
bulares 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; Ci-
ências Contábeis; Comércio Internacional; De-
sign; Direito; Educação Física; Engenharia Civil; 
Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; 
Engenharia Mecânica; Farmácia; Fisioterapia; 
Gestão Comercial; Nutrição; Pedagogia; Processos 
Gerenciais e Psicologia.

Evento Comemorativo aos 
50 anos da FERVI 

A Fundação Educacional da 
Região dos Vinhedos – FERVI com-
pleta 50 anos presenteando a co-
munidade de Bento Gonçalves com 
uma apresentação imperdível. 
Será no dia 18 de junho, às 19h, na 
Fundação Casa das Artes, com en-
trada 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.
Mais informações pelo telefone 

3449.5200, ramal 5027, 
com Paula. Orquestra americana Angelo State University (ASU)

Divulgação/Orquestra da UCS

Mestrado Profissional em 
Engenharia e Ciências Ambientais

A UCS Bento está com as ins-
crições abertas para o Processo Se-
letivo do Mestrado em Engenharia 
e Ciências Ambientais. Os interes-
sados deverão se inscrever até 29 
de julho.

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

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

UCS Oportunidades
O Programa UCS Oportunidades visa 

auxiliar a viabilizar possibilidades de traba-
lho a alunos e egressos (profissionais diplo-
mados) da Instituição. A proposta é facilitar 
a busca por geração de renda nas mais di-
versas formas, promovendo parcerias com 
o mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, 
com a Universidade.

O programa engloba estruturas de 
oportunidades profissionais já existentes 
e em funcionamento. Uma delas é o UCS 
Carreiras, iniciativa que funciona como uma 
central de empregos e de estágios, e o UCS 
Sempre, programa de relacionamento volta-
do aos profissionais formados pela Universi-
dade.

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

Interessados podem obter mais informações pelo QR-code:

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

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

De 9 a 19 de junho, a co-
munidade é convidada a visitar 
estande para saber mais sobre 
cursos e atuação da Instituição 
no impulso ao desenvolvimen-
to regional. Ambiente também 
apresentará inovações e sediará 
programação de workshops

A Universidade de Caxias 
do Sul marca presença na 30ª 
edição da ExpoBento, que ocor-
re de 9 a 19 de junho, no Parque 
de Eventos de Bento Gonçalves. 
No estande da Instituição (lo-
calizado na Rua 4 do pavilhão 
A, espaço 33)  a comunidade 
poderá saber mais sobre os 
cursos e a atuação em ensino, 
pesquisa, extensão e inovação, 
que impactam as regiões em 
que está inserida.

O ambiente também sedia-
rá programação de workshops e 
oficinas da Escola de Gastrono-
mia da UCS (ESLAG) e das diver-
sas Áreas do Conhecimento.

Ainda, a emissora UCSfm 
realiza uma série de ações e co-
bertura especial da Feira, com 
estúdio na entrada do Parque 
de Eventos. 

ATRAÇÕES
Socializando o conheci-

mento produzido na academia, 
o público poderá vivenciar a 
proposta de TechXperiences, 

Universidade marca presença na 
30ª Expobento 

interagindo com inovações e tecno-
logias tais quais:

Sandbox – caixa de areia com 
realidade aumentada que utiliza 
um sensor de profundidade para 
gerar interações de modelos to-
pográficos em uma superfície em 
tempo real. Permite a visualização 
das informações gráficas combina-
das com a geração das curvas de 
nível, simulação de precipitações 
e direcionamento do fluxo de água.

Esfera de Van de Graaff – 
equipamento de triboeletricidade 
(atrito entre si) em que a carga 
acumulada na cúpula é descarre-
gada quando um objeto condutor é 
aproximado. A tensão gerada chega 
a 80.000 Volts, porém a corrente é 
muito baixa. É possível até acender 
uma lâmpada queimada ao aproxi-
má-la da esfera.

Ventilador Pulmonar THOR – 
desenvolvido com tecnologia bra-
sileira em uma rede colaborativa 
entre a UCS e parceiros da região 
para auxiliar no enfrentamento da 
pandemia de Covid-19. Por se tra-
tar de um equipamento portátil, 
desobriga a conexão com o oxigê-
nio encanado, como ocorre num 
leito de UTI, ampliando a utilização 
dos ventiladores pulmonares para 
ambientes extra-hospitalares.

Ventilador Pulmonar Frank 
5010 – ventilador pulmonar mecâ-
nico desenvolvido sob coordenação 

do Parque de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação da Universidade 
de Caxias do Sul – TecnoUCS e 
orientação da Direção Técni-
ca do Hospital Geral, por um 
grupo de engenheiros voluntá-
rios, destinado ao atendimento 
emergencial de pacientes da 
Covid-19.

Energize – A atividade colo-
ca dois participantes lado a lado 
em uma competição de geração 
de energia limpa e renovável. 
A energia é gerada por ação do 
efeito piezoelétrico, que ocorre 
quando cristais, como os cris-
tais de quartzo, sofrem esforços 
mecânicos e resultam no surgi-
mento de tensão elétrica. Assim, 
basicamente, os transdutores 
piezoelétricos convertem a 
energia mecânica de uma pres-
são mecânica em uma tensão 
elétrica momentânea. Essa ten-
são, energia elétrica, pode então 
ser armazenada e utilizada em 
diversas finalidades.

Drones - Serão expostos 
drones do Instituto de Sane-
amento Ambiental da UCS 
- ISAM utilizados nas ações e 
projetos nas áreas de gestão e 
planejamento ambiental, saúde 
ambiental, recursos hídricos, 
gerenciamento de resíduos, mo-
nitoramento ambiental, educa-
ção ambiental, entre outros.

Presença da UCS na Expobento 2019

Paula Larentis
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Horóscopo
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Os astros favorecem suas ambições pro-
fissionais. Siga seus instintos! Na relação, 
ideias criativas melhoram as finanças do 
casal. Se está na pista, atração por colega.

Touro – 21/04 a 20/05
Seu jeito mais responsável e dedicado 
faz sucesso no trabalho. Tenha cautela 
com a possessividade para não sufocar 
ninguém. Na paquera, chances de pintar 
romance.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Ritmo no trabalho talvez afete sua saúde. 
Procure adotar alimentação saudável. No 
amor, sinal de transformações positivas. 
Na paquera, aposte no entrosamento. 

Câncer – 21/06 a 21/07
Comprometimento no trabalho promete 
encher seu bolso. Sua relação talvez pas-
se por boas transformações. Seu jeito sen-
sual e misterioso atrai o alvo na paquera.
 
Leão – 22/07 a 22/08
Sua credibilidade pode garantir parcerias 
vantajosas. Planos para o futuro a dois 
devem começar a deslanchar. Se está na 
pista, seu papo criativo deve atrair o alvo.

Virgem – 23/08 a 22/09
Seu trabalho deve render uma chuva 
de dinheiro. Na saúde, chance de co-
lher bons resultados. Na relação, deve 
mandar bem em mensagens ou em 
bate-papo. 

Cruzadas | Respostas na página 10 Sete Erros | Respostas na página 10
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Libra – 23/09 a 22/10
Terá facilidade de escolher com quem se 
relaciona. Surgem transformações no ro-
mance. Com a mente bem criativa, pode 
conquistar quem não sai da sua cabeça.
 
Escorpião – 23/10 a 21/11 
O silêncio deve ajudar a ser mais produti-
vo. Tende a ir atrás do que quer com deter-
minação. Na paquera, poder de sedução 
em alta. A dois, use o poder das palavras.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Terá maior controle do que diz. Com foco, 
poderá conquistar seus sonhos. Podem 
surgir boas ideias para transformar a rela-
ção. Se está na pista, atração por colega.
 
Capricórnio – 22/12 a 20/01
Você deve trabalhar com cuidado, respon-
sabilidade e calma pra construir seus re-
cursos e realizar suas ambições. A dois, si-
nal de conversas inteligentes e divertidas. 

Aquário – 21/01 a 19/02
Boas chances de abrir seus horizontes 
profissionais. Se está na pista, pode co-
nhecer alguém interessante. A dois, de-
vem surgir excelentes ideias para o futuro 
do casal.

Peixes - 20/02 a 20/03
Seu lado ambicioso deve se mostrar 
pronto para assumir responsabilidades. 
A dois, clima de companheirismo e cres-
cimento juntos. Sinal de gente nova na 
paquera.

Receita
Bolo Pão de Mel Sem Glúten, 
Sem Ovo e Sem Lactose
INGREDIENTES
- 3 colheres (sopa) de farinha de linhaça
- 1 e meia xícara (chá) de leite UHT 
desnatado zero lactose
- meia xícara (chá) de mel
- 1 xícara (chá) de óleo
- 1 colher (chá) de essência de baunilha
- meia xícara (chá) de açúcar mascavo
- 1 e meia xícara (chá) de fécula de 
batata
- 1 xícara (chá) de chocolate em pó 
- meia colher (sopa) de fermento em pó
- 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
- meia colher (chá) de canela em pó
- meia colher (chá) de cravo em pó

MODO DE PREPARO
Em um recipiente, misture a farinha de 
linhaça com meia xícara (chá) de leite e 

deixe hidratando 
por 10 minutos.
Em outro 
recipiente, 
misture o mel, o óleo, a essência de 
baunilha e o açúcar mascavo.
Junte a fécula de batata, o chocolate em 
pó, o fermento em pó, o bicarbonato de 
sódio, a canela em pó, o cravo em pó e o 
restante do leite.
Acrescente a farinha de linhaça 
hidratada e misture bem até que a 
massa fique bem homogênea.
Despeje a massa em uma assadeira 
retangular (22 x 33 cm) untada com 
óleo e polvilhada com fécula de 
batata, e leve ao forno médio (180°C), 
preaquecido, por cerca de 30 minutos. 
Sirva.

Cinema 
Programação de 09/06 a 15/06

GNC CAXIAS 1
Jurassic World: Domínio
Aventura, 12 anos, 147 minutos.
Diariamente, 13h20, 16h10 e 19h, dublado.
Diariamente, 21h50, legendado. 
GNC CAXIAS 2
Top Gun - Maverick
Ação, 12 anos, 131 minutos.
Diariamente, 13h45 e 21h45, dublado.
Diariamente, 16h30 e 19h10, legendado.
GNC CAXIAS 3
Hora do desespero
Suspense, 14 anbos, 81 minutos.
Diariamente, 14h, legendado.
Diariamente, 21h10, dublado.
Doutor Estranho no multiverso da loucura
Ação, 14 anos, 126 minutos.
Diariamente, 18h30, dublado.
Diariamente, 16h, legendado.
GNC CAXIAS 4
Jurassic World: Domínio
Aventura, 12 anos, 147 minutos.
Diariamente, 13h, 15h50, 18h40 e 21h30, du-
blado.
GNC CAXIAS 5
Jurassic World: Domínio
Aventura, 12 anos, 147 minutos.
Diariamente, 14h30, 17h30 e 20h30, legen-
dado.
GNC CAXIAS 6
Top Gun - Maverick
Ação, 12 anos, 131 minutos.
Diariamente, 13h30, 16h15, 18h50 e 21h35, 
dublado. 
MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 1
Jurassic World: Domínio
Aventura, 12 anos, 147 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.
Sexta, sábado, domingo, terça e quarta, 17h, 
dublado.

Segunda, 17h, legendado.
Segunda, domingo e quarta, 20h30, dublado.
Sexta, sábado e terça, 20h30, legendado. 
MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 2
Sonic 2
Aventura, 10 anos, 122 minutos.
Diariamente, 13h40, dublado.
Doutor Estranho no Multiverso da Loucura
Ação, 14 anos, 126 minutos.
Diariamente, 16h, dublado.
Sábado, segunda e quarta, 21h10, dublado.
Sexta, domingo e terça, 21h10, legendado.
Jurassic World: Domínio
Aventura, 12 anos, 147 minutos.
Diariamente, 18h30, dublado.
MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3
Top Gun - Maverick
Ação, 12 anos, 131 minutos.
Diariamente, 14h e 17h, dublado.
Sábado, domingo e terça, 20h30, dublado.
Segunda e quarta, 20h30, legendado.
MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 1
Top Gun - Maverick
Ação, 12 anos, 131 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.
Sábado, segunda e quarta, 18h e 21h, dubla-
do.
Sexta, domingo e terça, 21h, legendado.
Doutor Estranho no Multiverso da Loucura
Ação, 14 anos, 126 minutos.
Sexta, domingo e terça, 18h, dublado.
Sábado e quarta, 21h, dublado.
MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Jurassic World: Domínio
Aventura, 12 anos, 147 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.
Sábado, segunda e quarta, 18h, dublado.
Sexta, domingo e terça, 18h, legendado. 
Sexta, domingo e terça, 21h, dublado.
Sábado, segunda e quarta, 21h, legendado. 
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Os presidentes das entidades moveleiras Movergs e Sindmóveis, Rogério Francio e Vinicius Benini, respecti-
vamente, estão participando da 60ª edição do Salone del Mobile Milano (iSaloni), que será realizada até o dia 
12 de junho, em Milão, na Itália. Conforme a assessoria das entidades, a visita à mais tradicional feira de mó-
veis do mundo permitirá que os presidentes vejam de perto o que há de mais atual no segmento, trazendo 

insights tanto para as indústrias quanto para a realização das feiras Fimma e Movelsul.

Presidentes 
de entidades 
moveleiras de 
Bento marcam 
presença 
em feira 
internacional

Nos próximos dias deve ini-
ciar a reforma completa da estru-
tura do Pronto Socorro, a mais 
impactante da série de melhorias 
do Hospital São Roque, de Carlos 
Barbosa, programadas para os 
próximos anos a partir da parce-
ria estabelecida com a Tramontina 
em 2021. Para garantir a execução 
integral do cronograma de obras 
e oferecer total segurança aos pa-
cientes e equipe multiprofissional, 
os atendimentos adultos e pediá-
tricos serão redirecionados para 
uma estrutura temporária. 

Durante os cerca de 8 meses 
de obra, as consultas serão trans-
feridas para um espaço na lateral 
do prédio do Hospital São Roque. 
Apesar de o espaço ser conside-
rado mais simples, a intenção da 
instituição é garantir que a capaci-
dade e qualidade dos atendimentos 
sejam os mesmos apresentados até 
o momento. 

NOVO PRONTO SOCORRO
Com o novo Pronto Socorro, 

o hospital vai aumentar em 100% 
sua estrutura  de atendimento de 
emergências, permitindo prestar 
assistências a mais de um caso crí-
tico ao mesmo tempo. Além disso, 

Obras do novo Pronto Socorro do São 
Roque iniciam e atendimentos serão 
direcionados para estrutura temporária 
Reforma será 
realizada em parceria 
com a empresa 
Tramontina

serão criados 4 leitos de estabi-
lização, que terão monitorização 
intensiva enquanto os pacientes 
aguardam estabilização e/ou enca-
minhamento ao outro centro.

A reforma também prevê a se-
paração do fluxo de acesso ao hos-
pital. A porta da recepção será utili-
zada para visitas, cirurgias eletivas 
ou internações, enquanto a entrada 
do PS receberá atendimento de 
consultas conforme classificação 
de gravidade, separando os atendi-
mentos por sintomas respiratórios 
ou não respiratórios. O local ainda 
contará com acesso diferenciado 
para serviços como Samu e Corpo 
de Bombeiros. A intenção é agilizar 
o atendimento, evitando aglomera-
ções e garantindo mais segurança 
para os pacientes. 

As melhorias contarão tam-
bém com uma central de monito-
rização de sinais vitais, com a che-
cagem de medicamentos junto ao 
paciente, garantindo segurança em 
todos os processos. 

NOVOS EQUIPAMENTOS
A farmácia satélite do Pronto 

Socorro vai passar a contar com um 

dispensário eletrônico. A tecnolo-
gia armazena os medicamentos e 
os materiais médicos, que são aces-
sados somente por profissionais 
autorizados, com o uso de leitor 
de impressões digitais. Os equipa-
mentos possuem um leitor de có-
digo de barras, criando mais uma 
barreira de segurança. Outro ganho 
substancial é a agilidade com que 
os medicamentos chegarão para 
serem administrados ao paciente. 

 “Chegou a hora de moderni-
zarmos o Pronto Socorro. Este hos-
pital, que há mais de 60 anos acolhe 
todos que precisam de atendimen-
to precisa ser modificado para 
atender as necessidades do au-
mento da população e criticidade 
dos atendimentos. Contamos com 
a compreensão da Comunidade 
para que, em breve possamos estar 
atendendo numa estrutura muito 
melhor. Durante o período em que 
os atendimentos ocorrerão na es-
trutura provisória, esforços ainda 
maiores serão dados para garantir 
qualidade e segurança a todos os 
atendimentos”, finaliza Cátia Ar-
genta, gestora do hospital. 

Reformas
Social 

Divulgação

Manu chegou!
Depois de muita espera, ansiedade e 
muito carinho envolvido, a pequena 

Manu chegou ao mundo no fim da tarde 
de quarta-feira, 08/06, com 2.220 kg 
e 41 centímetros. “Pequena, linda e 

saudável”, descreveu a mais nova ma-
mãe, nossa repórter e colunista Raquel 

Konrad. Manu chegou um pouquinho 
antes do previsto, trazendo ainda 

mais emoção e amor à Quel, ao papai 
Marcelo Cedeño, à família, amigos e aos 
milhares de seguidores que aguardavam 

ansiosos para conhecer a pequena. O 
SERRANOSSA deseja apenas 

muita saúde à família, 
já que amor há de sobra.  
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Previsão do tempo

11/06
-1º
11º

10/06
5º
15º

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

12/06
-2º
12º

Ranking Booking.com
Bento está entre as 10 cidades 
mais procuradas por viajantes

Turismo| 18 Tempo ensolarado, com geada 
ao amanhecer. Noite de céu 

limpo.

Sol com muitas nuvens. Períodos 
de céu nublado com chuva. À 

noite o tempo fica firme.

Tempo ensolarado, com geada 
ao amanhecer. Noite de céu 

limpo.

Segunda edição da 
feirinha ocorre das 9h 
às 12h, com destaque 
para os cães adultos 
que aguardam há 
anos um lar

Arquivo pessoal

Neste sábado, 11/06, ocorre 
na Via Del Vino a segunda edição 
do Bento Pet – Venha adotar um 
amigo. A feira de adoção é rea-
lizada pela prefeitura de Bento 
Gonçalves, através da secretaria 
da Saúde e do Departamento do 
Bem-Estar Animal. O objetivo é 
apresentar os animais que estão 
em adoção, para conscientizar a 
população sobre a posse respon-
sável. A feira ocorre das 9h às 12h 
e contará com a presença das clí-
nicas veterinárias conveniadas 
com o município, além de ONGs.

O trabalho das equipes em 
prol da causa animal consiste em 
três pilares: castração de cães e 
gatos, fiscalização e conscientiza-
ção da população.

O secretário-adjunto da Saú-
de, Gilberto Júnior, destacou a 

Adote um amigo
Feira de adoção ocorre neste 
sábado, na Via Del Vino

importância da feira de adoção: 
“o trabalho de adoção é o comple-
mento da parte das fiscalizações, 
que consiste em ir até os locais 
que têm registros de maus-tratos, 
para resgatar o cão ou gato, e levar 
até os lares temporários. Poste-
riormente a essa ação, realizamos 
a feira de adoção, que é o último 
passo para que a gente possa ter 
mais vagas para outros animais 
que eventualmente podem neces-
sitar do serviço”, detalhou.

Ainda segundo o secretário-
-adjunto, “antes de irem para a fei-
ra de adoção, os animais passam 
por consulta, exames, vacinação, 
banho e tosa, e posteriormente 

vão para o lar temporário. Nós es-
tamos bem contentes e ansiosos 
para fazermos a adoção de todos 
eles, tanto filhotes como adultos. 
Esses animais passaram por pro-
cessos traumáticos e o que eles 
mais precisam é de muito amor e 
carinho”, enfatiza.

Atualmente o lar temporário 
do município pode abrigar até 20 
animais, sendo que, hoje, 11 vagas 
estão sendo ocupadas.

Todos os animais que estarão 
disponíveis para adoção são vaci-
nados e têm a carteirinha em dia 
de vacinação.

Em caso de chuva, o evento 
será transferido.

Prefeitura inicia obras de 
revitalização na Via Gastronômica

Em etapas

Na quinta-feira, 09/06, tive-
ram início as obras de revitalização 
da Via Gastronômica de Bento Gon-
çalves. A ordem de início de servi-
ço havia sido assinada na semana 
passada. O local abriga diversas 
possibilidades de lazer e cultura, 
que conta com Museu do Imigran-
te, Fundação Casa das Artes, Rua 
Coberta, hotéis, pousadas, mais de 
40 empresas ligadas ao comércio 
e mais de 50 empreendimentos do 
setor de gastronomia.

A intervenção será realizada 
em etapas, tendo início na quadra 
da Praça Achyles Mincarone. A em-
presa responsável pela obra será a 
Cerâmica Taquari. O valor é de R$ 
5.087.432,71.

Conforme a diretora-adjunta 
do IPURB, Melissa Bertoletti, será 
realizada drenagem, paginação 
de piso nas calçadas, iluminação 
em led, mobiliário e paisagismo. 
“Fizemos uma reunião prévia com 
os empreendedores e com as con-
cessionárias, Corsan e RGE, para 
alinhar todo o início da obra. Ela 
vai ser feita por etapas, começando 
pela Igreja São Bento em diante. A 
ideia é ir quadra por quadra, dei-
xando sempre meia pista livre para 
o trânsito fluir. A gente sabe dos 

imprevistos que podem ocorrer, 
mas faz parte de toda grande obra”, 
disse. Serão 52 bocas de lobo, 141 
novos postes decorativos com ilu-
minação, substituição de 28 braços 
e luminárias (led), e o passeio pú-
blico será substituído 4.925m², pa-
vimentação asfáltica em 5.420m² e 
sinalização, são 32 bancos, 32 lixei-
ras, 132 vasos decorativos, guarda-
-corpo nas esquinas e outras ações.

O projeto começou a ser idea-
lizado ainda em 2006, com o Sindi-

cato Empresarial de Gastronomia 
e Hotelaria Região Uva e Vinho 
(Segh). Na época, 09 empreendi-
mentos integravam o local. “É preci-
so agradecer a todos os envolvidos 
no projeto deste novo momento 
para a Rua Herny Hugo Dreher. Vai 
ter um resultado muito positivo 
para todos nós, para a comunidade. 
É qualidade para nós, para quem 
visita a cidade”, destacou a diretora 
do SEGH, Márcia Ferronato.

Durante a assinatura da ordem 
de início das obras, foi apresentada 
a nova marca “Via Gastrô”, resul-
tado de uma ação coletiva entre 
empreendedores locais e o SEGH. 
O espaço será a sexta rota turística 
da cidade. “O resultado de um tra-
balho coletivo, que proporcionará 
a integração deste espaço como Via 
Gastrô, com uma identidade única. 
Também já anunciamos, que o tra-
dicional Jantar Sob as Estrelas será 
realizado, no sábado, 11 de feverei-
ro de 2023”.

A obra também compreende 
nova tubulação da rede de esgoto, 
realocação dos containers de lixo, 
colocação de lâmpadas de led e 
pavimentação das vias paralelas, 
tirando o fluxo de caminhões da via 
principal.
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