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Iniciativa leva literatura e acolhimento 
para pessoas em situação de rua em Bento

“Sou Visível” é promovido pela Biblioteca Municipal Castro Alves e busca proporcionar um 
momento de paz, cultura e trocas entre os frequentadores da Casa de Passagem e CREAS

Outdoor de Bolsonaro é 
retirado da BR-470 após 
determinação da Justiça

Propaganda política

Política | 6

Decisão partiu da juíza eleitoral Romani 
Terezinha Bortolas Dalcin, após pedido 
liminar do Ministério Público Eleitoral (MPE)

Adriana e Heitor, de 6 anos, inspiraram um ao 
outro para criar história para toda a família, 
que fala sobre amizades e descobertas 

Na Casa de Passagem

Rald, o Robô

Mãe e filho apaixonados 
por literatura lançam livro 
escrito com muito afeto

Geral | 12

Na Centenário

Skatistas e Poder Público 
projetam nova pista, mais 
moderna e atualizada

Estrutura atual apresenta diversas avarias e 
estaria desatualizada em relação ao cenário 
da modalidade no país e no mundo

Esporte | 9

Bruno MarconiArquivo pessoal

Lucas Marques

Homicídios têm redução de 
55% no primeiro semestre

Levantamento

Segurança | 7

Até o momento, Bento registrou nove 
assassinatos em 2022, contra 20 no 
mesmo período do ano passado

Projeto busca evitar 
doenças como obesidade e 
pressão alta em estudantes

Saúde na Escola

Saúde | 3

Secretarias de Saúde e Educação realizam 
palestras e ações a fim de conscientizar e 
prevenir problemas cada vez mais comuns 
em crianças e adolescentes

Erica Fiorin
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Lucas Marques

Bento dá início a nova fase de obras 
no Complexo Hospitalar de Saúde

Hospital público

Durante visita técnica 
realizada na manhã 
de terça-feira, 05/07, 
prefeitura assinou 
ordem de início 
de serviços para 
construção de novos 
andares de internação 
do bloco cirúrgico e de 
usina fotovoltaica

Eduarda Bucco
A finalização do Complexo 

Hospitalar de Saúde, no bairro Bo-
tafogo, foi e continua sendo uma 
das principais demandas da comu-
nidade bento-gonçalvense. Ao lon-
go dos últimos anos, a prefeitura 
inaugurou novas estruturas dentro 
do complexo, que hoje conta com a 
UPA 24h (com 40 leitos), Centro de 
Especialidades Odontológicas, La-
boratório de Patologia e Análises 
Clínicas e Raio-X. Nesta terça-feira, 
05/07, o Poder Público deu início 
a uma nova fase de obras no local.

Durante visita técnica de auto-
ridades com a presença da impren-
sa, foi assinada a ordem de início 
de serviço para a construção do 
3º, 4º e do 5º andar de internação 
no bloco cirúrgico, no valor de R$ 
3.168.740,56. Também foi assina-
do o início da etapa de construção 
da usina fotovoltaica, que será res-

ponsável por abastecer o Comple-
xo Hospitalar. A obra terá custo de 
R$ 1.024.920,00. Conforme a admi-
nistração pública, as novas etapas 
devem ter início nos próximos dias.

Ainda durante a oportunidade, 
foi entregue, oficialmente, a nova 
estrutura da Farmácia Pública, que 
atende cerca de 500 pacientes por 
dia. “Temos remédio de uso contí-
nuo, antibióticos, antidepressivos, 
insulina… uma grande gama de 
medicamentos que muitas pessoas 
precisam para o seu dia a dia”, res-
saltou o prefeito Diogo Siqueira. 
“Toda [nova estrutura da] farmácia 
foi pensada em acessibilidade. Em 
facilidade para o cidadão. Era um 
espaço pequeno, apertado. Ficava 
difícil para a comunidade e para os 
funcionários”, recordou.

Seguem em andamento as 
obras do Bloco Cirúrgico, elevador 
e nova sede do SAMU. No bloco 
cirúrgico, estão sendo finalizadas 
as salas de recuperação e os leitos 
de enfermaria. No total, o espaço 
contará com oito salas cirúrgicas, 
15 leitos de recuperação e 100 
leitos de enfermaria. “Todas essas 
obras que vimos aqui, o recurso já 
está empenhado e guardado. Não 
precisamos buscar recursos para 
finalizar. Temos dinheiro próprio. 
Esperamos que até o fim do ano 
esteja tudo pronto para já darmos 
início às cirurgias”, disse Siqueira.

Já a nova base do SAMU, no 
valor de R$ 1.227.902,96, deverá 
reduzir em cerca de um minuto 

o deslocamento de ambulâncias 
– tempo crucial para salvar vi-
das. Isso porque a estrutura está 
sendo construída próximo à rua, 
com acesso direto à via, para fa-
cilitar a saída das ambulâncias. 
Atualmente, os profissionais pre-
cisam sair pela estrutura do anti-
go Hospital Galassi e ainda cruzar 
o estacionamento para acessar a 
rua. O novo espaço está na fase de 
fundações e contará com estacio-
namento para ambulâncias, refei-
tório, salas para os profissionais, 
entre outras melhorias.

Os próximos passos serão a 
construção de 20 leitos de UTI, 
em cima do bloco cirúrgico, com 
recursos do governo do Estado 
(Avançar na Saúde) e um centro 
de imagens. “Iniciaremos com ci-
rurgias de média complexidade, 
integrando todas as especialida-
des e, depois que tivermos os lei-
tos de UTI, poderemos ampliar a 

complexidade dos atendimentos. 
A ideia é avançar em cardiologia e 
oftalmologia, na alta complexida-
de”, explicou a secretária de Saúde, 
Tatiane Fiorio.

Enquanto isso, a prefeitura 
segue mantendo os convênios com 
os hospitais São Pedro, de Garibal-
di, e São Carlos, de Farroupilha, a 
fim de continuar reduzindo a fila 
de espera para cirurgias eletivas 
no município. Ao entrar em total 
funcionamento, a expectativa é 
que o Complexo Hospitalar de Saú-
de possa atender toda a demanda 
do município e, ainda, se tornar re-
ferência para a região. Atualmen-
te, cerca de cinco mil pacientes 
ainda aguardam procedimentos 
em Bento. “Sabemos que temos 
muitos problemas, muitos pontos 
a melhorar. Mas estamos subindo, 
degrau por degrau, um passo por 
vez, melhorando a cada dia”, decla-
rou a secretária.

A quarta edição da Campanha 
de Doação de Sangue de Bento 
Gonçalves trouxe mais um saldo 
importante para a saúde da região. 
Dados extraoficiais divulgados pelo 
Hospital Tacchini na quinta-feira, 
07/07, apontam que cerca de 65 
bolsas foram coletadas durante a 
ação, realizada na quarta, 06/07, 
na unidade básica de saúde Zona 
Sul, junto à UPA 24h, no bairro Bo-
tafogo. 

Assim como nas primeiras 
edições, as inscrições para o 4º Dia 
D de Doação de Sangue foram pre-
enchidas em poucos dias. No total, 
80 moradores se inscreveram para 

Solidariedade
4ª edição do Dia D 
de Doação de Sangue em 
Bento termina com saldo de 
mais de 60 bolsas coletadas

participar da edição. Entretanto, 
houve faltantes, pessoas que não 
passaram na entrevista e, ainda, 
moradores que estavam com algum 
problema de saúde como ferratina 
alta, por exemplo. As coletas de 
sangue em Bento Gonçalves eram 
uma demanda antiga da comuni-
dade, que queria ajudar a abastecer 
os estoques do Hemocentro regio-
nal, mas não conseguiam se deslo-
car até Caxias do Sul. Dessa forma, 
a prefeitura, o Tacchini e o Hemo-
centro, em parceria, decidiram pro-
mover ações regulares de doação 
de sangue, que tiveram início em 
setembro do ano passado.

Exames do SUS passam 
a ser disponibilizados on-line

Agilidade

Nesta semana a comunida-
de de Bento Gonçalves passou a 
contar com uma plataforma on-
-line para acesso aos resultados 
de exames realizados pelo SUS. 
Agora, o cidadão pode visualizar 
e imprimir o seu exame sem pre-
cisar se deslocar de casa. O aces-
so está disponível por meio do 
link https://gmus.bentogoncal-
ves.rs.gov.br/consultapaciente.

No Laboratório de Patologia 

e Análises Clínicas são realizados 
exames, como hemograma, coles-
terol, triglicerídeos, entre outros. 

O acesso é feito por meio do 
CPF, cartão SUS e data de nasci-
mento. No local, também pode 
ser verificada fila de espera para 
consultas e vacinas. No site do 
Município basta clicar no ban-
ner “Resultado Exames” para 
ser direcionado para a página de 
consulta.
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Projeto vai em busca de estudantes 
com problemas de saúde direto nas escolas

Saúde + educação

“Programa Saúde na 
Escola” promove desde 
aferição de pressão, 
até testes como 
audiometria, além de 
palestras informativas 
aos estudantes

Lucas Marques
As secretarias de Saúde e de 

Educação de Bento Gonçalves 
têm feito um trabalho interse-
torial com o “Programa Saúde 
na Escola” (PSE) desde 2011. 
A proposta conta com profis-
sionais da saúde que visitam 
escolas municipais e estaduais. 
Ao adentrar o ambiente esco-
lar, a equipe realiza uma série 
de procedimentos de saúde e 
conscientização com estudantes 
a partir do 6º ano. Atualmente, 
o PSE abrange 43 escolas, sendo 
14 municipais de Ensino Funda-
mental, 8 escolas de Ensino Fun-
damental e Médio, e 21 Escolas 
Municipais de Educação Infantil. 
O PSE foi criado, originalmente, 
pelos ministérios da Educação e 
da Saúde, em 2007.

De acordo com Erica Fiorin, 
atual coordenadora do PSE, a 
iniciativa trabalha com diversas 
ações que vão desde alimen-
tação saudável e prevenção 
da obesidade até saúde bucal, 
de saúde auditiva e ocular até 
prevenção ao uso de drogas, 
do direito sexual e reprodutivo 

até o combate a doenças sexu-
almente transmissíveis (DSTs). 
Segundo a coordenadora, uma 
equipe preparada atua de forma 
efetiva no projeto. “As ações de 
Educação em Saúde são reali-
zadas tanto por profissionais de 
saúde como pelo professor, e os 
temas são definidos conforme a 
realidade e necessidade de cada 
território”, afirma.

O combate a doenças como 
obesidade e diabetes tem sido 
um dos principais focos do PSE. 
Segundo Érica, é comum ver 
cada vez mais estudantes che-
gando à obesidade infantil. “As 
alterações mais frequentemente 
observadas nas avaliações são o 

excesso de peso em crianças na 
idade escolar e a alteração da 
pressão arterial em adolescen-
tes”, detalha. Quando uma crian-
ça ou adolescente é identificada 
com sobrepeso e apresenta alte-
ração nos testes, a equipe faz o 
encaminhamento para a unidade 
de saúde mais próxima de casa.

A família também é incluí-
da no processo para dar segui-
mento ao tratamento adequado. 
Mesmo a escola avisando a uni-
dade de saúde e essa avisando 
as famílias, muitos não compar-
tilham dentro de casa sobre a 
necessidade de tratamento. Para 
Erica, o projeto ajuda a aproxi-
mar a equipe de saúde dos estu-

Erica Fiorin
dantes, já que, pela faixa etária, 
não são frequentadores de UBSs 
ou ESFs.

DOENÇAS DO SÉCULO
Obesidade, pressão alta, de-

pressão e ansiedade são algu-
mas das doenças mais comuns 
em crianças e adolescentes na 
atualidade. Na visão de Erica, as 
causas podem ter vários fatores 
e a pandemia da covid-19 tem 
colaborado no agravamento. No 
caso do sobre peso infantil, a 
má alimentação ajuda e muito 
na piora dos casos. “A obesidade 
é uma condição complexa, in-
fluenciada pela genética, inges-
tão alimentar, nível de atividade 
física e fatores do ambiente físi-
co e social. O ambiente alimentar 
atual é amplamente favorável ao 
consumo de alimentos e bebidas 
ultraprocessados, de baixa qua-
lidade nutricional”, destaca.

As facilitações alimentares 
apresentadas pelos alimentos 
processados e o ambiente que 
elas criam exploram as vulne-
rabilidades biológicas, psicoló-
gicas, sociais e econômicas das 
crianças e adolescentes.

De acordo com Erica, o avan-
ço tecnológico também mudou 
outro ponto importante na vida 
dos jovens: as formas de se en-
treter. Mesmo sendo válido, o 
excesso de tempo na frente de 
celular, televisão e computador 
prejudica o organismo devido à 
falta de exercícios físicos ou de-
mais atividades de movimento.

Mutirão de vacinação 
de adultos ocorre neste 
sábado em Bento

Unidade central

Neste sábado, 09/07, a 
secretaria da Saúde de Bento 
Gonçalves realiza mais um mu-
tirão de vacinação, desta vez 
para adultos, acima de 18 anos. 
Das 9h às 14h, serão aplicadas 
as vacinas contra COVID-19, In-
fluenza e aquelas do calendário 
vacinal, na Unidade Central. É 
necessário apresentar carteira 

de vacinação.
No último sábado, 02/07, 

foi a vez das crianças e jovens 
de 05 a 17 anos, que puderam 
receber as vacinas contra CO-
VID-19, Influenza e também 
aquelas do calendário vacinal, 
nas unidades Central e Centro 
de Referência Materno Infantil 
(CRMI).

Bento atualiza zoneamento escolar
A prefeitura de Bento Gon-

çalves publicou nesta segunda-
-feira, 04/07, um decreto que 
trata sobre o novo zoneamento 
escolar do município. O decreto 
número 11494/2022, conside-
ra o artigo 211 da Constituição 
Federal de 1988, o qual divide 
as responsabilidades educacio-
nais em: Ensino Fundamental e 
Educação Infantil (atuação dos 
municípios); e Ensino Funda-
mental e Médio (atuação dos 
Estados).

A nova legislação visa atu-
alizar e modernizar o sistema 
de zoneamento escolar. A partir 
do decreto, a população pode 
consultar a qual zoneamento 
faz parte diretamente pela in-
ternet. Os links estão separados 
por escolas municipais infantis 
(creches – berçário e maternal), 
escolas de Jardim A e Jardim B, e 
escolas de Ensino Fundamental, 

de 1º a 9º ano. O acesso pode ser 
feito pelo site do SERRANOSSA: 
www.serranossa.com.br/bento-
-atualiza-zoneamento-escolar-
-que-pode-ser-consultado-pela-
-internet/.

De acordo com o decreto, o 
zoneamento escolar tem o ob-
jetivo de “garantir o acesso e a 
permanência dos alunos na es-
cola do Município mais próxima 
de sua residência; organizar o 
Transporte Escolar; e possibili-
tar maior segurança aos alunos, 
evitando que eles façam um per-
curso maior que o necessário 
até a unidade escolar”. 

Os critérios para delimitar 
os zoneamentos de cada escola 
são: localização da escola; prio-
rização para que o zoneamento 
não ultrapasse 1,5 km raio a 
partir da localização da escola; 
e respeito aos limites do zonea-
mento das escolas estaduais.

Sistema digital
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UPA 24h de Bento irá integrar 
projeto do Ministério da Saúde 
e Hospital Sírio-Libanês

A Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) de Bento Gon-
çalves, localizada no bairro 
Botafogo, foi selecionada pelo 
Ministério da Saúde, em parce-
ria com o Hospital Sírio-Liba-
nês, um dos principais hospitais 
do Brasil, para participar do 
projeto “Capacitação para Iden-
tificação e Tratamento Precoce 
da Sepse”. O espaço está entre 
as 42 unidades selecionadas, do 
total de 270 UPAs do país.

A Sepse é um conjunto de 
manifestações graves em todo o 
organismo produzidas por uma 
infecção que, popularmente, é 
conhecida como infecção gene-
ralizada. Os profissionais irão 

Seleção

participar de capacitação para 
identificar e tratar precocemen-
te a Sepse, e implementação de 
melhorias nos processos que 
permitam aos profissionais de 
saúde identificar o paciente que 
chega até a UPA 24h com Sepse.

A secretária de saúde, Ta-
tiane Misturini Fiorio, destacou 
o pioneirismo da ação. “Estar 
entre as 42 unidades escolhidas 
para a implantação deste pro-
jeto é muito importante. Sendo 
o reconhecimento do trabalho 
realizado pela nossa equipe. Te-
remos profissionais ainda mais 
qualificados e preparados para 
o atendimento da população”, 
disse.

Eduarda Bucco/Arquivo SERRANOSSA

Pesquisa revela que brasileiros reduziram em 
45% o número de relações sexuais na pandemia

Comportamento

Entre os internautas 
de todas as regiões 
do Brasil entrevistados 
pelo instituto Datafolha 
apenas 22% disseram 
que houve aumento

Lucas Marques
Recente pesquisa divulgada 

pelo instituto Datafolha, em parce-
ria com a startup Omens, mostrou 
que a pandemia da covid-19 tam-
bém acabou mexendo com os hábi-
tos sexuais da população brasilei-
ra. Entre os internautas de todas as 
regiões do país que responderam 
ao questionário, 45% afirmaram 
que tiveram redução no número 
de relações sexuais. Já 33% disse-
ram que a frequência ficou igual e 
para 22% elas até chegaram a au-
mentar. Já no campo da paquera, 
para 41% dos entrevistados o uso 
de aplicativos de relacionamento 
diminuiu, sendo que 42% disse-
ram que continuaram no mesmo 
padrão anterior à pandemia e 17% 
registraram aumento.

Na visão de Samuel Rodrigues, 
de 33 anos, as informações da pes-
quisa fazem sentido. No caso dele, 
que é solteiro, a pandemia limitou 
o contato e exigiu cuidados a mais. 
Além disso, as incertezas do futuro 
também podem ter influenciado. 
“Acho que quando a gente está pre-
ocupado com o dia de amanhã, as 
relações sexuais no presente não 
parecem tanto prioridade”, opina.

Para a sexóloga e terapeuta de 

Reprodução/Internet

casais Mariana Galuppo, no início 
da pandemia, o sexo foi visto por 
muitos como uma forma de lidar 
com o tempo ocioso, mas isso logo 
mudou. “Com o passar do tempo, o 
medo e as inseguranças causadas 
tanto pelo vírus quanto por suas 
consequências sociais acabaram 
afetando a saúde mental individual 
e consequentemente as interações 
e as respostas sexuais”, pontua.

Segundo sex coach e palestran-
te motivacional da Serra gaúcha 
Bru Zanardy, o estresse e a ansie-
dade que muitas pessoas desenvol-
veram durante a pandemia podem 
ter influenciado para as quedas. 
Os tabus que envolvem o autoco-
nhecimento feminino também são 
apontados como prejudiciais no 
caso das mulheres. “Acredito que 
o público feminino sofreu mais por 
ter menos contato com a masturba-
ção, toque, e conhecimento do seu 
próprio corpo. Os homens têm a 
masturbação como algo normal, já 
as mulheres, não”, destaca. 

É UMA TENDÊNCIA?
Em pesquisa divulgada pela 

Revista TPM, a sociedade do Japão é 
um dos exemplos onde as relações 
sexuais estão sofrendo mudanças 
expressivas. Dados mostram que 
jovens nascidos entre as décadas 
de 1980 e 2000 vêm perdendo in-
teresse em relacionamentos e sexo. 
Cerca de 70% deles estão solteiros, 
mais de 40% são virgens e 35% 
vivem sozinhos. Essa ação tem até 
nome: sekkusu shinai shokogun, 
que vem sendo chamada de síndro-

me do celibato. 
Com relação aos brasileiros, 

embora não haja algo semelhante 
ao Japão, os números da pesquisa 
do Datafolha revelam que os in-
teresses também mudaram. Para 
a sex coach, é preciso entender 
que fazer sexo também está rela-
cionado com o bem-estar pessoal 
e com a liberação de hormônios 
que fazem bem ao organismo, 
como a ocitocina. “A questão de 
perder o interesse no sexo é uma 
questão de prioridade. Precisa-

mos retomar nossa vida e o sexo 
é vida”, ressalta.

 Já a sexóloga Mariana alerta 
que as mudanças nas práticas sexu-
ais podem até se tornar permanen-
tes quando não se tem um olhar 
para isso. “Para uma retomada da 
vida sexual de modo mais saudável, 
o importante é se reconectar com 
aquilo que te estimula, tanto em 
relação à autoestimulação quanto 
na interação com outras pessoas e 
estar aberto a conversar e experi-
mentar”, finaliza. 
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Mais uma

Lucas Marques
Na segunda-feira, 04/07, após 

denúncias de supostas irregulari-
dades em uma escavação localizada 
em um terreno na Linha Leopoldi-
na, a equipe de Fiscalização e Li-
cenciamento da Secretaria do Meio 
Ambiente (SMMAM) esteve no 
local. A PATRAM também acompa-
nhou a ação. Segundo a Prefeitura 
de Bento, constatou-se a execução 
de canalização de curso de água, 
em desconformidade com a licença 
emitida pela SMMAM, em junho de 
2021. A mesma obra já havia sido 
autuada em agosto de 2021 por 
corte irregular de vegetação.

Em ofício encaminhado à Pro-
motoria de Justiça, a Associação 
Ativista Ecológica (AAECO) des-
taca que denúncias por parte de 
moradores da localidade são anti-
gas, de pelo menos um ano atrás. 
De acordo com os denunciantes, o 
processo de canalização não teria 
necessidade de acontecer, visto a 
boa qualidade da água. Segundo 
licença emitida pela SMMAM e as-
sinada pelo ex-secretário de Meio 

Obra com irregularidades ambientais é 
embargada pela prefeitura na Leopoldina
De acordo com o 
Executivo, constatou-
se a execução de 
canalização de 
curso de água em 
desconformidade com 
a licença emitida pela 
SMMAM, em junho 
de 2021

Ambiente, Claudiomiro Laurindo 
Dias, a canalização tem uma exten-
são de 46 metros. 

Gilnei Rigotto, secretário-geral 
da AAECO, destaca a forma rápi-
da de agir que a promotoria está 
tendo nesses casos, mas critica a 
frequência de obras embargadas 
em Bento, principalmente, por es-
tarem agredindo o meio ambiente. 
“É necessário que os órgãos de fis-
calização estejam mais atentos. As 
reclamações com o atraso nas suas 
atuações estão sendo muito critica-
das pela sociedade”, disse.

Para Rigotto também preo-
cupam as ações feitas pelo Poder 

Público após um embargo. Ele afir-
ma que não é só o pagamento de 
multa que irá resolver o problema, 
é necessário que seja considerada 
a recuperação daquele espaço já 
afetado. “Isso chama Projeto de Re-
cuperação de Áreas Degradadas ou 
Alteradas, o PRAD”. O documento é 
um instrumento de planejamento 
das ações necessárias visando à 
recuperação da vegetação nativa, 
o qual deve apresentar o diagnós-
tico ambiental da área degradada 
ou alterada, os métodos e técnicas 
a serem utilizados e prever crono-
grama de implantação e monitora-
mento das ações.

Fotos: Arquivo pessoal

Juíza Eleitoral determina retirada de 
outdoor com imagem de Bolsonaro 
às margens da BR-470, em Bento

Divulgação “ilícita”

Na última segunda-feira, 
04/07, ao acolher pedido liminar 
do Ministério Público Eleitoral 
(MPE) assinado pelo promotor 
Alécio Silveira Nogueira, a juíza 
eleitoral Romani Terezinha Bor-
tolas Dalcin determinou a retira-
da de um outdoor com a foto do 
presidente Jair Bolsonaro instala-
do próximo ao trevo de acesso à 
BR-470, no bairro Santa Rita, em 
Bento Gonçalves. Os responsáveis 
pela instalação foram notificados 
e fizeram a remoção da imagem na 
manhã da terça-feira, 05/07.

O pedido alegou que é irregu-
lar a presença do outdoor com a 
imagem do pré-candidato à reelei-
ção, junto ao slogan da campanha 
anterior – “Brasil acima de tudo, 
Deus acima de todos!” – e pediu a 
notificação dos responsáveis para 
remover o outdoor, no prazo de 24 
horas, sob pena de incorrerem no 
crime de desobediência previsto 
no artigo 347 do Código Eleitoral. 
O MPE requereu também que, em 
caso de descumprimento, fosse de-
terminada a retirada por terceiros, 
cobrando os custos dos responsá-
veis, dos contratantes e dos bene-
ficiários em solidariedade.

Na decisão, que classifica a pu-
blicação como divulgação de “can-
didatura extemporânea” e “ilícita”, 
além de determinar liminarmente 
a retirada do outdoor no prazo de 
24h, a juíza destacou que embora 
não possa julgar e punir as infra-

ções e regras quanto à propagan-
da eleitoral, é possível exercer o 
poder de polícia no cumprimento 
do que pede o Ministério Público 
Eleitoral. “Os fatos trazidos ao co-
nhecimento desta Justiça Eleitoral, 
acompanhados de comprovação 
por meio fotográfico, estão a exigir 
o exercício do poder de polícia por 
este Juízo para fazer cessar a práti-
ca ilegal (retirada do material), no 
caso, a realização de propaganda 
eleitoral antecipada, em formato 
não permitido pela legislação elei-
toral (outdoor)”, diz o texto.

A juíza argumenta que o “ou-
tdoor apresenta pedido explícito 
de voto, na medida em que promo-
ve a recandidatura do atual Pre-
sidente da República, e também 
pré-candidato a presidente, Jair 
Messias Bolsonaro, indicando a 

realização de propaganda eleitoral 
extemporânea”, afirma, destacan-
do que a propaganda eleitoral so-
mente é permitida após o dia 15 de 
agosto do ano da eleição.

Além disso, a decisão ressalta 
que o meio de publicação, o ou-
tdoor, também foi considerado 
irregular, uma vez que o art. 39, 
§ 8º, da Lei n.º 9.504/97 veda 
a divulgação de candidatos por 
esse meio. Diante da denúncia, a 
juíza eleitoral determinou a noti-
ficação dos responsáveis, para, no 
prazo de 24 horas, remover o ou-
tdoor sob pena de incorrer no cri-
me de desobediência previsto no 
artigo 347 do Código Eleitoral. A 
decisão também foi encaminhada 
à Procuradoria Regional Eleitoral 
para adoção das medidas aplicá-
veis ao caso.

Diogo Zanetti/SERRANOSSA
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Segurança

Eduarda Bucco
Assim como no restante do 

Rio Grande do Sul, Bento Gon-
çalves também tem apresentado 
redução nos índices de crimes 
contra a vida neste ano. Após um 
aumento dos homicídios regis-
trados em todo o ano passado, 
saltando de 25 para 38 entre 
2020 e 2021, neste ano os índi-
ces voltaram a cair. Pelo menos 
é o que aponta o levantamento 
parcial do ano. 

Foram nove assassinatos re-
gistrados no primeiro semestre 
de 2022 em Bento, contra 20 no 
mesmo período do ano passado – 
uma redução de 55%. 

Desses, cinco estão sendo in-
vestigados pela 1ª Delegacia de 
Polícia (1ªDP) e quatro pela 2ª 
Delegacia de Polícia (2ª DP). A di-
visão da investigação dos crimes 
é baseada na região do município 
no qual eles são cometidos. 

Em relação aos casos inves-
tigados pela 2ª DP, dois já foram 
elucidados e remetidos ao Poder 
Judiciário. Um deles é o caso da 
vítima Rafael José de Souza, de 
28 anos, morto com um golpe de 

Assassinatos em Bento têm redução 
de 55% no primeiro semestre 
Até o momento, 
foram registrados 
nove homicídios no 
município, contra 20 
no mesmo período 
do ano passado

faca na rua Ernesto Celso, bairro 
Fátima; e outro do morador de 
rua Baltasar da Silva Fonseca, de 
37 anos, o qual foi enquadrado 
como latrocínio. O homem foi 
agredido no dia 24/04, quando 
também teve seu celular rouba-
do. Ele ficou internado na UTI do 
Hospital Tacchini por cerca de 
um mês, mas acabou morrendo 
em 20/05. 

O autor do latrocínio foi 
identificado ainda no dia 13/05. 
Trata-se de um homem de 33 
anos, que possui diversos ante-
cedentes por crimes contra o pa-
trimônio. Ele se encontra preso 
desde o dia 10/05 em razão de 
furto. 

Outros dois homicídios, das 
vítimas Gilberto Ferreira Ma-
chado, de 44 anos, e Jonathas da 
Silva, de 35 anos, seguem em in-
vestigação. 

Já dos cinco assassinatos 
investigados pela 1ª DP, dois já 
foram remetidos ao Judiciário – 
o caso de Giovani Reuhs, de 22 
anos, morto no dia 19/02, no 
loteamento Bertolini, tendo três 
indiciamentos; e o caso da víti-
ma Antônio Vilmar Moraes, de 
52 anos, morto no dia 13/03, na 
Linha Eulália. Deste, duas pesso-
as foram indiciadas por homicí-
dio qualificado e ocultação de 
cadáver. Outro ainda estaria em 
andamento, mas já com autoria 
esclarecida. É o caso de Vinícius 
Burgos Martins, de 23 anos, 
morto a tiros no dia 16/05, na 

avenida Alviazul, bairro São João. 
Segundo as investigações, assim 
como a vítima, os autores do cri-
me são de Pernambuco. Outros 
dois homicídios também seguem 
em investigação nessa delegacia.

De acordo com o delegado 
titular da 1ªDP, Renato Nobre 
Bias, um dos grandes motivos 
que levaram à redução dos cri-
mes contra a vida na cidade foi 
a prisão dos principais indiví-
duos envolvidos com facções 
criminosas e tráfico de drogas. 
“Acredita-se que a maior influên-
cia dos homicídios que ocorrem 
entre as facções são as disputas 
por território. E agora estamos 
com a situação mais controlada”, 
comenta. 

Em maio, o governo do Esta-
do do RS já havia divulgado da-
dos positivos em relação aos ho-
micídios. No período, houve uma 
redução de 5,3% em comparação 
com o mesmo mês do ano passa-
do. O dado vem numa tendência 
de queda desde os últimos três 
anos, sendo justificada pelo go-
verno pela implantação do pro-
grama RS Seguro. Em maio, o 
indicador caiu de 132 para 125 
assassinatos em relação a 2021 
– o menor total para o período 
desde 2007. 

Em relação às 171 mortes 
registradas em maio de 2018, 
antes da criação do programa, 
a queda chega a 26,9%. E frente 
ao pico de 233, um ano antes, a 
retração atinge 46,4%. 

PRF de Bento prende contrabandista com 
caminhão repleto de cigarros paraguaios

Na quinta-feira passada, 
30/06, a Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) apreendeu quase 
R$ 1 milhão em cigarros con-
trabandeados do Paraguai. A 
carga era transportada em um 
caminhão que foi abordado na 
BR-470, em Bento Gonçalves.

Durante uma operação para 
combate ao crime, policiais ro-

doviários federais abordaram 
um caminhão Ford Cargo com 
placas do Paraná. O veículo es-
tava completamente carregado 
com cigarros paraguaios, tota-
lizando mais de 250 mil maços.

O motorista, um homem 
de 29 anos, não tinha qualquer 
documentação da carga que 
transportava. Ele admitiu que 

recebeu R$ 2.000,00 para tra-
zer os cigarros do Paraguai. Ele 
já tinha outras passagens pela 
polícia por contrabando e des-
caminho.

O homem foi preso em fla-
grante e conduzido para a Área 
Judiciária Federal. A carga e o 
caminhão foram apreendidos e 
ficarão à disposição da Justiça.

Duas pessoas são presas em menos de 24h
A tarde de terça-feira, 05/07, 

foi movimentada para as forças 
de segurança de Bento Gonçalves. 
Por volta das 15h35, a Brigada Mi-
litar (BM) realizou a prisão de um 
homem de 37 anos no bairro Imi-
grante. Durante uma abordagem 
policial e consulta ao sistema, cons-
tatou-se que o indivíduo possui um 
mandado de prisão expedido pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul.

O homem foi encaminhado até 
a Delegacia de Polícia, onde houve 

registro do boletim de ocorrência 
(BO) e encaminhamento do mesmo 
para a Penitenciária Estadual de 
Bento Gonçalves, ficando à disposi-
ção da Justiça.

A outra prisão aconteceu mais 
cedo, por volta das 13h45, e foi 
feita pela equipe da Rondas Osten-
sivas com Apoio de Motocicletas 
(ROCAM), da Brigada Militar. O 
preso em questão é um homem de 
19 anos e que estaria cometendo o 
crime de tráfico de entorpecentes. 
Durante patrulhamento rotineiro 

Brigada Militar

no bairro Borgo, a equipe avistou 
uma motocicleta cometendo infra-
ções de trânsito. Ao ser sinalizada 
para parar, o condutor fugiu.

Após acompanhamento, a 
equipe conseguiu abordar o indiví-
duo que carregava uma sacola com 
19 porções de maconha pesando 
cerca de 500 gramas. Além disso, 
foram apreendidos R$ 98 e um te-
lefone celular. Ele foi levado à De-
legacia de Polícia de Pronto Aten-
dimento (DPPA) para o registro da 
ocorrência.

Máquinas de jogos de azar são apreendidas
Na noite de quarta-feira, 

06/07, a Brigada Militar, através de 
uma equipe da Força Tática (FT) e 
da Rondas Ostensivas com Apoio 
de Motocicletas (ROCAM), realizou 
a operação Plano Tático Operacio-
nal, que abrange os 66 municípios 
do Comando Regional da Serra. 
Durante a ação, as equipes locali-
zaram e desativaram 23 máquinas 
de jogos de azar em pleno funcio-
namento em uma casa localizada 
na área central da cidade.

Durante a operação, foram 
aprendidos os componentes eletrô-
nicos das máquinas, câmeras de vi-
deomonitoramento, comprovantes 
de pagamentos de cartão de crédi-
to, valores em espécie e cheques.

No local, foi identificada uma 
mulher de 35 anos como sendo a 
responsável pela casa de jogos e 
clientes que estavam realizando 
apostas. O material foi apreendido 
e foi feito um termo circunstancia-
do para a mulher.
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Estudantes de escola do município criam 
projeto para auxiliar cães e gatos resgatados

Fazendo a diferença

Professoras Eduarda 
Souza e Lorete 
Sauthier idealizaram, 
em conjunto com 
estudantes do 7º 
ano, iniciativa 
“Help Pet CNEC”, 
para “despertar 
nos alunos o senso 
de consciência e 
responsabilidade”. 
Comunidade pode 
ajudar doando ração 
e tampinhas

Eduarda Bucco
A causa animal tem tocado 

cada vez mais o coração da co-
munidade bento-gonçalvense. 
Afinal, os animais têm somente 
amor e muito carinho a oferecer 
e, mesmo assim, ainda sofrem 
com a maldade do ser humano. E 
foi pensando em contribuir com 
os animais em situação de aban-
dono ou maus-tratos em Bento 
Gonçalves que as professoras 
Eduarda Souza e Lorete Sauthier, 
juntamente com estudantes do 7º 
ano do Colégio Cenecista, criaram 
a iniciativa “Help Pet CNEC”.

Em parceria com o projeto 
Por Mais Empatia, os estudantes 
estão envolvidos na realização de 

pesquisas, divulgação de dados 
à comunidade e na arrecadação 
de tampinhas pets e ração para 
animais resgatados. Todas as 
tampinhas arrecadadas, confor-
me explica a professora Eduarda, 
serão vendidas para reverter o 
valor para a causa. “No decorrer 
do projeto, os alunos ainda re-
alizarão um pedágio solidário e 
continuarão arrecadando ração 
até o mês de agosto”, informa a 
professora.

A ação surgiu com o intuito 
de despertar nos alunos “o sen-
so de consciência e responsabi-
lidade, tanto com a comunidade, 
consigo mesmos e com o outro”. 
São 32 estudantes envolvidos no 
projeto, que segue até o mês de 
agosto. “Ao perceber que não es-
tamos ‘no mundo’, mas sim ‘com 
o mundo’, nas palavras de Paulo 
Freire, adquire-se a consciência 
de que somos responsáveis pe-
las causas que nos cercam e pela 
possibilidade de transformação 
do mundo”, complementam as 
professores, na justificativa do 
projeto.

Para a voluntária e idealiza-
dora do projeto Por Mais Empa-
tia, Letícia Bonassina, a ação do 
CNEC é de extrema importância 
para mudanças em longo prazo. 
“Acredito que essas ações devem 
ser trabalhadas exatamente com 
as crianças. Então a gente agrade-
ce e admira muito essa iniciativa”, 
comenta.

Na última semana, voluntá-
rias do projeto estiveram visi-
tando a escola para explicar um 
pouco mais sobre a causa animal 
e alinhar as ações do Help Pet 
CNEC. “Foi muito divertido trocar 
essa ideia com eles sobre o que 
a gente faz hoje com os animais 
abandonados e em situação de 
maus-tratos. É gratificante ver 
que eles reconhecem o nosso 
trabalho voluntário e se interes-
sam em ajudar”, declara Letícia. A 
voluntária Larissa Brum comple-
menta que incentivar as crianças 
a conhecerem o trabalho de um 
projeto social é de extrema im-
portância. “Não só pelo trabalho 
desenvolvido pelos voluntários, 
mas também para ensinarmos 
que a adoção é muito gratificante 
e que, com ela, vem uma grande 
responsabilidade”, ressalta.

Atualmente, o projeto está 
com 16 animais resgatados. A 
média é de 10 resgates mensais. 

Os animais seguem abrigados em 
uma hospedagem paga, mas em 
breve deverão ser realocados no 
abrigo próprio do projeto, que 
está sendo construído em uma 
área rural com ajuda de volun-
tários e da comunidade. “A ideia 
é abrigar 35 animais por lá, mas 
estamos que nem formiguinhas, 
porque o custo dos materiais e da 
obra é gigante”, revela Letícia.

Dessa forma, o projeto do 

Colégio Cenecista será mais uma 
forma de contribuir com essa e 
outras ações desenvolvidas pelo 
Por Mais Empatia. “O 7º ano e a 
comunidade escolar contam com 
a participação da sociedade para 
a realização das atividades”, con-
vida a professora Eduarda.

“Acreditamos que nossos 
alunos são sujeitos de mudança, 
conscientes e buscando uma es-
cola cidadã, poderemos contri-
buir com a sociedade, no que se 
refere ao olhar atento e sensível 
a causas sociais, estas que muitas 
vezes se tornam invisíveis. Por 
meio da coleta e divulgação de 
dados, das redes sociais, jornais 
on-line e ações solidárias, além 
de trazer a comunidade para a 
causa e ajudar as ONGs, traremos 
dados que são fundamentais para 
que a causa seja tratada com mais 
seriedade pela nossa cidade”, fi-
nalizam as professoras idealiza-
doras do projeto.

Fotos: Divulgação
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Eduarda Bucco
Há muitos anos, a pista de 

Skate da praça Centenário, no 
centro de Bento Gonçalves, tem 
sido o ponto de encontro de mui-
tos jovens e adultos. Seja para 
trocar ideias, brincar, aprender a 
andar de skate ou praticar o es-
porte, o espaço sempre foi valori-
zado pela comunidade envolvida 
nesta modalidade. Entretanto, es-
quecida pela Poder Público, a pis-
ta começou a apresentar diversas 
deformidades ao longo dos anos. 
Além disso, sua estrutura se desa-
tualizou diante da ascensão do es-
porte mundo afora, o que causou 
uma redução no número de pes-
soas que a utilizam diariamente. 

Diante disso, a secretaria de 
Esportes e Desenvolvimento So-
cial (SEDES), decidiu se reunir 
com o IPURB e com representan-

Espaço de prática e lazer

Moderna e atualizada, nova pista de skate da praça 
Centenário, no Centro, deverá fomentar esporte em Bento
Projeto está sendo 
construído com 
auxílio de skatistas 
do município, 
possibilitando 
incentivo a novos 
praticantes, 
evolução de skatistas 
do município e 
realização de ações 
sociais e eventos

tes da modalidade para dar forma 
ao projeto de uma nova pista. 
“Entendemos a demanda e come-
çamos a conversar com o pessoal 
que utiliza a pista para entender 
qual seria o melhor modelo. Fo-
mos até o município de Picada 
Café, que é uma cidade com uma 
pista mais moderna, entendemos 
a proposta e passamos a buscar 
ferramentas para projetar a nova 
pista, no mesmo lugar que está 
hoje”, relata o secretário Eduardo 
Viríssimo. 

Por haver defeitos no con-
creto, a estrutura terá que ser 
inteiramente reformulada. “Como 
não temos capacidade dentro da 
prefeitura de realizar um projeto 
extremamente adequado, a gente 
achou melhor licitar a elaboração. 
Agora a empresa está construin-
do, junto com os skatistas, com o 
IPURB e com a SEDES, um projeto 
que fique adequado e que econo-
mize o máximo de recursos pú-
blicos”, comenta. Posteriormente, 
o projeto final será apresenta-
do ao prefeito Diogo Siqueira e, 
caso seja aprovado, será licitado 
para contratação da empresa que 
construirá a estrutura. 

Conforme o vice-presidente 
da Associação Bento-Gonçalven-
se de Skate (AB Skate), Thiago 
Scapin, a nova pista vem sendo 
reivindicada há alguns anos, devi-
do ao formato ultrapassado. En-
tretanto, a reivindicação ganhou 
força nos últimos meses, com a 

reativação da associação. “Após 
algumas conversas entre skatis-
tas locais, membros da AB Skate, 
praticantes do BMX que também 
utilizam o espaço e os represen-
tantes do município (prefeitura, 
secretaria de Esportes e IPURB) 
foi dado andamento no projeto”, 
recorda. 

Em reunião recente, os repre-
sentantes da modalidade repas-
saram características que julgam 
importantes para a nova pista, 
“utilizando como referência pro-
jetos mais recentes e formatos de 
pistas mais modernos que possi-
bilitam a utilização para a prática 
do esporte no dia a dia, realização 
de eventos e também projetos so-
ciais, como oficinas e escolinhas 
de skate”, cita Scapin. 

De acordo com o vice-presi-
dente da AB, o modelo atual costu-

mava ser utilizado nos anos 2000, 
quando o Skate tinha um formato 
diferente. “As pistas atuais pos-
suem um formato mais fluido, e se 
inspiram nas ruas da cidade, com 
obstáculos como palcos, escadas, 
bordas e corrimãos”, explica. 

Ainda na opinião de Scapin, 
que reflete os entendimentos da 
associação como um todo, a obra 
será relevante para o município 
por uma série de motivos. Entre 
eles, a evolução de quem está 
iniciando na modalidade, tendo 
em vista que “os obstáculos da 
pista [atual] possuem um nível 
de dificuldade alto, o que muitas 
vezes desanima uma criança ou 
adolescente que está iniciando 
no esporte”. Além disso, o novo 
formato deverá auxiliar os já pra-
ticantes a se profissionalizarem, 
já que o projeto se assemelha a 

pistas atualizadas, utilizadas em 
competições. 

Ainda, o espaço será uma 
porta de entrada para a idealiza-
ção de ações sociais, como esco-
linhas de Skate – demanda já per-
cebida pela AB em Bento. Por fim, 
o vice-presidente da associação 
cita o fomenta de eventos rela-
cionados ao esporte, colocando a 
cidade, novamente, no calendário 
de grandes eventos do Estado.

“Tudo que a gente tem feito 
para os skatistas dentro de Ben-
to, passa pela consultoria deles 
mesmos. Também temos acom-
panhado todo o processo da volta 
da AB Skate, uma instituição sem 
fins lucrativos. Entendemos que 
é de extrema importância para a 
comunidade e para os skatistas 
terem um local adequado, uma 
organização adequada e eventos 
a nível regional, estadual e nacio-
nal ocorrendo dentro da cidade, 

para fomentar esse esporte cada 
vez mais”, ressalta o secretário 
Eduardo Viríssimo. 

Thiago Scapin complementa 
que já é possível perceber um au-
mento no número de praticantes 
em Bento nos últimos anos, desde 
simpatizantes, até atletas de alto 
nível. “Hoje muitos amigos vêm 
de outras cidades para andar de 
skate aqui, algo que é bem co-
mum no skate e também é uma 
das coisas mais importantes, pois 
a cultura do skate presa muito 
pela diversão e amizade”, comen-
ta. Questionado quanto às demais 
reivindicações dos praticantes da 
modalidade, Scapin ressalta que, 
como em qualquer outra área, 
sempre haverá melhorias a se-
rem feitas. “Mas a principal delas 
era a nova pista. Então, com um 
passinho de cada vez, vamos me-
lhorando o cenário do esporte”, 
finaliza. 

Fotos: Bruno Marconi
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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 

CARBONERA
Mercado

Rua Marques de Souza, 492 | Bairro 
São Francisco | Bento Gonçalves 

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

Monitora Bento em parceria com a Tomasi condomínios e Imóveis 
apresenta a 2º edição do Monitora e Tomasi Talks. 

Palestrante: Marcio Rachkorsky Advogado e sócio da Rachkorsky 
Governança em Condomínios. 

Abra a câmera do seu celular 
para escanear o qr code 

Adquira seu ingresso:

AS MELHORES 
PRÁTICAS EM CONDOMÍNIOS 

CON
DOMÍ
NIO

CON
DOMÍ
NIO

CON
DOMÍ
NIO

CON
DOMÍ
NIO

2ª EDIÇÃO

MONITORA &
tomasi

talks

19.07.2022 /19h30
local / Viverone 

Estação 

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

CONSULTE
VALORES E 
CONDIÇÕES
ESPECIAIS 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. 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 5302.3000 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. 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.
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A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves
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Rua Marechal Deodoro, 238, 
Shopping Bento, sala 46, 

Bento Gonçalves
54 3451 7773 | 3055 7774

www.casttini.com.br

(54) 3055 2200 | 3055 4400
Rua Marques de Souza, 502 Sala 02

Bairro São Francisco 
atendimento@imoveispontual.com.br

www.imoveispontual.com.br

Realizar o seu desejo de morar
bem é o nosso maior compromisso!

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

- 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

ESTAÇÃO DE TRABALHO
PARA ESCRITÓRIO
1 unidades disponíveis
Mesa medindo 1,40x1,40m
Acompanham gaveteiro e cadeira

Valor 
R$ 250*
*Valor referente a 
um móvel e a uma 
cadeira.
Frete não incluso.

Contato: (54) 99134 4732

FAÇA SUAS
PUBLICAÇÕES
LEGAIS NO
JORNAL

IMPRESSO
E DIGITAL*

O MELHOR PREÇO
DO SUL DO BRASIL

*Publicação com certiicação
 digital.

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

Imóveis

VENDO apartamento no São 
Roque, Res. IPÊ, com 2 dor-
mitórios, esperas para água 
quente, ar-condicionado, re-
baixe em gesso, com churras-
queira, sala, banheiro social 
e vaga de garagem.  Financia-

mento pelo banco de sua pre-
ferência e aceita o FGTS como 
entrada. Valor R$ 180.000. 
Contato (54) 99683 6257, 
com Luiz. Creci 42.589.
 
VENDO apartamento (em 
obras), no Borgo, Res. Da 
Vinci, com entrada parcelada, 
2 dormitórios, sala de estar, 
cozinha com churrasqueira 
na sacada, área de serviço 
banheiro e boxe de garagem. 
Possibilidade de financiar até 
100% usando FGTS. Valor a 
partir de R$ 223.000. Contato 

(54) 99683 6257, com Luiz. 
Creci 42.589.
 
VENDO apartamento no São 
João, Res. Alto dos Vinhedos, 
2 dormitórios, esperas para 
água quente, ar-condiciona-
do e rebaixe em gesso, com 
churrasqueira, sala, banhei-
ro social e vaga de garagem.  
Financiamento pelo banco 
de sua preferência e aceita o 
FGTS como entrada. Valor R$ 
170.000. Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 42.589

VENDO casa no Loteamen-
to Bertolini, com 2 dormi-
tórios, piso porcelanato, 
cozinha, churrasqueira em 
área externa fechada, área 
de serviços, banheiro social 
e vaga de garagem.  Pode ser 
financiado e usado o FGTS 
como entrada. Possui óti-
ma posição solar. Valor R$ 
220.000. Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 42.589. 

VENDO apartamento (em 
obras), no Progresso, Res. Da 
Vinci, com entrada totalmente 
parcelada, 2 dormitórios, sala 
de estar, cozinha cozinha com 
churrasqueira na sacada, área 
de serviço, banheiro e boxe 
de garagem. Possibilidade de 
financiar até 100% usando 
FGTS. Valor a partir de R$ 
238.000. Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 42.589. 

VENDO apartamento (em 
construção), no Humaitá, com 
entrada totalmente parcelada, 
2 dormitórios, sala de estar, 
cozinha com churrasqueira, 
sacada aberta, área de serviço, 
banheiro e boxe de garagem. 
Possibilidade de financiar até 
100% usando FGTS. Valor R$ 
215.000. Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 42.589.
 
VENDO apartamento, no Ma-
ria Goretti, Res. Villeneuve, 
2 dormitórios, com esperas 
para água quente, ar-condi-
cionado e rebaixe em gesso, 
churrasqueira, sala, banhei-

Alteração 01 - Pregão Presencial nº: 008/2022
OO 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 – 
Projeto Básico (Anexo I). O início da sessão de disputa de preços será dia 20 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 2051. adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051. 

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO 013/2022 – REGISTRO DE PREÇOS
OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição De Materiais 
De Expediente, Destinados As Secretarias Municipais De Monte Belo Do Sul.  
As datas relativas à sessão de disputa são as seguintes: - Recebimento das 
Propostas: a partir das 9h do dia 11/07/2022, até as 9h do dia 21/07/2022 - 
Abertura das Propostas: a partir das 9h01 do dia 21/07/2022 - Início da sessão 
de disputa de Preços: as 13h do dia 21/07/2022. Referência de tempo: Horário 
dede Brasília (DF) Local: http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ Edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ – Pregão Eletrônico. Informações 
adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051. 

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO DO SUL/RS
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2022

EXTRATO DO EDITAL Nº 17/2022 – HOMOLOGAÇÃO DO 
RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO – CARGOS DE 
MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS E PROFESSORES

OO Sr. Adenir José Dallé, Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul/ RS, torna 
público, por este Extrato, a Homologação do Resultado Final do Concurso 
Público Nº 01/2022, em conformidade com o respectivo edital de Abertura e 
suas alterações. O Edital de Homologação do Resultado Final - Cargos de 
Motorista, Operador de Máquinas e Professores, contendo as classificações dos 
candidatos, está disponibilizado, na íntegra, no site da FUNDATEC 
www.fundatec.org.br. 

Monte Belo do Sul, 7 de julho de 2022. Monte Belo do Sul, 7 de julho de 2022. 
Adenir José Dallé

Resumo de Contratos:
Contrato nº 063/2022 – Pregão Presencial nº 033/2022. Contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria de 
imprensa ao Poder Executivo de Santa Tereza/RS. F5 Digital Brasil 
Marketing Eireli. Valor mensal: R$ 3.700.
ContratoContrato nº 064/2022 – Tomada de Preço nº 019/2022 – Contratação de 
empresa especializada para execução de Dreno Profundo na extensão de 
896 metros, com execução de um murro de contenção com matacões de 
pedra de basalto, na estrada municipal “Caminhos do Pão e do Vinho”. 
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA. Valor Total: R$ 188.651,79.
Contrato/TermoContrato/Termo de Credenciamento nº 065/2022 – Chamamento 
Público-Credenciamento nº 004/2022 – Contratação de empresa para a 
prestação de serviço especializado na área de pediatria na Unidade Básica 
de Saúde de Santa Tereza/RS. A. A. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME. 
Valor mensal R$ 4.300.
ContratoContrato nº 066/2022 – Concorrência nº 003/2022 – Contrato para 
prestação de serviços bancários de gerenciamento e processamento da 
folha de pagamentos dos servidores públicos municipais de Santa 
Tereza-RS. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 
Valor ofertado pela Contratada: R$ 154.667,52.
Contrato/TermoContrato/Termo de Credenciamento nº 067/2022 – Chamamento 
Público-Credenciamento nº 004/2022 – Contratação de empresa para a 
prestação de serviço especializado na área de pediatria na Unidade Básica 
de Saúde de Santa Tereza/RS. ANDRADE TOSI SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA. Valor mensal R$ 4.300.

Resumo de Ata de Registro de Preço:
AtaAta de Registro de Preço nº 013/2022 – Pregão Presencial nº 031/2022 
– registro de preços para futura e eventual aquisição de bombas 
submersas para poços artesianos e recalques, bem como para prestação de 
serviços de instalação das mesmas junto aos poços do município de Santa 
Tereza/RS. MOTORFER SERVIÇOS DE INSTAÇÕES HIDRÁULICA 
LTDA. Valor total estimado R$ 187.000.

Resumo de Termos Aditivos:
TermoTermo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao contrato nº 097/2021 – 
TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTÔNIO LTDA. Fica acrescido 
ao valor 11,73% (IPCA-E), passando a estimativa diária R$ 406,29. E o 
prazo de 12 meses.

Termo Aditivo nº 002/2022 – Referente ao contrato de locação nº 
133/2022 - SÉRGIO SARTORI. Fica acrescido o valor mensal de R$ 
2.793,25, e o prazo de 12 meses.

Santa Tereza, 8 de julho de 2022. Santa Tereza, 8 de julho de 2022. 

GISELE CAUMO
Prefeita Municipal

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
036/2022 – Objeto: Contratação de empresa 
especializada para a confecção e instalação de 
placas de indicação e sinalização turística no 
município de Santa Tereza/RS. Data de 
abertura: 22/07/2022, às 9h.

Santa Tereza/RS, 8 de julho de 2022. 

Gisele CaumoGisele Caumo
Prefeita Municipal

ro social e vaga de garagem. 
Financiamento pelo banco 
de sua preferência e aceita o 
FGTS como entrada. Valor R$ 
225.000. Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 42.589. 

VENDO terreno de 10x20, 
com casa nova, com excelente 
acabamento, 46m² privativos, 
no Vila Nova,  1 dormitório, e 
com piso porcelanato, conten-
do cozinha, área de serviços, 
banheiro social.  Pode ser 
financiada pelo banco de sua 
preferência. Possui ótima po-
sição solar. Valor R$ 220.000. 
Contato (54)9 9966 4616, 
com Adriano. Creci 42.504. 

VENDO apartamento (na 
planta), no Borgo, com en-
trada totalmente parcelada, 
2 dormitórios, sala de estar, 
cozinha com churrasquei-
ra, sacada aberta, área de 
serviço, banheiro e boxe de 
garagem. Possibilidade de 
financiar até 100% usan-
do FGTS. Valor R$ 195.000. 
Contato (54)9 9966 4616, 
com Adriano. Creci 42.504. 

VENDO casa nova (em cons-
trução), em terreno de 10x25, 
com 2 dormitórios, sala, 
cozinha, área de serviços, 
banheiro social.  Localizada 
no Loteamento Capoani em 
Bento Gonçalves. Pode ser 
financiada pelo banco de sua 
preferência. Possui ótima po-
sição solar. Valor R$ 230.000. 
Contato (54)9 9966 4616, 
com Adriano. Creci 42.504. 
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Literatura
A história de um robô que uniu mãe e filho será lançada em Bento
“Rald, o Robô” nasceu 
da criação de Heitor, 
de 6 anos, e inspirou 
a mãe a criar uma 
história repleta de 
aventuras e descobertas

Lucas Marques
Adriana Tier e Heitor, de 

seis anos, são mãe e filho. Além 
disso, eles também são par-
ceiros criativos e inspiram um 
ao outro diariamente. A partir 
dessa conexão que ultrapassa a 
maternidade, eles lançam no dia 
16/07, de forma independente, 
o livro infantil “Rald, o Robô” 
na Biblioteca Pública Castro 
Alves, às 14h. A obra mostra o 
que pode acontecer quando três 
crianças precisam ficar em casa 
e têm muito tempo disponível. 
Ao usar seus superpoderes da 
curiosidade, eles fazem muitas 
descobertas.

A história de criação do li-
vro é curiosa, já que ela nasceu 
a partir dos dotes criativos do 
pequeno. Adriana é médica e 
após um dia de plantão encon-
trou a sala de casa repleta de 
papéis picados que formavam 
uma estrutura.  Para ela, era um 
robô, mas achou melhor o filho 
confirmar. Com o incentivo do 
pai, criador e criatura foram se 
complementando. “Eu fiquei 
impressionada ao vê-lo recor-
tar aleatoriamente e dizer que 
seria um robô, como se na ima-
ginação dele o robô já existisse”, 
afirma Adriana.

Quando a mãe sugeriu que o 
robô ganhasse um nome, Heitor 
foi mais rápido. “Ele, imedia-
tamente disse: ‘É Rald, o robô, 

mãe! Eu já dei o nome’”. A partir 
daí, com um ‘”empurrãozinho” 
da mãe, a história foi ganhando 
forma.

O incentivo pela leitura e 
literatura na casa de Adriana é 
antigo. Com a mãe professora 
de Língua Portuguesa e Litera-
tura Brasileira não tinha como 
ser diferente. A Adriana meni-
na cresceu envolta aos livros. 
“Quando aquelas caixas chega-
vam era uma festa para mim (na 
época não tínhamos telefone, 
nem videocassete, nem tínha-
mos teatro ou cinema dispo-
níveis), de modo que aquelas 
caixas de livros me traziam um 

mundo repleto de possibilida-
des”, destaca.

O tempo passou e o hábito 
diminuiu, mas com a pandemia 
da covid-19 e mais tempo para 
ficar em casa, a leitura voltou 
a ser rotineira. “Ter uma leitu-
ra ficcional em andamento faz 
parte do que me faz feliz, mais 
conectada com o universo e a 
experiência humana”, diz. E a 
literatura passou para Heitor 
de forma natural. “Desde antes 
de Heitor nascer, sempre líamos 
para ele”.

A VIDA DE RALD
Após a criação manual do 

Natana Fontes
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tafilho, incluindo uma caixa rosa 
que era o cérebro e uma ama-
rela que era onde as memórias 
seriam guardadas, Adriana pas-
sou a lembrar-se do seu tempo 
de criança e de suas criações 
infantis. Na tradicional história 
antes de dormir, ela incluiu Rald 
e logo depois se colocou a escre-
ver. Mesmo recusada por uma 
editora de incentivo à escrita 
materna, Adriana não desistiu. 
Foi com a mentoria da escritora 
Chris Dias e trabalho do ilus-
trador Marlon Costa que o livro 
de Rald ganhou vida. “Eu fiquei 
muito animada nesse processo, 
criando os personagens, tudo 
inspirado em invenções do Hei-
tor. Ele quis trabalhar também e 
pegou outro computador e co-
meçou a produzir seus próprios 
textos. Uma página inteira do 
livro foi transcrita de um texto 
do Heitor”, destaca a médica e, 
agora, escritora.

Sobre o trabalho ilustrativo, 
ela pontua a sensibilidade por 
parte do ilustrador. “Quando ele 
me contou que também tinha 
construído um robô na infância 
eu senti que estávamos todos 
conectados”, afirma.

De certa forma, Adriana 
espera que o livro ajude a mos-
trar a importância na vida das 
famílias, de pais para filhos. 
“Entenda o livro como um brin-
quedo que abre portas para 
outros mundos, que se utiliza 
dos recursos cerebrais a fim de 
acessar outros brinquedos que 
passam a ser criados a partir da-
quela história, que, por sua vez, 
passa a criar outras histórias e, 
quando percebemos, esse movi-
mento cognitivo, criativo e artís-
tico torna-se infinito”, conclui.
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“Motivação para que se sintam pessoas”, destaca organizadora 
de projeto de literatura para cidadãos em situação de rua
Seja na Casa de 
Passagem ou no CREAS, 
a iniciativa quer levar 
literatura e paz para 
pessoas que enfretam 
problemas e vícios

Lucas Marques
“Sou Visível”, um projeto 

da Biblioteca Municipal Castro 
Alves e da secretaria de Cultu-
ra, juntamente com a secretaria 
de Esportes e Desenvolvimento 
Social (SEDES) e o CREAS, quer 
dar a oportunidade para que 
pessoas invisibilizadas na socie-
dade ganhem o direito a um bem 
precioso: a literatura. O objetivo 
da proposta é ampliar o acesso à 
leitura, ao livro e à interação cul-
tural para pessoas em situação 
de rua. Os encontros já começa-
ram e serão 12 no total. Realiza-

dos na Casa de Passagem ou no 
Centro de Referência Especiali-
zado de Assistência Social (CRE-
AS), as ações vão desde leitura 
de contos, crônicas, letras de 
músicas e audição das mesmas 
até cine-debates.

Para a orientadora educa-
cional da Biblioteca Municipal, 
Cláudia Refatti Benato, o projeto 
cumpre um papel importante. 
“Proporcionar o prazer da leitu-
ra às pessoas que talvez nunca 
tenham entrado numa Biblio-
teca, esse é o motivo pelo qual 
criamos o projeto itinerante 
‘Sou Visível’, com o qual busca-
mos levar o gosto pela leitura 
para quem não tem acesso aos 
livros”, afirma.

A referência base para a 
iniciativa é “História para quem 
tem história”, que contempla 
grupos da Melhor Idade e traz 
como dinâmica de trabalho os 

Círculos de Construção de Paz 
que possibilitam a integração 
dos membros. Dessa forma, o 
projeto foi adaptado conforme 
as necessidades das atividades 
propostas.

O SERRANOSSA esteve 
acompanhando um desses en-
contros do projeto “Sou Visível” 
na quarta-feira, 06/07. Durante 
quase uma hora reunidos, os 
participantes e as equipes da 
Casa de Passagem e da Bibliote-
ca puderam fazer trocas, mesmo 
que singelas. Em uma das ati-
vidades, uma espécie de medi-
tação, eles foram desafiados a 
vislumbrarem com a mente um 
lugar que gostariam de estar. De-
pois disso, usaram as técnicas do 
desenho e da escrita para comu-
nicar que lugar era esse. Naquele 
momento, eles puderam soltar a 
criatividade e explorar o que 
suas mentes apresentavam.

Alguns desenhos retratavam 
a natureza e a “casa”. Eles não 
se referiam à casa de passagem, 
que mesmo com boa estrutura 
e acolhedora, não é a casa de-
les. Eles pensavam em uma casa 
própria, aconchegante e que foi 
tratada como “santuário”. Em se-
guida, cada um teve tempo para 
explicar o que aquele desenho 
significava e como poderia tor-
ná-lo realidade. Um dos partici-
pantes destacou que a cachoeira 
desenhada lhe trazia paz, assim 
como estar em casa. Ele tem em 
mente que logo vai ter seu espa-
ço. “Eu só ‘tô’ aqui de passagem 
e logo vou estar no meu ‘canto’”, 
planeja. E, segundo ele, para isso 
acontecer, depende exclusiva-
mente de si, principalmente, ao 
se livrar dos vícios e ter consci-
ência sobre eles.

De acordo com Cláudia, 
aquele momento também atua 
como uma forma de mostrar 
e dar forças aos participantes 
de que existem possibilidades 
para melhorar de vida. “Eles 
conseguem pensar e ver outra 
vida, uma melhora, se fortalecer 
mentalmente, espiritualmente”. 
Nos encontros, as conversas, 
leituras e demais atividades 
vão ter um tom simples, mas 
poderoso para quem precisa de 
ajuda e afeto. “Sempre dê moti-
vação, dê empoderamento, que 
faça com que eles tenham um 
olhar diferente e se sintam pes-
soas”, pontua Cláudia.

Lucas Marques

Leis da Cultura aprovadas no 
Congresso irão garantir R$ 352,1 
milhões para investimentos no RS

A derrubada pelo Congresso 
dos vetos presidenciais às leis Pau-
lo Gustavo e Aldir Blanc 2, na noite 
desta terça-feira, 05/07, assegurou 
R$ 352,1 milhões para investi-
mentos em cultura no Rio Grande 
do Sul. O valor é parcela que será 
destinada ao Estado com o retorno 
à vigência das duas legislações. A 
decisão dos parlamentares dá con-
tinuidade às medidas emergenciais 
adotadas em razão da covid-19 
para dar suporte ao setor cultural.

A Lei Paulo Gustavo libera, 
para todo o país, R$ 3,86 bilhões 
do Fundo Nacional de Cultura 
(FNC) para fomento de projetos 
culturais e ações que visem ate-
nuar os efeitos da pandemia. E a 
Lei Aldir Blanc 2 (LAB 2) institui 
a Política Nacional Lei Aldir Blanc 
de Fomento à Cultura, com R$ 3 
bilhões anuais para investimentos 
em cultura até 2027. O primeiro 
repasse será em 2023.

O nome da norma é uma home-
nagem ao ator e humorista Paulo 
Gustavo, que morreu em maio de 
2021, aos 42 anos, em decorrência 
da covid-19. No Rio Grande do Sul, 
serão investidos R$ 143,1 milhões 
na área audiovisual (R$ 68,7 mi-
lhões pelo Estado e R$ 74,4 milhões 
pelos municípios), destinados 
por meio de editais, chamamen-
tos públicos, prêmios e aquisições 
de bens, entre outras formas. Nas 
demais áreas da cultura, o RS terá 
R$ 54,8 milhões – R$ 24,6 milhões 
para o Estado e R$ 30,1 milhões 

para os municípios.
A norma também prevê con-

trapartida social. Os beneficiários 
devem assegurar, por exemplo, exi-
bições gratuitas dos conteúdos au-
diovisuais selecionados, atividades 
em espaços públicos de suas pró-
prias comunidades ou destinadas 
a alunos e professores do sistema 
público de ensino, profissionais da 
saúde e grupos e coletivos culturais 
e de associações comunitárias.

Os Estados devem também 
assegurar a diversidade, por meio 
de cotas ou outras ações afirmati-
vas, estimulando a participação e 
o protagonismo de mulheres, ne-
gros, indígenas, povos tradicionais, 
populações nômades, pessoas por-
tadoras de deficiência (PCDs), LGB-
TQIA+ e outras minorias.

A Lei Aldir Blanc 2 (LAB 2) 
assegura para o Rio Grande do Sul 
R$ 155 milhões – R$ 70 milhões 
repassados ao Estado e R$ 85 mi-
lhões aos municípios. A lei tam-
bém estabelece a obrigatoriedade 
da inclusão de políticas de ação 
afirmativa em editais ou outras 
políticas da mesma espécie para 
todos os Estados.

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) havia vetado as leis por in-
teiro, o que gerou reclamações de 
parte da comunidade artística. A 
sessão que derrubou os vetos foi 
conjunta entre deputados e sena-
dores, que, a partir de um acordo, 
conseguiram os votos suficientes 
para derrubar o veto presidencial.

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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UCS tem processo seletivo para cursos 
de graduação e especialização
Quem está pensando em ini-

ciar uma carreira – ou crescer 
profissionalmente dentro de sua 
área de atuação – sabe que a for-
mação acadêmica e a qualificação 
são valiosas estratégias em busca 
do tão almejado sucesso. Para 
que os resultados desse processo 
sejam ainda melhores, vale esco-
lher uma instituição de ensino 
reconhecida, diferenciada e, so-
bretudo, preparada para oferecer 
as mais atrativas oportunidades 
de evolução para você. 

“A Universidade de Caxias do 
Sul tem, no Campus Universitário 
da Região dos Vinhedos, uma va-
riedade de cursos de graduação e 
especialização que contemplam di-
versas áreas, bem como uma estru-
tura de excelência para receber os 
acadêmicos e consolidar-se como 
grande parceira nessa caminhada 
de formação continuada”, explica 
Larentis. 

Conheça as oportunidades conversando com a nossa 
área de Relações com o Mercado, através  do Whats (54) 

99653.3184, ou acesse ucs.br e saiba mais.

Paula Larentis

Vestibular tem provas on-line 
todas as segundas e quintas-feiras

O início de sua vida acadêmica na UCS 
tem a facilidade de um clique: o vestibular 
tem provas realizadas na modalidade on-
line, todas as segundas e quintas-feiras. Bas-
ta acessar o site (www.ucs.br/site/vestibu-
lar/), preencher o formulário de inscrição e, 
então, se preparar paraa prova de redação. 
Quem preferir pode optar por aproveitar a 
nota de redação de vestibulares anteriores 
ou do ENEM.

Essa é mais uma facilidade para es-
timular o ingresso na vida acadêmica e, 
especialmente, aproveitando o conforto e 
comodidade de estudar no CARVI. Aqui são 
oferecidas graduações como Administração 
(Bacharelado); Arquitetura e Urbanismo 
(Bacharelado); Ciência da Computação 
(Bacharelado); Ciências Biológicas (Licen-
ciatura); Ciências Contábeis (Bacharelado); 
Comércio Internacional (Bacharelado); De-
sign (Bacharelado); Direito(Bacharelado); 
Direito (Bacharelado); Educação Física; En-
genharia Civil (Bacharelado); Engenharia de 
Produção (Bacharelado); Engenharia Elé-
trica (Bacharelado); Engenharia Mecânica 
(Bacharelado); Farmácia (Bacharelado); Fi-
sioterapia (Bacharelado); Gestão Comercial; 
Tecnologia; Nutrição (Bacharelado); Peda-
gogia (Licenciatura); Processos Gerenciais 
-Tecnologia e Psicologia (Bacharelado).

Para outras informações, contate pelos 
números de WhatsApp (54) 99626-2771 (área 

de Relacionamento) ou (54) 99919-3141.

Descontos e aproveitamento 
de disciplinas são atrativos 

para fazer a segunda graduação  
Quem já concluiu a gradu-

ação e deseja ampliar sua for-
mação acadêmica tem uma faci-
lidade extra oferecida pela UCS: 
desconto de 25% para o segundo 
curso. Alunos egressos de outras 
instituições de ensino usufruem 
desconto de 15% na segunda 
graduação. Outra importante 
vantagem, comum a ambos ca-
sos, é a possibilidade de aprovei-
tar as disciplinas anteriormente 
cursadas, o que reduz significa-
tivamente o tempo do curso e 
agiliza a consecução do segundo 
diploma. “A UCS oferece muitas 
formações complementares, inclusive no Campus da Região dos Vinhedos, onde são cerca de 20 cursos de 
graduação à disposição dos acadêmicos, além da relação completa no programa da Universidade. Certa-
mente esse é um incremento importante não só para o currículo do profissional, mas especialmente para 
ampliar sua base de conhecimento”, explica Larentis.

UCS Sênior incentiva atualização 
e busca pela qualidade de vida

Aproveitando o diferencial da experi-
ência adquirida ao longo de muitos anos 
de vivências e aprendizados, a UCS con-
vida o público Sênior a participar de um 
programa que combina oportunidades de 
atualização de conhecimentos e uma pro-
gramação rica em atividades que se tra-
duzem em qualidade de vida e bem-estar. 
Direcionado a pessoas com a idade a par-
tir de 50 anos, o Programa UCS Sênior está 
com matriculas abertas no período de 11 a 
29 de julho de 2022. 

Por meio da inscrição, o participante 
pode acompanhar as programações ofere-
cidas na UCS Bento Gonçalves: duas turmas 
da modalidade ‘Dança, Saúde e Movimento’. 
Nas aulas, há espaço para práticas corpo-
rais que movimentam energias por meio da 
dança, envolvendo diversos estilos musi-
cais e jogos. Os ganhos são benefícios como 
saúde e bem-estar. As atividades ocorrerão 
toda as quintas-feiras, das 9h às 11h (no pe-
ríodo de 04 de agosto até 15 de dezembro), 
no Bloco J (sala de espelhos) da UCS Bento. 
As inscrições podem ser feitas presencial-
mente no Campus de Bento Gonçalves (Blo-
co C/D). É necessário apresentar Carteira 
de Identidade, CPF, Comprovante de Ende-
reço e Atestado de Liberação Médica. 

É possível obter mais informações sobre a oferta de disciplinas 
isoladas em cursos de graduação. Acesse www.ucs.br/site/exten-
sao/programa-ucs-senior/seja-aluno/bento-goncalves/. Outros 

esclarecimentos, entre em contato pelo (54) 3449 5200.Cursos de extensão oferecem formação 
diferenciada e de aplicação prática

Diante de um mercado de trabalho extremamente 
competitivo – mas igualmente rico em possibilidades 
– estar bem preparado é fundamental para vencer os 
desafios e aproveitar as oportunidades. No CARVI, dois 
cursos de extensão estão com inscrições abertas para 
quem deseja incrementar o currículo e prospectar novos 
caminhos de ascensão profissional. 

Um deles é o de ‘Valuation: Avaliação de Empre-
sas’, direcionado a acadêmicos e profissionais das áreas 
de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Eco-
nômicas. Em 15 horas de aula, o aluno acompanha um 
programa que traz introdução ao mercado financeiro, 
demonstrações contábeis e análise das demonstrações 
financeiras. A qualificação também trata de análises 
macroeconômica e setorial e métodos de avaliação pa-

trimonial, encerrando com o conceito de Valuation aplicado. As aulas são on-line e ocorrem no período de 16 a 
30 de agosto, às terças e quintas, das 19h30 às 22h30. O investimento é de R$ 173,00, com desconto de 10% para 
acadêmicos e egressos de graduação e pós-graduação da UCS.

Outro curso de extensão com inscrições abertas é o de Atualização de Identificador Veicular Documental – 
DETRAN. Em três módulos, o aluno aprende sobre ética e relações interpessoais no trabalho, legislação, atualida-
des, inovações tecnológicas dos procedimentos e práticas de vistoria veicular e documental. As aulas são virtuais, 
realizadas às quintas e sextas-feiras, das 18h30min às 22h30min, e aos sábados, das 8h às 12h, no período de 11 
a 20 de agosto. Para participar, o investimento é de R$ 514,00.

Avaliação de Empresas e Atualização de Identificador Veicular Documental (DETRAN) 
estão com inscrições abertas em Bento Gonçalves

Mais informações sobre os cursos de extensão, bem como detalhes sobre o processo de inscrição, podem ser 
obtidos pelo telefone (54) 3449 5200, WhatsApp (54) 99923 0601 ou no site https://sou.ucs.br/extensao.

Mestrado em Educação 
abre processo seletivo em Bento 

Reconhecida pela solidez de seus progra-
mas de graduação e extensão, a UCS traz ao 
Campus Universitário da Região dos Vinhedos 
mais uma excelente oportunidade de ampliação 
do conhecimento.

Está aberto o processo seletivo para o 
Mestrado em Educação, com inscrições que 
seguem até 15 de agosto.

Os interessados podem optar por duas 
linhas de pesquisa: História e Filosofia da Edu-
cação ou Processos educacionais, Linguagem, 
Tecnologia e Inclusão. O objetivo é formar pes-
quisadores de alto nível, para atuar com Edu-
cação Básica e Superior. O curso tem coorde-
nação da professora Terciane Ângela Luchese.

Para participar do processo seletivo é 
necessário preencher um formulário de in-
scrição, disponível no site da UCS, acessível pela 
navegação na aba Mestrados e Doutorados. A di-
vulgação dos selecionados ocorre em setembro, 
e as matrículas em outubro deste ano. 

Mais informações pelo e-mail ppgedu@ucs.br ou pelo WhatsApp (54) 99653.3184.
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Bom momento para se livrar de 
mágoas. Na paquera, aposte no seu 
charme e sedução. A dois, evite ati-
tudes autoritárias.  
Touro – 21/04 a 20/05
Aposte na sua determinação. Na 
paquera, dificilmente se contentará 
com aventuras. Na relação, valorize 
o diálogo.
Gêmeos – 21/05 a 20/06
Use a criatividade para descolar 
novas formas de lucrar. Posição dos 
astros aumenta sua atração por pai-
xões proibidas. 
Câncer – 21/06 a 21/07
Invista no trabalho em equipe. Uma 
amizade tem grandes chances de 
se transformar em paixão. A dois, 
façam planos juntos. 
Leão – 22/07 a 22/08
Ambição por sucesso em alta. No 
amor, você vai querer segurança e 
será bem exigente. A dois, fortaleça 
a confiança.
Virgem – 23/08 a 22/09
Ótimo momento para investir nos 
estudos e em acordos. Aproveite 
para conhecer gente nova. Na rela-
ção, sintonia em alta.

Cinema 
Programação de 08/07 a 13/07

GNC  1
Jurassic World: Domínio
Aventura, 12 anos, 147 min.
13h45, dub. – 19h10, leg.
Top Gun – Maverick
Ação, 12 anos, 131 min.
16h35 e 22h, dub.

GNC 2
Minions 2 – A origem de Gru
Animação, 10 anos, 88 min.
13h20, 15h20 e 17h25, dub.
Thor: Amor e Trovão
Aventura, 12 anos, 119 min.
19h30, dub. – 21h50, leg.

GNC 3
Top Gun - Maverick
Ação, 12 anos, 131 min.
21h10, dub. – 18h20, leg.
Lightyear
Animação, livre, 105 min.
14h10 e 16h15, dub.
Elvis (pré-estreia)
Drama, 12 anos, 160 min.
Dia 13, 21h, leg.

GNC 4
Thor: Amor e Trovão
Aventura, 12 anos, 119 min.
14h e 19h, dub. – 16h30 e 21h30, leg.

GNC 5
Minions 2 – A origem de Gru
Animação, 10 anos, 88 min.
13h10, 15h10, 17h15 e 19h20, dub.
Top Gun - Maverick
Ação, 12 anos, 131 min.
21h20, leg. 
GNC 6
Thor: Amor e Trovão
Aventura, 12 anos, 119 min.
13h30, 16h e 21h, dub.
18h30, leg.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 1
Minions 2 – A origem de Gru
Animação, 10 anos, 88 min.
13h40, 16h, 18h30 e 20h30, dub.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 2
Lightyear
Animação, livre, 105 min.
14h, dub.
Top Gun - Maverick
Ação, 12 anos, 131 min.
Dias 8, 10 e 12, 17h, dub.
Dias 9, 11 e 13, 20h, dub.
Jurassic World: Domínio
Aventura, 12 anos, 147 min.
Dias 9, 11 e 13, 17h, dub.
Dias 8, 10 e 12, 20h, dub. 

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3
Thor: Amor e Trovão
Aventura, 12 anos, 119 min.
13h40, 16h, 18h30 e 21h, dub.
Dia 11, 18h30, leg.
Dias 8, 10 e 12, 21h, leg. 

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 1
Thor: Amor e Trovão
Aventura, 12 anos, 119 min.
13h40, 16h, 18h30 e 21h, dub.
Dia 9, 14h, dub.
Dias 8, 10 e 12, 18h30, leg.
Dias 9, 11 e 13, 21h, leg. 

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Lightyear
Animação, livre, 105 min.
Dias 10 e 11, 13h40, dub.
Minions 2 – A origem de Gru
Animação, 10 anos, 88 min.
Dias 8, 9 e 13, 13h40 e 20h30, dub.
Dias 8, 9, 10, 11 e 13, 16h e 18h30, dub.
Jurassic World: Domínio
Aventura, 12 anos, 147 min.
Dias 10 e 11, 20h30, dub. 
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Expediente

Ingredientes

1 colher (chá) de amido de milho
meia xícara (chá) de água
3 colheres (sopa) de coco fresco ralado
3 colheres (sopa) de achocolatado de 
baunilha
6 uvas verdes cortadas ao meio, sem 
caroço

Modo de preparo

Em uma panela, dissolva o amido 
de milho na água, acrescente o coco 
fresco e leve ao fogo, mexendo 

sempre, até engrossar.
Desligue o fogo, adicione o 
achocolatado de baunilha e misture.
Coloque metade em um copinho de 
servir, acrescente 5 uvas e finalize com 
a outra metade do creme.
Decore com uma uva cortada em três 
partes e sirva.

Cocadinha de Uva de Colher

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 7

AMED
ESTAMPAGEM

URICOISA
PIOCACR

VEZPATROA
RARANT
DESONROSO

MONICARIN
TELECADA
AOSSOE
DCSONORA

DORSOFRACA
UAIUÇS

PERMISSÃO
RELIGIOSOS

Corrida a
pé, de
longo

percurso

Encontro
conso-

nantal de
"cravo"

De (?) em
quando: 
ocasio-

nalmente

Nome
da letra

"N"

(?) marra:
à força
(pop.)

Vergo-
nhoso

Amiga de
Magali
(HQ)

(?)
Santana,
técnico
(fut.)

Sufixo de
"tremor"

Situação 
imprevis-

ta (pl.)

É pedida 
para entrar

em um
recinto

A terra do
pão de
queijo
(sigla)

Dígrafo de
"sucesso"

Os casa-
mentos 

na igreja

Hiato 
de "luar" 
Base do
corpo

Consoantes
de "doce"

Costas
(Anat.)

O maior é
o fêmur
Bárbaro;

desumano
A poluição

ruidosa
Traje da
indiana

Aquela que
 não é forte

3, em
romanos 

Eleva o 
pensa-
mento a

Deus

Desor-
denado

Pronome
indefinido

Profissão de Fer-
nanda Montenegro
Com inteligência
acima da média

O Mês das
Noivas
Cantor
de funk

Técnica da
impressão 
em tecidos

"Voz" dos
pintos

Ácido (?), 
substância
da urina

Esposa
(pop.)

Abrigo de
idosos

Apelido de
"Isabela"
Amarrar;

unir

Ação
judicial

Desres-
peito

Período
histórico

Classe mais alta 
da sociedade

(?) Tin Tin,
cão de
antigo
seriado

3/rin. 5/dorso. 9/desonroso — permissão. 10/estampagem.

Libra – 23/09 a 22/10
Cuidado para não desperdiçar di-
nheiro nem arriscar suas econo-
mias. No amor, não se contentará 
com pouco. Sedução em alta.
Escorpião – 23/10 a 21/11
Terá ainda mais confiança para 
você batalhar pelo que quer. Na 
paquera, busque gente nova. No 
romance, saia da rotina.
Sagitário – 22/11 a 21/12 
Deve ter iniciativa e determinação 
em dobro para investir nos seus ob-
jetivos. Vai atrair quem quiser com 
seu poder de sedução. 
Capricórnio – 22/12 a 20/01
Poderá lutar com muita paixão e 
para colocar em prática seus pro-
jetos. Seu charme será irresistível e 
você irá atrair admiradores.
Aquário – 21/01 a 19/02
Sua energia estará nas oportunida-
des de sucesso. Pode se envolver 
com alguém influente. A dois, en-
volva o par em seus planos.
Peixes – 20/02 a 20/03
Bom momento para investir em 
cursos. Quem está só pode conhe-
cer alguém e se encantar de primei-
ra. Declare seu amor.

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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Senac Bento Gonçalves

Divulgação
De acordo com dados le-

vantados pela Avec — hub de 
soluções para o mercado da be-
leza e bem-estar —, no segundo 
semestre de 2021, houve um 
crescimento médio de 10% ao 
mês no número de serviços reali-
zados na área da beleza. Se com-
parados os meses de outubro de 
2020 e 2021, o aumento chega 
a quase 60%. Para quem quer 
aproveitar as inúmeras possibi-
lidades do setor que se expande 
com essa retomada, o Senac Ben-
to Gonçalves está com inscrições 
abertas para o curso de Técnicas 
de Maquiagem.

Durante a formação, com 
carga horária de 96 horas, o alu-
no aprenderá a aplicação de di-
ferentes técnicas de maquiagem, 
respeitando as características 
faciais do cliente e considerando 
as necessidades dele e tendên-
cias do setor. O curso prepara o 
profissional para trabalhar como 
autônomo ou empregado em sa-
lões e institutos de beleza, spas, 
residências, lojas de cosméticos, 
funerárias e empresas/institui-
ções que demandem serviços de 
beleza, sendo uma excelente op-
ção para quem busca uma opor-
tunidade de geração de renda por 
meio da prestação de serviço.

As aulas iniciam no dia 26 de 
setembro e serão realizadas de 
segunda a quarta-feira, das 19h 
às 22h.

Retomada dos eventos presenciais 
aumenta demanda por profissionais 

qualificados na área da Beleza

DESAFIOS DO SETOR
De acordo com a docente do 

curso Técnicas de Maquiagem do 
Senac Bento Gonçalves, Jéssica 
Paola Cogo, o mercado de tra-
balho para os maquiadores está 
em uma das melhores fases, pois 
a retomada está sendo intensa, 
principalmente com a volta dos 
eventos, para alegria de quem 
trabalha nesse ramo. “É primor-
dial que os profissionais da área 
tenham dado continuidade à 
evolução nos estudos de novas 
técnicas na maquiagem, porque 
o mercado pode ter parado na 
pandemia, mas as novas ten-
dências continuaram a crescer”, 
ressalta.

Segundo a docente, com in-
tuito de atender a essa demanda 
do setor, a metodologia do curso 
de Técnicas de Maquiagem é vol-
tada para a prática, pois é trei-
nando que se chega aos resulta-
dos desejados. “As alunas iniciam 
treinando umas nas outras até 
ficarem confiantes. Depois, cha-
mamos várias modelos. Aborda-
mos técnicas de preparação de 
pele, maquiagem social, maquia-
gem artística, maquiagem para 
formandas, madrinhas, noivas, 
entre outras”, destaca Jéssica.

Mais informações sobre o 
curso pelo site www.senacrs.
com.br/bento ou pelo WhatsA-
pp (54) 99269-3594.  

Manter o corpo ativo é reco-
mendação unânime em qualquer 
prescrição para quem deseja me-
lhorar a qualidade de vida e o bem-
-estar. São diversos os ganhos para 
o organismo, começando pelas 
questões de saúde física e também 
mental, inclusive no que diz respei-
to aos benefícios decorrentes do 
processo de socialização que nor-
malmente acompanham a prática 
de atividades corporais. E isso vale 
para qualquer pessoa, independen-
temente de sua faixa etária. 

Por isso, é fundamental que o 
hábito de estar permanentemente 
em movimento seja cultivado em 
todas as etapas da vida – e de forma 
ainda mais especial, à medida que 
a idade avança, período em que o 
sedentarismo precisa ser radical-
mente combatido. A Universidade 
de Caxias do Sul oferece uma faci-
lidade especialmente desenvolvida 
para colaborar com esse desafio: o 
Programa UCS Sênior. 

Destinado a pessoas com idade 
a partir de 50 anos, oferece progra-
mação que combina oportunidades 
de atualização de conhecimento e 
atividades indutoras do bem-estar 
e qualidade de vida. Em Bento Gon-
çalves, no Campus Universitário da 
Região dos Vinhedos, o programa 
oferece duas turmas da modalida-
de ‘Dança, Saúde e Movimento’ nes-
te semestre. As aulas desafiam o 
participante a se divertir com prá-
ticas corporais que movimentam 
energias por meio da dança, envol-
vendo diversos estilos musicais e 

Em busca de mais qualidade de vida, mexa-se! 
Programa UCS Sênior tem inscrições abertas para 
agenda de atividades no campus Bento Gonçalves 

jogos. “Os encontros possibilitam a 
vivência de diversos movimentos e 
a aprendizagem de diferentes esti-
los de dança, bem como constituem 
um excelente momento de alegria 
e autocuidado que promove a saú-
de e oportuniza a criação de laços 
afetivos.  Além disso, percebo que 
as aulas de dança não estão preo-
cupadas em atender a reprodução 
de gestos, mas procuram abranger 
as dimensões física, emocional, 
mental, social e espiritual da vida 
humana. E isso é o que faz o grupo e 
os encontros serem tão especiais.”, 
explica a professora que ministra a 
atividade, Amanda Zucco. 

Essa proposta diferenciada 
agrada quem já praticou. “As aulas 
são maravilhosas, com muito mo-
vimento, dentro do limite de cada 
uma. Eu procurava uma alternativa 
de exercício físico e quando conhe-
ci essas aulas, me apaixonei. Sinto 
muitos benefícios no equilíbrio, na 
memória, na atenção, no ritmo e, 
principalmente, na minha mobili-
dade. Também fico feliz em perten-
cer a esse programa, pelas amigas 
que encontro semanalmente, e pela 
relação construída com a professo-
ra Amanda, que é sensacional”, con-
ta a aluna Neusa de Villa. 

Outro benefício é que as aulas 
permitem a expressividade e liber-
dade de movimentos interiores e 
exteriores, necessários para lidar 
com as experiências que acompa-
nham a idade, destaca Rosa Maria 
Fracalossi de Faveri, também inte-
grante das aulas. “Faço parte desta 

atividade com aprendizagem de 
todos os ritmos; com os pés, com 
os braços e com todo o movimento 
necessário para manter a saúde, a 
alegria e companheirismo das ami-
zades que a dança me proporciona. 
A professora nos ensina e nos forta-
lece com o conhecimento e com sua 
dedicação de amor. É ótimo”, conta. 

O Programa UCS Sênior está 
com matrículas abertas no perío-
do de 11 a 29 de julho de 2022. As 
atividades ocorrerão todas as quin-
tas-feiras, na turma A das 8h30 às 
10h30 e na turma B das 14h às 16h 
(no período de 04 de agosto até 15 
de dezembro), no Bloco J (sala de 
espelhos) da UCS Bento Gonçalves. 
As inscrições podem ser feitas pre-

sencialmente no Campus, na Cen-
tral de Atendimento -  Bloco BJ. É 
necessário apresentar Carteira de 
Identidade, CPF, Comprovante de 
Endereço e Atestado de Liberação 
Médica. Mais informações sobre 
a oferta de disciplinas isoladas 
em cursos de graduação estão 
disponíveis em www.ucs.br/site/
extensao/programa-ucs-senior/
seja-aluno/bento-goncalves/. O 
contato também pode ser feito pelo 
telefone (54) 3449 5200.

Fotos: Divulgação

Atrás do balcão, atenden-
do o cliente, fazendo compras, 
cuidando do estoque, pagando 
contas, apostando em novas es-
tratégias. A vida de um comer-
ciante é uma batalha diária. O 
horário é mais estendido que a 
indústria, muitas vezes abrindo 
em finais de semana e feriados, 
dependendo da época do ano. 
Aproveitando o Dia do Comer-
ciante, celebrado em 16 de julho, 
o Sindilojas Regional Bento, de 
forma inédita, organiza um even-
to alusivo à data para confrater-
nizar. É a Festa do Comerciante, 
programada para o dia 26 de 
julho, a partir das 19h30min, na 
Bodega Ottone Planalto.

E se a proposta é o congra-

Sindilojas organiza Festa 
do Dia do Comerciante

Agenda

Confraternização é dia 26 de julho na Bodega 
Ottone Planalto com show Elvis ao Vivo

çamento dos lojistas, além de um 
cardápio especial, o evento terá 
como atração o show Elvis ao 
Vivo com Johnny Grace. Na mesa, 
sequência de Entradas, Massas e 
Risotos, Carnes e Sobremesas. No 
palco, o talento local. Os ingres-
sos estão à venda pelo telefone 
(54) 9 9978.7378 ou pelo e-mail 
palestras@sindilojasbg.com.br.

O presidente do Sindilojas 
Regional Bento, Daniel Amadio, 
adianta que o momento será de 
muita descontração. “Depois de 
dois anos desafiados pelos pro-
blemas gerados em razão de uma 
pandemia, nada mais justo do 
que celebrar a vida entre colegas 
de profissão. Convidamos todos a 
participar”.

Com a expansão do mercado 
e novas oportunidades de negó-
cios surgindo, as indústrias tive-
ram que optar por ações que via-
bilizassem e potencializassem o 
seu crescimento de forma sus-
tentável e econômica. Foi o caso 
da indústria Mercur, que está 
prestes a completar seu centé-
simo aniversário. Precursora 
na área de plásticos, a indústria 
que tem sua sede em solo gaú-
cho hoje é referência nacional na 
produção de produtos e projetos 
nas áreas de saúde e educação. 

Paulo Boufleur, engenheiro 
mecânico da Mercur, explica que 
desde 2009 a empresa se mobili-
zou junto à nova configuração da 
sociedade, que buscava contri-
buir com a redução dos impactos 
ambientais. A partir deste mo-

Compromisso socioambiental
Uma das maiores usinas 
solares em solo gaúcho 

Projetada e executada pela Parceria Solar, a usina de 1,18MWp 
é uma das maiores no Rio Grande do Sul 

mento, uma das primeiras ações 
socioambientais da empresa foi 
o projeto carbono neutro que, 
através da medição de tudo que 
é gerado, busca diminuir a emis-
são de gás carbônico. 

Com isso, a fim de reafirmar 
seu compromisso socioambien-
tal, aliando economia e susten-
tabilidade, a Mercur optou por 
gerar sua própria energia, por 
meio de uma fonte limpa e ines-
gotável — o sol. Com o projeto 
assinado e executado pela Par-
ceria Solar, foram instalados 
2.652 módulos fotovoltaicos, 
com potência de 1,18 MWp,  lo-
calizados em uma área de um 
hectare no Distrito Industrial de 
Santa Cruz do Sul.  

A Parceria Solar é uma mar-
ca especializada em geração de 

energia solar fotovoltaica com 
reconhecimento em todo o ter-
ritório brasileiro, e a confiabili-
dade da marca aliada à expertise 
em engenharia, garante o índice 
de 98% de clientes satisfeitos. 
Nesse sentido, Paulo Boufleur 
cedeu um depoimento à em-
presa e contou que o motivo da 
Parceria Solar ser a escolhida 
para a construção da usina foi 
o destaque que ela teve dentre 
as demais, pois apresentou um 
projeto sólido e seguro, carac-
terísticas que são fundamentais, 
ainda mais quando se trata de 
uma usina de tal magnitude .O 
depoimento completo do enge-
nheiro está disponível no canal 
do YouTube da Parceria Solar. 

Quer saber mais? Aponte 
a câmera para o QRCODE abai-
xo ou entre em contato atra-
vés do telefone 3705 1661 ou 
WhatsApp 99708 9010!
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Previsão do tempo

09/07
11º
24º

Muitas nuvens o dia todo, 
com aberturas de sol.

08/07
12º
24º

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

10/07
12º
24º

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

Dia de sol com algumas nuvens. 
Noite com poucas nuvens.

7º ano
Estudantes e professores criam 
projeto para ajudar causa animal
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Crescimento
Bento tem mais de 1.400 empresas 
criadas no primeiro semestre deste ano
Número representa 
um aumento de 
quase 18% em 
comparação ao 
primeiro semestre
do ano passado

Dados da secretaria de De-
senvolvimento Econômico de 
Bento Gonçalves revelam que, 
no primeiro semestre deste ano, 
foram abertas 1433 novas empre-
sas em Bento Gonçalves, repre-
sentando um aumento de 17,8%, 
quando comparado ao primeiro 
semestre de 2021, que teve 1216 
inscrições municipais.

Atualmente, conforme a pas-
ta municipal, Bento tem um to-
tal de 20.860 empresas ativas. O 
processo de abertura de empre-
sas inclui Microempreendedores 
Individuais (MEI), Empresa de 
Pequeno Porte (EPP), Limitada 
(LTDA) e Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada (EI-
RELI) e autônomos.

Ainda segundo a administra-
ção pública, um dos diferenciais 

para a rapidez na abertura de em-
presas são os processos digitais, 
que têm facilitado e otimizado os 
trâmites. “O crescimento signifi-
cativo se deu devido às medidas 
de desburocratização da obten-
ção de alvará municipal, bem 
como à implantação dos proces-
sos cem por cento digital e a rees-
truturação da Sala do Empreen-
dedor. Na Sala do Empreendedor 
você encontra servidores prontos 
para auxiliar desde a abertura do 
MEI até a finalização do alvará 
municipal”, destaca a coordena-
dora da Sala do Empreendedor, 
Paola Sartor.

Paola ainda salienta que, 
além do serviço presencial, é pos-

sível realizar a inscrição munici-
pal através do próprio celular/
computador e tirar dúvidas por 
e-mail, pelo telefone fixo, e tam-
bém pelo celular da Sala do Em-
preendedor.

“Esse saldo positivo eviden-
cia a veia empreendedora da 
nossa comunidade. Bento é uma 
cidade voltada para o empreen-
dedorismo, e o fato de ter esse 
número de inscrições quer dizer 
que cada vez mais as pessoas pro-
curam se formalizar justamente 
para realizar suas atividades de 
forma correta, e isso é muito bom 
para o município”, comenta a se-
cretária de Desenvolvimento Eco-
nômico, Milena Bassani.

Até o fim de 2023, o consumi-
dor de serviços e eventos cultu-
rais e de turismo adiados ou can-
celados por causa da pandemia de 
covid-19 poderá receber crédito 
para compras futuras ou remar-
car a data. A ampliação do prazo 
consta da Lei 14.390/2022, publi-
cada na última terça-feira, 05/07.

Aprovada no início de junho 
pelo Senado e originária da Me-
dida Provisória 1.101/2022, a 
lei estabelece que o consumidor 
que pedir o crédito de serviço ou 
evento adiado ou cancelado até 
31 de dezembro de 2022 pode-
rá usá-lo até 31 de dezembro de 
2023. Caso opte pela remarcação 
da data, a data-limite será a mes-
ma. As regras também valem para 
novos eventos que vierem a ser 
cancelados no novo período, ain-
da que mais de uma vez.

O reembolso, conforme a lei, 
só deve ser pago ao consumidor 
caso a empresa não consiga asse-
gurar a remarcação dos serviços, 
eventos ou reservas adiados ou 
cancelados. A obrigação também 
vale para quem não conseguir 
remarcar. O mesmo ocorrerá 
quando a empresa não conseguir 

Medida provisória
Eventos cancelados durante a pandemia 
poderão ser remarcados até 2023

oferecer crédito para a compra de 
outros serviços do mesmo pres-
tador.

A devolução do dinheiro, no 
entanto, terá prazos distintos. Os 
reembolsos para os cancelamen-
tos ocorridos em 2021 precisarão 
ser feitos até 31 de dezembro des-
te ano. Os cancelamentos de 2022 
precisarão ser ressarcidos até 31 
de dezembro de 2023.

O presidente Jair Bolsonaro 
vetou parágrafo que estendia o 
período de aplicação das regras 
especiais de compensação a fu-
turas emergências de saúde pú-

blica. Na mensagem de veto, o 
Palácio do Planalto alegou que o 
texto aprovado pelo Congresso 
contraria o interesse público, uma 
vez que as medidas emergenciais 
adotadas durante a pandemia de 
Covid-19 foram específicas para 
o enfrentamento daquela enfer-
midade.

Para a Federação do Comércio 
de Bens e de Serviços do Estado do 
Rio Grande do Sul (Fecomércio-
-RS), a lei aumenta a flexibilidade 
das empresas do setor de eventos, 
turismo e serviços, muito afetados 
durante a pandemia.  “Os segmen-
tos de eventos e turismo estão en-
tre os mais afetados pela Covid-19 
e, apesar da melhora recente, ainda 
se recuperam das fortes perdas ve-
rificadas nos últimos dois anos. Ao 
possibilitar que continuem garan-
tindo a remarcação ou conceden-
do créditos para os consumidores 
utilizarem no futuro, a medida pro-
porciona a inúmeras empresas me-
lhores condições de sobrevivência, 
afinal, muitas precisaram recorrer 
à empréstimos para honrar seus 
compromissos durante esse perío-
do”, destaca o presidente da entida-
de, Luiz Carlos Bohn. 
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