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Especial | 6

Atenção aos surdos

Estudantes do município promovem 
grupo de conversa a pessoas LGBTQIA+ 
para unir comunidade e debater direitos

Segurança | 8

Diversidade

No mês em que se celebra o Dia do Orgulho LGBTQIA+, grupo de estudantes 
oportuniza o compartilhamento de vivências e desafios em universidade de Bento

Kévin Sganzerla 

Tradução em Libras traz mais acessibilidade 
a grandes eventos em Bento Gonçalves

Geral | 12

Neste ano, três missas da 144ª Festa de Santo Antônio contaram com intérprete. Já 
na 30ª ExpoBento, oito apresentações teatrais tiveram tradução simultânea em Libras

Gilmar GomesReprodução/Facebook

Polícia Civil elucida 
assassinatos cometidos 
no município

Latrocínio e homicídio

As ações para segurar o 
aumento dos combustíveis 
e a crise na Petrobras 

Preço salgado

Economia | 2

Enquanto governo federal e estatal estão 
em queda de braço, população segue 
pagando caro pela gasolina e pelo diesel

Novos e necessários 
investimentos no bairro 
Zatt animam moradores

Infraestrutura

Geral | 4

Após anos de espera, localidade irá receber 
nova escolinha e melhorias na área de lazer 

Município terá 
loteamento para 
pessoas de baixa renda

No Municipal

Geral | 4

Projeto para permutar terrenos com 
incorporadora foi aprovado na última 
semana na Câmara de Vereadores
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Em Bento Gonçalves, 
vacinação pode ser 
feita nas unidades 
do Maria Goretti, 
Eucaliptos, Licorsul, 
Aparecida, Central, 
Zona Sul, Progresso II, 
Zatt e Conceição

Alex Rocha-PMPA

RS passa a aplicar quarta dose 
para pessoas a partir de 40 anos

COVID-19

A Secretaria Estadual da Saúde 
(SES) definiu junto aos municípios 
ampliar, a partir de terça-feira, 
21/06, a segunda dose de reforço 
contra a COVID-19 para as pessoas 
com 40 anos ou mais de idade. Em 
Bento Gonçalves, a vacinação pode 
ser feita nas unidades de saúde do 
Maria Goretti, Eucaliptos, Licorsul, 
Aparecida, Central, Zona Sul, Pro-
gresso II, Zatt e Conceição. O horá-
rio é das 7h30 às 11h e das 13h às 
16h30.

Também houve uma atuali-
zação no esquema recomendado 

para quem fez o esquema primá-
rio com a Janssen (de dose única). 
Quem tem 18 anos ou mais deverá 
receber um segundo reforço qua-
tro meses após o primeiro reforço. 
Aqueles com idade superior a 40 
anos precisam agora de um tercei-
ro reforço, que deverá ser aplicado 
após o intervalo de quatro meses 
do segundo.

O avanço nas idades pode va-
riar de município para município, 
de acordo com a disponibilidade 
de doses. Neste momento, a SES 
dispõe de estoque de vacinas para 

atender aos municípios que vierem 
a solicitar, além de manter a vacina-
ção dos demais grupos de acordo 
com os esquemas preconizados.

JANSSEN
Quem iniciou o esquema va-

cinal com a dose única da Janssen 
(esquema primário de dose única) 
também deverá reforçar a prote-
ção contra o vírus. Em novembro 
de 2021 já havia sido recomenda-
da um primeiro reforço para esse 
público, que deveria ocorrer dois 
meses após a dose inicial única e 
poderia ser com os imunizantes 
da Janssen, Pfizer ou AstraZeneca. 
Agora, essas pessoas (independen-
temente da idade) podem realizar 
um segundo reforço, com o inter-
valo de quatro meses do primei-
ro reforço. Quem tem 40 anos ou 
mais, deve ainda fazer um novo re-
forço (terceiro reforço ou, no caso 
da Janssen, a quarta dose). Não há 
alteração no esquema para quem 
recebeu Janssen como alguma dose 
de reforço.

Bento tem 37.251 casos e 464 óbitos
Apesar do fim da Emergência 

de Saúde Pública da pandemia do 
Coronavírus, novos casos e novos 
óbitos seguem sendo registrados 
diariamente no país. Em Bento 
Gonçalves, a prefeitura municipal 
deixou de divulgar os números 
diários da pandemia em abril, 
justamente pelo fim da emergên-
cia sanitária. Desde então, 1.789 

novos casos e 18 novos óbitos fo-
ram confirmados – de acordo com 
dados do Estado de quinta-feira, 
23/06, presentes no Painel Coro-
navírus RS.

Questionada sobre os dados 
mensais de maio e junho, a prefei-
tura de Bento informou que apenas 
divulgará os dados totais, como 
mostra o painel do Estado. São 

37.110 casos confirmados e 462 
óbitos desde o início da pandemia.

Em relação à vacinação, 
101.152 pessoas receberam a pri-
meira dose no município; 97.442 
receberam a segunda dose e 
55.543 receberam a terceira dose. 
Ainda, 4.919 moradores já estão 
imunizados com a quarta dose da 
vacina contra a COVID-19.

Aumentos
Economista analisa medida para barrar 
altas constantes da gasolina e do diesel
Limite à aplicação do 
ICMS em 17% promete 
controlar o aumento 

Lucas Marques
Na última sexta-feira, 17/06, a 

Petrobras anunciou alta de 5,18% 
no litro gasolina e de 14,26% no 
diesel vendido às distribuidoras, o 
que fez com que os preços dispa-
rassem ainda no sábado, 18/06, 
em todo o Brasil. Em Bento Gon-
çalves, pesquisa divulgada pelo 
Procon na quarta-feira, 22/06, re-
vela que o preço médio da gasolina 
nos postos é de R$ 7,09. Já o diesel 
pôde ser encontrado por R$ 7,35, 
em média.

Diante das consequências na 
economia, diferentes frentes po-
líticas têm articulado propostas 
que prometem diminuir o custo 
ao consumidor. Uma das ações 
mais recentes foi aprovada pelo 
Congresso no último dia 15. O Pro-
jeto de Lei Complementar (PLP) 
18/2022 limita a aplicação de alí-
quota do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
sobre os combustíveis em até 17%. 
No Rio Grande do Sul, atualmente 
a alíquota para a gasolina é de 
25% e de 12% para o diesel. 

Em sua base, o projeto prevê 
esse limite do ICMS para gás natu-
ral, energia elétrica, comunicações 
e transporte coletivo. O PLP clas-
sifica esses produtos como essen-
ciais e indispensáveis. O texto tam-
bém prevê que a União compense 
os estados nos casos em que a per-

da de arrecadação ultrapassar 5%.
Para o economista e profes-

sor da Universidade de Caxias do 
Sul Mosar Ness, a medida pode ser 
positiva. “O mecanismo adotado 
de fato deve contribuir para uma 
redução do preço dos combustí-
veis. Se não redução, pelo menos 
uma paralisação dos aumentos 
por tempo maior ao longo prazo, 
então isso já é salutar, porque nós 
estamos precisando muito disso”, 
afirma.

Durante a discussão do pro-
jeto no último dia 13, o senador 
Fernando Bezerra (MDB-PE), en-
tão relator do PLP, afirmou que 
esse era “um passo importantís-
simo para derrubar a inflação”. De 
acordo com o economista, não é 
bem isso que irá acontecer. “Não 
é a não tributação ou a redução 
da tributação que vai colaborar 
para que ocorra um processo de 
desinflação. O que ocorre, sim, 
é que vamos ter previsibilidade 
nos preços e aí, dentro de um ho-
rizonte maior, você sabe que não 
vai haver saltos então você conse-
gue se planejar e todos os preços 
conseguem se manter ao longo do 
tempo”, pontua.

PETROBRAS EM CRISE
O último reajuste dos combus-

tíveis resultou em uma verdadeira 
queda de braço entre o governo 
federal e a direção da Petrobras. O 
anúncio feito na mesma semana da 
aprovação do PLC 18/2022 gerou 
reações de ambos os lados. A jus-
tificativa da empresa para a nova 

alta foi a situação em que o mer-
cado global de energia se encontra 
em razão da guerra na Ucrânia.

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) ainda na sexta-feira, 18/06, 
usou as redes sociais para afirmar 
que “a Petrobras pode mergulhar 
o Brasil num caos”. Ele também 
destacou que o governo, como 
acionista principal da empresa, é 
contra qualquer aumento, além 
de questionar os lucros da Petro-
bras. Em seguida, o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), 
defendeu a criação de uma conta 
de estabilização de preços para 
controlar o aumento dos combus-
tíveis. “Se a situação dos preços 
dos combustíveis está saindo do 
controle, o Governo deve aceitar 
dividir os enormes lucros da Pe-
trobras com a população”, afirmou, 
destacando que o presidente da 
estatal foi indicado pelo governo. 
Arthur Lira (PP), presidente da 
Câmara, subiu o tom e pediu a re-
núncia do presidente da Petrobras. 
“Não por vontade pessoal minha, 
mas porque não representa o acio-
nista majoritário da empresa - o 
Brasil - e, pior, trabalha sistemati-
camente contra o povo brasileiro 
na pior crise do país”, publicou nas 
redes sociais. 

Em 20/06, José Mauro Coelho 
pediu demissão da presidência e 
renunciou como membro do Con-
selho de Administração da esta-
tal. O então diretor-executivo de 
Exploração e Produção Fernando 
Borges foi anunciado pela Petro-
bras como presidente interino.  
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Melhorias

Eduarda Bucco

Ruas do Licorsul 
serão pavimentadas

Eduarda Bucco
Na última semana, a prefei-

tura de Bento Gonçalves publicou 
no Diário Oficial a abertura de 
licitação para asfaltar novas ruas 
do município. Desta vez, serão 
contempladas as ruas Artur Zie-
gler e Júlio Lorenzoni, no bairro 
Licorsul. O pregão para escolha 
da empresa que ficará responsá-
vel pelas obras está marcado para 
o dia 21/07, às 8h30, no auditó-
rio da secretaria municipal de 
Finanças (localizada na avenida 
Osvaldo Aranha, 1105, bairro Ci-
dade Alta).

Conforme a administração 
pública, será asfaltado o trecho 
entre as ruas José Giovani Filho 
e Eugênio Valduga, na Arthur 
Ziegler; e o trecho compreendido 
entre a Artur Ziegler e a Profes-
sor Ângelo Roman Ross, na Júlio 
Lorenzoni. Juntas, as obras terão 
um custo de R$ 856.203,74.

O asfaltamento da Artur Zie-
gler vem sendo solicitado por 
moradores e por motoristas de 
transporte público há anos. “É 
uma rua de extrema importân-

cia para o bairro, pois faz ligação 
com os bairros vizinhos Vila Nova 
e São Francisco. Com certeza [o 
asfaltamento] irá diminuir o flu-
xo de veículos da rua Cavalheiro 
José Farina [também no Licor-
sul]”, comenta um morador que 
reside no bairro há cerca de 50 
anos. Já a empresa de transporte 
Santo Antônio ressalta que moto-
ristas vinham cobrando o asfal-
tamento da via, assim como em 
outros pontos cidade, como ruas 
do Santa Helena.

Edital e anexos referentes à 
licitação encontram-se disponí-
veis no site www.bentogoncalves.
rs.gov.br. Informações pelo What-
sApp (54) 3055-7438/7439.

Obras de 
asfaltamento

Em execução: recapeamento asfálti-
co das ruas Carlos Dreher Neto e Assis 
Brasil; repavimentação da Avenida São 
Roque 
Pavimentação em CBUQ da Rua Pedro 
Maragno; 3ª pista da rua Aristides Ber-
tuol; pavimentação em CBUQ do Circui-
to Compreendido pelas ruas Cristovão 
Ambrozi, Zeferino, Bomdam, Domingos 
Potrich e Pedro Koff;
pavimentação e paralelepípedos da 
rua Santos Dumont; pavimentação em 
paralelepípedo na rua Ângelo Luchese; 
trecho 02 Vale Aurora; rua Celeste Ma-
gagnin
Para início nos próximos meses:
Recapeamento asfáltico da rua 13 de 
maio (trecho compreendido entre as 
ruas Júlio de Castilhos e Gen. Osório); 
pavimentação em CBUQ da rua Giovani 
Grando Filho e o acesso à ponte de Co-
tiporã; pavimentação em CBUQ da Via 
dos Imigrantes; pavimentação e CBUQ 
na Alameda Fenavinho.

Moradores do Zatt comemoram o aumento 
de obras de infraestrutura no bairro

Zona Norte

Ainda sofrendo com 
alguns problemas 
básicos, o local tem 
recebido melhorias 
e investimento do 
Poder Público

Lucas Marques
Ao norte do perímetro urbano 

de Bento Gonçalves está um dos 
bairros que mais têm crescido nos 
últimos anos. Atualmente, o Zatt 
conta com mais de 600 famílias e 
não para de crescer. São pessoas 
que escolheram o local para viver, 
reconhecem as necessidades da 
comunidade, mas recentemente 
têm tido a chance de comemorar 
a conquista de demandas antigas 
e importantes, como as obras nas 
áreas da educação, habitação, es-
porte e lazer. 

Há mais de 20 anos, o casal 
Leonel Ribeiro e Rosane Artioli 
reside no bairro. Ali, eles foram 
constituindo família, crescendo 
profissionalmente e fazendo parte 
da comunidade. Eles são pais de 
Rayane Ribeiro, uma jovem de 18 
anos que nasceu e cresceu no Zatt, 
local onde também frequentou a 
creche e a escola municipal e que 
considera seu lar. 

Para ela, o bairro tem diversos 
pontos positivos, entre os quais 
a jovem destaca a relação com a 
comunidade. “O contato que te-
mos com os vizinhos se torna um 
diferencial. Por ser um bairro que 
é afastado do grande movimento, 

Lucas Marques
acredito que isso contribui muito”, 
afirma. Porém, assim como todos 
os bairros, a moradora ressalta a 
necessidade de melhoria em áreas 
como transporte público e infra-
estrutura do comércio. “Sinto um 
pouco a falta de comércio espe-
cífico, como farmácia e mercados 
maiores. Outro fator é a falta de 
mais horários de ônibus na parte 
baixa”, comenta.

Conhecido por muitos anos 
como um dos bairros mais violen-
tos, muito devido à incidência do 
tráfico de drogas, a comunidade 
tem percebido a diminuição da 
criminalidade no local. Um dos 
números que demonstram essa 
tendência são os homicídios. Neste 
ano, não houve nenhum crime des-
se tipo no bairro. Em 2021, houve 
um registro. Já entre os problemas 
que seguem como uma das princi-
pais demandas da população está 
o saneamento. “Ainda há esgoto a 
céu aberto entre as ruas Libório 
Dall’Agnese e João Domingos Poli”, 
comenta um morador. No entanto, 
outras reivindicações antigas co-
meçam a ser atendidas pelo Poder 
Público, como a nova escola infantil 
municipal localizada na área mais 
carente.

Uma das principais obras e 
que era um desejo antigo da comu-
nidade a escola está sendo cons-
truída em um local de 884,75m² 
e irá contar com salas de aula, 
playground, solarium, cozinha, 
refeitório, lactário, sala de higieni-
zação, lavanderia, sanitários, área 
coberta, enfermaria e salas admi-

nistrativas. A finalização da obra 
tem sofrido atrasos, mas, segundo 
a prefeitura, deve ser entregue em 
outubro deste ano.

Na visão de Rayane, as me-
lhorias que o bairro tem recebido 
são importantes, mas deveriam ter 
acontecido antes. “Nem sempre foi 
assim, por muito tempo houve um 
descaso por parte das autoridades, 
onde obras ficaram paradas por 
muitos anos”, comenta.

Para o prefeito de Bento, Dio-
go Siqueira, as melhorias vêm para 
contemplar uma comunidade di-
versa e ampla. “No coração do bair-
ro Zatt, está em andamento a cons-
trução da Escola Infantil, que vai 
proporcionar mais vagas, os alunos 
vão contar com um espaço qualifi-
cado perto de suas residências. Foi 
concluída a quadra de esportes, 
já está em andamento o proces-
so para o paisagismo do entorno. 

São ações que proporcionam mais 
qualidade de vida e mais segurança 
para população”, diz.

O processo de paisagismo cita-
do pelo prefeito teve recentemente 
divulgado o nome da empresa res-
ponsável pela obra. Segundo o Di-
ário Oficial, a Terraplenagem e Pa-
vimentação Alves Ltda fará a obra 
que terá custo de R$ 183.995,73. 
Em março de 2022, o município 
também anunciou a chegada de 
R$ 2 milhões em recursos para re-
alizar a regularização fundiária de 
640 lotes no bairro.

Para a menina que cresceu ca-
minhando pelas ruas estreitas do 
bairro e vê as mudanças dia a dia, 
o Zatt e seus moradores estão sen-
do mais bem assistidos. “Isso gera 
uma valorização maior para o bair-
ro e talvez possa mudar a imagem 
ruim que muitas pessoas ainda 
possuem daqui”, pontua. 

Google Maps

Bento contará com loteamento para 
pessoas de baixa renda no Municipal

Programa habitacional

Através de permuta 
com incorporadora, 
cerca de 40 lotes 
próximo à rua 
Lajeadense serão 
destinados a famílias 
em vulnerabilidade 
social no município, 
a partir de critérios a 
serem definidos em lei

Eduarda Bucco
Na semana passada, a Câmara 

aprovou o projeto de lei nº 33, que 
autoriza o município a permutar 
áreas de terras com a ILR Incor-
poradora LTDA. O objetivo é cons-
truir um loteamento de interesse 
social entre os bairros Municipal e 
Glória, com cerca de 40 lotes, des-
tinados a famílias de baixa renda 
em Bento.

Conforme o projeto, será per-
mutada uma área do município de 
3.619,76m², em bairros como San-

to Antão e Licorsul, avaliada em 
R$ 2.175.113,50, com 5.840,00m² 
do Municipal, avaliada em R$ 
2.118.616,50. Diante da avaliação 
dos imóveis, haverá uma reposi-
ção ao município de R$ 56.497,00.

Com a matéria aprovada, o 
próximo passo é finalizar o proje-
to que criará a lei para seleção das 
pessoas que serão contempladas 
com os lotes. “Haverá todo um 
critério, como renda e quantidade 
de pessoas na família. As pessoas 
mais vulneráveis terão acesso com 

mais facilidade”, explica o secretá-
rio de Esportes e Desenvolvimen-
to Social, Eduardo Viríssimo.

Ainda conforme o secretário, 
os terrenos do loteamento são 
grandes, podendo haver a possi-
bilidade de “fatiar” uma mesma 
área, para abranger mais famílias. 
“É algo bem bacana, que acredito 
haver uma necessidade gigantesca 
no município. Será um programa 
habitacional piloto, para dar início 
a muitos outros que virão no futu-
ro”, afirma Viríssimo.

A criação do loteamento, 
chamado de Integração, havia 
sido aprovada ainda no ano pas-
sado pelo Conselho Municipal de 
Habitação de Interesse Social e 
Desenvolvimento Urbano (CO-
MUHISDU), que tem Viríssimo 
como presidente. Conforme in-
formações apresentadas em reu-
nião em setembro de 2021, cada 
terreno será de 7,14 X 20,00, com 
média de mais ou menos 150m² 
cada, sendo possível ter de duas a 
três moradias em cada terreno. O 
custo de cada lote será em torno 
de R$ 50.000,00.

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

ADVOGADAS:
SILVANE PIEGEL MILANI

OAB/RS 69.548 I 54 99927 8118
LETÍCIA ACCADROLI GAVIRACHI

OAB/RS 119.503 I 54 99601 0198

Áreas de atuação: Trabalhista I Previdenciário I Penal
Civil: Civil: Família – Inventários – Indenizatória
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Mês do Orgulho LGBTQIA+ e a oportunidade de debater demandas com mais atenção
Estudantes de 
Psicologia de Bento 
promovem o “Grupo 
de Escuta LGBTQIAP+” 
para que pessoas da 
comunidade conversem 
entre si e compartilhem 
experiências

Diversidade

Registro feito durante a primeira “Bento Pride”, em julho de 2021
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Lucas Marques
Repleto de ações de conscien-

tização e informação sobre os di-
reitos da comunidade LGBTQIA+, 
o mês de junho é mundialmente 
conhecido como o Mês do Orgulho. 
A data relembra uma ação ocorrida 
em 28 de junho de 1969, no bar 
gay Stonewall Inn., em Nova Ior-
que, quando, após diversos ataques 
contra o grupo de frequentadores 
do bar e de integrantes da comuni-
dade, algumas pessoas se reuniram 
para dar um basta na violência e 
perseguição, o que acabou origi-
nando muitos movimentos da atu-
alidade. Desde lá, o Dia do Orgulho 
LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexu-
ais, transexuais, queer, intersexo, 
assexual e demais) e o mês como 
um todo têm sido um momento 
para fazer com que a sociedade se 
volte para as demandas do grupo.

Em julho de 2021, Bento Gon-
çalves recebeu a “Bento Pride”, 
sendo a primeira caminhada LGB-
TQIA+ do município. Na época, os 
organizadores destacaram que a 
ação era uma forma de chamar 
atenção para a busca de políticas 
públicas e de respeito para com 
os membros da comunidade. Após 
a realização do evento, um grupo 
de estudantes de Psicologia da 

Faculdade da Serra Gaúcha (FSG) 
- Campus Bento Gonçalves sentiu 
a necessidade de dar início a um 
movimento fixo. Assim nasceu o 
“Grupo de Escuta LGBTQIAP+”.

Segundo o atual coordena-
dor do grupo, o estudante Felipe 
Schutz, os encontros, que contam 
com quatro integrantes, têm o ob-
jetivo de proporcionar um ambien-
te seguro e confortável para que os 
participantes compartilhem vivên-
cias, histórias de vida e experiên-
cias. Schutz destaca que eventos 
como a Bento Pride, ou a Parada do 
Orgulho em São Paulo, que reuniu 
milhares de pessoas no último dia 
19, são movimentos interessantes 
e válidos, mas dos quais nem todos 
podem participar. “Existem, sim, 
pessoas que não se sentem confor-
táveis para estarem presentes nes-
sas lutas por conta de inseguranças 
e até medo de repressão. Porém, 
isso não significa que essas pesso-
as não tenham demandas, que elas 
não passem por problemas, que 
elas não tenham sofrimentos que 
giram ao redor do fato da sua se-
xualidade ou das suas questões de 
gênero”, ressalta.

APOIO ENTRE IGUAIS
Outro ponto defendido pelo 

grupo é que se reforce cada vez 
mais a união dentro da própria 
comunidade. Para o estudante, a 
demora nas conquistas da causa 
tem desmotivado muita gente. “Eu 
enxergo que muitas pessoas estão 
cansadas de lutarem por essas cau-
sas, de trazerem essas demandas, 
talvez por não enxergarem muitos 
avanços, não enxergarem muitas 
conquistas”, afirma. Em contra-
partida, ele também salienta que 

a esperança surge ao ver pessoas 
que estão sempre dispostas a lutar, 
ainda mais quando direitos básicos 
são negados ou retirados.

Para a psicóloga Bruna Hu-
ppes, integrante da comunidade 
LGBTQIA+ e ex-organizadora do 
grupo de escuta, a existência de 
um espaço de conversa e apoio é 
fundamental, ainda mais em locais 
onde o preconceito pode ser cons-
tante. “Os sujeitos [participantes] 
conseguem se unir, se fortalecer e 
criar uma rede de apoio, o que é ex-
tremamente importante”, comenta.

Ainda na visão da profissional, 
a união e o conhecimento sobre o 
outro irá ajudar na hora de se for-
talecer para enfrentar dificuldades. 
“É importante a gente se conhecer, 
ter uma troca, se escutar, escutar o 
outro falar, se permitir ouvir a ex-
periência do outro e nos permitir-
mos contarmos a nossa experiência 
e se fortalecer, dar a mão e conse-
guir lutar para ter uma sociedade, 
pelo menos, um pouco menos pre-
conceituosa e violenta com a gen-
te”, destaca.

Meiryelen Corrêa, uma das 
participantes, vê no projeto a opor-
tunidade de conversar em um local 
seguro e sem julgamentos, ainda 
mais em uma instituição de ensino. 
“A gente ouve muito que devería-
mos normalizar nossas existências, 
mas como iremos chegar nisso se 
nem possuímos espaços nossos? 
Esses espaços são importantes não 
só para criar vínculos, mas também 
para entendermos nossas lutas”, 
defende. Meiryelen também sa-
lienta que estar dentro da roda de 
conversa ajuda a expandir ainda 
mais a visão sobre a comunidade 
LGBTQIA+. “Pois quando compar-

tilhamos experiências e vivências, 
nosso senso de empatia acaba se 
expandindo”, relata.

DIFICULDADE E DIREITOS
Uma pesquisa recente organi-

zada pelo Observatório de Mortes 
e Violências contra LGBTQIAs+ 
mostrou dados alarmantes e pre-
ocupantes. Em 2021, foram 262 
assassinatos contra pessoas da 
comunidade, sendo um aumento 
de 21,9% em relação a 2020, que 
registrou 215 mortes. Ainda segun-
do os pesquisadores, homens gays 
(48,9%) e mulheres transexuais 
(43,9%) são as principais vítimas, 
contudo, eles destacam que os nú-
meros podem ser ainda maiores 
devido à subnotificação. Isso se 
dá pelo fato de que, muitas vezes, 
“para evitar maiores problemas”, os 
crimes não são registrados.

Além da violência, as oportuni-
dades de emprego para pessoas da 
comunidade são escassas. Segundo 
o estudante e organizador do gru-
po de conversa, isso não é diferente 
em Bento. “Com certeza as pautas 
que mais aparecem no grupo são a 
falta de acessibilidade no mercado 
de trabalho por pessoas LGBTs em 
Bento”, pontua Schutz. 

A cidade conta com o ACES-
SUAS Trabalho, da secretaria de 
Esportes e Desenvolvimento Social 
(SEDES), que auxilia a comunida-
de bento-gonçalvense a encontrar 
oportunidades de emprego. Assim, 
não há um projeto específico para 
a comunidade LGBTQIA+, porém, o 
secretário Eduardo Viríssimo des-
taca que todas as pessoas que pro-
curarem pelo programa serão aten-
didas sem discriminação. “O que a 
gente sempre tenta fazer é achar 

o que fique mais conveniente com 
o que a pessoa procura. E se essa 
pessoa não tem uma capacitação 
por causa da sua vulnerabilidade, 
a gente faz o encaminhamento para 
cursos capacitatórios para que, no 
momento que ela tenha uma en-
trevista com a empresa, possa se 
desenvolver e ter sucesso na busca 
pelo seu emprego”, afirma.

A Constituição Federal de 
1988 assegura que qualquer cida-
dão brasileiro tem direito ao tra-
balho e à vida, além de educação, 
saúde, lazer, igualdade e liber-
dade, bem como à garantia dos 
direitos civis e políticos. E tudo 
isso também está reservado à co-
munidade LGBTQIA+. No entan-
to, segundo o advogado Eduardo 

Laikowski, esse grupo ainda está 
na busca de que direitos básicos 
e ‘normais’ sejam garantidos. “A 
gente está buscando igualdade e 
não direitos diferentes, direitos a 
mais. A classe LGBTQIA+ possui 
todos os deveres previstos em lei 
como os demais cidadãos, por que 
não assegurar os mesmos direi-
tos? São direitos básicos. Embora 
o texto constitucional e do Código 
Civil não tenham sido alterados, 
onde se referem que a família é 
formada pelo homem e pela mu-
lher, desde 2011, o casamento 
homoafetivo é legal no Brasil, de-
vendo seguir as mesmas regras e 
possuir os mesmos direitos das 
uniões entre casais heterossexu-
ais”, afirma.
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Delegacia da Mulher do 
município contará com recursos 
para compra de nova viatura
Projeto do Executivo, 
investimento de 
R$ 150.000,00 será 
encaminhado para a 
fundação CONSEPRO 
de Apoio à Segurança 

Lucas Marques
A Câmara de Vereadores de 

Bento Gonçalves aprovou de for-
ma unânime, na sessão ordinária 
do dia 20/06, o projeto de lei (PL) 
66/2022 de autoria do Executivo. O 
PL autoriza a firmação de um con-
vênio com a Fundação CONSEPRO 
de Apoio à Segurança Pública para 
o repasse de valores para aquisição 
de uma nova viatura a ser utilizada 
pela Delegacia Especializada em 
Atendimento à Mulher (DEAM).

O modelo descrito no projeto 
é uma Duster 1.6 2022/2023, zero 
km, com acessórios para caracte-
rização como viatura ostensiva. O 
valor total a ser transferido é de R$ 
150.000,00. O montante é resulta-
do de parte da quantia devolvida 
pela Câmara ao município e que 
recebeu indicativos de ser utilizada 
na compra do veículo.

O único projeto de lei votado 
na sessão gerou manifestações dos 
parlamentares. “Precisa, muitas 
vezes, provar e mais do que provar 
pelo trabalho que a gente é mere-
cedor e não só isso, mas também 
necessidade mesmo desse veículo 
para desempenhar as atividades”, 
disse Agostinho Petroli (MDB) ao 

defender o PL e após parabenizar 
a Polícia Civil pelo trabalho. David 
da Rold (PP) foi mais enfático. “Tem 
que dar condições para vocês com-
baterem esses ‘vagabundos’”, disse.

“É importante se dar esse de-
vido valor a essa delegacia. A gente 
[vereadores] entende que é um ser-
viço muito importante e é o mínimo 
que ela tenha condições para poder 
atuar. Ela já faz muito com pouco”, 
afirmou o parlamentar Duda Pom-
permayer (União Brasil), após a 
aprovação do projeto. Anderson 
Zanella (PP), ao se manifestar a fa-
vor do projeto, destacou que o mu-
nicípio estava fazendo o trabalho 
do Estado. Sem citar nomes, criti-
cou o governo estadual por não dar 
atenção para áreas como segurança 
e educação. Vale lembrar que o go-
verno estadual é comandado pelo 
PSDB, mesmo partido do prefeito 
Diogo Siqueira.

JUSTIFICATIVA
No PL, a Prefeitura pontua 

que, desde 2018, além de atender 
casos de violência doméstica e fa-
miliar, bem como sexual, pratica-
dos contra as mulheres, a DEAM, 
que é comandada pela delegada 
Deise Salton Brancher, tem atu-
ado também em todos os delitos 
em que crianças e adolescentes 
de ambos os sexos foram vítimas. 
Atualmente, a Delegacia conta com 
mais de 800 procedimentos poli-
ciais em tramitação, além das mais 
de 100 verificações preliminares 
de informações.

Mais qualidade
Polícia Civil indicia dois homens por morte 
de advogado em 2021 em Bento

Segurança

A 1ª Delegacia de Polícia de 
Bento Gonçalves remeteu ao Po-
der Judiciário o Inquérito Policial 
que apurou o crime de roubo a 
residência com morte (latrocínio) 
ocorrido no dia 11/09/2021, na 
rua Luiz Pedro de Marco, bairro 
Conceição. Na ocasião, o advoga-
do Roberto Fortunatto Dall Agnol, 
de 48 anos, foi morto com um dis-
paro de pistola calibre 9mm na 
nuca, no quarto de sua residên-
cia, após ter sido amarrado e ter 
sofrido várias agressões físicas, 
conforme apontado em laudo pe-

ricial. Além do assassinato, vários 
pertences da família foram leva-
dos pelos criminosos.

As investigações desenvolvidas 
pela 1ª Delegacia possibilitaram a 
identificação do veículo utilizado 
no crime, sendo que uma semana 
após o fato, em 18/09/2021, o au-
tomóvel foi apreendido pela Bri-
gada Militar na cidade de Viamão/
RS, e seus ocupantes presos em fla-
grante em poder de diversas armas 
de fogo e munições.

Os elementos colhidos du-
rante as investigações indicaram 

“com clareza”, conforme a Polícia 
Civil, a participação de dois ho-
mens, de 29 e 33 anos, residentes 
em Viamão. A perícia balística 
concluída recentemente apontou 
que a arma utilizada no latrocínio 
é a mesma que foi apreendida, 
uma semana após o crime, com os 
investigados. Um dos aparelhos 
celulares roubados da vítima tam-
bém foi apreendido em poder dos 
criminosos.

Os indiciados encontram-se 
atualmente recolhidos na Cadeia 
Pública de Porto Alegre/RS.

Elucidado mais um assassinato de 2019
A 1ª Delegacia de Polícia 

(1ªDP) de Bento Gonçalves reme-
teu ao Poder Judiciário o Inquérito 
Policial que apurou o um homicí-
dio qualificado cometido no dia 
04/08/2019, na localidade do Vale 
Aurora, interior do município. Na 
ocasião, um homem de 26 anos, 
identificado como Maicon Canofre 
Mendonça, foi encontrado morto 
com diversos disparos de pistola 
calibre 9mm.

Conforme a 1ªDP, o corpo foi 
desovado com as mãos amarradas 
para trás em meio a um mato, às 
margens de uma estrada rural, em 
um local afastado. Ainda, segundo 
laudo pericial, a vítima apresenta-
va sinais de tortura.

As investigações, bem como 
as perícias que restaram conclu-
sas recentemente, culminaram 
na identificação e indiciamento 
de três homens ligados a uma 

organização criminosa. O quarto 
homem envolvido no crime foi 
morto em uma ação policial, tam-
bém em 2019.

Os mesmos criminosos teriam 
cometido outro homicídio no dia 
31/07 daquele mesmo ano, tam-
bém no Vale Aurora. Conforme a 
Polícia Civil, um dos indivíduos 
estaria recolhido ao presídio, outro 
estaria em prisão domiciliar e um 
terceiro estaria foragido.

Homem é encontrado morto em empresa
Funcionários da empresa 

Concresul, localizada no bairro 
Vila Nova, em Bento Gonçal-
ves, localizaram o corpo de um 
homem na manhã de segunda-
-feira, 20/06. Conforme infor-
mações da Polícia Civil, que 
atendeu a ocorrência, o corpo 
estava próximo a um paredão 

de, aproximadamente, 20 me-
tros de altura.

A suspeita é que o homem, 
identificado como Jardel Lucas 
Ferraz, de 24 anos, teria caído 
no local. “Não há sinais de vio-
lência externa”, informou o de-
legado Renato Nobre Bias, que 
está respondendo temporaria-

mente pela Delegacia de Polícia 
de Pronto Atendimento (DPPA).

Compareceram no local 
a Brigada Militar, Polícia Civil 
e Instituto-Geral de Perícias 
(IGP). A polícia aguarda o laudo 
do IGP e imagens de segurança 
do local para auxiliar na investi-
gação dos fatos.
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54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

Mais de 50 itens 
a preço único.

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

Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

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

2021
2014
2019
2015
2013
2015
20222022
2017
2020
2021
2021
2022
2021
20162016
2022
2021
0 KM
2020

AMAROK EXTREME 3.0 V6 DIESEL
CIVIC 2.0 LXR AUTOMÁTICO
COMPASS LONGITUDE 2.0 DIESEL
FRONTIER 2.5 SV ATTACK DIESEL
HILUX SW4 3.0 SRV 4x4 
HILUX CD LIMITED 4x4 DIESEL
PULSE 1.3 DRIVE PULSE 1.3 DRIVE AUTOMÁTICO
RANGER 2.3 XLT CD GASOLINA
SAVEIRO 1.6 CS TRENDLINE
S10 HIGH COUNTRY CD 2.8 DIESEL
STRADA CS 1.3 FREEDOM
STRADA CD 1.3 FREEDOM
TRACKER 1.2 PREMIER 
TTRACKER LT 1.8 AUTOMÁTICA
TORO RANCH 2.0 DIESEL
HONDA/PCX 150 SPORT ABS 
HONDA/QUADRICICLO 420
KAWAZAKI/Z400

PRETA
CINZA
BRANCA
BRANCA
PRETA
BRANCA
BBRANCO
CINZA
VERMELHA
BRANCA
CINZA
PRATA
PRETA
BBRANCA
CINZA
PRATA
VERMELHO
CINZA

ARADO 02 DISCOS
DISTRIBUIDOR DUPLO 1.300 L
GRADE NIVELADORA 32 DISCOS
PULVERIZADOR 300 LITROS
RASPO BASCULANTE 1,50
RASPO TRANSP. TRASEIRO 1,30
RROTATIVA MECRUL 1,60 540 RPM

USADO
USADO
USADA
USADO
NOVO
NOVO
USAUSADA

2015
2015
2014
2013
2019
2018
20172017
2021

NOVO

NOVO
2019

NOVO
NOVO
20142014
2016
2010
2017

AGRALE 5105 CABINADO 
AGRALE 575 4x4
AGRALE 5075 4x4
AGRALE 4230 4x4
ANTONIO CARRARO MAJOR 5800
ANTONIO CARRARO TIGRONE  5800
LLANDINI 45 CV
LS 65 CV CABINADO NOVO
MASSEY FERGUSON 4707 
MASSEY FERGUSON 35 X
NEW HOLLAND TT55 
 VALTRA A73 FRUTEIRO 237 HORAS
YANMAR SOLIS 80CV 
YYANMAR SOLIS 26CV  
YANMAR 1145 4x4 1.500 HORAS
YANMAR 1055 570 HORAS
YANMAR 1055 4x4 3.200 HORAS
MICROTRATOR YANMAR 12 CV 
COM ENXADA ROTATIVA 

VERMELHO
VERMELHO
PRATA
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
AAZUL
AZUL
VERMELHO

AZUL
AMARELO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHOVERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
BRANCO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 004/2022

OO Município de Monte Belo do Sul torna público que 
nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho de 2022 e 1º de 
julho de 2022, das 8h às 11h, e das 13h30min às 16h, 
na sede da Prefeitura Municipal, a Comissão irá 
receber os currículos para contratação do seguinte 
cargo temporário: Técnico em Contabilidade (40h). 
Edital e anexos disponíveis no mural da Prefeitura e 
nono portal: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/concurso/cat/
13. 

Monte Belo do Sul, 23 de junho de 2022. 
Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br

VENDO terrenos industriais, com matrícula, 
localizados no bairro Barracão, com toda 
infraestrutura, área total a partir de 1.540m². 
Poucas unidades. Valor especial de lançamento a 
partir de R$ 545.000. Contato (54) 3449 4444, (54) 
99981 3000, (54) 9997 23122, (54) 99236 7635. 
VENDOVENDO terreno em local seguro, calmo, com uma 
paisagem linda, com toda infraestrutura 
necessária, com matrícula.  No Condomínio 
Residencial Villagio Toscana, bairro Barracão. 
Você pode financiar direto, com uma entrada e até 
50 meses para pagar. Valor a partir de R$ 
135.000. Contato (54) 99981 3000 ou 98404 5302.
ALUGOALUGO pavilhão, com ótima localização, no bairro 
Licorsul, com toda infraestrutura. Contato  (54) 
99974 4444 ou 98404 5302. 
VENDOVENDO apartamento, no Edifício Resedá, bairro 
Maria Goretti, com 1 dormitório, sala/cozinha, área 
de serviço, banheiro, boxe de garagem, área total 
de 55,674m², área privativa 41,872m²,  prédio de 
esquina. Valor R$ 160.000. Preço especial à vista. 
Contato (54) 98404 5302 ou 99981 3000. 
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A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves
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54 3451 7773 | 3055 7774
www.casttini.com.br

PREGÃO ELETRÔNICO 011/2022 - REGISTRO DE PREÇOS
OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará PREGÃO 
ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS, tipo: menor preço por item. 
Objeto: Aquisição de Materiais Eletroeletrônicos para uso das Secretarias 
Municipais de Monte Belo do Sul – RS – Conforme Termo de Referência 
(Anexo I). As datas relativas à sessão de disputa são as seguintes: - Recebimento 
das Propostas: a partir das 8h do dia 27/06/2022, até as 8h do dia 07/07/2022 - 
Abertura das Propostas: a partir das 8h01min do dia 07/07/2022 - Início da 
sessãosessão de disputa de Preços: as 10h do dia 07/07/2022 Referência de tempo: 
Horário de Brasília (DF) Local: http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ . Informações adicionais pelo telefone: 
(54) 3457-2051. 

PREGÃO ELETRÔNICO 012/2022 - REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará PREGÃO 
ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS, tipo: menor preço por item. 
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis para a Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Caminhos do Aprender e Escola Municipal de Ensino Fundamental Roman 
Ross, do Município Monte Belo do Sul – Conforme Termo de Referência 
(Anexo I). As datas relativas a sessão de disputa são as seguintes: - Recebimento 
dasdas Propostas: a partir das 9h do dia 27/06/2022, até as 14h do dia 08/07/2022 - 
Abertura das Propostas: a partir das 14h01min do dia 08/07/2022 - Início da 
sessão de disputa de Preços: as 14h30 do dia 08/07/2022. Referência de tempo: 
Horário de Brasília (DF) Local: http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ . Informações adicionais pelo telefone: 
(54) 3457-2051

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA 
CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE BENTO GONÇALVES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

NoNo uso das atribuições que me conferem os Estatutos e as Leis em Vigor, 
CONVOCO TODOS OS ASSOCIADOS quites com a Tesouraria para 
comparecer no Auditório da Entidade, sito na rua Candelária, número 235, nesta 
Cidade de Bento Gonçalves/RS, no próximo dia 30 de junho de 2022, às 17h30 
em primeira convocação e às 18h30 em segunda convocação, para participarem 
de uma ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA, com a seguinte:

ORDEM DO DIA
1º1º Leitura, discussão e aprovação ou não do Relatório da Diretoria do exercício 
de 2021;
2º Leitura do parecer do Conselho Fiscal, referente ao Balanço Financeiro do 
exercício de 2021;
3º Leitura, discussão e aprovação ou não, do Balanço Financeiro do exercício de 
2021;
4º4º Aprovação ou não do pedido de suplementação de verbas e abertura de créditos 
adicionais a Previsão Orçamentária para o exercício de 2021 e parecer do 
Conselho Fiscal;
5º Leitura do Parecer do Conselho Fiscal referente à Previsão Orçamentária para 
o exercício do ano de 2023;
6º Aprovação ou não da Previsão Orçamentária para o exercício do ano de 2023.

Bento Gonçalves, 22 de junho de 2022. 

ADRIANA MACHADO DE ASSISADRIANA MACHADO DE ASSIS
Presidente - SITRACOMBG

Rua Candelária, 235 – telefone/Fax (54) 3452 2538
sticmbg@terra.com.br - Bento Gonçalves/RS   

Resumo de Contratos:
Contrato nº 059/2022 – Dispensa de Licitação nº 016/2022. Contratação de empresa especializada para instalação de isolamento acústico 
e gesso no Gabinete da Prefeita. RB GESSO E ENGENHARIA LTDA Valor total: R$ 15.100.
Contrato nº 060/2022 – Pregão Presencial nº 015/2022 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria 
para adequação da alíquota de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). GRAICY DE FATIMA STEFENON. Valor Total: R$ 13.200.
ContratoContrato nº 061/2022 – Tomada de Preço nº 017/2022 – Contratação de empresa para a prestação de serviço de assessoria e consultoria 
tributária ao poder executivo de Santa Tereza/RS. KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG. Valor mensal R$ 730.
Contrato nº 062/2022 – Tomada de Preço nº 018/2022 – Contratação de pessoa física ou jurídica para a prestação de serviços de 
inseminação artificial em animais bovinos e suínos, do município de Santa Tereza/RS. RUMIVETE ASSESSORIA VETERINÁRIA 
LTDA. Valor por inseminação: R$ 100.
Contrato RGE nº 1000008009 – Contratação de prestação de Serviços Públicos de energia elétrica para consumidores titulares de unidades 
consumidores do Grupo B.
ContratoContrato de Prestação de Serviços EMATER – Prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (ATERS) 
continuada, destinada ao público beneficiário. Valor mensal: R$ 5.459,48.
Termo de Compromisso de Rescisão Contratual – Referente a Contrato de Prestação de Serviço nº 036/2022, motivado por acordo entre 
as partes.

Resumo de Termos Aditivos:
Termo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao contrato nº 010/2022 – BRUVIL TRANSPORTES E VIAGENS LTDA. Fica acrescido 4km 
diários, passando ao valor de R$ 295,94. 
TermoTermo Aditivo nº 005/2022 – Referente à ata de registro nº 003/2022 - SAFRA DIESEL LTDA. Fica acrescido o valor de R$ 7,06 ao litro 
do óleo diesel comum. 
Termo Aditivo nº 006/2022 – Referente à ata de registro nº 003/2022 – COLOSSO DO VALE. Fica acrescido o valor de R$ 7,99 ao litro 
de óleo diesel S10, R$ 7,37 ao litro da gasolina comum e R$ 7,58 ao litro da gasolina aditivada.
Termo Aditivo nº 002/2022 – Referente ao contrato nº 127/2020 - JUAREZ REMUS. Fica reajustado o valor mensal para R$ 512,35 por 
mais 12 meses a contar de 05/06/2022. 
TermoTermo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao contrato N.º 9912556388 – CORREIOS – Empresa Pública, constituída nos termos do 
Decreto-Lei nº 509, fica prorrogado o contrato original por mais 12(doze) meses.

Santa Tereza, 24 de junho de 2022. 
GISELE CAUMO
Prefeita Municipal

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 
034/2022 – Objeto: Registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de materiais e 
equipamentos hidráulicos para a rede d’água do 
Município de Santa Tereza/RS. Data de 
abertura: 08/07/2022, às 8h.
EDITALEDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 
035/2022 – Objeto: Contratação de empresa 
para a prestação de serviços de enfermagem, 40 
horas semanais, na Unidade Básica de Saúde do 
Município de Santa Tereza-RS. Data de 
abertura: 11/07/2022, às 9h.
EDITALEDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
005/2022 – Objeto: credenciamento de empresa 
especializada para prestação de serviços de 
topografia ao município de Santa Tereza/RS. 
Credenciamento a partir de: 04/07/2022.
EDITALEDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 
008/2022 – Visando a contratação temporária 
de 1(um) fonoaudiólogo, 20 (vinte) horas 
semanais. Período de inscrição 27/06/2022 a 
01/07/2022.

Santa Tereza/RS, 24 de junho de 2022. 
Gisele Caumo

Prefeita MunicipalPrefeita Municipal

- AJUDANTE GERAL
- COSTUREIRA DE

MÁQUINA INDUSTRIAL
- ENCARREGADO
DE EXPEDIÇÃO

Interessados devem comparecer na empresa (rua Tietê, 568,
bairro Imigrante) de segunda a sexta-feira, em horário comercial,

com a Carteira de Trabalho ou enviar currículo para o e-mail
pessoal@gdom.com.br
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Língua Brasileira de Sinais

Eduarda Bucco
Junho foi marcado por grandes 

e tradicionais eventos em Bento 
Gonçalves, como a 144ª Festa de 
Santo Antônio e a 30ª ExpoBento. 
Mas além de trazer entretenimento, 
movimentar a economia e fortale-
cer a fé dos católicos do município, 
os dois eventos em questão tiveram 
destaque pela acessibilidade que 
proporcionaram. 

Nos dias 05/06, 06/06 e no dia 
festivo do padroeiro, 13/06, as ce-
lebrações religiosas da 144ª Festa 
de Santo Antônio foram marcadas 
pela presença de uma intérprete 
de libras. A iniciativa já havia sido 
feita no ano passado, mas em ape-
nas uma celebração, a missa festiva. 
Neste ano, contando com a presen-

Intérpretes proporcionam mais acessibilidade 
a eventos de grande porte em Bento
144ª Festa de 
Santo Antônio e 30ª 
ExpoBento contaram 
com intérpretes de 
libras em missas 
e peças teatrais, 
respectivamente. 
“É algo inédito, 
principalmente na 
igreja católica, que 
estávamos solicitando 
há bastante tempo”, 
diz presidente da 
associação dos Surdos 
de Bento, Daniela 
Flamia

ça de escolas e entidades de inclu-
são do município e tendo como um 
dos temas principais a Educação, 
a paróquia Santo Antônio decidiu 
ampliar a ação. 

“As próprias intérpretes e o 
pessoal da associação [de Bento] 
dizem que tem surdos no municí-
pio que acabam indo para outras 
igrejas por conta da falta de tradu-
ção. Então a gente sabe a impor-
tância disso para a comunidade e 
estamos buscando aprimorar cada 
vez mais”, comenta a assessoria da 
paróquia. 

A ideia, conforme a assessoria, 
é disponibilizar ao menos uma mis-
sa semanal com tradução em Libras 
no futuro. Entretanto, o projeto ain-
da depende de estudos e análises 
dentro da paróquia. “Estamos nos 
organizando para entender a viabi-
lidade dessa proposta”, afirma. 

Já na ExpoBento, considerada 
a maior feira multissetorial do país, 
há três edições as peças teatrais 
contam com uma intérprete de 
Libras. Neste ano, de acordo com 
a organização do evento, as oito 
apresentações foram traduzidas 
por intérpretes, entre elas Stepha-
nie Araldi Cruzetta, que possui uma 
empresa de ensino, tradução e in-
terpretação em Libras. Ela também 
foi responsável pelas traduções nas 
celebrações de Santo Antônio. 

“É algo inédito, principalmente 
na igreja católica, que estávamos 
solicitando há bastante tempo”, co-
memora a presidente da associação 
dos Surdos de Bento Gonçalves, Da-

niela Flamia. 

“PROCURA AUMENTOU 
SIGNIFICATIVAMENTE”
A intérprete Stephanie atua na 

área há pouco mais de seis anos. 
Entretanto, seu contato com o es-
tudo de Libras iniciou ainda na 
adolescência. Ao se deparar com 
a dificuldade de comunicação e 
acessibilidade em um momento de 
sua vida, a profissional decidiu se 
aperfeiçoar para fazer a diferença 
na comunidade. 

Desde então, tem atuado em 
diversas frentes do município. Tra-
balha como intérprete cadastrada 
do Detran e já foi intérprete de 
partidos políticos, de apresenta-
ções artísticas, eventos culturais da 
cidade, da Universidade de Caxias 
do Sul (UCS), do Enem, da Câmara 
de Vereadores, de escolas e insti-
tuições. Também atua na Associa-
ção dos Surdos de Bento e possui 
parceria com diversas empresas 
da cidade. Neste ano, a Festa de 
Santo Antônio e a ExpoBento fo-
ram alguns dos destaques de seu 
trabalho. 

Em relação à ExpoBento, Ste-
phanie afirma que foi uma expe-
riência “fantástica e desafiadora”. 
“Fiquei impressionada, pois foi o 
ano que mais vi surdos participan-
do da feira, e era nítida a alegria 
deles por ter a interpretação na sua 
língua. Vários assistiram os teatros 
e se divertiram junto com a família 
e amigos”, relata. Além do público 
surdo, o restante da comunidade 

também parece ter ficado encan-
tado com a iniciativa. “Enquanto 
realizava a interpretação no palco, 
via muitas crianças tentando fazer 
o mesmo sinal, e se divertindo com 
o teatro e ao mesmo tempo tentan-
do entender o que a moça de preto 
fazia”, conta a intérprete. “Acredito 
que aos poucos as pessoas vão co-
nhecendo mais a cultura surda e a 
nossa profissão de intérprete, que 
é muito importante e de suma res-
ponsabilidade”, complementa. 

Diante de suas várias experiên-
cias no ramo, Stephanie comemora 
o cenário atual do município, que 
parece ter prestado mais atenção 
nas questões que envolvem acessi-
bilidade. “Acredito que Bento está 
melhorando, e muito. A procura 
[por intérpretes] já aumentou sig-
nificativamente na minha visão 
profissional. Claro que ainda te-
mos muito a melhorar. Ainda falta 
acessibilidade em atendimentos 
médicos, farmácias, hospitais e 
principalmente em situações de 
urgências”, destaca. “Geralmente 
as pessoas só percebem a dificul-
dade quando passam por ela. E 
nós temos a oportunidade, através 
da tecnologia, de buscar as infor-
mações necessárias para ajudar 
e tornar o meio em que vivemos 
mais acessível, sem precisar passar 
por um momento complicado. Po-
demos nos preocupar mais com o 
próximo, ter interesse em aprender 
Libras como temos em aprender 
inglês, espanhol e outras línguas”, 
complementa. 

Ao jantar em um restaurante 
de Farroupilha no mês passado, 
a diretora da escolinha de Bento 
Tempo de Emoções, Siane Fabris, 
percebeu um silêncio diferente. 
Mesmo sem o barulho das conver-
sas, os gestos traziam vida ao am-
biente lotado de atletas das surdo-
limpíadas – realizadas em maio na 
Serra Gaúcha. “Fiquei encantada e 
comecei a acompanhar as repor-
tagens sobre eles. Inclusive uma 
sobre uma escola infantil em Ca-
xias estar ensinando Libras para as 
crianças”, recorda Siane. 

Ao vivenciar um pouco da re-
alidade dos surdos e se encantar 
pelo universo da Língua Brasileira 
de Sinais, a diretora decidiu inovar 
também em sua escolinha. “Falei 
com a professora do Jardim e ela 
ficou superentusiasmada, por já 
estudar e conhecer um pouco de 
Libras”, conta. Hoje, os alunos do 
Jardim A estão participando das 
aulas com empolgação. A cada 15 
dias, o professor Leonardo Flamia 
Viegas leva conhecimento e muita 
diversão para crianças de apenas 

Escolinha de Bento 
inova ao ofertar aulas 
de Libras para crianças

quatro anos. “As crianças amaram! 
Inicialmente, tentavam se comuni-
car com o professor por meio da 
fala. Aos poucos foram compreen-
dendo e gesticulando para tentar 
uma comunicação”, relata Siane. 

É brincando que, de forma na-
tural, os alunos acabam aprenden-
do a nova Língua. Além das aulas 
que ocorrem quinzenalmente, as 
professoras tentam dar sequência 
aos ensinamentos diariamente. 
“Durante as nossas tardes, brin-
camos com o alfabeto em Libras, 
que possuímos na sala. Dançamos 
músicas, acrescentando os sinais. 
Assim as crianças aprendem com 
facilidade e naturalidade”, explica 
a diretora. 

Mas os aprendizados não são 
direcionados apenas às crianças. 
A partir da experiência, toda equi-
pe da escolinha tem entendido a 
verdadeira importância de inserir 
esses ensinamentos ainda na infân-
cia. “Percebemos a dificuldade que 
nós, adultos, temos em nos comu-
nicar com o professor Leonardo. 
Ficamos sem saber o que fazer... 
perdidas. Mas com certeza essas 
crianças serão adultos melhores e, 
consequentemente, teremos uma 
sociedade mais inclusa”, analisa 
Siane. “A nossa missão é propor-
cionar um mundo justo, igualitário 
e consciente! As crianças são seres 
puros e não sabem o que é precon-
ceito. Quando crescerem, serão 
seres mais humanizados, além de 
manterem a inocência, em busca de 
um mundo melhor”, finaliza. 

Divulgação
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Divulgação

Curso de Nutrição? 
Na UCS Bento tem!

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

O campo de atuação é amplo: uni-
dades de alimentação e nutrição (restau-
rantes, indústrias, refeições transporta-
das, produção de congelados e catering), 
creches, escolas, restaurantes comerciais, 
hotéis, hospitais, clínicas, ambulatórios, 
consultórios, lactários, bancos de leite, 
spas, Unidades Básicas de Saúde, vigilân-
cia sanitária e indústrias de alimentos.

Mais informa-
ções acesse o 
QR-CODE:  ou 
contate-nos 
através 
do WhatsApp: 
(54) 99919-3141

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

prova on-line todas as segundas e quintas
Aproveite as inúmeras opor-

tunidades de ingressar numa das 
melhores universidades do Bra-
sil e reconhecida internacional-
mente: a UCS. Na UCS você conta 
com a segurança de integrar uma 
instituição com mais de 50 anos 
de experiência aliada a uma vi-
são moderna, dinâmica e inova-
dora de formação profissional e 
humana.

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

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

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

e Matemática com inscrições abertas
A UCS Bento está com as ins-

crições abertas para o Processo 
Seletivo do Mestrado Profissional 
em  Ciências e Matemática. Os in-
teressados deverão se inscrever até 
08 de agosto.

As pesquisas desenvolvidas no 
Mestrado Profissional estão vin-
culadas ao ambiente profissional 
dos mestrandos ou aquele onde 
pretende atuar: escolas, universi-
dades, museus, centros de ciências, 
planetários, ONGs, entre outros es-
paços, formais ou não, de ensino e 
aprendizagem.

O Processo Seletivo ocorre 
até o dia 06 de agosto, seguido de 
divulgação dos resultados prelimi-
nares no dia 19 de agosto de 2022, 
e do resultado final no dia 26 de 
agosto de 2022.

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 Bento conta com o Serviço de 
Psicologia Aplicada

O SEPA - Serviço de Psicologia 
Aplicada, localizado no bloco A, é 
uma área que oportuniza atendi-
mento psicológico gratuito à popu-
lação, na UCS Bento Gonçalves.  

Em contrapartida, por meio da 
supervisão de docentes, o SEPA 
possibilita aos estudantes vivên-
cias de integração e estágios cur-
riculares, ampliando as práticas 
já oferecidas pela UCS à comuni-
dade, despertando, através das 
experiências, o aprendizado.

Saiba mais e informe-se 
através  do WhatsApp

 (54) 9 9997-4061.

PÓS em Engenharia Industrial 
com inscrições abertas

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

O curso é destinado aos portadores de 
diploma de curso superior nas áreas de En-
genharias, Tecnologias e Negócios, ou outros 
profissionais de nível superior que estejam 
envolvidos na área industrial e que desejam 
melhorar suas competências no campo de atu-
ação da Engenharia Industrial.

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

Faça como milhares de alunos e profission-
ais bem-sucedidos! Vem pra UCS! 

Mais informações em ucs.br, na aba Especialização e MBA, ou converse com 
a nossa área comercial através do WhatsApp  (54) 99653.3184.

Assistência Judiciária Gratuita, 
um benefício da UCS Bento

Muitos são os motivos que fazem com 
que milhares de pessoas procurem auxílio da 
justiça. Seja um divórcio, pensão alimentícia, 
problemas no trabalho, heranças, enfim, são 
inúmeros. Mas também são muitas as pessoas 
que precisam de um apoio e não têm condições 
de pagar um bom advogado.

Pensando nisso, a Universidade de Caxias 
do Sul (UCS) Campus Bento conta com o Servi-
ço de Assistência Jurídica (SAJU). A passagem 
por ele é obrigatória para todos os alunos do 
Curso de Direito, sendo uma disciplina obriga-
tória do currículo.

O SAJU funciona no Bloco A da UCS Cam-
pus Bento. Os atendimentos, Cível (em especial 
família); previdenciário; consumidor e  crimi-
nal  são realizados mediante agendamento. 

O contato pode ser efetuado de 
segunda a sexta, das 8h às 11h30 e 

das 13h30 às 17h, pelo telefone 3449- 
5211, (54) 99985-3689 (Whats) ou 

através do e-mail saju-carvi@ucs.br.
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Suas ideias podem atrair mais grana. Na 
relação, criatividade. Na paquera, pinta 
alguém para romance sério. 

Touro – 21/04 a 20/05
A vontade de ter segurança material es-
timula a ação. Na paquera, magnetismo 
atrai o alvo. A dois, controle o ciúme. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Momento de analisar suas emoções. 
No amor, clima prometer ser maravi-
lhoso! Na paquera, chance de lance 
secreto.

Câncer – 21/06 a 21/07
Chance de atrair conforto e segurança. 
Na paquera, seu charme estará em alta. 
A dois, buscará estabilidade. 

Leão – 22/07 a 22/08
Tende a focar na carreira e em suas me-
tas. Na paquera, surge um bom partido. 
A dois, mudanças devem ocorrer. 

Virgem – 23/08 a 22/09
Deve se aproximar de pessoas com 
quem tem afinidade. Na paquera, ro-
mance a distância. A dois, muito apren-
dizado.

Libra – 23/09 a 22/10
Momento de finalização de coisas que 
não te fazem bem. Na paquera, use a 
intuição. A dois, use o poder de atração. 

Escorpião – 23/10 a 21/11
Boa hora para reconhecer onde precisa 
melhorar. Na paquera, seu magnetismo 
atrai o alvo. A dois, clima de liberdade. 

Cinema 
Programação de 24/06 a 29/06

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 1
Jurassic World: Domínio
Aventura, 12 anos, 147 minutos.
Diariamente, 14h e 17h, dublado.
Diariamente (exceto domingo), 20h30, du-
blado.
Domingo, 20h30, legendado. 
MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 2
Top Gun - Maverick
Ação, 12 anos, 131 minutos.
Diariamente, 14h, 18h e 21h, dublado.
MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3
Lightyear
Animação, livre, 105 minutos.
Diariamente, 13h40 e 16h, dublado.
Sábado, terça e quarta, 18h30 e 20h30, du-
blado.
Sexta, domingo e segunda, 19h30, dublado.
MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 1
Top Gun - Maverick

Ação, 12 anos, 131 minutos.
Sábado, segunda e quarta, 14h, dublado.
Sexta, domingo e terça, 18h, dublado.
Sábado, segunda e terça, 21h, dublado.
Quarta, 21h, legendado. 

Jurassic World: Domínio
Aventura, 12 anos, 147 minutos.
Sexta, domingo e terça, 14h, dublado.
Sábado, segunda e quarta, 18h, dublado.
Sexta, 21h, legendado.
Domingo, 21h, dublado. 
MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Lightyear
Animação, livre, 105 minutos.
Diariamente, 13h40 e 16h, dublado.
Sábado, terça e quarta, 18h30 e 20h30, du-
blado.
Sexta e segunda, 19h30, dublado. 
Domingo, 19h30, legendado.

Charge Cruzadas | Respostas na página 8

Sete Erros | Respostas na página 8
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Hiato de
"miolo"

Número
de meses

do se-
mestre

A igreja
do Bispo
Macedo

"O Tempo
(?) Para",
sucesso

de Cazuza

Aquele
que faz
versos

(?) dental,
material

para higie-
ne bucal

(?) logo:
é dito na

despedida

Vogal te-
mática da
segunda 

conjugação

Ruboriza
as faces

Animal
que puxa
carroças

Produto de
limpeza

para polir
o chão

5, em al-
garismos
romanos

O da
audição é
o ouvido

Borda do
chapéu

(pl.)

A maior
cidade
da Anti-
guidade

Unidade
de Tera-

pia Inten-
siva (sigla)

Indústria
(abrev.)

O amigo
do Patrick

(TV)

Ama-seca
(bras.)

(?)-Breta-
nha: é par-
te do Rei-
no Unido

Pequena
mancha
na pele
clara

Sistema 
operacio-

nal de
PCs

Personagem como o
Zangado (Lit. inf.)

Os estudantes
avaliados pelo Enade

Obrigação da loja
quando o que é com-

prado tem defeito
Camada da pele

Ingredien-
te do

suspiro
Amarra

Tornar de-
pendente
de drogas 

Bolor
Planta

nova (pl.)
Que se

irrita fácil

Privado
da visão
Que diz

respeito a

Ao (?): 
em volta
Reduzir 

a pó 

Temporal
(pop.)

Conteúdo
do botijão

Nome da
letra "D"
Antônio 

Dias, pintor

El. comp.
de "agro-
nomia":

terra

Incentivo
ao cavalo
Consoantes
de "sede"

3/fio — grã. 6/viciar. 9/referente. 10/bob esponja.

INGREDIENTES
Macarrão: 2 e meia colheres 
(sopa) de sal.
1 pacote de macarrão tipo 
parafuso (500 g).
Molho: 200 g de bacon picado.
1 tablete de caldo carne.
1 colher (sopa) de queijo 
parmesão ralado.
meia xícara (chá) de água 
fervente.
3 colheres (sopa) de ervilhas 
em conserva.
3 colheres (sopa) de cebolinha-
verde picada.

MODO DE PREPARO

Macarrão: Em uma panela, com 
cinco litros de água fervente e o 
sal, cozinhe o macarrão até ficar 
al dente. Reserve.
Molho: Em uma frigideira, 
doure o bacon. Junte o tablete 
de caldo dissolvido na água 
fervente, a ervilha e a cebolinha. 
Misture rapidamente, retire do 
fogo e reserve. Escorra a água 
do Macarrão, envolva-o com 
a mistura reservada, polvilhe 
queijo ralado e sirva a seguir.

 Docente do 
curso de Nutrição 

da UCS

É bastante provável que você 
já tenha ouvido falar em dietas que 
prometem perda de peso em pouco 
tempo. As dietas da moda geralmente 
são divulgadas junto a uma imagem 
de um corpo magro e definido, im-
posto pela sociedade como um corpo 
de sucesso e felicidade. A divulgação 
desperta o desejo de inúmeras pes-
soas em reduzir o ponteiro da balan-
ça, que muitas vezes se submetem à 
privação de algum alimento ou grupo 
de alimento, com o objetivo de ema-
grecimento. Talvez alguém que você 
conheça, ou até mesmo você, já tenha 
realizado alguma destas dietas. Mas 
será que realmente funcionam? O que 
de fato é mito ou verdade em torno 
das dietas da moda?

Um fato é certo: as dietas da 
moda existem há muitos anos. Dieta 
da sopa, dieta dos pontos, dieta do 
tipo sanguíneo, dieta da lua, entre 
outras. Ao longo do tempo, elas são 
constantemente reinventadas ou 
relembradas a fim de solucionar um 
problema comum que atinge a popu-
lação, como a obesidade. E convenha-
mos, se elas realmente fossem efeti-
vas no que se propõem, o problema 
da obesidade estaria resolvido. Mas 
por que isso não acontece?

As dietas divulgadas na mídia 
geralmente têm uma quantidade 
reduzida de calorias, o que se carac-
teriza por uma restrição energética. 
Se você tem o hábito de consumir 
um determinado alimento e passa a 
realizar uma dieta que o restrinja, é 
provável que você reduza a quanti-
dade que você consome usualmente. 
Essa redução pode, sim, levar ao ema-
grecimento. Mas ele é duradouro? Se 
o hábito anterior for retomado, a 

Dietas da 
moda: mitos 

e verdades

Profª. Bruna 
Nicoletto Gehrke

Profª. Carin 
Weirich Gallon

Diretora da área 
do Conhecimento 

de Ciências da 
Vida da UCS, e 

docente do curso 
de Nutrição

resposta é não. As dietas que prometem 
perda de peso em poucas semanas são 
caraterizadas por uma restrição alimen-
tar difícil de ser seguida por mais do que 
este período: poucas semanas. Ou seja, 
é comum haver um novo ganho de peso 
quando a dieta acaba.

Dietas que promovem restrição de 
calorias vão promover redução de peso: 
verdade. Porém, muitas vezes esta per-
da de peso rápida é caracterizada por 
redução de gordura corporal, mas tam-
bém de músculo. E quando há o reganho 
de peso, é comum que se ganhe gordura. 
Ou seja, o depois da dieta pode ser pior 
do que antes em termos de composição 
corporal. Ao longo do tempo, o meta-
bolismo também pode ir se tornando 
mais lento, e há maior dificuldade de 
se perder peso. Infelizmente, este é um 
acontecimento comum na vida de mui-
tas pessoas: efeito sanfona diante de 
inúmeras dietas da moda já praticadas. 
Então, a perda de peso em longo prazo 
a partir das dietas da moda infelizmente 
é um mito.

O que funciona para reduzir o peso 
de vez, então? O que se faz todos os dias, 
por toda sua vida, ou seja, o seu hábito 
alimentar. Nesse contexto, é verdade 
que aderir a bons hábitos, possíveis de 
serem mantidos em longo prazo, vão re-
sultar em um peso mais saudável. Vale 
destacar que a alimentação é mais do 
que os nutrientes que consumidos, é um 
ato social, que envolve a maneira como 
nos alimentamos.

A adesão a dietas da moda usual-
mente está relacionada a sentimentos 
de tristeza, fome, sofrimento e privação. 
No entanto, o significado adequado da 
palavra dieta é bem distinto. Dieta é 
derivada do grego “diaita”, que signifi-
ca mudança de estilo de vida. Assim, a 

busca por um nutricionista é funda-
mental para que se adote bons há-
bitos de nutrição, associados a um 
comportamento alimentar funcional. 
Que os alimentos possam auxiliar na 
sua saúde e não que dominem sua 
vida divididos entre “bons” e “ruins”. 
Que comer faça parte da sua vida de 
uma forma positiva e não que cada 
refeição seja um sofrimento. Uma ali-
mentação saudável deve ser inserida 
no contexto de saúde, que é definida 
por bem-estar físico, mental e social.

As dietas da vez: quais são elas e qual a sua 
relação com a perda de peso?
Dieta sem glúten: o glúten é uma proteína 
presente principalmente no trigo, ou seja, 
em alimentos como pães, massas, biscoitos 
etc. Deve ser restringido em pacientes com 
doença celíaca. Não há evidência que sua 
exclusão em indivíduos saudáveis promova 
redução de peso.
Dietas com restrição de carboidratos (low 
carb, cetogênica): dietas que restringem car-
boidratos, sem restringir calorias da dieta não 
promovem perda de peso. Ou seja, o que vale 
é a redução da quantidade de calorias consu-
midas, não necessariamente de carboidratos.
Jejum intermitente: é uma estratégia que na 
maioria dos casos há recomendação de jantar 
cedo e não realizar café da manhã. Em relação 
à perda de peso, as evidências sugerem que 
se reduz peso, assim como em outras estra-
tégias que reduzem calorias. Ou seja, nova-
mente, a quantidade de calorias vai estar mais 
associada à perda de peso.
#Ficaadica Escolha um estilo de vida que 
você consiga aderir ao longo da vida, com ali-
mentos de qualidade e em quantidade ade-
quada, faça as pazes com a comida e assim 
terá um peso saudável em longo prazo.
Então o que funciona realmente? O que você 
consegue fazer por toda a sua vida, afinal não 
existe dieta milagrosa nem superalimentos.
E, lembre-se: na UCS Bento Gonçalves tem 
o curso de Nutrição! Se você é apaixonado(a) 
por esta área, vem pra UCS!

Sagitário – 22/11 a 21/12 
Irá encarar a rotina de trabalho com 
mais praticidade. No amor, inovação. 
Na paquera, atração por colega. 

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Sua sorte estará em alta. Na paquera, 
aposte na sua sensualidade. A dois, cur-
tam momentos simples e sossegados. 

Aquário – 21/01 a 19/02
Seu lado criativo atrai conforto. Na pa-
quera, surge alguém descomplicado 
e que te apoia. O amor, relação mais 
intensa. 

Peixes – 20/02 a 20/03
Hora de acabar com que não te faz 
bem. Na paquera, lance pode evoluir. A 
dois, bom papo e momentos incríveis. 

Acompanhe on-line:   

www.serranossa.com.br
Facebook: SERRANOSSA 
Instagram: jornalserranossa 

Twitter: @serranossa

Macarrão ligeiro
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O vinho pode ser degustado 
em qualquer estação, mas é no 
inverno que os hábitos mudam 
para se adaptarem às tempera-
turas mais baixas, também im-
pactando no tipo escolhido para 
harmonizar com o clima. Com 
a chegada do frio, nada melhor 
que aprender a combinar o tipo 
de vinho ideal para os pratos 
mais tradicionais da estação.

SUGESTÕES DO CHEF
De acordo com o chef e do-

cente do Senac Bento Gonçal-
ves Luan Damiano, as melhores 
pedidas para o inverno são os 
vinhos que esquentam o corpo 
enquanto são tomados. “Algu-
mas uvas não têm erro quando 
falamos em harmonização com 
pratos de inverno, sendo elas: 
merlot, cabernet sauvignon, mal-
bec, tannat, cabernet franc e te-
roldego”, indica.

Na comida, quanto maior for 
a quantidade de gordura, mais 
acidez e mais corpo o vinho tem 
que ter para harmonizar. Anali-
sa-se, também, o modo de pre-
paro e características de sabores 
dos principais elementos do pra-
to. “Minha sugestão de harmoni-
zação fica para um vinho tinto da 
marca Tenuta Foppa e Ambrosi, 
que é o Taglio Nero composto 
por um blend das uvas merlot, 
tannat e ancelotta, que harmoni-
zam bem com uma grande varie-
dade de pratos”, destaca.

Senac Bento Gonçalves
Vinho: qual a melhor pedida 

para o inverno?

PRATO PARA HARMONIZAR
Devido ao custo da carne 

bovina, uma boa opção é utilizar 
partes do dianteiro: paleta, peito, 
agulha, e cozinhar elas com alho, 
cebola, vinho tinto e finalizar com 
salsinha e cebolinha. “Esse prato 
é conhecido como braseado e de-
mora, em média, umas três horas 
para ficar pronto em fogo médio. 
O preparo pode ser acompanha-
do de pães, massas com molho 
ou arroz”, comenta. Outra opção é 

utilizar a carne suína nos prepa-
ros de assados na churrasqueira 
ou bifes de file suíno e lombo.

Quer aprender mais sobre o 
mundo dos vinhos? Saiba mais 
sobre o curso de Sommelier do 
Senac Bento Gonçalves, pelo 
Whatsapp (54) 99647 1436. A 
escola conta com um laboratório 
exclusivo e moderno para o curso 
de Sommelier na nova estrutura, 
localizada na rua Silva Paes, 415, 
bairro Cidade Alta.

Divulgação

Vinícola mais premiada do Brasil 
ultrapassa o marco das 800 medalhas

Aurora

Mais do que sentidas pelos 
consumidores na taça, a qualidade 
e a versatilidade dos vinhos e es-
pumantes da Vinícola Aurora são 
atestadas pelo histórico de meda-
lhas que os seus produtos contabi-
lizam em nove décadas de tradição. 
Neste mês, a vinícola mais premia-
da do Brasil chegou ao marco de 
807 condecorações em concursos 
nacionais e internacionais chance-
lados pela principal entidade seto-
rial, a Organização Internacional 
da Vinha e do Vinho (OIV). O es-
pumante Aurora Moscatel Branco 
lidera o ranking histórico, com 112 
do total de distinções.

“Saber que estamos entre os 
melhores do mundo e lideramos 
há cerca de 20 anos o ranking de 

Em 2022, Aurora 
conquistou 46 
distinções em concursos 
na França, Espanha, 
Portugal, Inglaterra, 
Hungria, Grécia e 
Brasil. Espumante 
Procedências Brut 
Chardonnay foi o 
produto de maior 
destaque no ano 
e Aurora Moscatel 
é o recordista de 
condecorações na 
história da empresa

vinícola mais premiada do Brasil 
nos incentiva a seguir melhorando 
e inovando cada vez mais. São con-
cursos muito acirrados, com um 
nível altíssimo de competidores, a 
maioria deles de países tradicio-
nais na elaboração da bebida. Fica-
mos honrados em saber que a crí-
tica especializada evidencia, mais 
uma vez, a qualidade da Aurora e 
valoriza a nossa pluralidade de pro-
dutos, que atende a todos os nichos 
de mercado”, avalia Flavio Zilio, 
enólogo-chefe da Vinícola Aurora.

Somente neste primeiro se-
mestre, foram 46 medalhas em 
certames na França, Espanha, Por-
tugal, Inglaterra, Hungria, Grécia e 
Brasil. Do total, 17 condecorações 
foram com Grande Ouro e Ouro, 10 
com Prata, 15 com Bronze e outras 
quatro Menções Honrosas. O espu-
mante Procedências Brut Chardon-
nay foi o rótulo mais destacado do 
ano, com cinco premiações.

Entre os mais notáveis da lista 
ainda estão as borbulhas do Auro-
ra Brut Branco, que conquistou o 
Grande Ouro no Virtus de Lisboa, 
e as medalhas de Ouro para os vi-
nhos Reserva Chardonnay e para o 
recém-lançado Gran Reserva Touri-
ga Nacional, que fez sua estreia nas 
competições.

O Brazil Wine Challenge, que 
encerrou no último dia 9 de junho, 
também agraciou 11 produtos da 
Vinícola Aurora, sendo 10 deles 
com o Ouro.

ESPUMANTE DE R$ 25 ENTRE 
OS MAIS PREMIADOS

Preço não é necessariamente 

sinônimo de qualidade e o espu-
mante Conde de Foucauld Brut 
Branco é a prova disso. Custando 
cerca de R$ 25, o rótulo elencou o 
ranking entre os produtos da Auro-
ra mais premiados pelos especialis-
tas neste semestre.

O Conde de Foucauld Brut 
Branco conquistou a medalha de 
Ouro e o título Best of Brazil no 23º 
VinAgora, realizado de 7 a 10 de 
abril em Budapeste, na Hungria. No 
total, foram 941 amostras inscritas 
no concurso, por 16 países produ-
tores de vinhos e espumantes.

“O Conde de Foucauld é uma 
marca democrática, que alcança 
uma ampla faixa de consumidores 
que apreciam espumantes jovens, 
agradáveis e fáceis de beber. Har-
moniza muito bem com pratos mais 
leves, devido ao seu frescor e estru-
tura”, explica o enólogo Flavio Zilio.

PRIMEIRAS PREMIAÇÕES DA 
AURORA FORAM EM 1933

Apesar de não elencarem o 
rol de concursos chancelados pela 
OIV, as primeiras premiações da 
Vinícola Aurora foram conquis-
tadas em 1933, dois anos após da 
cooperativa ter sido fundada em 
Bento Gonçalves (RS). A empresa 
foi distinguida com duas medalhas 
de Ouro, durante a Feira de Amos-
tra de São Paulo e na Exposição de 
Montenegro. Não há registros so-
bre quais produtos seriam, porém 
relatos históricos afirmam que as 
bebidas destacadas foram fruto dos 
cuidados básicos com o acompa-
nhamento técnico embasado pelo 
conhecimento da época.

O mundo está em constante 
evolução e a Parceria Solar tam-
bém. Desde 2020, com os olhos 
direcionados para um amanhã 
mais sustentável e tecnológico, 
estamos dando passos largos 
rumo ao futuro da mobilidade 
urbana. 

Acompanhando as últimas 
tendências do cenário nacio-
nal e internacional, não restam 
dúvidas: as inovações tecnoló-
gicas que preconizam soluções 
ambientalmente corretas são a 
maior aposta da indústria auto-
motiva. 

Pensando nisso, a Parce-
ria Solar investiu na aquisição 
de um veículo 100% elétrico. 
Além de não emitirem gases 
poluentes, ou de necessitarem 
de menor manutenção, os ele-
trificados representam uma 
grande transformação no modo 
de locomoção, mais econômico, 
compartilhado e conectado. 

Energia solar
A Parceria que conecta Bento ao futuro!

O futuro da mobilidade é sustentável, elétrico 
e já se faz presente na Parceria Solar 

No entanto, com o objetivo 
de atuar na difusão da eletro-
mobilidade em nosso território, 
é preciso que, de maneira ampla 
e eficiente, a implementação de 
infraestrutura de recarga parta 
de iniciativas públicas e priva-
das, como é o caso da Parceria 
Solar.

Há mais de dois anos, em 
conjunto com a WEG e com o 
Destino Solar, estamos parti-
cipando da comercialização e 
instalação de diversas estações 
de recarga pelo Rio Grande do 
Sul, possibilitando a construção 
e o mapeamento de rotas estra-
tégicas para o incremento das 
tecnologias automotivas: dos 
carros as motos elétricas. 

Logo, antes mesmo da inau-
guração da sede da Parceria So-
lar na Serra Gaúcha, consolida-
mos parcerias para a instalação 
de várias estações de recarga na 
região, como na Casa Valduga e 

na Vitiaceri Casa das Cucas.
Aqui, o futuro já se faz pre-

sente, seja através da geração de 
energia de forma limpa e reno-
vável ou da comercialização de 
estações de recargas e patinetes 
elétricos. Então, fica um convite: 
junte-se a nós e embarque em 
um amanhã mais tecnológico, 
sustentável e econômico. Quer 
saber mais? Acesse o nosso site 
ou entre em contato através do 
telefone 3705 1661 ou WhatsA-
pp 99708 9010!
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Previsão do tempo

25/06
7º
15

Chuvoso durante o dia 
e a noite.

24/06
13º
19

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

26/06
6º
15º

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

Nublado pela manhã, com 
possibilidade de garoa. Tarde de 
sol com diminuição de nuvens.

Repasse aprovado
Delegacia da Mulher de Bento
deverá receber nova viatura

Segurança| 8 

Arquivo pessoal

Família de menino de Bento que sofre de 
aplasia medular busca doadores de sangue

Doação de sangue

Nicolas, de 3 anos, 
está internado desde 
março no Hospital 
de Clínicas de Porto 
Alegre e precisa de 
transfusões constantes

Lucas Marques
A família do pequeno Nico-

las, de três anos e que sofre de 
aplasia medular, está organi-
zando um transporte para Porto 
Alegre (RS) para realizar doa-
ções de sangue visando abaste-
cer os estoques do Hospital de 
Clínicas. O menino está interna-
do na instituição desde março. A 
primeira viagem para a capital 
acontecerá neste sábado, 25/06, 
porém, todas as vagas no trans-
porte já foram preenchidas. 
Novas datas, aos sábados, estão 
sendo organizadas pela família. 
Para mais informações é neces-
sário entrar em contato com 
Arlei Santtos, pai de Nicolas, 
pelo telefone (54) 99219.8166. 
Doações podem ser feitas dire-
tamente ao Hospital agendando 
pelo número (51) 99937.7892.

Segundo Santtos, Nicolas 
está fazendo tratamentos e, se 
houver necessidade, será feito 
um transplante de medula. “Es-
tamos nessa batalha desde mar-
ço com ele internado no hospital 
e terça-feira [14/06] ele preci-
sou fazer transfusão e não tinha 
quase nada no hospital e eles 
tiveram de optar pelos pacien-
tes mais graves”, disse. Ainda 
segundo ele, as transfusões de 
sangue e plaquetas são constan-
tes para evitar sangramentos.

Para o pai, a ação busca au-
xiliar o tratamento do filho, po-
rém, também alertar as pessoas 

sobre a importância da doação 
de sangue. “Não só pra ajudar 
meu filho, mas muitas outras 
crianças que necessitam dessas 
doações. A doação de sangue e 
medula óssea salvam muitas 
vidas”, afirma. No dia 14 de ju-
nho se comemora o Dia Mundial 
do Doador de Sangue e o mês 
todo é conhecido como “Junho 
Vermelho”. A intenção é aler-
tar a população sobre o ato e 
sua relevância. “Eu mesmo não 
imaginava a dificuldade que os 
hospitais passam com isso [falta 
de sangue], até eu sentir na pele 
essa situação. Me tornei doador 
tanto de sangue quanto de me-
dula a partir de agora”, destaca 
Arlei.

A família de Nicolas, que é 
residente do bairro Ouro Verde 
em Bento, tem pedido a ajuda 
e contribuição da comunidade. 
No final de maio de 2022, eles 
criaram uma vaquinha on-line 
para conseguir arcar com os 
custos das idas à capital e aju-
dar a família a se manter. Os 
interessados podem doar pela 
chave PIX 036591730-37 (CPF 
LUANA SARTORI FUCINA – mãe 
de Nicolas).

Bento tem mais de 270 mil visitantes 
no primeiro trimestre de 2022

Turismo

A Secretaria de Turismo de 
Bento Gonçalves divulgou os nú-
meros do primeiro trimestre deste 
ano. Os meses de janeiro, fevereiro 
e março foram positivos, somando 
mais de 277 mil pessoas visitando 
a Capital Brasileira do Vinho, que 
vieram ao município para conhe-
cer as mais diversas localidades e 
participar do Bento em Vindima. 
Destes, 154.441 visitaram os atrati-
vos da área urbana de Bento, 7.352 
estiveram no Encantos da Eulália, 
9.664 visitaram as Cantinas His-
tóricas, 20.785 o Vale do Rio das 
Antas, 29.105 o Caminhos de Pedra 
e 55.754 estiveram conhecendo o 
Vale dos Vinhedos.

A maioria dos visitantes são 
moradores do RS, somando 34% 
das visitas. Outros 20% vieram do 
Estado de São Paulo, 13% de Santa 
Catarina, 9% do Paraná, 6% do Rio 
de Janeiro, além de outros milhares 
de visitantes de Minas Gerais, Dis-
trito Federal, Goiás e Espírito Santo. 
A escolha de viagem em casal sem 
filhos também mostrou prevalecer, 
somando 38%, sendo outros 29% 
que vieram a Bento com a família, 
16% com amigos, outros 16% de 
casal com filhos, e pelo menos 1% 
viajando sozinho.

Nos últimos anos, Bento tem 
ficado cada vez mais em evidência 
no cenário nacional, impulsionada 
pelos seus atrativos. Entre os visi-
tantes, 20% já haviam visitado o 
município e voltaram para viagem 
de lazer. Outros 22% foram atra-
ídos por propagandas de rádio, 
15% através de amigos, 22% pelo 
Portal de Turismo, 16% Facebook, 
15% através de leituras de revistas 
sobre viagens e assuntos afins, 4% 
Trip Advisor, dentre outros. Dos 
visitantes, a maioria, impulsiona-
da por 95%, estiveram viajando a 
lazer. O Portal de Turismo também 
teve milhares de acessos, somando 
no período, pelo menos, 45.211 
acessos, totalizando 154.892 con-
sultas de página.

O secretário de Turismo, Ro-

drigo Ferri Parisotto, comentou 
sobre os números de visitantes no 
primeiro trimestre do ano. “Mesmo 
com todas as intempéries, tanto do 
clima, quanto da pandemia, esses 
números são satisfatórios e desta-
cam um crescimento importante 
de visitantes. Acreditamos que a 
partir de agosto vamos ter um re-
equilíbrio nos números, pois o se-
gundo semestre de 2021 foi muito 
além do esperado e completamente 
diferente de outros anos, estando 
acima da média em meses em que 
o fluxo não era tão grande”, destaca.

O secretário projeta ainda que 
“acompanhando o cenário des-
te ano, acredito que poderemos 
chegar perto de 1,5 milhão de vi-
sitantes, acima de 2021, que teve 
1.483.678 visitantes”.

Júlia Milani


