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Dia do Bombeiro

“Força, coragem e determinação”
são os lemas de bombeira de Bento

Arquivo pessoal

Educação

Moradores reivindicam
construção de escolas
no Caminhos da Eulália
Falta de instituições de ensino no bairro
obriga que famílias tenham que se deslocar
para outros bairros, gerando transtornos e
riscos diante do movimento da BR-470
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Oportunidades

Bento-gonçalvenses
se destacam Brasil
e mundo afora

Mega empreendimentos

Divulgação

Comemorada em 02/07, a data busca celebrar os profissionais que, assim como a soldado
Bruna Toiller, dedicam o dia a dia para salvar vidas e prestar apoio à comunidade

Especial | 4

Alegação de interferência

Justiça suspende troca de conselheiros
do Vale dos Vinhedos feita pela prefeitura
Júlia Milani

Nesta edição, SERRANOSSA reúne histórias
recentes de talentos do município que
conquistaram oportunidades especiais, como é
o caso do praticante de Judô David de Arruda
Prates, selecionado para um intercâmbio aos
EUA, custeado pelo governo do Estado do RS

Geral | 12

Conforme decisão do juiz Paulo Meneghetti, prefeitura de Bento teria agido com o intuito
de aprovar projetos de megaempreendimentos. Gestão municipal afirma que irá recorrer

Geral | 3
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Doenças virais

Hospitais voltam a registrar aumento de internações
Eduarda Bucco
Nos últimos dias, o RS tem
registrado um aumento considerável de internações por doenças
virais, principalmente aquelas que
acometem o trato respiratório. O
Hospital Tacchini tem operado em
ocupação máxima na UTI há pelo
menos uma semana. Na quinta,
30/06, havia 15 pacientes internados em leitos SUS e 17 em leitos
privados, somando 32 internações
- uma lotação de 106% .
“Em adultos estamos tendo
casos, principalmente, de Influenza
e COVID-19, com menos gravidade que anteriormente, mas alguns
ainda precisando de internação
em UTI. Pacientes não vacinados
ou com doses de reforço atrasadas
estão apresentando quadros mais
graves”, comenta a infectologista do
Tacchini, Isabele Berti.
Em crianças, uma das maiores
preocupações continua sendo as

bronquiolites, causadas principalmente pelo vírus sincicial respiratório. “Mas também temos casos
de Influenza e COVID em crianças.
E algumas ainda não estão vacinadas por conta da faixa etária, então
temos que continuar nos cuidando
para proteger esse grupo”, ressalta
a médica.
Diante do aumento de casos
de síndromes respiratórias no Estado, o governo Estadual tem posto
em prática algumas ações de enfrentamento. Uma delas é o canal
de comunicação com a população,
uma parceria entre a secretaria
da Saúde (SES) e o TelessaúdeRS,
da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS). Por meio
do 0800-6453308, os gaúchos podem obter orientações sobre doenças respiratórias em crianças.
Ao entrar em contato por telefone
através do canal, a pessoa ouvirá
mensagem gravada com orienta-

Dia D de Doação de Sangue

ções e dúvidas frequentes. O serviço estará disponível 24h. Diferente
dos outros serviços de telemedicina oferecidos pela plataforma, que
são destinados a tirar dúvidas dos
profissionais da saúde, a teleorientação é aberta à população geral.
Sobre a busca de atendimentos, Isabele Berti recomenda que a
população somente se desloque ao
hospital quando o quadro estiver
se agravando. “Uma febre que não
passa, tosse e falta de ar associada,
queda de saturação, dor no peito e
desconforto ao respirar são alguns
dos sinais que indicam a necessidade de atendimento médico. Nas
crianças, os pais ou responsáveis
devem ir ao hospital quando elas
não estiverem conseguindo se alimentar ou ingerir água, quando
estiverem fazendo esforço na respiração, quando a febre não passar
ou quando já teve uma avaliação
pediatra e não teve resolução”.

Comunidade preenche todas as vagas para 4ª edição
A exemplo dos três primeiros
eventos, as inscrições para a 4ª
edição da Campanha de Doação de
Sangue de Bento Gonçalves estão
completamente preenchidas com
antecedência. O evento ocorre no
dia 06/07, na UBS Zona Sul, no Botafogo, ao lado da UPA 24h.
Em poucos dias, as 80 vagas
destinadas para doadores interessados em participar da edição foram preenchidas. Ainda há vagas
para o cadastro reserva, acionado
caso haja alguma desistência até o
dia do evento.
Aqueles que não conseguiram

realizar a inscrição a tempo para
essa edição, podem entrar em contato com a Agência Transfusional
do Tacchini pelo telefone (54) 3455
4151, manifestando a intenção
de participar do próximo evento.
Quando a data for definida, o hospital entrará em contato para verificar a disponibilidade.
A enfermeira líder da Agência
Transfusional, Ana Paula Lemos,
comemora o sucesso antecipado de
mais uma edição do Dia D. Contudo,
ela ressalta a importância do comparecimento de todos os inscritos
no dia da doação, já que nas pri-

meiras edições o índice de faltantes
foi de cerca de 15%. “Sabemos que
os imprevistos fazem parte da vida
e que mesmo querendo muito doar,
alguns dos inscritos vão precisar
faltar no dia. Ao mesmo tempo,
cada bolsa de sangue coletada pode
ser a diferença entre a vida e a morte de alguém. Por isso queremos
ocupar o máximo de vagas no Dia
D”, descreve.
A ação é realizada em parceria
entre prefeitura, Hospital Tacchini
e Hemocentro. No dia da doação a
Unidade de Saúde Zona Sul estará
fechada para atendimento.

Tempo resposta

Bento realiza licitação para aquisição
de motolâncias para o SAMU

Divulgação

Pregão ocorre
no dia 14/07.
Objetivo é comprar
duas motocicletas
adaptadas para
dar início aos
atendimentos
no SAMU
Eduarda Bucco
A prefeitura de Bento Gonçalves realizará no próximo dia
14/07, às 13h30, um pregão presencial para a aquisição de duas
motocicletas adaptadas para utilização no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A
licitação será realizada no auditório da secretaria municipal de Finanças, localizada na rua Osvaldo
Aranha, 1105, bairro Cidade Alta.
A expectativa é que, logo após a
aquisição dos equipamentos, seja
dado início aos atendimentos com
as chamadas “motolâncias”.
Os veículos serão utilizados
para atendimento rápido às ocorrências clínicas e traumáticas, a
fim de reduzir o tempo resposta,
principalmente nos casos em que
a magnitude das sequelas depende do rápido atendimento. A
estimativa é que as motolâncias
cheguem, em média, cerca de 3 a
5 minutos antes das ambulâncias.
Conforme a prefeitura, as
motolâncias serão acionadas nas
seguintes situações: Linha do Cui-

dado Cardiovascular, que inclui
dor torácica, suspeita de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio), taqui/
bradiarritmias e PCR; e Linha do
Cuidado Cerebrovascular, compreendendo síncope (desmaio)
não recuperada.
Durante o mês de maio, cinco
profissionais – técnicos de enfermagem e enfermeiros – do SAMU
realizaram capacitação em São Leopoldo, os quais deverão atuar nas
novas unidades.
Os editais e anexos da licitação estão disponíveis no site
www.bentogoncalves.rs.gov.br.
Mais informações sobre o pregão
podem ser obtidas pelo WhatsApp
(54) 3055-7438/7439.
NOVA SEDE DO SAMU
Em dezembro do ano passado, foi assinada a ordem de início de serviços para a construção
da nova sede do SAMU em Bento

Gonçalves, junto ao complexo
hospitalar de saúde, no bairro
Botafogo. No momento, conforme
informações da prefeitura, a obra
está na fase de concretagem das
fundações. Questionada sobre a
estimativa de término da construção, a assessoria de comunicação
da prefeitura afirmou não ter uma
data, já que o “cronograma pode
ser alterado devido às condições
climáticas”.
O valor da obra é de R$
1.530.090,00 e o pagamento de
parte do montante foi realizado
através da permuta por um terreno do município. O espaço de
425m² contará com área de estacionamento para seis ambulâncias, dois dormitórios de equipe
básica, um dormitório equipe de
avançada, banheiro e vestiário
masculino e feminino, cozinha e
refeitório, administrativo e sala de
treinamento.
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Educação
Megaempreendimentos
Falta de investimento em escolas no bairro Alegando interferência da prefeitura,
Caminhos da Eulália preocupa moradores Justiça suspende nomeação de

Lucas Marques
Uma escola infantil e uma
escola de ensino fundamental no
bairro Caminhos da Eulália é um
desejo antigo dos moradores, especialmente diante do expressivo
crescimento da população nos
últimos anos. Nesta semana, a reivindicação foi tema de um pedido
de informações feito pelo vereador
Marcos Barbosa (Republicanos)
ao Executivo. O documento, lido
na sessão da última segunda-feira,
27/06, questiona a prefeitura se há
planos para a construção de escolas no bairro. Após o recebimento,
o município tem o prazo de 15 dias
para responder a solicitação.
Na justificativa do pedido, Barbosa destaca que a falta de escolas
nos Caminhos da Eulália obriga
que os estudantes tenham que se
deslocar a outros bairros, o que demanda o pagamento de transporte
particular ou os riscos de atravessar a BR-470.
Para o presidente da comunidade, Rosano Luis Lemos, a demanda por escola é um problema que
vem trazendo transtornos às famí-

lias há muito tempo e já poderia ter
sido solucionado. “Tem área verde
para construir escola e creche. Os
pais dependem de vários bairros
para deixar as crianças e jovens”,
relata. Segundo ele, os estudantes
da Eulália acabam sendo matriculados em escolas do bairro São
Roque e até mesmo no bairro São
Francisco, cerca de 5,5km de distância de casa. “Criança pequena
ter que sair seis horas da manhã,
fica muito difícil para a família”,
destaca Lemos.
Outro morador do bairro também relata que a falta de escolas infantis municipais no bairro prejudica as famílias que mais precisam.
Ele conta que tem encontrado dificuldade para matricular o filho de
três anos próximo de casa. “Faz três
anos que estamos correndo atrás e
não conseguimos vaga para o nosso
filho. Nunca tem vaga no São João
[bairro mais próximo]”, afirma.
No momento, é a esposa dele que
tem ficado com a criança em casa,

o que a impede de trabalhar fora.
Uma alternativa são as vagas compradas pela prefeitura em escolas
particulares. Porém, de acordo com
o morador, o valor não é acessível.
“Não temos condições de pagar. Colocamos na ponta do lápis os custos
e passava de mil reais por mês”, diz.
De acordo com a secretária de
Educação do município, Adriane
Zorzi, a demanda dos moradores
está sendo analisada pela pasta.
Embora não tenha mencionado
nenhum projeto específico para o
bairro, ela destaca que investimentos recentes têm sido feitos pela
prefeitura na área da educação,
como a construção de novas escolas
nos bairros Zatt e Fátima, além de
parcerias com a iniciativa privada
na região norte. “Neste ano iniciamos uma parceria inovadora com
a UCS, que ampliou o número de
vagas oferecidas. Toda solicitação
é recebida e analisada por nossas
equipes, que verificam viabilidade
e necessidade da região”, afirma.

Google Maps

Comunidade tem
relatado também
as dificuldades
encontradas em
conseguir vagas em
escolas de outros
bairros

conselheiros do Vale dos Vinhedos
Conforme juiz
Paulo Meneghetti,
administração
pública teria
substituído membros
“com o intuito
de aprovar dois
projetos de grande
porte” no Vale dos
Vinhedos, o Bewine
e o Gramado Parks
Eduarda Bucco
O juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Bento Gonçalves, Paulo
Meneghetti, acatou na terça-feira,
28/06, a liminar solicitada pelo
Ministério Público em Ação Civil
Pública para suspender a troca de
membros do Conselho Distrital do
Vale dos Vinhedos, feita pela prefeitura de Bento. Conforme a decisão
do juiz, a administração pública teria agido “com o intuito de aprovar
dois projetos de grande porte a serem construídos no Vale dos Vinhedos”, o Bewine e o Gramado Parks.
Nos últimos meses, a prefeitura havia excluído os conselheiros
Vanja Hertcert e Delcio Maldotti,
nomeando, em seu lugar, Vanessa
Valduga e Edson Félix. O motivo, se-

Divulgação

gundo a ação, teria sido as irregularidades apresentadas pelos conselheiros em relação aos projetos dos
grandes empreendimentos, “tanto
em questões urbanísticas, quanto
ambientais, avanço em vinhedos, e
possíveis impactos sobre a paisagem e patrimônio histórico e cultural da região”, citou o juiz. “Ou seja,
a contrariedade aos projetos geraram impactos e descontentamento
no setor econômico e de empreendedores que objetivavam se instalar na cidade, e, com isso, fica evidenciada toda a pressão existente
para que houvesse a aprovação dos
referidos projetos pelo Conselho”.
Além de indicar interesses
por parte da prefeitura, o juiz indicou ter existido uma violação do
“princípio de legalidade”, tendo em
vista que os novos membros nomeados não teriam sido indicados
pelas entidades que compõem o
Conselho Distrital. “Observo que
os membros do Conselho Distrital são escolhidos pelas entidades
que o compõem, e, posteriormente,

submetidos à avaliação do chefe do
executivo para a respectiva nomeação”, explicou, afirmando que esse
processo não foi seguido, tendo em
vista que Vanessa e Edson não pertencem ao quadro de associados de
nenhuma entidade do Conselho.
Ainda conforme a decisão da
Justiça, a prefeitura teria alegado a
“falta injustificada a três reuniões
consecutivas” por parte dos membros afastados. Entretanto, conforme pontua o juiz, as ausências teriam, sim, sido justificadas. “Ainda
que essas justificativas pudessem
ser afastadas, teriam que ser apreciadas pelo Conselho Deliberativo e
não pelo Prefeito, em ato de ofício,
sem sequer observar justificativas”,
complementou.
Diante disso, o juiz determinou a suspensão das exclusões dos
então membros do Conselho, bem
como “os atos posteriores julgados pelo colegiado formado sem
a devida indicação e eleição, em
reuniões ocorridas em 04/05/22 e
06/06/22”. Também fica determinado que o município “se abstenha
de promover novas intervenções
de ofício na composição do Conselho Distrital do Vale dos Vinhedos, relacionadas aos membros da
sociedade civil, isto é, sem prévia
deliberação do Órgão a respeito ou
solicitação das entidades que estes
representam, sob pena de multa a
ser fixada pelo Juízo”. A prefeitura
afirma que entrará com recurso.
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Dia do Bombeiro

“Ser bombeira é uma decisão de
vida”, afirma soldado de Bento
Arquivo pessoal

Comemorado em
2 de julho, o Dia do
Bombeiro Brasileiro
busca homenagear
os profissionais que
arriscam as vidas
diariamente
Lucas Marques
A profissão de bombeiro pode
ser considerada uma das mais
arriscadas e perigosas. Porém, a
cada ação de salvamento ou de
controle de incêndios, a tarefa se
mostra necessária. Não é difícil
encontrar crianças e jovens que
sonham em um dia integrar o
Corpo de Bombeiros e realizar o
bem para a comunidade. No próximo sábado, 02/07, comemora-se o Dia do Bombeiro Brasileiro.
A data é uma forma de celebrar e
homenagear os profissionais que
salvam, arriscam suas vidas e inspiram muitas outras.
Uma dessas bravas profissionais é a soldado Bruna Toillier,
que, há cerca de três anos, exerce a
função. “Descobri a beleza da profissão depois de adulta, estudando
para concurso público e o afeto
pela labuta diária em ser bombeira
nasceu e criou raiz durante o curso de formação principalmente”,
destaca. Segundo ela, o dia a dia
na corporação e os atendimentos
diários provocam aprendizados e
exigem uma grande responsabili-

dade dos profissionais, afinal, em
muitos casos, eles estarão lidando
com pessoas em momento de extremo sofrimento. “Cada pessoa
auxiliada semeia a recompensa
aqui dentro”, diz.
Ser bombeiro é também estar
sempre alerta, pois, a qualquer momento, uma pessoa pode precisar
de socorro. Por menor que seja a
ocorrência, os bombeiros precisam
dar atenção e fazer o melhor possível. Segundo Bruna, a comunidade
conta com o profissionalismo de
cada um da corporação. “A sociedade espera que tu esteja sempre
pronto, e tu deve estar. Pronto
para uma ocorrência, pronto para
receber alguma criança no quartel, pronto para agir rapidamente
ao presenciar uma situação na tua
folga, pronto para mostrar que o
Corpo de Bombeiros é formado, sobretudo, de bons corações”, afirma.
Ao falar sobre a possibilidade de inspirar outras meninas e
mulheres a seguirem na profissão,
Bruna destaca que, atualmente,
12 meninas estão participando do
processo de formação no projeto

“Bombeiro Mirim”, o que representa metade da turma. Para a soldado, as possíveis futuras bombeiras
não deixam barato para nenhum
dos meninos. “Eu sou suspeita a falar porque meu orgulho por elas é
imenso, mas com coragem, bravura e conhecimento qualquer coisa
é possível para essas meninas, só
basta elas quererem”, afirma.
Mesmo com a evolução dos
tempos, algumas profissões,
como a de bombeiro, ainda são
marcadas pela masculinidade.
De acordo com pesquisa realizada pelo Corpo de Bombeiros
Militar do Rio Grande do Sul, em
2020, o Estado contava com 236
profissionais mulheres, sendo 8,6% do total (2.720). Para
Bruna, não importa o gênero da
pessoa na profissão, mas sim a
entrega e comprometimento.
Ser bombeira é ter condicionamento, estabilidade emocional,
força física e moral. “Os sentimentos despertados se baseiam
nisso, focar em ser a melhor
profissional que tenho condições”, conclui.

Relógio do Corpo Humano

Praça CEU passa contar
com Horto Medicinal
Desde 2021, a Praça CEU,
no bairro Ouro Verde, em Bento
Gonçalves, possui a Horta Comunitária, iniciativa que surgiu
para atender famílias, dentro dos
regramentos do Cadastro Único
e que frequentam o Centro de
Referência de Assistência Social
(CRAS). São atendidas também
entidades do município. Agora, o
espaço também passou a contar
com o Horto Medicinal: Relógio
do Corpo Humano, com o cultivo
de plantas medicinais referendadas pela ciência para a prevenção
e tratamento de doenças. O projeto faz parte do estágio curricular, do curso de Bacharelado em
Enfermagem da UNICNEC- BG,
desenvolvido pela acadêmica
Martina Caiane Henrich e que
está sendo realizado na Unidade
de Saúde Ouro Verde.
“Temos aqui 21 variedades
diferentes de chás, e eu fico muito
feliz de poder estar participando
do projeto. Os chás são tradicionais da medicina chinesa, ele já
vem pronto, sendo tudo científico. Nos baseamos na Emater do
RS para buscar as plantas. Foi
feito pensando na comunidade
desde o início. O espaço fica aberto para comunidade para quem
quiser vir visitar. Pretendemos
trabalhar com a comunidade e
incentivar o uso de plantas medicinais e culinária alternativa”,
ressalta Martina.
O uso de plantas medicinais

Divulgação

faz parte das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde
(Pics), inseridas na rede pública
desde o ano de 2006. “Esse projeto vem sendo pensado há tempo.
Neste ano o projeto foi crescendo,
e eu elaborei as atividades para
serem feitas. Uma delas é a oficina de chás e culinária saudável.
Com isso a nossa ideia é trabalhar
com os chás, sendo que cada um
tem um horário específico para
ser tomado. Todos estão identificados com o nome de cada planta e o horário sugerido para ser
tomado”, destaca a nutricionista
Nara Silveira.
O coordenador da Praça CEU,
Clóvis Prates, ressalta que o projeto traz benefícios a todos. “Para
nós é um momento muito especial, e é fantástico estarmos com
esse trabalho tão espetacular.
Realmente nos enche de orgulho
esse local, em que colocamos a
saúde em um espaço onde já temos a horta comunitária, sendo
um benefício para todos”, afirma.

Na quarta-feira, 28/06, o prefeito Diogo Segabinazzi Siqueira
e o vice-prefeito, Amarildo Lucatelli, estiveram visitando o Horto Medicinal. São 12 canteiros,
sendo que, em cada um, foram
plantadas ervas específicas como
alcachofra, tansagem, hortelã,
alecrim, funcho, malva, entre outras. As crianças da Escola Ouro
Verde também participaram da
visita e conheceram o projeto.
“Esse é um trabalho de sementinha, em que foi crescendo aos
poucos, e hoje temos um espaço
em que toda a comunidade pode
ocupar. Deixo os parabéns para
essa meninada que está aqui trabalhando e fazendo acontecer.
Temos que deixar uma marca
no município e deixar o mundo
melhor do que recebemos. Essa
horta é de primeiro mundo, e irá
facilitar para todo mundo, para
toda a comunidade que quiser
vir utilizar o espaço, e conhecer
sobre essa variedade de chás“, finaliza o prefeito.
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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: Família – Inventários – Indenizatória

Av. Saldanha Marinho | 435 | Ed. Solar | Sala 706
Centro I Bento Gonçalves |RS
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Saúde gestacional
Fisioterapeuta fala sobre a importância de acompanhamento
durante a gestação, no parto e no pós-parto
O tema também
foi pauta na última
sessão da Câmara de
Vereadores de Bento
Gonçalves
Lucas Marques
Durante a gestação, a estrutura do corpo da mulher passa por
diversas transformações para se
adaptar à chegada do bebê, o que
pode gerar dores e desconfortos
que duram até mesmo após o parto. Entre as alternativas para prevenir e amenizar os efeitos dessas
mudanças físicas, psicológicas e
hormonais, a fisioterapia tem estado cada vez mais presente na
rotina das mães. A fisioterapeuta
pélvica Priscilla Mosconi explica
que o profissional da fisioterapia
trabalha o corpo da gestante de
forma global. “A fisioterapia obstétrica consiste em preparar as mulheres para uma gestação, parto e
pós-parto mais tranquilos e saudáveis. Preparando o corpo para
as alterações biomecânicas e para
que possa desfrutar dessa fase da
vida com qualidade, conforto e segurança”, afirma a fisioterapeuta. O
tema também foi pauta na última
sessão da Câmara de Vereadores
de Bento Gonçalves, na segunda-feira, 27/06, quando foi aprovado, por maioria de votos, o projeto
que autoriza a presença dos profissionais de fisioterapia durante o
período de pré-parto, parto, e pós-

-parto, sempre que solicitado pela
parturiente.
Indicada para promover bem-estar e saúde à gestante, a fisioterapia pélvica atua no fortalecimento de músculos do assoalho
pélvico para manter a continência
urinária e fecal; na diminuição de
dores e desconfortos nas costelas
ou na lombar; na melhora da postura e da respiração; além da preparação do períneo para o parto.
“Gosto de salientar que a gestante
pode procurar a fisioterapia pélvica independente da via de parto
que escolher, pois a demanda gestacional é responsável por diversas disfunções”, enfatiza Priscilla.
Massagens, posturas que aliviam as dores das contrações, a
diminuição do tempo em trabalho
de parto, aumento da dilatação e
até técnicas para que a descida do
bebê seja mais tranquila são trabalhadas com antecedência pelos
fisioterapeutas. “Treinamos, ainda
em consultório, as posturas que
favorecem a saída do bebê e também evitam traumas ao períneo, e
a força que a gestante deve fazer
na hora do puxo espontâneo, ensinando a relaxar o canal através da
vocalização [voz]”, detalha.
Ao longo dos preparativos
para o parto, a fisioterapia também
marca presença para auxiliar a gestante a curtir a chegada do bebê e a
maternidade. “Ajudamos a reduzir
a dor das contrações, pois temos
meios não farmacológicos para aliviar, usando métodos como ‘TENS’,
uma corrente elétrica que produz

Arquivo pessoal

uma diminuição significativa da
dor, adiando a necessidade de uma
analgesia, e não tem efeitos prejudiciais”, explica a profissional.

PROJETO DE LEI
Aprovado na última sessão
da Câmara de Vereadores, por
maioria de votos, o projeto de lei
ordinária 43/2022, de autoria do
vereador David Da Rold (PP), dispõe sobre a autorização da presença de fisioterapeutas durante
o período de pré-parto, parto e
pós-parto, sempre que solicitados pela parturiente. Segundo o
autor da proposta, o objetivo do
projeto é “dar dignidade, tanto no
Pré-Natal quanto durante o parto,
como no pós-parto, justamente, no
intuito de não somente valorizar
os profissionais como também dar
as condições necessárias para as
gestantes que estão gerando vida”.
Sob a justificativa de que projeto contém vício de iniciativa, o
vereador Agostinho Petroli (MDB)
acompanhou o parecer desfavorável do Jurídico da Câmara e votou
contra. Segundo ele, mesmo válido,

o projeto interfere na iniciativa
privada e deveria ser de autoria
do Executivo. O segundo voto contrário foi do vereador Paco (PTB).
Para o autor do projeto, o argumento não faz sentido. “Existem outros
municípios que já aprovaram esse
projeto pela Câmara de Vereadores. A Câmara dos Deputados não
tem uma lei federal nesse sentido,
mas sim para as doulas”, destacou.
Aprovado com dois votos contrários, o projeto seguiu para sanção
ou veto do prefeito Diogo Siqueira.
Sobre a importância da iniciativa, Priscilla destaca que
esse é um desejo geral da comunidade de fisioterapeutas.
“Acredito tanto que a fisioterapia pode auxiliar na experiência
de parto dessa parturiente, que
a gente luta por isso, para que
todas as maternidades do Brasil
tenham acesso aos fisioterapeutas, que é um profissional da
saúde que presta este atendimento a mulher nesse momento tão especial. E tem um movimento no Brasil para que isso
aconteça”, finaliza.
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Especial

compromisso
25 de
e qualidade
SAVA anos no mercado de envase

Empresa bento-gonçalvense dispõe de uma ampla linha de equipamentos
para as mais diversas áreas da indústria de bebidas e alimentos

Divulgação
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Especial

SAVA

Fotos: arquivo SAVA

A empresa SAVA Equipamentos iniciou suas
atividades em 1997, com
os empresários Carlos Alberto Sanches e Valentin
Glanert, que sempre tiveram em sua essência o desejo de ir além e conduzir
o nome SAVA em novos
caminhos e possibilidades para o mercado.

Consolidada no ramo em que atua pela qualidade de seus produtos e serviços, a empresa
trabalha na fabricação de equipamentos, representação e assistência técnica no setor de
envase e atende com excelência e soluções inovadoras as exigências do mercado. Para isso, a
SAVA dispõe de uma ampla e moderna linha de
equipamentos para as mais diversas atividades
da indústria de bebidas e alimentos.

Por meio da venda de equipamentos e peças de reposição e de uma equipe especializada na assistência técnica, a empresa, que conquista novos clientes a cada dia, ainda oferece
soluções técnicas, projetos completos e um acompanhamento especializado nos produtos
marca SAVA e por ela representados.

Parabéns,
SAVA!

54

Gratos pela parceria,
parabenizamos a equipe

Sava pela belíssima
trajetória de 25 anos!

54 99609 0418
www.romanguinchos.com.br

25 anos de
uma história
inspiradora!
Parabéns
à equipe Sava!

Parabenizamos a Sava
pelos 25 ANOS de
profissionalismo
e competência!
Rua Artur Ziegler, 1000,
Licorsul, BG | 54 3452 4141

www.jatoarte.com
54 3454 1696
Douglas Caron | Eloir Arsego | Julio Cesar Lava

3701 4893

A equipe Migliavacca
orgulha-se por fazer
parte destes 25 anos
de sucesso!
Parabéns, Sava!
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Sócios da SAVA,
Valentin Glanert
e Carlos Alberto
Sanches

Fotos: Carlos Ben

Equipe da SAVA,
composta pelos
dois sócios
e por 43
colaboradores

Profissionalismo, espírito de equipe e conhecimento técnico fazem parte dos princípios da empresa, unidos a um quadro pessoal
experiente e com alto conhecimento técnico,
garantindo a qualidade e a credibilidade conquistadas ao longo desses anos.
Os produtos que carregam a marca SAVA
são exemplo maior do compromisso com o
mercado, já que o principal objetivo da empresa é a satisfação dos clientes. Mantendo essa
filosofia, todos os colaboradores não medem
esforços para atender com rapidez e eficiência,
mantendo o alto padrão de qualidade.

Neste ano a SAVA está
completando 25 anos
e agradece a todos os
clientes, amigos,
colaboradores e parceiros
que fazem parte dessa
história.

Estamos
orgulhosos
por fazermos
parte desta história
de sucesso
desde o início!
PARABÉNS, SAVA!

R. Antônio Martineli, 571 Licorsul, Bento Gonçalves
(54) 3451-1693

SAVA, PARABÉNS
PELOS 25 ANOS
DE HISTÓRIA!

F6CentroAutomotivo
54 3454 6835

54 3453 1045 | www.icomp.net.br

Parabéns à Sava Equipamentos

25 anos de
sucesso
Parabéns!
54 3055 0412
www.sulusinagem.com.br

Sentimo-nos honrados em fazer
parte desses 25 anos de história
Que nossa parceria se fortaleça
em cada novo ciclo

54 3452 8869 | nre@nre.com.br
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CURSO
GRÁTIS
DE COSTURA
INDUSTRIAL
VAGAS LIMITADAS

INÍCIO DAS AULAS: IMEDIATO
HORÁRIO: de segunda a sexta-feira,
das 7h às 12h e das 13h às 17h
REQUISITOS: vontade de aprender
a costurar e de ter uma profissão
Interessados devem enviar currículo para o e-mail
pessoal@gdom.com.br ou comparecer na Malhas G'Dom
(Rua Tietê, 568 B.Imigrante), de 2ª a 6ª feira em horário comercial.

FABIANE BELE CRO/RS: 19156.

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

54 3451 7773 | 3055 7774

www.casttini.com.br

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

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves

Rua 13 de Maio, 877, sala
602 | 6º andar do L'América
Shopping | 54 3454 1015

www.serranossa.com.br

Realizar o seu desejo de morar
bem é o nosso maior compromisso!
(54) 3055 2200 | 3055 4400

Rua Marques de Souza, 502 Sala 02
Bairro São Francisco
atendimento@imoveispontual.com.br
www.imoveispontual.com.br

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

EDITAL Nº 018/2022
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.
NOME
PAULA VERONA
LAÍS BURATTI
RISELLY KAROL PEREIRA SILVA
GABRIELA RESCH CHAVES
GRAZIELE FAVERO
THAINÁ ZANANDRÉA
EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE
PATRÍCIA VIEL
JULIANA MONTEIRO DA COSTA
VIVIANE DOMINGUES
ANDRÉ DA SILVA
MARCOS GAGLIATO
PEDRO KAERCHER

CARGO
Atendente de Creche
Atendente de Creche
Atendente de Creche
Atendente de Creche
Atendente de Creche
Monitor de Educação Básica
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Merendeira / Servente
Merendeira / Servente
Auxiliar de Serviços de Obras
Auxiliar de Serviços de Obras
Médico Comunitário

CLASSIFICAÇÃO
5º lugar
7º lugar
8º lugar
9º lugar
10º lugar
2º lugar
1º lugar
2º lugar
6º lugar
7º lugar
3º lugar
4º lugar
1º lugar

Monte Belo do Sul, 30 de junho de 2022.
ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal
EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA/LEILÃO E INTIMAÇÃO ON-LINE
DATA: 1ª Praça/Leilão: dia 20 de julho de 2022, às 10h.
2ª Praça/Leilão: dia 20 de julho de 2022, às 10h10.
LOCAL: Plataforma digital www.zaccariasleiloes.com.br.
VOLNEI ZACCARIAS, LEILOEIRO OFICIAL matrícula 151/99, devidamente autorizado pelo Exmo. (a) Sr. (a) Dr. (a) Juiz (a) da 2ª Vara do Trabalho de
Bento Gonçalves – RS - POSTO DA JT DE NOVA PRATA, FAZ SABER a todos quantos do presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que foi
autorizado a realizar o Leilão do (s) bem (ns) penhorado (s) no Processo nº: 0020492-69.2018.5.04.0511 que SAIONARA GLAUCIA SANTIN move contra
CRISTINA CAPELLARI E OUTROS (2), referente a: Bem: Aparelho de Vacuoterapia (dermovacuo), marca BrasilMed, nº série 0044/13, em bom estado
de conservação e funcionamento.. Avaliado em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 1.100,00 (um
mil e cem reais); PROCESSO nº 0021934-07.2017.5.04.0511 RECLAMANTE: JUNIOR DAIALA MENDES MARTINS move contra RECLAMADO:
OPF CONVENIÊNCIA LTDA - ME E OUTROS (3), referente a: Bem: Um veículo tipo motoneta, marca Sundown/Web 100, placa INS1071, CHASSIS
94J1XFBA77M041671, RENAVAM 913229245, ano/modelo 2007/2007, cor preta, a gasolina, sem chaves. Avaliado R$ 500,00 (quinhentos reais). Valor
mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 250,00; PROCESSO nº 0020354-71.2017.5.04.0371 RECLAMANTE: EDERSON DA SILVA move contra
RECLAMADO: ADÃO ALVES DE BORBA E OUTROS (2), referente à: Bem: Veículo da marca Volkswagen VW/Santana 2000 MI, PLACAS IGK-8675,
ano/modelo 1997/1997, cor vermelha, RENAVAM 00678293244, em regular estado. Avaliação em R$ 12.000,00 (doze mil reais). Valor mínimo para venda
em segundo leilão é de R$ 6.000,00; PROCESSO nº 0022633-32.2016.5.04.0511 RECLAMANTE: ANTONIO OTAVIANO BUENO DE SOUZA E
OUTROS (4) RECLAMADO: PATRICK DE SOUZA E OUTROS (2), referente a: Bem: Um automóvel CHEVROLET/CELTA 1.0L LT, placa IWF-7502,
ano/modelo 2014/2015, RENAVAM 001033283336, cor branca, com avarias no banco do motorista e na pintura. Avaliado R$ 34.000 (trinta e quatro mil
reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 17.000,00. Ônus: RENAJUD: Transferência: 2ª VT Bento Gonçalves/RS – Processo Judicial nº
00226142320165040512, Tribunal TRT04; 1ª VT Bento Gonçalves/RS – Processo Judicial 00226220320165040511, Tribunal TRT04; 1ª VT Bento
Gonçalves/RS – Processo Judicial nº 00226203320165040511, Tribunal TRT04; 1ª VT Bento Gonçalves/RS – Processo Judicial nº
00226247020165040511, Tribunal TRT04; Multas R$ 518,96; IPVA exercício 2021 em Dívida Ativa. Valor de R$ 711,36 e IPVA exercício 2022 pendente
de pagamento. Valor de R$ 922,91 e PROCESSO nº 0001386-97.2013.5.04.0511 Reclamante: Marina de Fatima Tubia Da Rosa E Outros (2) move contra
Reclamado: Restaurante Sabor Do Vale Ltda. - ME E OUTROS (4), referente a: Bens: LOTE 001 - 288 cadeiras de madeira com estofado no assento. Valor
unitário R$ 30,00. Avaliado em R$ 8.640,00 (oito mil seiscentos e quarenta reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 4.320,00. LOTE 002
- 45 mesas de madeira de quatro lugares. Valor unitário R$ 200,00; Avaliado em R$ 9.000,00 (nove mil reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão
é de R$ 4.500,00; LOTE 003 - 09 rechaut retangular, com tampa, de inox. Valor unitário R$ 165,00. Avaliado em R$ 1.485,00 (um mil quatrocentos e oitenta
e cinco reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 742,50; LOTE 004 - um balcão câmara fria, para salada, 2 e 1/2 portas, fabricado por
vinhedos refrigeração, necessita de revisão/reforma. Avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 250,00;
LOTE 005 - Uma geladeira comercial, 6 portas, fabricação vinhedos refrigeração. Necessita reforma nas portas. Avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 500,00; LOTE 006 - uma fritadeira elétrica, capacidade 30L. Avaliada em R$ 850,00 (oitocentos e
cinquenta reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 425,00; LOTE 007 - 03 balcões/mesa de inox industrial, com prateleira. Valor unitário
R$ 275,00. Avaliado em R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 412,50. LOTE 008 - dois fogões
industriais de 4 bocas. Valor unitário R$ 300,00. Avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 300,00;
LOTE 009 - uma câmara fria, fabricação vinhedos refrigeração, o bem se encontra com ferrugem, a muito tempo sem funcionamento. Necessita trocar o
motor e porta. Avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 350,00. LOTE 010 - duas pias de inox com
duas cubas, para pratos e panelas. Valor unitário R$ 900,00. Avaliado em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Valor mínimo para venda em segundo
leilão é de R$ 900,00; LOTE 011 - uma balança para pratos, marca Toledo. Avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais). Valor mínimo para venda em segundo
leilão é de R$ 100,00; LOTE 012 - uma balança marca Ramuza, 300kg. Avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais). Valor mínimo para venda em segundo
leilão é de R$ 350,00; LOTE 013 - um conjunto de pratos rasos, com aproximadamente 200 pratos. Valor unitário R$ 4,00. Avaliado em R$ 800,00
(oitocentos reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 400,00; LOTE 014 - um conjunto de talheres – facas, garfos, colheres- utensílios de
cozinha, facas, colheres, cubas, potes para sobremesa. Avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$
250,00. Valor Total das Avaliações é de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais). I- MODALIDADE: A hasta pública será exclusivamente on-line.
O Usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese.
Dos Lances: Sobrevindo lance nos 3 (três) minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial exclusivamente eletrônica, o horário de fechamento do
pregão será prorrogado em 3 (três) minutos para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances, conforme Resolução
236/2016 do CNJ. Os licitantes que desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site (www.zaccariasleiloes.com.br), efetuando o
cadastramento prévio. II- PRORROGAÇÃO: Não sendo possível o leilão de todos os bens constantes deste edital no dia designado, haverá continuação nos
dias úteis imediatamente subsequentes, sempre a partir das 10h, até que todos os bens descritos sejam apregoados, independente de nova publicação de edital.
CADASTRO: Os interessados em ofertar lances deverão se cadastrar previamente no site do Leiloeiro, aceitar os termos e condições informados e
encaminhar cópias dos seguintes documentos: I – Pessoa Física: RG, CPF e comprovante de endereço (certidão de casamento se casado for); II – Pessoa
Jurídica: Contrato Social, comprovante de endereço, documentos pessoais do sócio (RG e CPF) ou procuração com firma reconhecida da assinatura, ficando
o cadastro sujeito à conferência de identidade em banco de dados oficiais. Todas as regras estão disponíveis no edital completo na plataforma digital
www.zaccariasleiloes.com.br.Os incidentes pertinentes à hasta pública em si e atos dela decorrentes serão apreciados pelo Juiz Coordenador Divisão de
Inteligência, ao qual também competirá a análise dos casos omissos. Informações com o Leiloeiro Oficial Volnei Zaccarias, Matrícula 151/99, através do
site: www.zaccariasleiloes.com.br, telefone: (54) 3441 1902 – (54) 99612 1051 e e-mail: zaccarias@zaccariasleiloes.com.br.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 021/2022 - Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços na área de Arquitetura
e Urbanismo ao município de Santa Tereza/RS. Data de abertura:
19/07/2022, às 9h.
Santa Tereza/RS, 1º de julho de 2022.
Gisele Caumo
Prefeita Municipal
PREGÃO PRESENCIAL 008/2022
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO
PRESENCIAL”, tipo: menor preço global mensal. Objeto: Contratação de
empresa para a prestação de serviços de recebimento, tratamento e disposição
final de resíduos sólidos domiciliares orgânicos e rejeitos em aterro sanitário. O
início da sessão de disputa de preços será dia 12 de julho de 2022, às 9h (horário
de Brasília). Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site:
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. Informações adicionais pelo telefone:
(54) 3457 2053.
Monte Belo do Sul, 1º de julho de 2022.
ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022
O Município de Monte Belo do Sul torna público que estará recebendo, a partir
do dia 04.07.2022, no horário das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h, no
Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, documentação para
Credenciamento de interessados em prestar serviços de atendimentos especiais
(fisioterapia, psicóloga, terapia ocupacional, estimulação precoce,
fonoaudióloga, terapia aquática e equoterapia) para as crianças portadoras de
necessidades especiais do Município encaminhados por meio da Secretaria
Municipal da Saúde de Monte Belo do Sul. Edital e Anexos disponíveis no site:
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. Informações adicionais pelo telefone:
(54) 3457 2053.
Monte Belo do Sul, 1º de julho de 2022.
ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal

- CORTADOR DE ROUPAS
- 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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Mais de 50 itens
a preço único.

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,
sala 302, BG, RS

99665 2112

54
Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis, 155
Botafogo | Bento Gonçalves

ADVOGADA | OAB/RS 98.202

ADVOGADA | OAB/RS 110.426
TRABALHISTA • INSS • ALIMENTOS • DIVÓRCIOS
INVENTÁRIOS • CONTRATOS • CONSUMIDOR • COBRANÇAS

54 99959 9512 | 54 98435 7252
Rua Visconde de São Gabriel, 392, sala 72,
Edifício São Gabriel, Cidade Alta, BG | 54 3125 0759

LANÇAMENTO

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

Consulte valores

e condições

especiais

AMAROK EXTREME 3.0V6 DIESEL 2021
CIVIC 2.0 LXR AUTOMÁTICO
2014
COMPASS LONGITUDE 2.0 DIESEL 2019
FRONTIER 2.5 SV ATTACK DIESEL 2015
HILUX SW4 3.0 SRV 4x4
2013
HILUX CD SRV 3.0 AUTOMÁTICA 2014
HI CD LIMITED 4x4 DIESEL 2015
HILUX
PULSE 1.3 DRIVE AUTOMÁTICO 2022
RANGER 2.3 XLT CD GASOLINA 2017
SAVEIRO 1.6 CS TRENDLINE
2020
S10 HIGH COUNTRY CD 2.8 DIESEL 2021
STRADA CS 1.3 FREEDOM
2021
STRADA CD 1.3 FREEDOM
2022
TRACKER 1.2 PREMIER
2021
TRACKER LT 1.8 AUTOMÁTICA 2016
TORO RANCH 2.0 DIESEL
2022
HONDA/PCX 150 SPORT ABS 2021
HONDA/QUADRICICLO 420
0 KM
KAWAZAKI/Z400
2020

PRETA
CINZA
BRANCA
BRANCA
PRETA
PRATA
BRANCA
BRANCO
CINZA
VERMELHA
BRANCA
CINZA
PRATA
PRE
PRETA
BRANCA
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
ROTATIVA MECRUL 1,60 540 RPM

USADO
USADO
USADA
USADO
NOVO
NOVO
USADA
USA

AGRALE 5105 CABINADO
2015
AGRALE 575 4x4
2015
AGRALE 5075 4x4
2014
AGRALE 4230 4x4
2013
ANTONIOCARRAROMAJOR5800 2019
ANTONIOCARRAROTIGRONE 5800 2018
LANDINI 45 CV
2017
LS 65 CV CABINADO NOVO
2021
MASSEY FERGUSON 4707
NOVO
MASSEY FERGUSON 35 X
NEW HOLLAND TT55
NOVO
VALTRAA73FRUTEIRO237HORAS 2019
YANMAR SOLIS 80CV
NOVO
YANMAR SOLIS 26CV
NOVO
YANMAR 1145 4X4 1.500 HORAS 2014
YANMAR 1055 570 HORAS
2016
YANMAR 1055 4X4 3.200 HORAS 2010
MICROTRATORYANMAR 12 CV
2017
COM ENXADA ROTATIVA

VERMELHO
VERMELHO
PRATA
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
AZUL
AZUL
VERMELHO
AZUL
AMARELO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
BRANCO

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.
VENDO 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. Contato (54) 99981
3000 ou 98404 5302.
ALUGO pavilhão, com ótima localização,
no bairro Licorsul, com toda infraestrutura.
Contato (54) 99974 4444 ou 98404 5302.
VENDO 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.
VENDO terrenos no loteamento Encosta do
Sol, prontos para construir, financiamento
direto em até 70 vezes. Restam poucas
unidades. Avaliamos seu carro como parte
da entrada. Contato (54) 99981 3000 ou
3449 4444.

54 3449 4444

contato@pinusplac.com.br
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Bento-gonçalvenses em evidência

Adolescente de Bento é selecionado para
intercâmbio do Estado em Boston, nos EUA
Fotos: Divulgação

David de Arruda Prates,
de 16 anos, praticante
de Judô, foi um dos oito
selecionados em todo
o RS para o programa
Sports Diplomacy
– Esporte para a
Mudança Social
Eduarda Bucco
O comprometimento, a disciplina, o talento e a liderança do
jovem David de Arruda Prates
foram determinantes para sua
seleção em uma iniciativa inédita
do governo do Rio Grande do Sul.
O bento-gonçalvense de 16 anos
está entre os oito jovens selecionados no Estado para participar
de um intercâmbio em Boston, nos
Estados Unidos, do dia 22 de julho
ao dia 04 de agosto.
O programa Sports Diplomacy
– Esporte para a Mudança Social,
foi lançado pelo governador Ranolfo Vieira Júnior na segunda-feira, 27/06, no Palácio Piratini.
Em parceria com o consulado dos
Estados Unidos em Porto Alegre, a
ação proporcionará a viagem aos
EUA para oito jovens gaúchos, de
16 a 18 anos, praticantes de artes
marciais e integrantes de projetos
sociais.
“Vai ser uma grande oportunidade. Quando recebi o itinerário da viagem, eu chorava. Vai ser
um sonho realizado, representar

minha cidade, meu Estado e meu
país”, relata o jovem.
David pratica judô desde os
seis anos de idade. Ele conta que
o esporte o ajudou na fala e na timidez, o transformando em uma
pessoa mais segura de si. Desde
então, já participou de diversos
campeonatos Brasil afora. Atualmente, após alguns anos parado,
ele retomou a prática na Praça
CEU, no bairro Ouro Verde. “O
esporte muda vidas e mudou a
minha também. Me ajudou a me
comunicar melhor com as pessoas. E agora me trouxe essa oportunidade tão especial”, comemora o
adolescente.
Conforme o Estado, o programa busca realizar uma troca entre
as culturas, utilizando o esporte
como catalisador de mudanças sociais para a população jovem. “Tenho certeza que será um momento
ímpar na vida de todos. Uma experiência positiva que vocês cer-

ção firmado, foi possível agilizar
a emissão dos passaportes dos
jovens junto à Superintendência
Regional do Rio Grande do Sul do
Departamento de Polícia Federal
– SRRS/DPF. As despesas para
a emissão dos passaportes dos
jovens foram custeadas com recursos do Programa de Incentivo
ao Aparelhamento da Segurança
Pública – PISEG/RS, decorrentes do Fundo Comunitário Pró-Segurança.
SELEÇÃO DOS JOVENS
A Central Única das Favelas
(Cufa) também é parceira e colaborou na seleção dos oito jovens
que representam as regiões do
Estado. “Todos os escolhidos têm
perfil de liderança. Eles são incríveis e representam não só a si,
mas todas as suas comunidades.
Nosso trabalho na Cufa é mostrar
a periferia como parte da solução,
não do problema. Que eles sejam
os primeiros a fazer esta ponte”,
disse Paulo Daniel Santos, um dos
coordenadores da Cufa no RS.
Cinco adultos vão acompanhar o grupo: dois representantes
da Cufa, duas servidoras da equipe
do RS Seguro e uma professora e
tradutora da língua inglesa da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (Ufrgs).
Os intercambistas selecionados são moradores de cidades
priorizadas pelo RS Seguro, como
é o caso de David, de Bento.

tamente vão transmitir para suas
comunidades. Desejo, do fundo do
coração, que aproveitem ao máximo esta viagem”, disse o governador Ranolfo.
A parceria integra os programas RS Seguro e o Sport for Social
Change Program (SSC), o qual é
financiado pelo Escritório de Assuntos Educacionais e Culturais do
Departamento de Estado dos EUA.
Conforme o cônsul-geral
dos EUA em Porto Alegre, Shane
Christensen, o projeto é pioneiro no Brasil. “Temos histórico de
apoiar intercâmbios, porém, esta
é a primeira vez que a missão diplomática dos EUA promove esta
ação com um órgão de Segurança
Pública brasileiro. Quando recebemos a proposta do Governo do
RS, apoiamos de imediato, porque
queremos colaborar para tornar
este sonho conjunto em realidade”, disse.
Com o acordo de coopera-

Cris Tomasini lança
novo clipe “Livramento”
A talentosa cantora e compositora de Bento Gonçalves Cris
Tomasini lançou, nesta semana,
seu mais novo clipe: “Livramento”. A música animada e bem
humorada conta com animação
e ilustração da artista Brenda
Macedo, que tem conquistado o
público com desenhos divertidos e engraçados.
O clipe pode ser acessado
no Youtube da cantora (Cris
Tomasini) ou no Instagram (@
cristomasini).
Cris começou a cantar profissionalmente em 2001. Por

muitos anos, seguiu carreira em
uma dupla, mas desde 2016 embarcou em carreira solo. Natural
de Bento Gonçalves, a cantora
morou no Rio de Janeiro e em
São Paulo de 2013 a 2018, onde
participou de diversos shows e
gravou novas músicas, entre elas
o novo sucesso “Livramento”.
Com o novo lançamento, a
também advogada faz história
como o primeiro clipe sertanejo
em animação e ilustração.
Acompanhe o trabalho da
cantora bento-gonçalvense pelo
Instagram @cristomasini.

Menino é convidado para teste no Real Cantora pop de Bento abrirá show
Madrid, mas família precisa de ajuda de Luisa Sonza em Porto Alegre

O talento do pequeno apaixonado por futebol Emanuel Vitória da Silva, de apenas sete anos,
já tem chamado atenção mundo
afora. Incentivado pelo pai Silvio
Alves da Silva, o menino bento-gonçalvense tem praticado o esporte desde pequeninho, ingressando na escolinha de futebol do
Clube Esportivo aos seis anos e
tendo uma breve passagem, também, pelo Clube Juventude, de
Caxias do Sul. Desde então, tem
disputado alguns campeonatos e
atraído olhares de profissionais
do exterior.
Há alguns meses, um dos
olheiros do time espanhol Real
Madrid entrou em contato com a
família do menino. “Ele ficou admirado pelo talento e disciplina
do Emanuel. No começo meu marido pensou que fosse um trote,
depois o contato se tornou mais
frequente”, relata a mãe Losleine
Vitória.
Após algumas trocas de men-

Arquivo pessoal

Emanuel Vitória da
Silva, de apenas sete
anos, participará
de seleção para
atuar nas categorias
de base do time
espanhol, mas família
precisa arrecadar
valores para custear
a viagem e a estada
na Espanha

sagens e ligações, Emanuel foi
convidado a fazer um teste no clube. Entretanto, o Real Madrid não
pode assinar um contrato com o
menino antes dos 16 anos. Isso
significa que todas as despesas
da viagem e da permanência na
Espanha devem ser arcadas pela
família. “Meu marido conversou
comigo e, de início, eu não dava
muita bola. Mas aí comecei a me
dar conta que o negócio era sério
mesmo. A ficha começou a cair”,
conta a mãe.
Decididos a não deixar essa
oportunidade passar, os pais de
Emanuel começaram a se mobilizar, incentivados por familiares
e amigos, para arrecadar os valores necessários. A família fez uma
rifa, criou uma vaquinha on-line
e tem disponibilizado uma chave

PIX (54 999486833) para que a
comunidade possa auxiliar nesse desafio. “Estamos na luta para
conseguirmos o valor. Toda ajuda
será muito bem-vinda”, afirma
Losleine.
O teste do pequeno Emanuel
está marcado para 20/08. No início, pai e mãe acompanharão o pequeno na Espanha. Caso o menino
passe nos testes, a ideia é que Losleine continue com o filho no país
europeu, e o pai retorne para o
Brasil. “Mas tudo vai depender de
quando chegarmos lá”, comenta.
Quem puder ajudar a família a
realizar o sonho do pequeno Emanuel, pode doar qualquer valor
pelo PIX 54 999486833 (Losleine
Vitória), pela Vakinha ou adquirir
uma rifa. O contato é o mesmo da
chave PIX: 54 99948.6833.

A bento-gonçalvense Marjoriê Buffon, mais conhecida pelo
seu nome artístico Marjorie Elisa, dará um importante passo
em sua carreira musical em julho. Ela foi convidada para abrir
o show de uma das maiores
cantoras pop do Brasil da atualidade, Luisa Sonza, no Pepsi On
Stage, em Porto Alegre. O show
será realizado no dia 16/07 e
os ingressos estão sendo comercializados pelo aplicativo
Symplä.
“A palavra é: gratidão. Abrir
o show da maior cantora pop do
Brasil da atualidade e da minha
maior ídola e musa inspiradora
de todo o meu trabalho como
artista. Eu e toda minha equipe estamos preparando um
showzaço para vocês curtirem
enquanto aguardam a diva @
luisasonza”, escreveu a artista
em suas redes sociais.
A gaúcha Marjorie Elisa vem
rompendo barreiras da carreira independente. Seus hits já
somam 109.487 mil streams,
72,194 mil ouvintes e 64 países
somente na plataforma Spotify.
Vem crescendo em redes sociais
como o TikTok, com 150 mil
seguidores e milhões de visualizações. Os videoclipes ganham
força no YouTube com 151,7 mil
visualizações em 2021, com direito a estreia no canal de televisão Musicbox Brazil.
A cantora é multinstrumentista e lança covers tocando uma
diversidade de instrumentos.

Agência Voy

Os feats já fazem parte de seu
sucesso e contam com cantores e músicos nacionais e internacionais, como o DJ Fredi
Chernobyl (banda Comunidade
Nin-Jitsu), Ahmed Ezz (Egito),
Sorack’fu (México), entre outros
cantores do Rio de Janeiro, São
Paulo e Belo Horizonte (tiktoker
DJ Mano Julin). O produtor
musical dos seus últimos hits,
Hadockhouse, tem estrada na
Kondzilla e Globo. A perspectiva
para o futuro é continuar conquistando território e alçar voo.
Marjorie conta ao SERRANOSSA que sempre foi ligada
às artes (Ballet, Dança de Rua e
Dança do Ventre). Aos 11 anos,
deu aulas de Dança do Ventre
e aos 12 ingressou em um trio
de meninas como baterista – a
banda Cherry Taste. Ao longo

de sua carreira, participou de
diversos festivais em Bento,
conquistando o primeiro patrocínio logo em sua primeira
participação.
Aos 15 anos, a artista conta
que aprendeu a tocar saxofone
junto ao maestro Alves Rossatto,
da banda marcial Marialves. “Sempre fui baterista em bandas de
rock, em Bento e depois em Porto
Alegre, onde fiz diversas apresentações em casas de shows da cidade e no [bar] Opinião”, conta.
Mas foi em 2019 que Marjorie iniciou sua carreira como
cantora, compositora e produtora, alcançando notoriedade
em plataformas de streaming e
nas redes sociais.
A carreira da cantora pode
ser acompanhada pelo seu Instagram (@marjorielisa.br).
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Faça uma especialização
em Enoturismo

Com o objetivo de desenvolver profissionais para o setor enoturístico a fim de
produzir resultados sustentáveis, possibilitando às empresas sucesso econômico/
financeiro e geração de diferenciais humanos e sociais, a UCS Bento promove o curso
de pós-graduação em Enoturismo.
O curso é destinado aos portadores de
diploma de curso superior em Hotelaria,
Enologia, Turismo e Gastronomia, além de
outros cursos afins, como Nutrição, Administração, dentre outros, bem como profissionais, graduados em curso superior, de
empreendimentos turísticos, seja em restaurantes, hotéis, parques, vinícolas, e/ou
outros setores.
A previsão de início é para agosto de
2022, com aulas semanais, segundas e
terças-feiras, das 19h30 às 22h30, via plataforma Google Meet.
Faça como milhares de alunos e profissionais 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.

Mega Ação EAD UCS

Chegou a hora de investir em você! É isso
mesmo!
Só a UCS oferece 80%
de desconto na primeira
mensalidade e ainda
pode oferecer 40% de
desconto no semestre.
Mas atenção! A condição não é válida para
Biblioteconomia,
Formação Pedagógica e programa de 2ª Licenciatura UCS.

Informe-se e inscreva-se em
ead.ucs.br/mega-acao

Transfira seus estudos
para a UCS

Que tal transferir seus estudos para uma das universidades mais bem conceituadas do Brasil? Faça como
milhares de alunos e venha para a UCS, com 50% de desconto!!! É isso mesmo!
O processo é simples e tem início com a análise prévia das disciplinas que você já cursou. Para iniciar o
processo, você precisará apenas de cópia da Carteira de Identidade, cópia do CPF e Histórico Escolar original
completo emitido pela Instituição de origem.
Com a apresentação desses documentos, nossas equipes farão um estudo sobre as disciplinas as quais você
será dispensado e, em seguida, entraremos em contato para apresentarmos o resultado do Aproveitamento de
Estudos. A oferta não é válida para o curso de Medicina.

Mais informações, acesse o
QR-CODE abaixo ou o site
www.ucs.br/site/estudenaucs/transferencias/

Mestrado em Educação
com inscrições abertas

A UCS Bento está com as inscrições abertas para o Processo
Seletivo do Mestrado Acadêmico
em Educação. Os interessados
deverão se inscrever até 15 de
agosto.
Focado em suas linhas de
pesquisa “História e Filosofia
da Educação” e “Educação, Linguagem e Tecnologia”, tem como
público-alvo: licenciados ou
graduados de diferentes áreas
do conhecimento, com interesse
em formação como pesquisadores do campo educacional.
Os candidatos que são
egressos da UCS terão um desconto de 30% sobre o valor da
inscrição.

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

Vestibular UCS:

prova on-line todas as segundas e quintas
Aproveite as inúmeras oportunidades
de ingressar numa das melhores universidades do Brasil e reconhecida internacionalmente: a UCS. Na UCS você conta com a
segurança de integrar uma instituição com
mais de 50 anos de experiência aliada a
uma visão moderna, dinâmica e inovadora
de formação profissional e humana.
Com mais de 100 mil pessoas formadas, a UCS tem como missão fundamental
contribuir com a realização de propósitos
de vida. Seja o protagonista da sua história:
estude na UCS!
As provas são realizadas todas as segundas e quintas, com prova de redação
on-line; ou o aproveitamento da nota da
prova de redação de Vestibulares anteriores da UCS (de 2017 a 2022) ou no Enem
(de 2016 a 2021).
Confira os cursos oferecidos no Campus Bento: Administração; Arquitetura e
Urbanismo; Ciência da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Comércio Internacional; Design; Direito; Educação Física; Engenharia Civil; Engenharia de
Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia
Mecânica; Farmácia; Fisioterapia; Gestão
Comercial; Nutrição; Pedagogia; Processos
Gerenciais e Psicologia

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

Segunda
Licenciatura
em EAD

Que tal aproveitar mais
essa oportunidade que a
UCS oferece para você?
Isso mesmo! Cursar uma
segunda licenciatura, e na
modalidade EAD.

Informe-se em www.ucs.br/site/estudenaucs/segundalicenciatura/

Podem se candidatar
titulares de diploma de
Licenciatura concluída na
UCS ou em outras Instituições de Ensino Superior
devidamente credenciadas
pelo MEC.
São oferecidos os cursos de Ciências Biológicas,
Computação,
Filosofia,
Física, Geografia, História,
Letras Espanhol, Letras
Inglês, Letras Português,
Letras Libras, Matemática,
Pedagogia e Química.
As inscrições vão até
28 de julho para início das
aulas em 1º de agosto.
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Cruzadas | Respostas na página 6
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Duas
formas de
narrativa,
uma infantil e outra
bíblica

© Revistas COQUETEL

Antiga civilização
mexicana
Familiar Constância;
(abrev.) frequência

Obra de
Mário de
Andrade
Tiro (gíria)

Orifício
da pele
Transfere
(poderes)

Longe;
distante

Prover do
necessário
Período de
100 anos
Formato da
cantoneira
Ordena

Figura da
área de
trabalho
(Inform.)

Que causa
grande
surpresa

Sete Erros | Respostas na página 6

Toma
providências
Cópias de
contratos
Papai, em
inglês
Tela inicial
do DVD
Suave;
macia

Determinei
o tamanho
Infecção
dentária (pl.)

Nando
Reis, cantor de
"Sou Dela"
Aqui, em
espanhol
Espécie
de leque
Alexandre
Nero, ator
paranaense

A terra
preparada
para o
plantio
Como se
destacou
Maomé

O filho
de Homer
Simpson
Possuir

Líquido
amargo
do fígado

Consoantes
de "tosa"
Decifra
(um texto)
Tempero de
churrascos

Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Fase de conquistas. Na relação, evite atitudes autoritárias. Na paquera,
aposte no seu charme e simpatia para
envolver.
Touro – 21/04 a 20/05
Assuntos de família terão prioridade.
No amor, você vai querer segurança,
mas pode balançar por paixão proibida.
Gêmeos – 21/05 a 20/06
No trabalho, boa fase para apresentar
projetos e acordos. Atração por colega pode ficar irresistível. A dois, bom
papo.
Câncer – 21/06 a 21/07
Boa fase para conseguir um aumento
ou promoção. Na paquera, você será
exigente nas escolhas. A dois, controle
o ciúme.

Solução

Expediente

Leão – 22/07 a 22/08
No trabalho, irá explorar mais os
seus talentos. Namoro a distância
exige paciência. A dois, valorize o
companheirismo.
Virgem – 23/08 a 22/09
Chance de resolver um problema que
há tempos preocupa. Na paquera, esbanjará sensualidade. A dois, valorize a
cumplicidade.
Libra – 23/09 a 22/10
Investir em parcerias será uma ótima
opção. Não se assuste se uma amizade
virar namoro. Evite interferências na
relação.
Escorpião – 23/10 a 21/11
Atenção às oportunidades. Atração
por colega poderá ser intensa, cuidado com fofocas. A dois, aposte na
F
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MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 1
Lightyear
Animação, livre, 105 minutos.
Diariamente, 13h40 e 16h, dublado.
Minions 2 – A origem de Gru
Animação, 10 anos, 88 minutos.
Sábado e domingo, 18h, dublado.
Terça e quarta, 19h, dublado.
Top Gun - Maverick
Ação, 12 anos, 131 minutos.
Sexta, 18h, dublado.
Sábado, segunda e terça, 21h, dublado.
Quarta, 21h, legendado.
Jurassic World: Domínio
Aventura, 12 anos, 147 minutos.
Segunda, 18h, dublado.
Sexta, 21h, dublado.
Domingo, 21h, legendado.
MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Minions 2 – A origem de Gru
Animação, 10 anos, 88 minutos.
Diariamente, 13h40, 16h, 18h30 e 20h40,
dublado.
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MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 1
Minions 2 – A origem de Gru
Animação, 10 anos, 88 minutos.
Diariamente, 13h40, 16h, 18h30 e 20h40,
dublado.
MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 2
Top Gun - Maverick
Ação, 12 anos, 131 minutos.
Sexta, domingo e terça, 18h, dublado.
Sábado, segunda e quarta, 21h, dublado.
Jurassic World: Domínio
Aventura, 12 anos, 147 minutos.
Diariamente, 15h, dublado.
Sábado, segunda e quarta, 18h, dublado.
Sexta, domingo e terça, 21h, dublado.
MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3
Lightyear
Animação, livre, 105 minutos.
Diariamente, 13h40 e 16h, dublado.
Sexta, domingo e segunda, 19h30, dublado.
Minions 2 – A origem de Gru
Animação, 10 anos, 88 minutos.
Sábado, terça e quarta, 19h30, dublado.

Charge

3/acá — dad. 4/bart — menu — teco. 6/asteca. 7/profeta. 9/macunaíma.

Programação de 01/07 a 06/07

sensualidade.
Sagitário – 22/11 a 21/12
Sorte, criatividade e simpatia serão
seus trunfos. Sucesso na paquera, com
chance de se apaixonar. Evite o ciúme.
Capricórnio – 22/12 a 20/01
Bom dia para você colocar em prática
as mudanças que deseja. No amor, a
fase promete muita sensualidade e
atração.
Aquário – 21/01 a 19/02
Some forças e invista na troca de ideias.
Na paquera, aumenta o desejo de encontrar sua alma gêmea. Namoro pode
ficar sério.
Peixes – 20/02 a 20/03
Evite emprestar dinheiro ou negociar
com amigos. Pode buscar segurança
no amor, mas não abuse das cobranças.

Circulação: semanal, às sextas-feiras
Endereço: rua 13 de Maio, 877/602
(L’América Shopping), bairro São Bento,
Bento Gonçalves
Contato: (54) 3454 1015
Tiragem: 10.000 exemplares
Direção: Diogo Zanetti
Repórteres: Eduarda Bucco e Lucas
Marques
Criação: Júlia Milani
Revisão: Jose Maia Alves
E-mails de contato:
redacao@serranossa.com.br
comercial@serranossa.com.br
financeiro@serranossa.com.br
Acompanhe on-line:
www.serranossa.com.br
Facebook: SERRANOSSA
Instagram: jornalserranossa
Twitter: @serranossa
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Energia Solar

Senac Bento Gonçalves

Divulgação

Do coração do Rio Grande do Sul, Retomada do Turismo na Serra
surge a Parceria que Bento merece! aumenta demanda por profissionais
Uma marca comprometida com a geração de energia e parcerias! qualificados na Gastronomia

Diretamente do coração do
Rio Grande do Sul, a Parceria
Solar foi fundada pelo casal de
empresários Rodrigo Corrêa e
Jaqueline Corrêa, que escolheram a cidade de Santa Maria para
inaugurar e ser sede da primeira
loja. O negócio, de origem familiar, nasceu em um escritório de
16m², sendo o primeiro passo
para a construção do sonho de
seus fundadores — uma empresa especializada em geração de
energia solar fotovoltaica.
Movidos pela energia que
advém das parcerias, em apenas
quatro anos, o crescimento da

Parceria Solar foi exponencial: ao
consolidar projetos fotovoltaicos
de norte a sul do Brasil, houve a
expansão em sete estados, atendendo mais de 300 municípios
brasileiros.
Com um know-how de +4000
projetos fotovoltaicos, a Parceria Solar desenvolve soluções
personalizadas para todos os
segmentos: residenciais, industriais, comerciais e rurais, o que
é otimizado, sobretudo, pela expertise do setor de engenharia
e dos equipamentos da marca
WEG. Além de prezar por inovações tecnológicas que geram

eficiência energética, a Parceria
Solar está comprometida com a
preservação do meio ambiente e
com a sustentabilidade, aliando a
isso, sua imersão no universo da
eletromobilidade.
Com a intenção de abraçar
seu maior parceiro — o cliente —
, a empresa proporciona uma experiência de excelência no quesito
atendimento e pós-venda, o que
se vê através do plano PS+, que
oferta serviços exclusivos como
monitoramento,
manutenção
periódica e limpeza dos módulos fotovoltaicos. Nessa direção,
a Parceria Solar chega em Bento
Gonçalves com o compromisso
de ser a parceira que oferece aos
bento-gonçalvenses a conexão
com um amanhã mais tecnológico, sustentável e econômico!
Quer saber mais? Acesse o
nosso site ou entre em contato pelo telefone 3705 1661 ou
WhatsApp 99708 9010!

54 99145 0365
/academia.lamerica
phantomlamerica
www.phantomlamerica.com.br

Divulgação

De acordo com dados da Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves, mais de 277 mil pessoas
visitaram a Capital Brasileira do
Vinho no primeiro trimestre deste ano, indicando que, em 2022,
o número de visitantes pode superar 1,5 milhão de pessoas. Para
quem quer aproveitar as inúmeras possibilidades do setor gastronômico que se expande com a movimentação no Turismo, o Senac
Bento Gonçalves abriu inscrições
para o curso de Técnicas e Culinárias da Cozinha Profissional, que
inicia em 12 de julho.
Com 300 horas, o curso é

divido em três momentos principais: o aprendizado do pré-preparo dos ingredientes para as
produções culinárias; a realização
de cocções (cozimentos) em produções culinárias e a preparação
e apresentação das produções.
De forma mais específica, o aluno
aprende, durante o curso, técnicas como de corte de carne, aves,
pescados e estrutura dos animais;
técnicas para harmonizar pratos
respeitando princípios estéticos,
precificação de produtos, entre
outras. As aulas da formação acontecem de terça a quinta-feira, das
9h às 12h.

DESAFIOS DO SETOR
De acordo com o docente
do curso Gustavo Bonfiglio, o
mercado da Gastronomia está
ficando cada vez mais exigente,
portanto, o papel do cozinheiro é zelar por fazer um serviço
de qualidade. Ainda segundo
Bonfiglio, há uma infinidade de
estabelecimentos abrindo ou
crescendo na região de Bento.
“Estamos com uma demanda
de mão de obra gigantesca, mas
também com uma escassez de
profissionais qualificados. Os
estabelecimentos estão em busca de recursos humanos com
conhecimentos sólidos, pessoas
nas quais o contratante possa
confiar e que vistam a camisa da
empresa”, observa.
A diretora do Senac Bento,
Rosangela Jardim, também salienta que a escola, inaugurada
em abril deste ano, dispõe de
uma estrutura e equipamentos
modernos, prontos para preparar os alunos para os desafios.
“Além disso, nosso corpo docente atua em estabelecimentos
gastronômicos da região e traz
para a sala de aula essa experiência prática e de como trilhar
um caminho profissional de sucesso na área”, destaca.
Mais informações sobre o
curso podem ser obtidas pelo site
senacrs.com.br/bento ou pelo
WhatsApp (54) 99255 7649.

Previsão do tempo

Trajetória de sucesso

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

SAVA completa 25 anos de compromisso
e qualidade no mercado de envase
EDIÇÃO 868
Sexta-feira,
1ª de julho de 2022

Negócios | 7, 8 e 9

02/07

01/07

5º
21º
Sol o dia todo, sem nuvens
no céu, com aumento da
nebulosidade à noite.

11º
24º
Sol e muitas nuvens à tarde.
À noite ocorrem pancadas
de chuva.

03/07

14º
23º
Sol com muitas nuvens. Períodos
de céu nublado com chuva.
À noite, tempo fica firme.

Conscientização

AAECO faz campanha para descarte correto de medicamentos
Até 2025, todas as
farmácias deverão
disponibilizar um
coletor para descarte
de medicamentos
pela população.
Já materiais
perfurocortantes,
como seringas,
devem ser
descartados em
hospitais ou unidades
de saúde
Eduarda Bucco
Apenas neste ano, a Associação Ativista Ecológica (AAECO) recebeu duas denúncias de descarte
incorreto de materiais perfurocortantes, como seringas e agulhas.
Em uma delas, foram encontradas
três ‘bombonas’ de cinco litros,
contendo seringas e algodões com
sangue. Aliado a essas denúncias,
a associação tem recebido diversas
dúvidas quanto ao descarte, também, de medicamentos.
Diante disso, a AAECO decidiu

lançar uma campanha para conscientizar a comunidade quanto ao
descarte correto desses resíduos.
Em relação aos materiais perfurocortantes e provenientes de curativos feitos em casa, por exemplo, a
recomendação é que sejam levados
para hospitais ou unidades de saúde. Essas instituições são responsáveis pelo descarte correto desses
itens. “É muito comum ter vários
desses materiais para descarte.
Pessoas com diabetes, por exemplo, que precisam aplicar insulina
diariamente. Pessoas acamadas,
ou que sofreram acidente, que
precisam fazer curativos em casa.
Então esses materiais precisam ser
levados para as UBSs ou para os
hospitais. Eles possuem um coletor
de resíduos infectantes, que são encaminhados para incineração”, explica o secretário-geral da AAECO,
Gilnei Rigotto.
Já os medicamentos devem
ser deixados em coletores disponíveis, de modo geral, em farmácias
e drogarias. A disponibilização do
coletor faz parte da lei da logística
reversa, nº 12.305. Em 2020, o decreto 10.388 regulamentou o sistema de logística reversa de medicamentos domiciliares, prevendo que
todas as farmácias possuam um
coletor à disposição da população.

Divulgação

Medicamentos não vencidos
Onde doar?

Por meio desta nova legislação,
os estabelecimentos de municípios
com 500 mil habitantes, ou mais,
teriam dois anos para se adequar
à exigência. Para os municípios de
100 mil habitantes, o prazo é de
cinco anos, se encerrando em 2025,
o que inclui Bento Gonçalves.
Mesmo assim, a AAECO tem
constatado que várias redes de
farmácias já têm se adiantando.
“Apesar de ainda ter um tempo
para que os estabelecimentos se
adequem, temos que começar a
educar a população e alertar os
farmacêuticos agora”, ressalta Gilnei. “Como incentivo, temos visitado as farmácias que já possuem
os coletores para parabenizá-las e
para divulgarmos nas nossas redes
sociais”, conta.
O levantamento feito pela AA-

ECO é constante e já identificou, até
o fechamento desta edição [30/06],
pelo menos 15 farmácias com coletores. “É importante ressaltar que
as pessoas devem levar apenas o
frasco ou a cartela de medicamentos, não a embalagem e a bula. Essas devem ser descartadas normalmente no lixo reciclável comum”,
informa Gilnei.
Em relação aos medicamentos
de uso veterinário, a recomendação
é que a população faça contato com
petshops ou clínicas veterinárias
para saber se o estabelecimento
pode receber o material.
O descarte correto desses resíduos, conforme frisa a AAECO,
é essencial para evitar a contaminação do solo, dos rios, córregos
e, consequentemente, da água que
bebemos.

Os medicamentos não vencidos, ainda passíveis de
uso, podem ser repassados a outras pessoas. Em Bento
Gonçalves, uma das iniciativas que contempla essas doações é a farmácia solidária, localizada no Centro Espírita
Nossa Casa (rua João Italvino Poletto, 235, Planalto). O
espaço atende às quintas à tarde, das 14h às 17h, e aos
sábados, das 9h às 11h30.
Conforme a coordenação da farmácia, são doados
cerca de 300 mil comprimidos ao ano, e mais de 10 mil
frascos. “Separamos todo lixo reciclável. São 12 sacos de
100 litros mês de papel, e também separamos os blisters”,
comenta a coordenadora, Marli Scotton.
Por lá, os remédios vencidos também são descartados corretamente. Além de atender a população local,
a farmácia do Nossa Casa realiza troca de medicações
com todas as farmácias solidárias do Estado, “evitando o
vencimento e favorecendo quem precisa”, complementa
Marli. A criação dessas farmácias no RS foi uma iniciativa
da deputada estadual Fran Somensi.
Para os medicamentos de uso veterinário, o brechó Bicho Carente, localizado na rua Dante Larentis, 185, bairro
Cidade Alta, recebe doações para encaminhamento a
ONGs, protetoras de animais independentes e famílias
de baixa renda no município.

