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Segundo a Prefeitura, está sendo 
finalizada a base para o acesso ao 
município de Veranópolis e, em breve, o 
túnel receberá iluminação

Perto da marca de 130 mil habitantes, a cidade continua a crescer, mas a população 
ainda reclama de dificuldades que aparecem no dia a dia, em diversos setores, entre 
os quais saúde, trânsito, demora na conclusão de obras, educação e recursos públicos.

Lucas Marques

Projeto de lei complementar foi enviado 
pelo Executivo e protocolado na Câmara 
na segunda-feira, 11/07

Plano Diretor
Proposta de modificações 
já tramita no Legislativo 
e entidades podem opinar

Mudanças
Cresce o número de jovens 
empreendedores em busca 
de liberdade e novas ideias

Segundo especialista do Observatório do 
Trabalho da UCS, eles são multifunções e não 
se adaptam a formas tradicionais de trabalho

Arquivo pessoalLucas Marques

Mortes pela COVID-19 têm 
redução de quase 70% no 
primeiro semestre do ano

Queda

Até a primeira semana de julho do ano 
passado haviam sido registrados 195 
óbitos, contra 63 em 2022

Suspensão de troca no 
Conselho do Vale dos 
Vinhedos é mantida 
pela Justiça do RS

Megaempreendimentos
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Bento se destaca 
no topo de diversos 
rankings pelo 
Brasil, mas velhos 
problemas ainda 
batem à porta 
da população

Bento se destaca 
no topo de diversos 
rankings pelo 
Brasil, mas velhos 
problemas ainda 
batem à porta 
da população
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DIU SUS

Método contraceptivo
Mulheres que desejam colocar o DIU podem 
fazer procedimento de graça via SUS
O método 
contraceptivo, que 
é uma das formas 
de longa duração 
mais eficazes de 
prevenir uma gravidez 
indesejada, ainda tem 
uma procura muito 
baixa no município

Lucas Marques
O Dispositivo Intrauterino, ou 

apenas DIU, é, atualmente, uma das 
formas mais eficazes de contracep-
ção para as mulheres, e ele pode 
ser colocado de graça, via Sistema 
Único de Saúde (SUS). De acordo 
com Evelise Bender, coordenadora 
da Saúde da Mulher da secreta-
ria municipal de Saúde de Bento 
(SMS), este é um método seguro. “O 
DIU de cobre, também conhecido 
como DIU não hormonal, é um tipo 
de método anticoncepcional muito 
eficaz, que é inserido no interior 
do útero e que evita uma possível 
gravidez, tendo um efeito que pode 
durar até 10 anos”, afirma.

O mecanismo de ação do DIU 
funciona como um espermicida, 
ou seja, os espermatozoides, ao 
entrarem em contato com o cobre 
do DIU, perdem sua função. Isso irá 
impedir que ocorra a fecundação, e 
ele também não é abortivo.

Segundo Evelise, para que as 
mulheres da cidade tenham aces-
so ao serviço, basta serem aten-
didas em qualquer uma das uni-
dades de saúde, principalmente, 
naquela do bairro onde a pacien-

te reside, e solicitar pela utiliza-
ção do método. “O DIU com cobre 
é uma excelente opção para mu-
lheres que desejam contracepção 
reversível, de alta eficácia, longa 
duração e livre de hormônios”, 
salienta Evelise.

Para uma jovem que fez o pro-
cedimento há cerca de um ano, a 
escolha veio após decepções com 
outros métodos. “Resolvi optar por 
esse método, porque eu já tinha 
testado quatro contraceptivos orais 
e com nenhum desses eu conseguia 
me adaptar. Ou era muita enxaque-
ca, muita TPM ou muito inchaço. 
Ou tudo junto”, disse. Mesmo que 
os primeiros meses tenham sido de 
adaptação com o DIU, relatando até 
algumas dores durante as relações 
sexuais, a experiência tem sido po-
sitiva. “Ainda não consegui regular 
100% meu ciclo. É meio ‘vem quan-
do quer’, mas o fluxo diminuiu 80% 

e as enxaquecas e dores no corpo 
são quase zero”, diz a jovem.

Um ponto que ainda pode cau-
sar dúvida nas mulheres para ado-
tar métodos como o DIU é o fato 
que procedimentos como a laque-
adura, que também é feito de for-
ma gratuita pelo SUS, necessita de 
autorização do companheiro para 
ser feito. “Esse método [DIU] não 
necessita de autorização do par-
ceiro, apenas manifestação da von-
tade da paciente e realização de 
alguns exames prévios”, destaca a 
coordenadora da Saúde da Mulher. 
O processo para a colocação do 
DIU é rápido e irá exigir apenas a 
saúde em dia da mulher. De acordo 
com Evelise, em Bento, o processo 
pode ser ainda mais rápido. “Neste 
momento não temos lista de espe-
ra para o procedimento, apenas o 
tempo para a realização dos exa-
mes e agendamento”, conclui.

Lucas Marques

Vacinação
Bento apresenta redução de quase 70% nos 
óbitos pela COVID-19 no primeiro semestre
Foram 195 óbitos 
até 12/07/21 contra 
63 até a terça-feira, 
12/07/2022

Eduarda Bucco
O município de Bento Gonçal-

ves segue avançando na campanha 
de vacinação contra a COVID-19, 
uma das principais medidas que 
têm ajudado a frear a pandemia do 
Coronavírus no mundo. Em Bento 
Gonçalves, 101.242 pessoas já re-
ceberam a primeira dose; 97.651 
a segunda dose; 56.506 a primeira 
dose de reforço; e 8.737 a segunda 
dose de reforço (ou quarta dose).

E os números da vacinação 
vêm se refletindo em resultados 
positivos no município. De acordo 
com levantamento feito pelo SER-
RANOSSA, com base em dados di-
vulgados pela prefeitura de Bento e 
pelo governo do Estado, houve uma 
redução de 67% nos óbitos neste 
primeiro semestre de 2022, em 
comparação com o mesmo período 
do ano passado. Foram 195 regis-
trados nos primeiros seis meses de 

2021, contra 63 neste ano – dados 
até o dia 12/07.

Atualmente, Bento tem 468 
óbitos e 38.026 casos confirmados 
desde o início da pandemia, em 
março de 2020.

ALERTA PARA OS JOVENS
Apesar de números positivos, 

as secretarias de Saúde do Estado 
e do município reforçam o alerta 
aos jovens. Conforme a secretária 
de Saúde, Tatiane Fiorio, Bento 
tem percebido uma baixa procura 
na segunda dose e na dose reforço 
em pessoas na faixa etária entre os 
20 e os 30 anos. “Percebemos que 
quem mais busca as vacinas são os 
idosos. Os mais jovens justificam 
que duas doses é suficiente por ser 
pouco tempo de uma dose para ou-
tra”, revela a secretária.

Na semana passada, o Esta-
do também informou que o maior 
número de pessoas que ainda não 
fizeram nem a primeira dose e 
que não completaram o esquema 
vacinal básico é da faixa etária de 
12 e 29 anos. E ainda alertou que, 
em análise recente da secretaria 
estadual de Saúde, foi apontado 

que o risco de morte foi 3,2 vezes 
maior para quem não foi vacinado 
com nenhuma dose em compara-
ção com quem tinha, ao menos, o 
esquema primário completo (duas 
doses ou dose única).

Ainda conforme o governo es-
tadual, o aumento no risco de óbito 
pelo Coronavírus também é per-
ceptível nas demais idades. Entre 
os adultos dos 30 aos 59 anos, uma 
pessoa sem nenhuma dose teve 5,1 
vezes mais chance de morte por 
COVID-19 que uma pessoa com es-
quema primário completo. Entre os 
idosos, essa razão de risco foi 5,7 
vezes maior.

Pela análise, a faixa dos 12 
aos 29 anos é a que apresenta pior 
cobertura vacinal. Enquanto a por-
centagem de pessoas com, ao me-
nos, esquema primário completo é 
de 93% na faixa dos 30 aos 59 anos 
e de 98%, nas pessoas acima dos 60 
anos, esse índice no intervalo dos 
12 aos 29 anos é de 82%. Além dis-
so, quase 7% da população nesta 
idade não fez ainda nem a primeira 
dose (cerca de 195 mil pessoas), 
mais do que nas demais faixas.

Bento tem oito casos de dengue, 
dois de chikungunya e um de zika vírus

Aedes Aegypti

A proliferação do mosquito 
Aedes aegypti segue preocupando 
autoridades públicas do Rio Gran-
de do Sul. Atualmente, o estado tem 
mais de 51 mil casos confirmados 
de dengue e 62 óbitos pela doença. 
Em relação à zika, são 54 casos no 

RS. Ainda, há 44 confirmações de 
chikungunya. Do total de 497 muni-
cípios, 449 são considerados infes-
tados pelo mosquito transmissor.

Em Bento Gonçalves, até o 
momento, foram investigados 141 
casos suspeitos de dengue, sendo 

confirmados oito destes. Também 
há duas confirmações de chikun-
gunya (um caso importado e outro 
autóctone) e um caso de zika. As 
informações foram repassadas na 
terça-feira, 12/07, pela secretaria 
de Saúde do município.
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Eduarda Bucco
Na segunda, 11/07, o Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) divulgou 
o quantitativo atual de eleitoras e 
eleitores em cada município. O ob-
jetivo da atualização dos dados é 
permitir o cálculo do limite de gas-
tos em campanhas, além do número 
de contratações diretas ou terceiri-
zadas para prestação de serviços 
referentes a atividades de militân-
cia e mobilização de rua. 

Em Bento, dados do TSE apon-
tam um total de 91.684 eleitores 
ativos. O número se reflete em cres-
cimento de 2,4% em relação às elei-
ções de 2020, quando havia 89.488 
eleitores. A quantidade de votantes 
em Bento representa pouco mais 
de 1% do total de eleitores no 
Rio Grande do Sul, que conta com 
8.593.469 pessoas aptas a votar. 

Apesar da atualização do nú-
mero total de eleitores, o portal 
do TSE ainda não conta com infor-
mações recentes sobre o perfil de 
cada votante. Em 2020 – data mais 
atualizada – o público de Bento era 
dividido em 52% mulheres e 48% 
homens, tendo como faixa etária 
em evidência aquela entre 35 e 39 
anos (10.328). Grande parte dos 
eleitores (27,77%) possui Ensino 
Fundamental Incompleto. 

Em 2020, havia apenas 41 elei-

Eleições gerais
Bento tem 91.684 eleitores 
aptos para votar em 2022
Número representa 
crescimento de 2,4% 
em relação às eleições 
de 2020, quando havia 
89.488 eleitores

tores de 16 anos e 197 de 17 anos 
– faixa etária na qual ainda não é 
obrigatória a emissão do título de 
eleitor. Neste ano, entretanto, o 
TSE revelou ter percebido um au-
mento de jovens interessados em 
votar no pleito. 

Segundo dados da Justiça Elei-
toral, o número de alistamentos 
eleitorais realizados nos três pri-
meiros meses de 2022 cresceu em 
relação às duas últimas eleições 
gerais no país. De janeiro e março, 
o Brasil ganhou 1.144.481 novos 
eleitores na faixa etária de 15 a 18 
anos. Já nos pleitos de 2018 e 2014, 
foram emitidos 877.082 e 854.838 
novos títulos, respectivamente.

As novas emissões ocorrem 
em meio a uma campanha de mo-
bilização promovida  pela  Justiça 
Eleitoral nas redes sociais. Celebri-
dades como Anitta, Zeca Pagodi-
nho, Whindersson Nunes, Juliette 
e também internacionais, como o 
ator norte-americano Mark Ruffalo, 
participaram do chamamento.

O prazo para solicitar o título 
de eleitor neste ano se encerrou no 
dia 04/05.

As eleições gerais de 2022 es-
tão marcadas para o dia 02/10 para 
o primeiro turno e 30/10 caso haja 
segundo turno. Serão eleitos presi-
dente, vice-presidente, deputados, 
senadores e governadores. 

DATAS IMPORTANTES
Dia 05/08 é a data-limite para 

realização de convenções pelos 
partidos políticos. Já no dia 15/08 
encerra o prazo para registro de 
candidaturas. 

Eduarda Bucco
Foi encaminhado para Câ-

mara de Vereadores na segun-
da-feira, 11/07, a adequação 
da Lei 200/2018, que instituiu 
o Plano Diretor Municipal, por 
meio de um projeto de lei com-
plementar. Conforme a prefei-
tura de Bento Gonçalves, as al-
terações foram aprovadas pelo 
Conselho Municipal de Plane-
jamento (COMPLAN) e incluem 
mudanças em zoneamentos, no-
vas exigências para construções, 
novas delimitações de pavimen-
tos, entre outros pontos. 

Sancionado em 2018, o Pla-
no diretor versa sobre a orde-
nação territorial do município, 
política de desenvolvimento 
municipal e expansão urbana. 
Após entrar em vigor em 2019, 
o Executivo argumenta que fo-
ram verificadas “algumas diver-
gências em sua aplicação”. Por 
conta disso, foi realizada, por 
meio do Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano (IPURB) e 

Entidades podem se manifestar
Projeto que prevê mudanças no Plano 
Diretor do município já tramita no Legislativo
Entre as alterações 
apresentadas pelo 
Poder Executivo está 
a modificação do 
zoneamento de uma 
área do Santo Antão, 
o que possibilitaria 
construções de 
até 16 pavimentos

do grupo de instrução do COM-
PLAN, análise desses pontos di-
vergentes. O resultado foi objeto 
de apreciação pelo COMPLAN, 
sendo aprovadas as mudanças 
presentes no novo projeto de 
lei, que já está em tramitação na 
Câmara. 

Entre as principais modifi-
cações apresentadas no projeto 
está a alteração do zoneamento 
em uma área do bairro Santo 
Antão (entre as ruas Humberto 
Luigi Giacomelo até Alexandre 
Castelli), de Zona Residencial 
(ZR) para Zona de Ocupação In-
tensiva 1 (ZOI1), e em uma área 
do bairro Planalto (próximo à 
rua Camilo Leindecker), onde 
passaria a ser Zona Institucional 
(Zinst). No caso do Santo Antão, 
o objetivo seria possibilitar a 
construção de prédios mais al-
tos, de até 16 pavimentos. Já na 
Planalto, a diretora do IPURB, 
Melissa Bertoletti Gauer, afirma 
que a alteração visa “facilitar a 
regularização existente”.

Outra mudança é a exigên-
cia de um estudo de viabilidade 
em todo o projeto de edificação 
ou nova atividade no município. 
Passa, também, a ser delimita-
da a área de pavimento tipo de, 
no máximo, 500m² por torre, 
com afastamento de 6m, “acima 
desta área deve-se entrar com 
estudo de qualidade espacial”, 
propõe o projeto. Fica determi-
nado ainda que, para terrenos 
com três frentes, “elege-se uma 

fachada frontal e as demais se-
rão consideradas laterais para 
fins de recuos. Em relação aos 
demais parâmetros, deverão ser 
estudados caso a caso e subme-
tidos ao COMPLAN”. 

TRAMITAÇÃO
Ainda na segunda, 11/07, 

a Câmara de Vereadores infor-
mou que o projeto de lei com-
plementar já havia sido proto-
colado no Legislativo. A partir 
disso, deverá ser elaborado um 
cronograma de ações e ativida-
des para a tramitação da pro-
posta, com “recebimento de su-
gestões, marcação de reuniões 
com entidades e interessados, 
bem como audiências públicas 
e votação em conjunto com o 
presidente da Comissão de In-

fraestrutura, Desenvolvimento 
e Bem-estar Social”, informou a 
assessoria da Câmara.

O prazo para o recebimen-
to de sugestões e reuniões com 
pessoas interessadas será infor-
mado no cronograma de ações, 
a ser publicado em breve. O 
Legislativo ainda informou que 
“não serão feitas reuniões indi-
viduais com interessados em al-
guma alteração ou manutenção 
do Plano Diretor”, e que “somen-
te serão recebidas diretorias de 
entidades com a presença do 
presidente e mais, no mínimo, 
um membro da diretoria”. Para 
requisitar mudanças no projeto 
ou fazer sugestões, as entidades 
deverão levar documentos, “via 
ofício impresso”, durante as reu-
niões agendadas previamente. 

Lucas Marques
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Prefeitura de Bento

Prefeitura atualiza 
situação do túnel 
do São João

Para agosto

Conforme Poder 
Público, atualmente 
está sendo finalizada 
a base, as cabeceiras 
e a compactação 
da estrutura. Nos 
próximos dias terá 
início a instalação 
da iluminação

A prefeitura de Bento Gon-
çalves divulgou na última se-
mana atualizações sobre o an-
damento das obras do túnel do 
São João, estrutura que ligará o 
bairro ao centro da cidade, sem 
interferir no tráfego da BR-470. 
Conforme o Poder Público, nos 

últimos dias foi realizada a fi-
nalização da base, cabeceiras e 
compactação. No momento está 
sendo finalizada a base para o 
acesso ao município de Veranó-
polis e, em breve, iniciarão a ins-
talação da iluminação do túnel. 

A profundidade da obra 
será de 5,5 metros, sendo duas 
pistas de tráfego com quatro 
metros cada e passeio em am-
bos os lados. A obra é realiza-
da pelo Consórcio Túnel Bento 
Gonçalves, composto pelas em-
presas ENGEDAL e Continental.

A construção do túnel teve 
início ainda em agosto de 2020 
e tinha previsão inicial de con-
clusão em 10 meses. Agora, a 
expectativa é que seja finaliza-
do em agosto.

“Eles gostam de experimentar”, afirma especialista 
sobre o crescimento do empreendedorismo jovem

Liberdade econômica

Segundo ela, o 
crescimento de jovens 
empreendedores tem a 
ver com o alto índice de 
desemprego, diferença 
entre gerações e a 
não adequação com 
trabalhos tradicionais

Lucas Marques
O mercado de trabalho do Bra-

sil tem mudado consideravelmente 
nos últimos anos. Com uma taxa 
de desemprego de 11,1%, segun-
do dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
cada vez mais pessoas têm buscado 
alternativas para manter a renda 
e deixar as contas em dia. Isso vai 
ao encontro do crescimento expo-
nencial de jovens empreendedores, 
que cada vez mais têm deixado de 
lado empregos e funções ‘tradicio-
nais’ para se arriscar em novos ni-
chos de mercado.

Segundo relatório do Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) 
2020, realizado com apoio do Se-
brae e do Instituto Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade (IBQP), 
59% dos brasileiros desejam ter o 
próprio negócio. Sendo um senti-
mento ainda mais forte nos jovens. 

De acordo com a coordena-
dora do Observatório do Traba-
lho da Universidade de Caxias do 
Sul (UCS), Lodonha Maria Portela 
Coimbra Soares, o ‘fenômeno’ do 
empreendedorismo jovem pode 

ser visto por três ângulos. “Do pon-
to de vista econômico, o jovem vem 
sofrendo com o desemprego. Ou 
seja, a entrada do jovem no mer-
cado formal de trabalho está cada 
vez mais se deteriorando, seja pelo 
baixo salário combinado com áreas 
não muito atrativas para jovens, 
seja pela falta de perspectiva de 
crescimento profissional”, afirma.

Outra questão é o fator gera-
cional. Segundo Lodonha, essa ge-
ração multifunção está descobrin-
do novas formas de empreender e 
não tem mais interesse de ficar 20, 
25, 30 anos na mesma empresa. 
“Não se adapta a trabalhos repeti-
tivos, com horários determinados, 
cumprimento de metas, entre ou-
tros aspectos”, destaca. Para ela, a 
capacidade de seguir em frente na 
vida profissional é algo ainda mais 
forte. “O jovem gosta de experi-
mentar, não tem apego, se perde o 
interesse por algo, desiste e procu-
ra outro trabalho”, avalia.

Esse foi o caso do jovem casal 
Bruna Dal Castel e Cristina Tillwitz, 
ambos com menos de 30 anos, que 
em abril de 2022 abriram a Dal 
Castel Celulares, uma loja de assis-
tência técnica de celulares e venda 
de acessórios na cidade. Segun-
do eles, a ideia de abrir o negócio 
partiu do sentimento de não se en-
caixar em seus antigos empregos. 
“Sentíamos que dávamos mais do 
que recebíamos, e também pensa-
mos em canalizar nossa dedicação 
e energias para o nosso lado, para 
um negócio próprio”, afirma Bruna. 
Ainda segundo ela, a independên-

cia e a flexibilização da rotina de 
trabalho os motiva para trabalhar, 
afinal, os resultados virão apenas 
de seus próprios esforços.

Para a empreendedora, a sua 
geração quer e busca por autono-
mia para comandar os negócios da 
forma que melhor entende, sem 
amarras a velhos costumes. “[Os 
jovens] sentem que têm bastante 
potencial para crescer mais, onde 
em uma empresa muitas vezes não 

proporcionam este crescimento 
desejado, ficando limitados”, pon-
tua.

Autonomia e pensamento cria-
tivo foram os combustíveis neces-
sários para que a designer de Moda 
Milene Couto de Lima, de 24 anos, 
desse um passo a mais. Unindo sua 
paixão pelo trabalho manual e a na-
tureza, nasceu a Curi Ateliê, espaço 
que, por meio de algumas técnicas 
de tingimento natural, tem o objeti-
vo de ajudar a divulgar formas mais 
ecológicas de produzir, consumir e 
usar a moda. De acordo com Mile-
ne, o mundo fashion é um campo 
que cada vez necessita de ideias 
que pensam na natureza antes do 
consumo. “O mercado da moda 
precisa muito de mais marcas in-
clusivas, sustentáveis, artesanais e 
artísticas”, destaca.

No campo empresarial, ela ain-
da se diz novata, mas com um pen-
samento consciente do caminho 
que deve trilhar nos negócios. Para 
a jovem estilista, sua geração quer, 
acima de tudo, liberdade. “Busca-
mos mais propósitos em nossas 
ações e montar um negócio com 
causas em que acreditamos melho-
ra muito os trabalhos do dia a dia”, 
destaca. E a liberdade no trabalho, 
gerando resultados mais satisfató-
rios, é uma realidade. “Não é que 
eles [jovens] sejam irresponsáveis, 
na verdade, quando realizam tra-
balhos que gostam, eles se dedicam 
de forma integral e podem obter 
excelentes resultados financeiros”, 
afirma a coordenadora do Obser-
vatório do Trabalho.

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

/academia.lamerica
phantomlamerica

www.phantomlamerica.com.br

54 99145 0365

A designer Milene, de 24 anos, 
investiu na moda sustenvável
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Novela dos megaempreendimentos
Justiça nega recurso da prefeitura 
e mantém decisão de suspender 
troca no conselho do Vale

Eduarda Bucco
O desembargador do Tribunal 

de Justiça do RS, Voltaire de Lima 
Moraes, manteve na segunda-feira, 
11/07, a decisão do juiz da comar-
ca de Bento Gonçalves, Paulo Me-
neghetti, de suspender a troca de 
membros do Conselho Distrital do 
Vale dos Vinhedos. A determina-
ção do juiz do município foi dada 
no dia 28/06, após acatar liminar 
solicitada pelo Ministério Público 
em Ação Civil. Conforme a decisão 
de Meneghetti, a administração 
pública teria agido “com o intuito 
de aprovar dois projetos de grande 
porte a serem construídos no Vale 
dos Vinhedos”, o Bewine e o Gra-
mado Parks.

Após o fato, a prefeitura de 
Bento entrou com recurso no Tri-
bunal de Justiça do RS. Entre os 
pontos citados pela defesa está o 
fato de que a exclusão dos então 
conselheiros Vanja Hertcert e Del-
cio Maldotti teria ocorrido “após 
denúncia pela Câmara de Vere-
adores de Bento Gonçalves, que 
motivou o Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano (IPURB) a 
averiguar as presenças dos mem-
bros do Conselho Distrital de Pla-
nejamento, sendo constatada a 
ausência injustificada desses con-
selheiros a três (3) reuniões con-
secutivas […] Refere que a alegação 
ministerial de que as faltas da con-
selheira Vanja Hertcert foram justi-

ficadas não procede, pois motivos 
pessoais, profissionais, de viagens 
ou lazer não são justificativas para 
se ausentar”, argumentou a admi-
nistração pública.

A prefeitura ainda sustentou 
que a nomeação de Edson Felix 
como representante de uma enti-
dade esportiva seria legal, não im-
portando o fato de não ser aquela 
que vinha sendo representada pelo 
membro excluído, Delcio Maldotti. 
Também argumenta que a decisão 
da suspensão dos projetos aprova-
dos nas reuniões dos dias 04/05 e 
06/06, determinada pelo juiz de 
Bento, deveria ser “reformada”, 
“pois todos os atos impugnados 
foram regulares, de forma que, em 
atenção aos princípios da legalida-
de administrativa, da presunção de 
veracidade dos atos administrati-
vos, as deliberações ocorridas nas 
reuniões devem ser mantidas”.

No recurso, a administração 
pública ainda ressaltou que, até o 
momento, “inexiste conclusão do 
Ministério Público no Inquérito 
Civil quanto às supostas irregula-
ridades urbanísticas e ambientais 
nos projetos dos empreendimentos 
imobiliários, de modo que não foi 
proposta nenhuma recomendação 
ou anulação de qualquer ato admi-
nistrativo, salvo a da sua pretendi-
da ingerência no Conselho Distri-
tal de Planejamento do Vale dos 
Vinhedos, que é o único objeto da 

Ação Civil Pública”.
Apesar dos argumentos, o 

desembargador indeferiu o efeito 
suspensivo da decisão, que vinha 
sendo solicitado pela prefeitura de 
Bento. “Ao que se denota, ao menos 
em cognição superficial, há indícios 
de ingerência do ente municipal 
no Conselho Distrital do Vale dos 
Vinhedos, órgão de representação 
democrática que delibera sobre 
assuntos de interesse da comuni-
dade quanto à gestão territorial, 
instituído pelo Plano Diretor de 
Bento Gonçalves, o que demanda 
maior dilação probatória para ser 
devidamente esclarecido perante 
o Judiciário”, justificou o desem-
bargador. “Isso porque nos parece, 
como bem salientado pelo Juiz a 
quo, que os novos membros teriam 
sido designados pelo Município em 
desatenção à autonomia delibera-
tiva do Conselho, em momento em 
que o órgão estava sem Presidente 
diante do pedido de exoneração 
do Subprefeito Marciano Batistelo, 
sendo que sequer foi realizada a 
votação para escolha de substituto 
temporário, que conduziria os tra-
balhos, em especial a escolha de 
novo Presidente em sessão futura, 
de acordo com o Regimento Inter-
no do Conselho Distrital de Plane-
jamento”, complementou.

Conforme a prefeitura de Ben-
to, a nova decisão será analisada 
pelo jurídico.

Fotos: divulgação/BM

Homens são presos por roubo 
de veículo em Bento Gonçalves

Segurança

Na noite de terça-feira, 12/07, 
próximo das 20h, a Brigada Militar 
(BM) foi acionada para atender 
a um caso de roubo de veículo de 
aplicativo. Quatro indivíduos, entre 
eles um menor de idade, solicita-
ram uma corrida em Farroupilha 
com destino a Bento Gonçalves. 
Chegando no bairro Eucaliptos, em 
Bento, o criminoso que estava sen-
tado no banco da frente anunciou o 
assalto, empunhando uma faca.

O quarteto, que seguiu em di-
reção ao bairro Barracão, levou, 
além do carro (Siena Branco), di-
nheiro e celular da vítima. O moto-

rista solicitou ajuda de moradores 
das redondezas e a BM foi aciona-
da. Em rápida ação, o veículo foi 
localizado após sofrer um acidente 
próximo do local do roubo.

Dois homens foram presos e 
o adolescente foi apreendido nas 
proximidades. O quarto participan-
te acabou fugindo, mas foi identifi-
cado pelos demais.

Preso em Farroupilha homem 
procurado por roubos a bancos

A Força Tática da Brigada 
Militar (BM) prendeu na tarde 
de terça-feira, 12/07, um homem 
de 43 anos na Linha Jacinto, em 
Farroupilha. O indivíduo tinha 
mandado de prisão por roubos a 
bancos, sendo um deles com ho-
micídio e uso de explosivos.

A ação, que partiu de uma 
denúncia anônima, também con-
tou a participação de agentes de 
segurança, que se deslocaram 
até o endereço informado, en-
contraram o homem e anuncia-
ram a cumprimento do mandado 
de prisão. Após, ele foi conduzi-
do ao hospital para exame de 
corpo de delito e à Delegacia de 
Polícia de Pronto Atendimento 

(DPPA) para registro do boletim 
de ocorrência (BO).

Além de assaltos a bancos, o 
indivíduo já tinha passagem pela 
polícia por roubo a taxista, roubo 
de veículo, formação de quadri-
lha, estelionato e ameaça.

BM cumpre 
mandado de prisão 
no Vila Nova II

Na noite de domingo, 10/07, 
a Brigada Militar de Bento Gon-
çalves, por meio de uma equipe da 
Força Tática (FT), em operação de 
combate ao tráfico de drogas e ho-
micídios, realizou fiscalização em 
um bar no bairro Vila Nova II. No 
local foram abordados e identifica-
dos os frequentadores do estabele-
cimento. Em consulta aos sistemas 
integrados foi constatado que ha-
via um mandado de prisão expedi-
do para um dos clientes. O homem, 
de 30 anos, foi preso, conduzido à 
delegacia e, após, encaminhado à 
Penitenciária Estadual de Bento 
Gonçalves, onde permanecerá à 
disposição da Justiça.
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Rankings colocam Bento entre as melhores cidades para se viver, 
mas população ainda aponta problemas crônicos

Mesmo sendo destaque em publicações que a mostram como uma cidade acolhedora e limpa, 
o município de quase 130 mil habitantes ainda sofre com questões em diversos setores

Lucas Marques
Tem sido constante a boa clas-

sificação de Bento Gonçalves em 
rankings realizados por revistas 
conceituadas e sites especializados 
em turismo. A notícia boa é que os 
rankings são positivos, deixando a 
cidade de quase 130 mil habitantes 
com os títulos de mais acolhedora, 
mais limpa, um dos destinos mais 
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queridos por turistas, além de uma 
das melhores cidades do Brasil 
para se viver. Apesar disso, na visão 
de muitos moradores, a cidade ain-
da enfrenta problemas históricos. 

O ranking mais recente com 
destaque para a Capital do Vinho 
foi publicado pela revista IstoÉ, que 
elencou as 50 melhores cidades do 
país para se viver. Na classificação 
geral, o município ocupou a 25ª po-
sição. Já na categoria “Médio por-
te”, Bento aparece em sexto lugar. 
Segundo a publicação, o ranking 
considera 281 indicadores, entre os 
quais a capacidade de arrecadação, 
execução orçamentária, padrão de 
vida, mercado de trabalho, comér-
cio exterior, qualidade de vida, edu-
cação, habitação, desenvolvimento 
humano, mobilidade digital e aces-
so digital ao conhecimento.

Para entender se a qualidade 
de vida apontada nos rankings re-
flete a realidade da população que 
vive no município, o SERRANOSSA 
disponibilizou uma enquete na sua 
página oficial no Facebook no úl-
timo dia 11, na qual fez a seguinte 
pergunta: “Para você, quais são 
os principais problemas de Bento 
Gonçalves atualmente?”. E as res-
postas foram variadas.

Ao rolar pelos comentários, 
tópicos como saúde, transporte 
público, trânsito, infraestrutura 
e educação são apontados aos 
montes pela comunidade bento-
-gonçalvense. Na saúde, há desde 
reclamações já comuns como a 

falta de médicos para consulta nas 
unidades de saúde até a demora na 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA). Na segunda-feira, 11/07, a 
Prefeitura divulgou nota destacan-
do que todas as unidades contam 
com médicos para atendimento. 
Outro problema de longa data, o 
trânsito de Bento foi descrito pelos 
usuários como ‘caótico’. Além dis-
so, a qualidade das ruas também 
foi ponto de críticas intensas. “As 
ruas estão uma vergonha. Somen-
te buracos e cheias de remendos. 
O trevo que dá acesso ao bairro 
Eulália é uma vergonha”, escreveu 
uma moradora. Um deles até ques-
tionou o Executivo sobre o plane-
jamento do tráfego. “Não existe en-
genharia de trânsito nesta cidade”, 
enfatizou o morador.

A demora na conclusão das di-
versas obras pela cidade e o trans-
torno que elas geram à população é 
outra questão que foi alvo de recla-
mações. De acordo com vários co-
mentários, o não cumprimento dos 
prazos previstos para as obras aca-
ba ‘parando’ a cidade ao interferir 
no trânsito e na rotina dos morado-
res. Uma das obras que apareceram 
com frequência entre os comentá-
rios da enquete é a do túnel que dá 
acesso ao bairro São João. O projeto 
teve início ainda em agosto de 2020 
e tinha previsão inicial de conclu-
são em 10 meses. Agora, a expecta-
tiva é que seja finalizado em agosto.

Na 10ª edição do Traveller 
Review Awards, divulgada em fe-

vereiro de 2022 e que se baseia em 
mais de 232 milhões de avaliações 
no site de hospedagem Booking.
com, Bento ocupou o nono lugar 
de cidade mais acolhedora do Bra-
sil, sendo a única cidade gaúcha 
presente no top 10. Como a avalia-
ção é feita por turistas – pessoas 
que se instalam na cidade por um 
tempo determinado –, não refle-
te, necessariamente, a opinião de 
muitos moradores de Bento, que 
reivindicam uma atenção maior à 
população local. “Investem muito 
em turismo pensando nas pessoas 
que vêm de fora e se esquecem da 
população que mora aqui”, criticou 
uma internauta. A falta de opções 
de lazer com preços mais acessí-
veis também ganhou espaço nos 
comentários de muitos moradores, 
que avaliam como excessivos os in-
vestimentos voltados aos turistas 
em relação às opções de atrativos 
para o público local.

Em dezembro de 2021, foi di-
vulgado o Índice de Sustentabilida-
de de Limpeza Urbana 2021 (ISLU), 
destacando que Bento era consi-
derado o município gaúcho com o 
melhor serviço de limpeza urbana. 
Mesmo com o título de cidade lim-
pa, alguns dos comentários aponta-
ram problemas na área de limpeza 
urbana. “Embora tenhamos coleta 
seletiva, falta muito ainda”, diz um 
dos comentários. Outros destaca-
ram que a cidade tem suas calçadas 
constantemente sujas. “Deveriam 
andar a pé nos dias de chuva pelas 

calçadas da cidade, para verifica-
rem a sujeira das ruas”, sugeriu. 
Com relação à limpeza dos bairros, 
desde janeiro de 2021, o municí-
pio realiza o projeto “Prefeitura no 
Bairro”, que consiste em diversas 
ações como limpeza, pintura, ro-
çada, obras, manutenção da ilumi-
nação e outros trabalhos em áreas 
mais afastadas do centro. Ao ler 
os comentários, além de situações 
que exigem planejamento e inves-
timento do Poder Público, também 
são destacados problemas mais 
‘simples’. A gentileza no trânsito, 
por exemplo, é um deles. “Falta de 
sinalização, porque são poucos mo-
toristas que respeitam a faixa para 
pedestre. Mais um pouco e o pedes-
tre que tem que dar passagem aos 
motoristas”, disse uma moradora.

Para o prefeito de Bento Gon-
çalves, Diogo Siqueira, os rankings 
mostram uma realidade da cidade 
e o bom investimento do dinheiro 
público. Sobre os problemas, ele 
avalia que são normais, mas que o 
empenho para resolvê-los é diário. 
“Realizamos novas obras de asfalto 
na cidade e interior, intensificamos 
os mutirões nos sábados, deixando 
os bairros bem cuidados. Também 
estamos ampliando serviços na 
saúde pública com mais médicos, 
novos espaços e outras ações. Na 
área da educação, estamos cons-
truindo novas escolas e ampliando 
vagas. A educação exige ações dife-
renciadas para enfrentar a perda 
educacional da pandemia”, reforça.
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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 
2021
2019
2015
2013
2014
2015
20172017
2020
2021
2021
2022
2021
2021
20202020
2015

AMAROK EXTREME 3.0 V6 DIESEL
COMPASS LONGITUDE 2.0 DIESEL
FRONTIER 2.5 SV ATTACK DIESEL
HILUX SW4 3.0 SRV 4x4 
HILUX CD SRV 3.0 AUTOMÁTICA
HILUX CD LIMITED 4X4 DIESEL
RRANGER 2.3 XLT CD GASOLINA
SAVEIRO 1.6 CS TRENDLINE
S10 HIGH COUNTRY CD 2.8 DIESEL
STRADA CS 1.3 FREEDOM
STRADA CD 1.3 FREEDOM
TRACKER 1.2 PREMIER 
HONDA/PCX 150 SPORT ABS 
KKAWAZAKI/Z400
YAMAHA/XTZ 150 CROSSER E

PRETA
BRANCA
BRANCA
PRETA
PRATA
BRANCA
CINCINZA
VERMELHA
BRANCA
CINZA
PRATA
PRETA
PRATA
CINCINZA
LARANJA

ARADO 02 DISCOS
CONCHA E GARFO FRONTAL
DISTRIBUIDOR DUPLO 1.300 L
PULVERIZADOR 300 LITROS
RASPO BASCULANTE 1,50
RASPO TRANSP. TRASEIRO 1,30
RROTATIVA MECRUL 1,60 540 RPM

USADO
USADO
USADO
USADO
NOVO
NOVO
USAUSADA

2015
2014
2013
2019
2018

NOVO
20172017
2019

NOVO

NOVO
2019

NOVO
NOVO
20142014
2016
2016
2010
2015

2017

AGRALE 575 4x4
AGRALE 5075 4x4
AGRALE 4230 4x4
ANTONIO CARRARO MAJOR 5800
ANTONIO CARRARO TIGRONE  5800
JONH DEERE 5060 EN FRUTEIRO
LLANDINI 45 CV
LS R50
MASSEY FERGUSON 4707 
MASSEY FERGUSON 35 X
NEW HOLLAND TT55 
 VALTRA A73 FRUTEIRO 237 HORAS
YANMAR SOLIS 80CV 
YYANMAR SOLIS 26CV  
YANMAR 1145 4x4 1.500 HORAS
YANMAR 1155 1.312 HORAS
YANMAR 1055 570 HORAS
YANMAR 1055 4x4 3.200 HORAS
AGRALE 105 CV CABINADO COM 
CONCHA FRONTAL
MICRMICROTRATOR YANMAR 12 CV 
COM ENXADA ROTATIVA 

VERMELHO
PRATA
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERDE
AAZUL
AZUL
VERMELHO

AZUL
AMARELO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHOVERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO

BRANCO

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

Consulte valores
e condições
especiais

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br

VENDO terrenos industriais, localizados 
no bairro Barracão, com toda 
infraestrutura. Ótima oportunidade de 
investimento. Preço especial para as 
primeiras três unidades. Contato (54) 
3449 4444, (54) 99981 3000, (54) 9997 
23122, (54) 99236 7635. 

VENDOVENDO terreno em local seguro, calmo, 
com uma paisagem linda, com toda 
infraestrutura necessária, com 
matrícula.  No Condomínio Residencial 
Villagio Toscana, bairro Barracão. Você 
pode financiar direto, com uma entrada 
e até 50 meses para pagar. Valor a 
partirpartir de R$ 127.000.  Preço à vista. 
Contato (54) 99981 3000 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. (54) 98404 5302 ou 99981 3000. 

VENDO terrenos no loteamento 
Encosta do Sol, prontos para construir, 
financiamento direto em até 70 vezes. 
Restam poucas unidades. Avaliamos 
seu carro como parte da entrada. 
Contato (54) 99981 3000 ou 3449 4444.

VENDO casa nova, no loteamento 
Encosta do Sol, última unidade twin 
house. Valor especial R$ 180.000. 
Contato (54) 3449 4444 ou 99981 3000. 
Pode ser financiada pelo programa da 
Caixa.
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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

CARBONERA
Mercado

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

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

CONTRATA 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

- CORTADOR DE ROUPAS
- COSTUREIRA DE MÁQUINA
  INDUSTRIAL
- ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO

EDITAL Nº 019/2022 
Convoca concursados para assumir cargos públicos no

Município de Monte Belo do Sul

ADENIRADENIR JOSÉ DALLÉ, Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que convoca os concursados abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público n° 
01/2022, homologado pelo Edital nº 17/2022, de 07.07.2022, para que tomem posse nos referidos 
cargos, de acordo com o que determina os artigos 12, 13, 14 e 15 da Lei Municipal nº 366/2001, que 
estabeleceu o Regime Jurídico Único. 

Monte Belo do Sul, 14 de julho de 2022. 
ADENIR JOSÉ DALLÉ

Prefeito Municipal

NOME
CLEOMAR RAZADOR
IGOR JOSE DINON
BERNARDO PASQUALI
LUCIANO DE OLIVEIRA BARRETO

CARGO
Motorista
Motorista
Operador de Máquinas
Operador de Máquinas

CLASSIFICAÇÃO
1º lugar
2º lugar
1º lugar
2º lugar

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2022 – Objeto: Contratação de empresa para a 
prestação de serviços técnicos especializado em psicologia, 20 horas semanais, na Unidade Básica 
de Saúde do Município de Santa Tereza-RS. Data de abertura: 28/07/2022, às 9h.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022 - Objeto: Contratação de empresa para 
manutenção e suporte técnico para microcomputadores, notebooks, impressoras e nobreaks e 
fornecimento de minutagem de ligações de telefonia fixa. Data de abertura: 29/07/2022, às 9h.
EDITALEDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2022 - Objeto: Contratação de empresa para a 
prestação de serviços Médicos, dispondo de Clínico Geral, 40 horas semanais, na Unidade Básica 
de Saúde do Município de Santa Tereza-RS. Data de abertura: 01/08/2022, às 9h.

Santa Tereza/RS, 15 de julho de 2022. 

Gisele Caumo
Prefeita Municipal

Imóveis

VENDO apartamento no 
São Roque, Res. IPÊ, com 2 
dormitórios, esperas para 
água quente, ar-condicio-
nado, rebaixe em gesso, 
com churrasqueira, sala, 
banheiro social e vaga de 
garagem.  Financiamento 
pelo banco de sua prefe-
rência 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 par-
celada, 2 dormitórios, 
sala de estar, cozinha com 
churrasqueira na sacada, 
área de serviço banheiro 
e boxe de garagem. Possi-
bilidade 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 Vi-
nhedos, 2 dormitórios, es-
peras para água quente, ar-
-condicionado e rebaixe em 
gesso, com churrasqueira, 
sala, banheiro social e vaga 
de garagem.  Financiamen-
to pelo banco de sua prefe-
rência e aceita o FGTS como 
entrada. Valor R$ 170.000. 
Contato (54) 99683 6257, 
com Luiz. Creci 42.589 
 
VENDO casa no Loteamento 
Bertolini, com 2 dormitó-
rios, piso porcelanato, cozi-
nha, churrasqueira em área 
externa fechada, área de ser-
viços, banheiro social e vaga 
de garagem.  Pode ser finan-
ciado e usado o FGTS como 
entrada. Possui ótima posi-
ção 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 total-
mente parcelada, 2 dormi-
tórios, sala de estar, cozinha 
cozinha com churrasqueira 
na sacada, área de serviço, 
banheiro e boxe de garagem. 
Possibilidade de financiar 
até 100% usando FGTS. Va-
lor 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 gara-
gem. Possibilidade de fi-
nanciar até 100% usando 
FGTS. Valor R$ 215.000. 
Contato (54) 99683 6257, 
com Luiz. Creci 42.589. 
 
VENDO apartamento, no 
Maria Goretti, Res. Ville-
neuve, 2 dormitórios, com 
esperas para água quente, 
ar-condicionado e rebaixe 
em gesso, churrasqueira, 
sala, banheiro social e vaga 
de garagem. Financiamento 
pelo banco de sua prefe-
rência 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 exce-
lente acabamento, 46m² 
privativos, no Vila Nova,  1 
dormitório, e com piso por-
celanato, contendo cozinha, 
área de serviços, banheiro 
social.  Pode ser financiada 
pelo banco de sua prefe-
rência. Possui ótima posi-
ção solar. Valor R$ 265.000. 
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% usando 
FGTS. Valor R$ 195.000. 
Contato (54)9 9966 4616, 
com Adriano. Creci 42.504. 
 
VENDO casa nova (em 
construção), em terreno 
de 10x25, com 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, área de 
serviços, banheiro social.  
Localizada no Loteamento 
Capoani em Bento Gonçal-
ves. Pode ser financiada 
pelo banco de sua prefe-
rência. Possui ótima posi-
ção solar. Valor R$ 230.000. 

Contato (54)9 9966 4616, 
com Adriano. Creci 42.504. 
 
VENDO casa nova (em 
construção), em terreno de 
10x25, com 3 dormitórios, 
sala, cozinha, área de servi-
ço e banheiro social.  Locali-
zada no Loteamento Capoa-
ni em Bento Gonçalves. Pode 
ser financiada pelo banco 
de sua preferência. Possui 
ótima posição solar. Valor 
R$ 250.000. Contato (54) 
99966 4616, com Adriano. 
Creci 42.504.
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Você sofre com déficit de atenção?
No nosso cotidiano é co-

mum ouvir pessoas falando que 
sofrem com falta de atenção e 
concentração, hiperatividade. 
Estes problemas afetam muitas 
crianças, adolescentes e adultos, 
que acabam sofrendo ao longo 
de muito tempo na busca por 
uma solução. Isso pode acarretar 
dificuldades na aprendizagem, 
como é o caso do estudante João. 
Ele tem 10 anos, estuda no tur-
no da tarde e foi diagnosticado 
com déficit de atenção. Mesmo 
depois de tratamento especiali-
zado com medicamentos, a famí-
lia percebeu que o problema até 
tinha apresentado melhora, mas 
persistia. 

Os pais já estavam muito 
preocupados porque João não 
conseguia se concentrar nas au-
las, tinha dificuldades de apren-
der, muito em razão da sua agita-
ção e ansiedade, o que resultava 
em notas baixas, “mesmo quan-
do estudava muito”, revela a mãe, 
Claudia.

Após várias tentativas sem 
sucesso, Claudia viu na internet 
outra possibilidade de tratamen-
to alternativo para seu filho: a 
Hipnose Condicionativa.

Ela revela que quando leu 
uma matéria sobre a Hipnose 
Condicionativa se questionou se 
a terapia seria tudo isso, mas, ao 
mesmo tempo, decidiu que va-
leria a pena tentar e agendou a 
primeira conversa com a hipno-
terapeuta Adriele Sopelsa para 
explicar a situação de seu filho. 
Após o primeiro contato, ela fi-
cou motivada e convicta de que 
o tratamento ajudaria a resolver 
aquilo que mais lhe afligia. 

A mãe relembra que, à me-
dida que João foi fazendo as ses-
sões de Hipnose Condicionativa, 
ele ia ficando mais calmo, sem 
aquela agitação que geralmente 
o impedia de ficar parado para 
estudar, quando era necessário.

A professora também foi per-
cebendo que ele começou a ficar 
atento quando ela ensinava, di-
ferente do que ocorria antes das 
sessões. Além disso, ele começou 
a se dedicar mais nos estudos em 
casa, contando com o incentivo 
da mãe. “Isso resultou em melho-
res notas nas provas, eliminando 
minha aflição com meu filho. Eu 
me sinto imensamente grata à 
Adriele, por este tratamento que 
mudou radicalmente a vida de 
meu filho”, avalia Cláudia.

A hipnoterapeuta Adriele 
Sopelsa, de Garibaldi, explica que 
o déficit de atenção surge devido 
a traumas emocionais que ocor-
reram em algum momento da 
vida da pessoa, seja na concep-
ção, gestação, nascimento, infân-
cia, adolescência ou vida adulta. 
Estes traumas emocionais estão 

na mente da pessoa e, mesmo 
que ela tente ou queira mudar 
por decisão própria, não é pos-
sível, pois o que está na nossa 
mente irá determinar os nossos 
comportamentos/sentimentos e 
consequentemente nossas vidas. 
“Através da Hipnose Condiciona-
tiva, trabalhamos estes traumas 
emocionais, sem sofrimento e re-
condicionamos, como neste caso, 
para que tenha mais vontade de 
estudar, se dedique aos estudos, 
tenha atenção e concentração 
na sala de aula/estudos e tenha 
ótimos resultados nas provas”, 
salienta Adriele.

HIPNOSE CONDICIONATIVA
TRATAMENTO IMEDIATO, COM POUCAS SESSÕES:

Medos | Ansiedade | Depressão  Insônia
Estresse | Insegurança | Timidez | Obesidade

ADRIELE SOPELSA
Hipnóloga (1605) | Terapeuta Holística (CRT 48203)

Especialização em Psicologia Transpessoal

(54) 99936 4051    | adsopelsa81@gmail.com  
Atendimento em Garibaldi/RS

A educação, como prática so-
cial e em concepção ampla, con-
templa investigações sobre, na e 
para a práxis educativa. A pesqui-
sa em educação se constitui como 
ferramenta essencial na proble-
matização e investigação para 
pensa-la como processo formativo 
ao longo da vida. 

É nesse contexto de atuação 
que opera o Mestrado em Educa-
ção da Universidade de Caxias do 
Sul (UCS), cujas inscrições para o 
processo seletivo se encontram 
abertas no campus de Bento Gon-
çalves até o dia 15 de agosto. “Nos-
sa missão é a pesquisa, é trans-
formar as questões que estão no 
nosso cenário educacional, muito 
desafiador na contemporaneidade, 
em problemas investigativos”, diz 
a coordenadora do Mestrado em 
Educação da UCS, professora Ter-
ciane Ângela Luchese.

O Mestrado em Educação da 
UCS é de caráter acadêmico focado 
na formação do pesquisador. Quem 
entra no curso, adquire o respaldo 
de uma formação única na região 
em strictu sensu, existente desde 
2008 e que já formou 249 mestres 
em Educação. O aluno-pesquisador 
tem o acompanhamento de 17 pro-
fessores, sendo seis deles bolsistas 
de produtividade em pesquisa, o 
que respalda e qualifica o curso.

Mestrado em Educação na UCS Bento
Oportunidade para renovar 
experiência formativa-profissional
Curso está com 
inscrições abertas para 
o processo seletivo até 
o dia 15 de agosto

O mestrado possui duas linhas 
de pesquisa – História e Filosofia 
da Educação e Processos Educa-
cionais, Linguagem, Tecnologia e 
Inclusão – e tem duração mínima 
de 12 meses e máxima de 24 meses 
para bolsistas ou 30 meses para 
não bolsistas. 

Embora seja voltado à educa-
ção, não significa que o curso seja 
direcionado apenas a profissionais 
da área. “A educação está em mui-
tos lugares. Todos são muito bem-
-vindos, porque os objetos da edu-
cação são muitos diversos, muito 
amplos, e esse olhar interdiscipli-
nar faz o programa ainda mais rico”, 
avalia Terciane. 

Os benefícios da formação 
vão além do caráter acadêmico, 
na avaliação dela. “O mestrado é 
um processo formativo profundo, 
porque a pesquisa é produção do 
conhecimento a partir de uma me-
todologia científica, uma experiên-
cia transformadora da pessoa em 
alguém que esteja mais preparado 
para as convivências e as relações 
e para perceber a si e outro como 
sujeito comprometido por uma 
educação pela qualidade”, sustenta 
Terciane, pós-doutora em História 
da Educação. 

Assim, o mestrado não signi-
fica apenas alcançar uma certifi-
cação, mas também transformar 
o processo educativo-formativo 
como ser humano. “É uma porta 
para um processo formativo den-
tro da pesquisa envolvendo objetos 
que são os nossos, da educação, 
mas que são muito amplos e diver-

sos, é um diálogo interdisciplinar e 
em algumas vezes transdisciplinar 
e que deseja sim contribuir com a 
formação dessas pessoas, transfor-
mando e qualificando seus saberes, 
porque esses são os diferenciais 
dos profissionais que atuam no 
mercado”, diz a professora. 

LIVE ESCLARECE DÚVIDAS
O processo de seleção será re-

alizado por uma comissão e ocor-
rerá mediante avaliação de prova 
escrita, prova oral, proposta de 
projeto de pesquisa e curriculum 
vitae documentado, modelo Lat-
tes/CNPq, e do histórico escolar. 
O processo seletivo é válido para 
ingresso no segundo semestre de 
2022. As aulas serão presenciais, 
às segundas e terças à noite, na 
UCS Bento. Nos dias 16 e 23 de 
julho, a universidade promoverá 
duas lives, ambas com início às 9h, 
para orientação a interessados e 
esclarecimentos de dúvidas. Para 
acessar, o link é: https://www.ucs.
br/site/eventos/descomplica-pes-
quisa-e-a-formacao-do-pesquisa-
dor-em-educacao/.

Informações: Área de Relações 
com o Mercado, (54) 99653.3184.

Pexels

Divulgação

Professora Terciane Ângela Luchese, 
coordenadora e docente  do  Progra-
ma de Pós-Graduação em Educação 
- Curso de Mestrado e Doutorado
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UCS oportuniza mais de 60 
pós-graduações em EAD

Com a modalidade de especializações EAD 
(ensino a distância), quem define onde e quando 
estudar é o aluno – basta ter acesso à internet. A 
UCS oferece mais de 60 cursos na modalidade en-
sino a distância (EAD), em diferentes áreas do saber. 
E sem perder nada em qualidade e na troca de ex-
periências entre professor-aluno.

Todos os cursos EAD da UCS são reconheci-
dos pelo Ministério da Educação (MEC). Seus con-
teúdos são compartilhados em aulas dinâmicas, 
videoconferências e encontros semipresenciais. E, 
além da oportunidade de estudar com professores 
em sua maioria mestres e doutores, há outras van-
tagens para quem opta pela pós EAD. Assim, a UCS 
oferece a mesma reconhecida qualidade do ensino 
presencial em suas salas de aula também no am-
biente virtual, oportunizando uma formação para 
alavancar ainda mais sua carreira profissional.

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) ajuda você a encontrar a melhor maneira de encaixar a quali-
ficação acadêmica dentro das disponibilidades de sua rotina.UCS Bento oferece 

Especialização em Enoturismo
Maior polo enoturístico 

do Brasil, a Serra gaúcha re-
cebe, todos os anos, crescente 
número de visitantes ávidos 
por conhecerem as paisagens 
vitícolas e os métodos produ-
tivos das principais vinícolas 
do país, além de desfrutarem 
de toda estrutura do trade lo-
cal. Nesse cenário, a busca de 
empresas por profissionais 
cada vez mais capacitados 
se constitui num diferencial 
para os negócios e, conse-
quentemente, uma oportu-
nidade de crescimento na 
carreira.

Por isso, o campus de 
Bento Gonçalves da Univer-
sidade de Caxias do Sul (UCS) está 
oferecendo ao mercado a Especiali-
zação em Enoturismo, cujas inscri-
ções estão abertas até o dia 22 de 
agosto. O curso, com carga horária 
de 360 horas, objetiva desenvolver 
profissionais capazes de produzi-
rem resultados sustentáveis a em-
presas, oferecendo meios para que 

elas ampliem seus ganhos econô-
micos e gerem diferenciais sociais.

A especialização é destinada 
para graduados nas áreas de Hote-
laria, Enologia, Turismo e Gastro-
nomia, além de segmentos afins, 
como Nutrição ou Administração. 
Também é direcionada a pessoas 
com curso superior que atuam em 

empreendimentos turísticos, 
desde restaurantes a hotéis, 
passando por parques, viní-
colas, entre outros.

A UCS oferece grandes 
facilidades para quem de-
seja cursar a Especialização 
em Enoturismo. As aulas 
serão online e podem ser 
assistidas de casa, via pla-
taforma Google Meet. As 
aulas estão previstas para 
começar no dia 15 de agos-
to e ocorrerão às segun-
das e às terças-feiras, das 
19h30min às 22h30min. 
Além dos encontros online, 
haverá duas aulas presen-
ciais nas quais os alunos 

terão a oportunidade de conhece-
rem vinícolas da região. 

Para se inscrever na pós EAD da UCS, basta 
preencher a ficha de inscrição 

no site ead.ucs.br/inscricao-pos e seguir 
os procedimentos subsequentes.

Saiba mais acessando o QR-Code, ou conversando com a área de rela-
ções com o mercado da UCS Bento, através do Whats (54) 99653.3184.

Lives da UCS trazem conhecimento 
gratuito a qualquer hora

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) 
sabe a diferença que o conhecimento oportu-
niza na vida das pessoas. Por isso, compartilha 
parte do conteúdo gerado pela instituição gra-
tuitamente a todos os públicos.

O conteúdo das lives realizadas pela uni-
versidade com professores, especialistas, mes-
tres e doutores convidados de diversas áreas 
está disponível a um clique: basta ser acessado 
no site ucs.br/site/lives. 

São mais de 30 transmissões à disposição 
para serem assistidas de graça a qualquer mo-
mento, quantas vezes você decidir. O endereço 
eletrônico reúne um rico material de caráter 
multidisciplinar, atendendo a variadas áreas 
do conhecimento.

Entre os diversos conteúdos, estão vídeos 
sobre as oportunidades no mercado de jogos 
digitais e metaverso, liderança para gestão 4.0, 
zootecnia e produção mundial de alimentos, 
carreiras jurídicas frente às novas tecnologias, 
mulheres empreendedoras e muitos outros. 

Transferência 
para a UCS gera 
vantagens a alunos

Muitas são as razões que levam os es-
tudantes de curso superior a trocarem 
de universidade durante sua trajetória 
acadêmica. De questões ligadas à qualidade 
do ensino a oportunidades de emprego sur-
gidas em outras cidades, é comum alunos 
necessitarem migrar seus cursos para out-
ros educandários. 

Para quem decide levá-los para a Uni-
versidade de Caxias do Sul (UCS), o processo 

é bastante van-
tajoso, inclusive 
com a facilidade 
do aproveitamento 
das disciplinas já 
cursadas. 

Para saber 
mais, acesse 
o QR-CODE

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

Não importa a época do ano, sempre dá 
tempo de ingressar na Universidade de Caxias 
do Sul (UCS). A instituição dispõe de uma gran-
de facilidade para os estudantes que desejam 
iniciar a vida acadêmica e, assim, ampliar os 
horizontes de vida, tanto pessoal quanto pro-
fissionalmente. O vestibular na UCS ocorre 
todas as semanas do ano, com provas online 
sempre às segundas e às quintas-feiras. Basta 
acessar o site ucs.br/site/vestibular e decidir 
a forma de ingresso, que pode ser por aprovei-
tamento da nota da redação de vestibulares 
anteriores na UCS (2016 a 2021) ou do ENEM 
(2015 a 2020) ou, se preferir, realizar prova de 
redação online. Depois, é só preencher o for-
mulário no mesmo site e escolher seu curso. 
No campus de Bento Gonçalves, são mais de 25 
opções de graduação. Os alunos podem optar 
por Administração; Arquitetura e Urbanismo; 
Ciência da Computação; Ciências Biológicas 
(bacharelado e licenciatura); Ciências Contá-
beis; Comércio Internacional; Design; Direito; Educação Física (licenciatura); Engenharia Civil; Engenharia 
de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Eletrônica; Engenharia Mecânica; Farmácia; Fisioterapia; Ge-
ografia (licenciatura); Gestão Comercial (tecnologia); Gestão da Qualidade (tecnologia); Gestão de Recursos 
Humanos (tecnologia); Nutrição; Pedagogia (licenciatura); Processos Gerenciais (tecnologia); Psicologia; 
Sistemas de Informação – cursos não especificados têm formação em bacharelado.

Outras informações podem ser obtidas pelos números de WhatsApp 
(54) 99626-2771 ou (54) 99919-3141.

Graduação EAD da UCS 
dispõe de 18 cursos

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) facili-
ta as condições para aqueles que querem ingres-
sar na vida acadêmica a fim de conquistar o son-
hado diploma de curso superior – e galgar novos 
degraus profissionalmente. A modalidade de en-
sino a distância (EAD) da UCS é ideal para aque-
las pessoas que precisam estudar em horários 
especiais, não se condicionando a lugares e nem 
ao relógio. 

Para desfrutar dessas facilidades, bas-
ta inscrever-se no site ead.ucs.br/inscrição 
preenchendo o formulário e escolhendo um 
dos 18 cursos de graduação. Estão à disposição 
Administração EAD (bacharelado), Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas EAD (tecnólogo), 
Ciências Contábeis EAD (bacharelado); Engenha-
ria de Produção Semipresencial (bacharelado); 
Geografia EAD (licenciatura); Gestão Comercial 
EAD (tecnólogo); Gestão de Recursos Humanos 
EAD (tecnólogo); Gestão do Agronegócios EAD 
(tecnólogo); Gestão em Produção Industrial EAD (tecnólogo); Gestão Financeira EAD (tecnólogo); Gestão 
Pública EAD (tecnólogo); Letras EAD (licenciatura); Logística EAD (tecnólogo); Marketing EAD (tecnólogo); 
Pedagogia EAD (licenciatura); Processos Gerenciais EAD (tecnólogo); Redes de Computadores EAD (tec-
nólogo); e Serviço Social EAD (bacharelado). Todos os cursos oferecem diplomas reconhecidos pelo MEC. 

Saiba mais em https://ead.ucs.br/cursos-graduacao

Essa facilidade em acessar de casa esse material, sem quaisquer custos, é mais uma forma de a UCS aproxi-
mar a produção de conhecimento da sociedade, exercendo seu papel comunitário como difusora de saberes. 
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 10

FFR
COMESTIVEL

ROUPANOVA
MACIVIL

LARMOTORA
SERAOAU
DUENDENAV
ENGANADOR

AGIASRLE
OÃPACATA
VOCEORAL
EERAOI
RNISOCZ
NOSTALGIA

COSMOSSIR

Repú-
blica e Mo-

narquia
(Política) 

O país
mais rico
do mundo

Sérgio
Porto, jor-
nalista e
cronista

Bastão do
jogo de
beisebol

Encontro
registrado
pela ata

Grossa
(a calda)

Espe-
cialista
em um
assunto

Tomava
provi-

dências

Tranqui-
la; sosse-

gada

"Mais (?)",
programa

da TV

A menor
flexão
verbal

(Gram.) 

Via de
adminis-
tração da

pílula
Rio

Grande 
do Norte
(sigla)

Conso-
antes de

"gás"

Título
nobre
inglês

Mudança
repentina 
de situação
Ladrão (gír.)

Saudade 
do passado

O Uni-
verso

Época;
período
Eu, tu e 

ele (Gram.)

Membro
de voo

das aves
(pl.)

Iodo
(símbolo)
102, em
romanos

Armação
da roda
da bici-

cleta

Ditongo
de "caule"

E, em
inglês

A força do
movimento
Molha (as
plantas)

Que não é
militar
Irmã 

(fam.)

Que tem
fim

Mãe da
mãe (inf.)

Próprio pa-
ra alimentar

A família
(fig.)

Grupo que
fez suces-

so com
"Dona"

(?) do
Triunfo,
atração
francesa

Carro de
lotações
Alcançar 
um sonho

A 6a
letra

Pedra de
amolar

Norma de
qualidade

Selton
Mello, ator 

Mentiro-
so; falso

Criatura
folclórica
pequena 

"Quem com
ferro fere,
com ferro
(?) ferido"

(dito)

3/and — sir. 5/lalau. 6/cosmos — finito. 8/realizar. 10/comestível.

Charge
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Parcerias favorecidas. Popularidade 
na paquera, mas só vai se envolver 
se valer muito a pena.  A dois, con-
trole o ciúme.

Touro – 21/04 a 20/05
Ambição estará em alta. Controle 
a teimosia. Na relação, você será 
exigente e só dará chance se valer 
muito a pena. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Inspire-se em pessoas que já con-
quistaram seu espaço. No amor, 
você irá valorizar as afinidades para 
vencer a insegurança. 

Câncer – 21/06 a 21/07
Você terá mais gana para encarar 
os desafios. Encare as mudanças 
como oportunidades. Sensualidade 
em alta na relação. 

Leão – 22/07 a 22/08
Para contar com o apoio dos cole-
gas, seja mais paciente. Na paquera, 
vai sonhar com algo sério. No amor, 
evite a rotina. 

Virgem – 23/08 a 22/09
Controle a impaciência. No amor, 
pode se envolver com colega ou 
com pessoa experiente. A dois, bus-
que quebrar a rotina.

Libra – 23/09 a 22/10
Mantenha a confiança e contorne 
os obstáculos. Na paquera, aposte 
num charme discreto. A dois, explo-
re sua sensualidade.

Escorpião – 23/10 a 21/11
É preciso saber ceder. Confie na sua 
experiência profissional. Na paque-
ra, baixe suas expectativas. A dois, 
procure evitar brigas. 

Sagitário – 22/11 a 21/12 
Meça as palavras e evite conflitos. 
Apostará no diálogo para conhecer 
melhor o alvo na paquera ou tomar 
decisões na relação. 

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Não se iluda com propostas de gra-
na fácil. No amor, vai buscar segu-
rança. Só vai investir na conquista 
se sentir que é sério. 

Aquário – 21/01 a 19/02
Não bata de frente com familiares. 
Na paquera, procure se soltar mais. 
No amor, esqueça as mágoas e 
aposte no carinho.

Peixes – 20/02 a 20/03
Evite confiar demais nos outros e 
guarde seus segredos. Concentre-
-se nas suas tarefas. Na paquera, 
chance de romance secreto. 

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

Cinema 
Programação de 14/07 a 20/07

GNC  1
O Telefone preto (pré-estreia)
Terror, 16 anos, 103 min.
16h15 e 18h40, dub.
20h50, leg.
Top Gun - Maverick
Ação, 12 anos, 131 min.
13h40, 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.
22h, dub. 
Top Gun – Maverick
19h25, dub.

GNC 3
Elvis 
Drama, 12 anos, 160 min.
17h, dub.
13h50 e 20h20, leg. 
Sexta, 13h50 e 21h, leg. 

GNC 4
Thor: Amor e Trovão
Aventura, 12 anos, 119 min.
14h e 16h30, dub.
21h30, leg.
Exceto dia 18, 19h, dub. 

GNC 5
Minions 2 – A origem de Gru
Animação, 10 anos, 88 min.
15h10, 13h10, 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

Social 

O dia 9 de julho foi de alegria para Gentil 
Angela Fabris Zanetti, que celebrou seu 
aniversário de 100 anos ao lado dos filhos, 
netos e bisnetos. Parabéns, Dona Gentil!

Circulação: semanal, às sextas-feiras 
Endereço: rua 13 de Maio, 877/602 (L’América 
Shopping), bairro São Bento, Bento Gonçalves 
Contato: (54) 3454 1015  
Tiragem: 10.000 exemplares 
Direção: Diogo Zanetti 
Repórteres: Eduarda Bucco e Lucas Marques
Criação: Júlia Milani 
Revisão: Jose Maia Alves
E-mails de contato:    
redacao@serranossa.com.br
comercial@serranossa.com.br
financeiro@serranossa.com.br
Acompanhe on-line:   
www.serranossa.com.br
Facebook: SERRANOSSA 
Instagram: jornalserranossa 
Twitter: @serranossa
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Animação, 10 anos, 88 min.
13h40 e 16h
Exceto dia 16, 18h30 e 20h30, dub.
Elvis 
Drama, 12 anos, 160 min.
Dia 16, 19h30, leg.
Show cover ao vivo.
 
MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 2
Elvis 
Drama, 12 anos, 160 min.
13h40, dub.
Dias 16, 18 e 19, 17h, dub.
Dias 15, 17 e 20, 17h, leg. 
Dias 15, 17, 18 e 20, 20h30, dub.
Dia 19, 20h30, leg.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3
Thor: Amor e Trovão
Aventura, 12 anos, 119 min.
13h40 e 16h, dub.
Dias 15, 17, 19 e 20, 18h30, dub.
Dia 18, 18h30, leg.
Dias 16, 18 e 20, 21h, dub.
Dias 15, 17 e 19, 21h, leg. 

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 1
Minions 2 – A origem de Gru
13h30 e 15h30, dub.

Elvis 
Dias 15, 17 e 20, 17h30, dub.
Dias 16, 18 e 19, 17h30, leg.
Dias 16, 18, 19 e 20, 20h40, dub.
Dias 15 e 17, 20h40, leg. 

Thor: Amor e Trovão
13h40, 16h, 18h30 e 21h, dub.
Dias 15, 17 e 19, 18h30, leg.
Dias 16, 18 e 20, 21h

Obituário
Falecidos 07/07 a 13/07

7 DE JULHO
TEREZINHA SONZA RANCI, 87 ANOS, 
DO LAR APOSENTADA, NATURAL E 
MORADORA DE BENTO.
NADYR SCOTTÁ, 93 ANOS, 
AGRICULTORA APOSENTADA, NATURAL 
DE ROCA SALES, MORADORA DE BENTO.
8 DE JULHO
LORIS DE CARLI, 74 ANOS, AGRICULTOR 
APOSENTADO, NATURAL E MORADOR 
DE BENTO.
DEONILDO BALDO, 79 ANOS, 
MARCENEIRO APOSENTADO, NATURAL 
DE MUÇUM, MORADOR DE BENTO. 
VANDERLEI PERES MARTINS, 67 ANOS, 
MOTORISTA APOSENTADO, NATURAL DE 
SANTA MARIA, MORADOR DE BENTO.
9 DE JULHO
OLINDA DE FATIMA DOS SANTOS 
MARCON, 66 ANOS, TÉCNICA DE 
ENFERMAGEM APOSENTADA, NATURAL 
DE SANTIAGO, MORADORA DE BENTO.
MARIA DILMAR ZATTERA, 80 ANOS, 
DO LAR, NATURAL DE CACHOEIRA DO 
SUL, MORADORA DE BENTO.

10 DE JULHO
ZENIR BARP, 78 ANOS, AGRICULTORA 
APOSENTADA, NATURAL E MORADORA 
DE BENTO.
CARLOS BESSEGA, 78 ANOS, PEDREIRO 
APOSENTADO, NATURAL DE COTIPORÃ, 
MORADOR DE BENTO.
11 DE JULHO
SÉRGIO SOARES RAMOS, 89 ANOS, 
REPRESENTANTE COMERCIAL 
APOSENTADO, NATURAL DE PORTO 
ALEGRE, MORADOR DE BENTO. 
12 DE JULHO
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS 
GAUDENCIO, 47 ANOS, MOTORISTA, 
NATURAL DE CAMPO BOM, MORADOR 
DE BENTO.
VADAIR DIAS MACHADO, 64 ANOS, 
TRABALHADOR RURAL, NATURAL DE SÃO 
BORJA, MORADOR DE BENTO. 
13 DE JULHO
SABINA SEGUEUKA HENDGES, 81 
ANOS, DO LAR APOSENTADA, NATURAL 
DE MARCELINO RAMOS, MORADORA 
DE BENTO.
OLIMPIO GIOSUÉ TOCCHETTO, 96 ANOS, 
ELETRICISTA APOSENTADO, NATURAL E 
MORADOR DE BENTO.
IARA TERESINHA DOS SANTOS 
CUINHAS, 65 ANOS, DO LAR, NATURAL E 
MORADORA DE BENTO. 
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Literatura

No dia 07/07, o cerimonia-
lista e declamador premiado 
Pedro Júnior Fontoura, decla-
mando versos sobre a cachaça 
gaúcha, deu início ao evento de 

Lançamento de “[Quase] Todos os Segredos 
da Cachaça Gaúcha” surpreende

Os autores Antonio Hendges e Leomar De Bortoli, o cerimonialista 
Pedro Júnior da Fontoura e as diretoras da Associação Atlanthica, 
Daniela Sandrin Copat e Ana Inês Facchin

lançamento do livro “[Quase] 
Todos os Segredos das Cachaças 
Gaúchas – Cultura e História da 
Cachaça no Rio Grande do Sul”.

A noite de autógrafos, com 

a presença dos autores Leomar 
De Bortoli [Bento Gonçalves] 
e Antônio Silvio Hendges [So-
ledade], teve como cenário o 
Complexo Vivere Tamandaré, 
em Garibaldi. Proprietários de 
diversos alambiques gaúchos e 
autoridades prestigiaram o lan-
çamento.

Para a produção e redação 
do livro, que pode ser adquiri-
do tanto em formato impresso 
quanto digital, foram pesqui-
sadas cachaçarias, museus e 
regiões produtivas gaúchas. Se-
gundo os autores, o cultivo da 
cana de açúcar e a produção de 
cachaças foram fundamentais 
para a sobrevivência de diver-
sas colônias de imigrantes no 
estado, sejam açorianos, ale-
mães, italianos e outros que se 
fixaram aqui nos séculos XVIII e 
XIX – sem esquecer a importân-
cia dos tropeiros na distribuição 
e trocas de mercadorias, tendo 
a cachaça como moeda de troca.  

Além do trabalho de pes-
quisa e redação, a Associação 
Atlanthica foi parceira nessa 
ação cultural. Coube à associa-
ção elaborar o projeto e buscar 
o financiamento do Pró-Cultura 
do RS. Como patrocinadores, 
assinam LNF – Latino-Ameri-
cana, Multimóveis, PCR Metal 
e RG Inox. O livro “[Quase] To-
dos os Segredos das Cachaças 
Gaúchas” já pode ser adquiri-
do diretamente com os auto-
res. Contato pelo telefone (54) 
99955.2905.

Apreciadores da cachaça, autoridades e convidados especiais 
conheceram o espaço do Vívere Tamandaré em noite de autógrafo

Hoje em dia, os pequenos e 
grandes negócios vêm encaran-
do elevados custos mensais e o 
frequente aumento da conta de 
energia elétrica torna-se um dos 
mais caros para as empresas. Sen-
do assim, com o intuito de atingir 
maior eficiência energética, garan-
tir competitividade e incrementar 
a produtividade de seus estabe-
lecimentos, os empresários têm 
buscado soluções para reduzir os 
impactos financeiros negativos e 
economizar. 

Nesse sentido, a solução ideal 
para garantir a redução de custos, 
ao mesmo tempo em que viabiliza 
e potencializa o crescimento do seu 
negócio, é investir em energia solar. 
O Luiz Denardin, proprietário do 
Supermercado Royal, na cidade de 
Santa Maria, adquiriu o seu sistema 

Buscando economia para o seu negócio?

fotovoltaico com a Parceria Solar e 
confirma em um depoimento cedi-
do à empresa que, ao gerar a sua 
própria energia, alcançou uma ex-
pressiva redução no valor da conta 
de luz do estabelecimento. Por sua 
vez, além de incrementar o custo-
-benefício aos clientes, foi possí-
vel investir em outras áreas. Luiz 
ainda justifica que: “escolhemos a 
Parceria Solar pela confiabilidade 
e custo-benefício”, o que é afirma-
do através dos 4 anos de parceria 
do supermercado com a empresa 
de energia solar! O depoimento 
completo do empresário está dis-
ponível no canal do YouTube da 
Parceria Solar. 

Você está em busca de econo-
mia para o seu negócio? Conte com 
a Parceria Solar: uma empresa es-
pecializada no desenvolvimento de 

soluções fotovoltaicas para todos 
os segmentos: residenciais, indus-
triais, comerciais e rurais. Ademais, 
a confiabilidade da marca garante 
o índice de 98% de clientes satis-
feitos!

Quer saber mais? Aponte a 
câmera para o QRCODE ou entre 
em contato através do telefone 
3705 1661 ou WhatsApp 99708 
9010!

Invista em energia solar com a Parceria Solar! 

Sustentabilidade
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Previsão do tempo

16/07
9º
19º

Nublado com aberturas de 
sol à  tarde. Pode garoar de 

manhã e à noite

15/07
13º
22º

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

17/07
6º
14º

Chuvoso durante o 
dia e à noite.

Dia de sol com algumas nuvens e 
névoa ao amanhecer. 
Noite de céu limpo.

Baixa procura
Método contraceptivo DIU pode 
ser colocado de graça via SUS

Saúde| 2 

Baixa do ICMS
Procons do país realizam fiscalização em 
postos para cumprimento de decreto federal
Conforme decreto 
nº 11.121, os postos 
devem informar 
os preços dos 
combustíveis cobrados 
antes da entrada em 
vigor da lei que prevê 
a redução do ICMS, a 
título de comparação

Procons de todo o país rea-
lizaram, entre a semana passada 
e esta semana, uma operação de 
fiscalização em postos de combus-
tíveis. O objetivo foi conferir se os 
estabelecimentos estão cumprindo 
o decreto nº 11.121, de 6 de julho, 
que exige dos postos a informação 
“de forma correta, clara, precisa, 
ostensiva e legível” dos preços dos 
combustíveis praticados antes da 
lei que prevê a redução do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS).

A fiscalização, coordenada 
pela secretaria Nacional do Con-
sumidor (Senacon), estaria sendo 
realizada com o intuito de garantir 

que a redução do ICMS seja repas-
sada aos consumidores e, ainda, 
permitir a comparação do preço 
antigo com o atual. A nova lei, san-
cionada no dia 24/06, não permite 
aos Estados a cobrança do imposto 
com percentual superior a 17% ou 
18%, dependendo da localidade.

A partir do decreto, os postos 
também são obrigados a informar 
“o valor aproximado relativo ao Im-
posto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Trans-
porte Interestadual e Intermuni-
cipal e de Comunicação – ICMS; o 
valor relativo à Contribuição para 
os Programas de Integração Social 
e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público – PIS/Pasep e à 
Contribuição para o Financiamen-
to da Seguridade Social – Cofins; e 
o valor relativo à Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômi-
co incidente sobre a importação e a 
comercialização de petróleo e seus 
derivados, gás natural e seus deri-
vados, e álcool etílico combustível 
– Cide-combustíveis”.

Em Bento Gonçalves, as ações 
de fiscalização, conforme o Procon 
municipal, tiveram início ainda na 

semana passada. “Todos os pos-
tos foram visitados e orientados a 
seguirem o decreto federal”, infor-
ma o coordenador do Procon-BG, 
Maciel Giovanella. “Foi solicitada 
a adequação naqueles que não es-
tavam informando o valor antigo. 
Aqueles que não seguirem a deter-
minação federal serão notificados”, 
complementa Giovanella.

Ainda, o coordenador ressalta 
que os consumidores podem aju-
dar a denunciar o não cumprimen-
to do decreto e da redução dos va-
lores pelo (54) 3055-8547. “Muito 
embora o decreto não fale em puni-
ção, a ausência da informação abre 
precedente para que se compreen-
da como afronta aos direitos bási-
cos ao consumidor, no que tange à 
informação adequada e clara sobre 

produtos e serviços, com a especifi-
cação correta de quantidade, carac-
terísticas, composição, qualidade, 
tributos incidentes e preço”, explica 
Giovanella.

O Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública também abriu um 
canal para a denúncia, via internet, 
de postos de combustíveis que não 
cumpram com o que está previsto 
na lei. O formulário para denúncia 
pode ser acessado pela internet.

“Através do canal, os consumi-
dores poderão informar o nome do 
posto, a localização e se o estabele-
cimento informa em local visível o 
preço dos combustíveis cobrado no 
dia 22 de junho e o preço atual. O 
link permite ainda que o cidadão 
envie uma foto do posto denuncia-
do”, informa o ministério.

Além das frentes de fiscaliza-
ção e do canal de denúncia, está 
previsto para terça-feira, 12/07, 
que Agência Nacional do Petróleo 
(ANP) e Senacon fiscalizem tam-
bém as distribuidoras de combustí-
veis. “A intenção é saber se o valor 
cobrado na revenda aos postos se-
gue a redução do imposto para que 
o preço final seja repassado ao con-
sumidor”, detalhou o ministério.

As mudanças nas alíquotas de 
ICMS (Imposto sobre Circulaç ão 
de Mercadorias e Serviços) sobre 
a energia elétrica começam a ser 
aplicadas neste mês nas contas 
dos clientes atendidos pela RGE. A 
medida de maior impacto, já que 
abrange todos os clientes, é a reti-
rada da cobrança do imposto sobre 
o uso do sistema de distribuição 
(TUSD). Anteriormente, o ICMS 
incidia tanto sobre a TUSD quan-
to sobre a tarifa de energia (TE). 
A TUSD, calculada pela ANEEL 
(Agência Nacional de Energia Elé-
trica) para precificar toda a infra-
estrutura do sistema elétrico que 
leva a energia até o cliente, passa a 
ser isenta de ICMS.

Além disso, o teto do ICMS bai-
xou de 25% para 17% sobre a ener-
gia elétrica. Esta redução beneficia 
consumidores residenciais, rurais, 
industrial, comercial, consumo 
próprio, iluminação pública, poder 
público e serviço público.

As alterações no ICMS ocorrem 
após sanção da Lei Complementar 
nº 194, pelo Governo Federal, e 
anúncio da mudança pelo Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, 
no final de junho. As contas emiti-

RGE começa a emitir contas 
com redução de ICMS aos seus 
clientes no Rio Grande do Sul

das a partir de 11 de julho já estão 
considerando essas duas reduções. 
O valor da redução será de acordo 
com o período de consumo, confor-
me estabelece a Instrução Norma-
tiva da SEFAZ nº 45/98. Portanto, 
as contas emitidas até 20 de julho 
(primeiro mês de leitura com a 
nova alíquota do ICMS) ainda terão 
aplicação proporcional, ao período 
de início de vigência da lei.

“A RGE segue as determinações 
e legislações federais e estaduais 
e, assim que as mudanças foram 
oficializadas no Rio Grande do Sul, 
iniciamos o processo de incorpo-
ração dessas alterações legais nas 
faturas dos clientes. Esse alívio vai 
ser percebido por boa parte dos 
nossos clientes a partir de julho”, 
diz Rafael Lazzaretti, diretor co-
mercial da RGE.

Uma simulação feita com clien-
te residencial da RGE com consumo 
de 285 kWh mostrou que uma con-
ta de R$ 254 pode baixar para cer-
ca de R$ 207 apenas pela redução 
de ICMS, ou seja, 18,5% a menos, 
em média, no valor final da conta. 
Clientes residenciais com consumo 
até 50 kWh devem perceber uma 
redução da ordem de 7%.

Mais barata

Freepik


