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Médica do SUS em Santa 
Tereza registra BO após 
ter atestados médicos em 
seu nome adulterados

Falsa folga

Segurança | 8

A partir de agora, todas 
as crianças de 3 a 5 
anos podem se vacinar

COVID-19 em Bento

Saúde | 3

Especial | 4

Prefeitura de Bento apresenta projeto de 
subsídio para o transporte público

Como o próprio secretário de Governo e de Mobilidade Urbana, Henrique Nuncio, disse em 
sessão no Legislativo, os recursos investidos têm o objetivo de não deixar o sistema colapsar

Além de fazer o bem, o ato de doar pode 
salvar vidas, reforçam uma doadora frequente 
e a secretária de Saúde de Bento Gonçalves 

Falência à vista

Sangue bom

Hemocentros gaúchos 
precisam de doações para 
reverter estado crítico

Saúde | 2

Alta tensão

Técnico alerta sobre riscos 
de acidentes ao mexer na 
rede elétrica pública

No início de julho, um jovem profissional ficou 
ferido após ser eletrocutado ao trabalhar em 
um poste na avenida Osvaldo Aranha
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Lucas Marques

Esportivo garantido na 
Série A do Gauchão e BGF 
no topo da Série Ouro

No campo e na quadra

Esportes | 9

No futebol, o Esportivo se deu bem e vai 
poder jogar na elite do Campeonato Gaúcho 
em 2023 e o BGF segue líder no campeonato

Acidente na ERS-431 mata 
homem de 29 anos

Linha Alcântara

Segurança | 8

O local da ocorrência, entre os km 9 e 
10, já é conhecido pela quantidade de 
acidentes fatais ao longo dos anos

As doses são exclusivas do imunizante 
CoronaVac e são aplicadas no Centro de 
Referência Materno Infantil
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Segundo a Secretaria 
Estadual de Saúde 
(SES), os Hemocentros 
do Rio Grande do 
Sul enfrentam um 
esvaziamento dos 
estoques

Lucas Marques
Doar sangue é um ato que 

pode mudar vidas, seja de quem 
recebe e pode ser salvo, seja de 
quem doa. Desde 2021, a estu-
dante Mírian Camargo tem feito 
doações constantes. Por meio do 
incentivo de um amigo, ela foi até 
o Banco de Sangue de Caxias do 
Sul e fez a doação. Envolta em 
nervosismo, Mírian descobriu 
ali, na primeira experiência, que 
algo especial estava acontecen-
do. Inclusive, na semana em que 
esta matéria está sendo publi-
cada, a jovem foi realizar a sua 
quinta doação.

A ação de Mírian vai ao en-
contro de uma dificuldade que 
cerca o Rio Grande do Sul. A se-
cretaria estadual de Saúde (SES) 
divulgou na semana passada que 
os tipos sanguíneos O- e O+ estão 
em níveis baixos nos estoques 
dos hemocentros do Estado. De 
acordo com o Hemocentro de Ca-
xias do Sul, que é referência para 
Bento Gonçalves, os tipos A-, AB-, 
B+ e O- também se encontram em 
estado crítico ou em alerta.

Desde o segundo semestre de 

2021, Bento Gonçalves tem feito 
mutirões de doação de sangue na 
UBS Zona Sul. Na quarta edição, 
realizada no início de julho, 77 
bolsas de sangue foram coletadas. 
Segundo a secretária de Saúde de 
Bento, Tatiane Misturini Fiorio, as 
iniciativas têm deixado um lega-
do. “Temos notado uma partici-
pação efetiva da população. Nas 
quatro edições atingimos o objeti-
vo de ter a capacidade máxima de 
coletas que podem ser realizadas 
em único dia. Ação de extrema im-
portância para as pessoas que es-
tão precisando destes componen-
tes, e que pode salvar uma vida”, 
afirma. O planejamento inicial é 
que novas edições aconteçam a 
cada 90 dias, mas tudo depende 
da agenda do Hemocentro de Ca-
xias do Sul e do Hospital Tacchini, 
que são parceiros da ação.

Mesmo com a promoção de 
iniciativas como essa ou com a 
possibilidade de salvar vidas, al-
gumas pessoas ainda têm receio 
de doar. Na visão da estudante, 
a desinformação é um dos prin-
cipais motivos que afasta os pos-
síveis doadores. “Se mistifica a 
doação como algo tão invasivo. 
Eu, antes de doar, pensava que 
se doavam litros, que demorava 
horas, que ficaria me sentindo 
mal, que iria desmaiar ou seria 
uma agulha enorme. E quando 
cheguei, foi totalmente o oposto. 
Uma equipe legal, 500ml apenas, 
com uma agulha normal e foi su-
per-rápido”, relata.

Outro motivo que pode 
afastar os doadores é que o lo-
cal mais próximo para fazer a 
doação – quando não há muti-
rões – é em Caxias do Sul, e nem 
todas as pessoas estão dispos-
tas a se deslocarem até a cidade. 
Segundo a secretária da Saúde, 
Bento ainda não pode ter um 
espaço próprio. “Para ser um 
braço dessa rede é preciso ter 
uma quantidade populacional 
determinada, além de ter uma 
equipe exclusiva para essa cole-
ta. Quanto ao banco de coletas, 
o município já teve uma experi-
ência anterior, onde o banco fi-
cava junto ao Hospital Tacchini. 
[Acabou] não sendo viável, pois 
havia uma baixa procura para 

OMS declara a varíola dos 
macacos como emergência 
internacional de saúde

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) decidiu no último sá-
bado, 23/07, declarar que a varíola 
dos macacos configura emergên-
cia de saúde pública de interesse 
internacional. O anúncio foi feito 
pelo diretor-geral da entidade, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, du-
rante coletiva de imprensa.“Temos 
um surto que se espalhou rápido 
pelo mundo, através de novas 
formas de transmissão, sobre as 
quais entendemos muito pouco, 
e que se encaixa nos critérios do 
Regulamento Sanitário Internacio-
nal. Por essas razões, decidi que a 
epidemia de varíola dos macacos 

representa uma emergência de 
saúde pública de preocupação in-
ternacional”, disse Tedros.

A decisão não foi consensual 
entre membros do Comitê de Emer-
gência da OMS, mas o diretor-geral 
decidiu ir adiante com a declara-
ção. Ele destacou que o vírus tem 
se espalhado rapidamente por di-
versos países, o que aumenta o ris-
co de disseminação internacional. 
Outra preocupação expressada por 
Tedros diz respeito ao potencial do 
vírus de interferir em viagens de 
um país para outro, como ocorreu 
com a covid-19. No entanto, a OMS 
ainda considera o risco baixo.

Procuram-se doadores

“Doar sangue pra mim é um evento”, diz 
doadora que busca incentivar o ato

Monkeypox

A secretaria municipal da 
Saúde (SMS) de Bento Gonçal-
ves ampliou, desde quinta-feira, 
28/07, a vacinação contra CO-
VID-19 para todas as crianças de 
03 a 05 anos de idade.

A coordenadora do setor de 
imunizações, Luiza do Rosário, 
destaca que a decisão parte da 
baixa procura da faixa contempla-
da anteriormente. “A procura da 
vacinação para crianças imunos-
suprimidas está abaixo do espe-

rado. Esse fator nos permite am-
pliar o grupo apto para vacinação, 
abrangendo todas as crianças de 
03 a 05 anos”, destaca.

ONDE FAZER?
As crianças serão vacinadas 

exclusivamente com o imunizan-
te CoronaVac. Até o momento, 
15 crianças procuraram a imuni-
zação. O agendamento pode ser 
realizado pelo (54) 3055-8556, 
no Centro de Referência Materno 
Infantil (CRMI).

Liberada, em Bento, vacina 
da COVID-19 para todas 
as crianças de 3 a 5 anos

REQUISITOS PARA DOAR SANGUE:
- Estar em boas condições de saúde;

- Apresentar documento oficial de identidade com foto;
- Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos 
de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal;

- Pesar no mínimo 50 kg com desconto de vestimentas;
- O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos;

- Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa;
- Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação;

- Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;
- Não fumar pelo menos duas horas antes da doação.

doações”, pontua.
ATO DO BEM
A secretária reforça a impor-

tância de se doar e a necessidade 
de participação da comunidade. 
“Meu pedido às pessoas que po-
dem ser doadoras é que façam isso. 
Que experimentem essa sensação 
de gratidão por poder salvar vidas”. 
Para Mírian, a sensação de doar 
sangue é algo incrível e que gera 
uma felicidade enorme. “Conto 
para todo mundo que encontro nos 
dias seguintes. Ah! E quando falam 
sobre doação, eu digo com o maior 
orgulho que sou doadora de san-
gue”, diz. Com bom humor, a jovem 
lembra outros benefícios que vêm 
junto com a doação. “O que sempre 
falo: ‘Tem lanchinho ainda’.”

Divulgação/SES
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Alta tensão

No início de julho, 
um jovem técnico 
que trabalhava em 
um poste na avenida 
Osvaldo Aranha 
levou um choque, foi 
atendido pelo Corpo 
de Bombeiros e 
chegou a ficar na UTI 
em estado grave

Lucas Marques
Eduarda Bucco
No dia 6 de julho, um homem 

de 28 anos ficou ferido após ser 
eletrocutado na avenida Osval-
do Aranha enquanto trabalhava 
para uma operadora de telefonia 
em um dos postes. O homem foi 
atendido pelo Corpo de Bombei-
ros e levado para o Hospital Tac-
chini em estado grave. Segundo 
assessoria do hospital, o jovem 
tem evoluído bem e, no momen-
to, aguarda um leito de interna-
ção no hospital da Unimed, em 
Porto Alegre (RS).

O caso do jovem foi assunto 
na cidade e levou a questiona-
mentos e hipóteses sobre as pro-
váveis causas do acidente, que 
incluem desde o uso inadequado 
de equipamentos de segurança 
necessários, possíveis falhas de 
fiscalização por parte da conces-
sionária de energia, por parte das 

empresas de telefonia e de inter-
net que constantemente adicio-
nam mais e mais redes aos pos-
tes, ou do próprio Poder Público, 
que realiza manutenções no par-
que luminotécnico da cidade.

O SERRANOSSA conversou 
com funcionário que trabalha em 
uma empresa como técnico de 
telecomunicações. A rotina do ra-
paz envolve trabalhos em postes 
de luz até torres com transmissão 
via rádio, além de diversos luga-
res, como dentro de igrejas, em 
áreas rurais ou regiões que não 
possuem cabeamento de fibra 
óptica. O trabalho dele também 
envolve a montagem de servido-
res e a montagem de fibra óptica 
nos postes. Segundo o técnico, 
que tem mais de cinco anos de 
experiência, a profissão expõe os 
trabalhadores a vários tipos de 
perigos diariamente. “Riscos de 
choque elétrico, riscos de quedas 

em alturas, dependendo o lugar, 
em torno de 30 metros, e risco de 
corte com objetos perfurantes, 
entre outros”, diz.

SEGURANÇA
Mesmo sendo uma profissão 

que demanda cuidados e equipa-
mentos adequados, nem sempre 
eles são tomados – e a culpa mui-
tas vezes não é dos colaborado-
res. “Na maioria das empresas 
não são fornecidos todos os equi-
pamentos. Apenas alguns dos bá-
sicos e obrigatórios”, afirma. Para 
ele, muitas empresas desistem 
do uso dos equipamentos, pois 
o processo de compra e entrega 
para os funcionários é maior do 
que o prazo para finalização da 
obra/manutenção. Contudo, o 
profissional destaca que muitas 
vezes nem sequer há uma justi-
ficativa para a falta dos itens de 
segurança. “Algumas empresas 

não fornecem porque não que-
rem mesmo. Às vezes nós pedi-
mos e não nos são fornecidos os 
equipamentos. Trabalhamos com 
o que temos”, pontua.

FISCALIZAÇÃO
O secretário de Governo e 

de Mobilidade Urbana de Ben-
to Gonçalves, Henrique Nuncio, 
explica que a administração tem 
feito seu trabalho, mas divide as 
funções. “Os postes são de res-
ponsabilidade da RGE. Nós [Exe-
cutivo], assim como as empresas 
de telefonia e internet, possuí-
mos a mesma responsabilidade 
para a execução dos serviços. 
Ocorre que são muitas empre-
sas realizando intervenções nos 
postes, o que é possível verificar 
pela quantidade de cabos que os 
postes possuem, e nem todas as 
empresas possuem autorização 
com projeto aprovado pela RGE”, 

pontua Nuncio.
Para o jovem técnico, nin-

guém tem cumprido seu papel 
em relação às fiscalizações e 
cuidados para que ninguém se 
machuque durante uma ma-
nutenção. “Na maior parte dos 
postes da cidade as luminárias 
estão com fios da fotocélula e dos 
reatores expostos com emendas 
não isoladas energizando as cor-
doalhas e a própria luminária”, 
explica. Ele também afirma que 
a Prefeitura não faz as devidas 
manutenções em bairros mais 
afastados do centro ou em aveni-
das de grande tráfego, como São 
Roque e a própria Osvaldo Ara-
nha, onde o colega de profissão 
se acidentou.

“Outro problema muito en-
contrado é a falta de responsa-
bilidade de outras empresas do 
nosso ramo, que vão colocando 
cabos e mais cabos superlotando 

os postes e, assim, danificando 
postes que estão adequados e 
deixando muitos cabos expos-
tos desnecessários sem retirar 
quando são rompidos. Esses ca-
bos acabam podendo ser ener-
gizados pela baixa tensão”, diz o 
jovem indignado com a situação 
que mais do que dobra as chan-
ces de acidentes.

Por fim, ele pede mais cuida-
do e consideração por parte do 
Poder Público, principalmente no 
cuidado das luminárias, reforçan-
do que a fiscalização correta seja 
feita, sendo assim, outros aciden-
tes poderão ser evitados. “Tam-
bém é necessário fiscalizar as 
empresas de telecomunicações e 
de telefonia para que adequem os 
cabos e para que elas forneçam os 
itens de segurança dos funcioná-
rios. Assim, tornando o trabalho 
que por si só já é perigoso, mais 
seguro para ser feito”, conclui.

Técnico de telecomunicações lamenta acidente com colega e 
reclama da falta de equipamentos de segurança e fiscalização
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Subsídio da prefeitura para o transporte público de 
Bento e a tentativa de evitar a falência do sistema

Em crise

O projeto de lei já 
está em tramitação 
pelo Legislativo e 
deve ser votado em 
breve. Na segunda-
feira, 25/07, o 
secretário de Governo 
explicou o projeto aos 
parlamentares

Lucas Marques
A prefeitura de Bento Gonçal-

ves protocolou o projeto de lei or-
dinária 95/2022 (PLO 95/2022) 
na quinta-feira, 21/07, que trata 
sobre a autorização de concessão 
de subsídio tarifário para o trans-
porte coletivo urbano. Segundo o 
Executivo, o PLO se justifica pelo 
aumento de custos de operação 
do serviço. 

Desde janeiro de 2021, o litro 
do óleo diesel, combustível utili-
zado no veículo, teve um aumen-
to médio de R$ 3,59 para R$ 6,59 
(junho 2022). Esse e outros custos 
impactaram diretamente no preço 
da passagem. O projeto até cita 
demais cidades que já trabalham 
com o subsídio, entre as quais a 
vizinha Caxias do Sul, Porto Alegre 
e grandes cidades como Belo Hori-
zonte e Manaus.

Na segunda-feira, 25/07, o 
secretário de Governo e de Mobi-
lidade Urbana, Henrique Nuncio, 
esteve na Câmara de Vereadores 
do município para apresentar o 
PLO. Cercado de estudos e esta-

tísticas, Nuncio afirmou que a 
criação do subsídio era inevitável, 
visto os problemas que o setor de 
transporte público tem enfrentado 
até mesmo em período anterior à 
pandemia da COVID-19. Contudo, 
a crise sanitária que atingiu todos 
os continentes, levou à sombra pro-
blemas graves.

Segundo o secretário, em vir-
tude da pandemia, o número de 
passageiros mensais das empresas 
despencou, saindo da casa dos 500 
mil para 95 mil mensais. Atual-
mente, com a volta das atividades 
presenciais de boa parte da popu-
lação, o número ainda é cerca de 
25% menor do que no período pré-
-COVID. “O usuário não pode arcar 
com essa conta sozinho, por isso a 
gente, desde março deste ano, vem 
se debruçando [no assunto], com 
os pedidos das empresas que com-
põem o sistema de trânsito, formas 
para a gente contribuir e não ver o 
sistema minguando com o valor su-
bindo devido ao custo de operação 
e também pela baixa de usuários”, 
disse aos parlamentares.

O QUE DIZ O PROJETO
O projeto prevê o subsídio de 

até R$ 2.282.175,00. Sendo des-
tinado para as empresas R$ 1,00 
por passageiro e a integralidade da 
tarifa do idoso entre 60 e 65 anos, 
que é isenção municipal. O seu en-
caminhamento, de acordo com a 
prefeitura, está nos conformes com 
a Política Nacional de Mobilidade 
Urbana, priorizando o transporte 
público coletivo e promovendo a 
melhoria da mobilidade urbana. 

Além disso, a medida promete a 
manutenção da tarifa de transpor-
te público coletivo, custeando parte 
do valor pago pelo usuário.

O valor apresentado no projeto 
consiste de um teto máximo a ser 
disponibilizado e deve ser repassa-
do até dezembro de 2022, podendo 
ser revisto caso o sistema de trans-
porte público se recupere financei-
ramente. Conforme o secretário, o 
repasse será feito mensalmente, de 
acordo com a quantidade de usuá-
rios, o que seria apurado por meio 
de contagem da catraca, auditada e 
fiscalizada pela prefeitura. Nuncio 
também explicou como foi feito o 
cálculo para chegar ao valor pro-
posto no projeto. “Hoje, no sistema, 
a gente tem 349.725 usuários mé-
dio mês, das três empresas. Então, 
nós utilizamos esse número para 
a gente partir do cálculo do subsí-
dio”, disse.

MAIS BARATA?
Se aprovado o subsídio, a tari-

fa que atualmente está em R$ 5,00, 
para os usuários que utilizam o car-
tão Vino, voltaria para R$ 4,75. O 
que pode representar um alívio no 
bolso da população, principalmen-
te aqueles que trabalham longe de 

casa e dependem, muitas vezes, 
de até quatro viagens de ônibus, 
como é o caso de uma jovem que 
trabalha como empregada domés-
tica. “Imagina, eu moro no [bairro] 
Ouro Verde e trabalho no [bairro] 
Salgado. Às vezes eu até consigo 
pegar um ônibus mais direto, mas 
e se eu perco? Tenho que pegar 
um até o Centro e do Centro pra lá. 
R$ 20,00 por dia só em passagem”, 
relata. Outra proposta presente no 
projeto é que famílias consideradas 
em extrema pobreza – com renda 
mensal per capita de até R$ 105, 
sendo cerca de três mil registros 
no Cadastro Único – também serão 
beneficiadas com a isenção. Contu-
do, isso será estabelecido por meio 
de decreto municipal.

Alguns vereadores elogiaram 
a criação do subsídio e afirmaram 
que chega em boa hora, mas ainda 
meio atrasado. Um ponto levanta-
do pelo progressista Edson Biasi 
é o fato de que com a pandemia, 
muitos horários foram retirados 
de circulação, principalmente, no 
interior. Ele questionou o secretá-
rio se a partir da injeção de mais 
dinheiro público no transporte, a 
prefeitura poderá fazer cobranças 
mais incisivas na disponibilização 
de linhas. “Com essa questão de es-
tarmos fazendo esse repasse para 
o sistema de transporte, a gente 
pode sim rever e recolocar as rotas 
que foram subtraídas”, disse Nun-
cio, que também solicitou aos ve-
readores que ajudem a identificar 
quais localidades não estão sendo 
atendidas pelo serviço. 
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Novo contrato para estudo da 
licitação, mas velha conhecida

A nova licitação do transporte 
coletivo de Bento Gonçalves, ain-
da sem data definida para ocorrer, 
é regida por lei sancionada em 
dezembro do ano passado, e que 
prevê a concessão do serviço pelo 
período de 10 anos. Na última se-
mana, foi publicada no Diário Ofi-
cial do município a contratação da 
empresa Procidades Consultoria 
em Planejamentos Urbanos, pelo 
valor de R$ 29.000, para revisar os 
estudos até então realizados e que 
devem embasar a futura licitação. 
A empresa é a mesma que venceu 
pregão em 2019 para elaborar os 
estudos pelo valor inicial de R$ 
70.100,00. O contrato, na ocasião, 
teve início em janeiro de 2020, con-
tando com cinco aditamentos, que 
ampliaram prazos e valores a se-
rem pagos à empresa. O último de-
les foi publicado em 30/12/2021 e 
prorrogou o prazo da vigência do 
contrato. 

Agora, a Procidades foi con-
tratada para prestação de serviços 
técnicos para atualização e revi-
são dos estudos já realizados que 
devem instruir a licitação pública 

para exploração do Sistema de 
Transporte Público Urbano e Dis-
trital do Município.

Na Câmara, o secretário Henri-
que Nuncio foi questionado sobre 
a contração. O vereador Anderson 
Zanella (PP) destacou a demora na 
licitação e a contratação da mes-
ma empresa que já havia presta-
do serviço ao município. “A lei foi 
aprovada em final de 2021, esta-
mos num limbo de tempo de sete 
meses, a empresa foi contratada 
para um novo estudo. Me preocupa 
a contratação da mesma empresa, 
que para mim ficou claro que não 
prestou um serviço de qualidade 
ao município”, disse. Conforme o 
secretário, a empresa deve concluir 
o serviço em  60 dias.

O QUE DIZ A PREFEITURA
Segundo a Comunicação do 

Executivo, o contrato mencionado 
é uma nova relação, um novo con-
trato para prestação de serviços 
técnicos para atualização e revi-
são dos estudos já realizados para 
instruir a licitação pública para ex-
ploração do Sistema de Transporte 
Público Urbano e Distrital.

Agora vai?
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O agronegócio é um dos prin-
cipais setores que movimentam 
a economia brasileira. Para isso, 
diariamente, a efetivação das ati-
vidades no campo requer o uso de 
diversas máquinas agrícolas como: 
estufas, tratores, colheitadeiras, 
ordenhadeiras e etc. Logo, com o 
objetivo de otimizar os processos, 
tornou-se  fundamental a utiliza-
ção de ferramentas de automatiza-
ção e digitalização. 

Assim, parece não haver dúvi-
das de que todas as atividades do 
trabalho rural demandam um gran-
de consumo energético, o que refle-
te diretamente na conta de energia 
elétrica. Diante disso, em busca 
de uma alternativa para garantir 
a competitividade e a redução de 
custos, o produtor rural encontrou 
na energia solar a solução ideal 

Parceria Solar Agro
Energia solar no campo: uma 

parceria para todo dia
Além de gerar mais força ao agronegócio, a energia solar reduz

custos e amplia a renda

para seu negócio. 
Segundo pesquisas realiza-

das pela Associação Brasileira 
de Energia Solar Fotovoltaica 
(Absolar), os agricultores vêm in-
vestindo desde 2012 no mercado 
fotovoltaico, resultando em um 
investimento de aproximadamen-
te R$ 3,4 bilhões. Por conseguinte, 
o setor possibilitou a geração de 
mais de 21 mil empregos, o que 
reafirma sua importância para o 
cenário econômico no país. 

Atenta a essa demanda, a Par-
ceria Solar lançou uma linha foto-
voltaica exclusiva para o AGRO, na 
qual o atendimento acontece de 
modo personalizado e totalmente 
direcionado às necessidades do 
produtor brasileiro, abrangendo da 
bovinocultura à piscicultura, por 
exemplo. A proposta da empresa 

consiste em levar inovação tecno-
lógica ao campo através da ener-
gia solar fotovoltaica, garantindo 
maior economia e sustentabilidade 
ao produtor rural. Ademais, para 
viabilizar e incentivar a produção 
da energia limpa e renovável, exis-
tem diversas linhas especiais de 
financiamento para o agronegócio. 

Se você quer gerar sua pró-
pria energia em áreas rurais, tendo 
grande economia com a conta de 
luz, ao mesmo tempo em que con-
tribui para um mundo mais sus-
tentável, aponte a câmera para o 
QRCODE ou entre em contato com 
a Parceria Solar através do telefone 
3705 1661 ou WhatsApp 99708 
9010!
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Divirta-se com o Jogo 
dos 7 Erros na página 14

Médica do SUS registra BO por 
atestados médicos adulterados

Santa Tereza

O 3º Batalhão Ambiental da 
Brigada Militar (BABM) de Bento 
Gonçalves atendeu a uma denúncia 
anônima de tráfico de animais em 
Veranópolis, no último domingo, 
24/07. A guarnição se deslocou até 
o local indicado e encontrou dois 
homens em frente da casa. Ao ver 
a chegada da BABM, um deles cor-
reu para dentro da residência. Já 
dentro da casa, foram encontrados 
13 pássaros silvestres trancados 
em gaiolas. Segundo o Pelotão, o 
indivíduo alegou ter licença para 
comercialização dos animais, mas 
não apresentou documentos. Du-
rante o flagrante, ele demonstrou 

resistência, chegando a agredir um 
dos soldados. O homem foi algema-
do para evitar demais agressões.

Na casa também foram en-
contrados três alçapões que eram 
utilizados na captura dos animais, 
sendo dois deles para pássaros e 
um para tatus. Uma motosserra 

sem licença de porte e uso de Lista 
de Preços Unitários (LPU) também 
foi apreendida. O homem recebeu 
voz de prisão e foi encaminhado 
à Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) de Bento 
Gonçalves, onde foi registrado Bo-
letim de Ocorrência (BO).

Brigada Militar/divulgação

Homem morre em 
acidente na ERS-431, 
na Linha Alcântara

Um grave acidente com ca-
minhão na ERS-431, entre os 
quilômetros 9 e 10, na Linha Al-
cântara, em Faria Lemos, interior 
de Bento Gonçalves, matou um 
homem, de 29 anos,  e feriu uma 
passageira, 37 anos. Ele foi iden-
tificado como Anderson Simon, 
natural do Paraná.

Segundo informações do Cor-
po de Bombeiros, que atendeu 
a ocorrência, o caminhão apre-
sentou de problemas mecânicos, 
ficando sem freios, perdendo o 
controle, tombando e descendo 
um barranco às margens da rodo-
via. O caminhão, que tinha placas 
do Paraná, havia sido carregado 
em Bento e seguia para Cascavel 
(PR).

A mulher que acompanhava 
Anderson teve ferimentos, sendo 
socorrida pelos Bombeiros e pelo 
SAMU. Ela foi encaminhada ao Hos-

pital Tacchini para atendimento e 
passa bem. Nas redes sociais, po-
pulares destacaram que essa não é 
a primeira vez que acidentes acon-
tecem no local, sendo até comuns. 
A Brigada Militar de Garibaldi tam-
bém auxiliou no atendimento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Divulgação

Em Faria Lemos

Uma médica que atende pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) da 
cidade de Santa Tereza registrou 
Boletim de Ocorrência (BO) após 
descobrir que atestados médicos 
em seu nome teriam sido frauda-
dos. A profissional também infor-
mou o caso ao Sindicato Médico do 

Rio Grande do Sul (Simers).
De acordo com a profissional, 

em registro policial, o representan-
te de uma empresa que presta ser-
viços terceirizados para a prefeitu-
ra de Bento Gonçalves lhe informou 
que uma de suas funcionárias teria 
apresentado os atestados adultera-
dos. Segundo ele, os documentos 
passaram por perícia.

A médica afirma no Boletim de 
Ocorrência que os atestados eram 
reais e foram entregues nas con-
sultas, porém, na versão original, 
continham apenas um dia de afas-
tamento. As versões possivelmente 
alteradas dos documentos atesta-

vam duas, quatro e cinco dias.
A prefeitura de Santa Tereza se 

manifestou sobre o caso na noite de 
quarta-feira, 27/07. Na nota, a pre-
feitura esclarece que a profissio-
nal não tem culpa alguma no caso. 
“Confiamos plenamente na pro-
fissional médica prejudicada, que 
exerce seu trabalho com seriedade 
e competência, e acabou sendo pre-
judicada injustamente por ato de 
terceiro. Infelizmente, a cidadã que 
utiliza o serviço público de saúde 
buscou vantagem sobre o trabalho 
da profissional, tendo sido, entre-
tanto, percebida a tentativa e inter-
rompida a tempo”, afirma.

De acordo com 
a profissional, os 
atestados continham 
apenas um dia de 
afastamento, não 2, 4 e 
5, como o apresentado

Batalhão ambiental de Bento atende 
denúncia de tráfico de animais

Balada Segura autua 
24 motoristas em Bento

No último sábado, 23/07, a 
Operação Balada Segura emitiu 24 
autuações em Bento. Dez carteiras 
de habilitação foram recolhidas e 
três infrações por dirigir sem CNH 
foram registradas, além nove moto-

ristas autuados por embriaguez ao 
volante. Houve ainda cinco recusas 
de condutores para realizar o exa-
me do bafômetro. A ação contou 
com agentes do DMT Guarda Civil, 
Brigada Militar e da Polícia Civil.
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Na elite gaúcha
BGF assume a ponta 
da Série Ouro 2022

Esportivo vence final da Divisão de Acesso e está 
classificado para a série A do Gauchão de 2023

Equipe bento-
gonçalvense goleou o 
Barcelona/Macléres 
pelo placar de 5 a 1, 
terminando a 6ª rodada 
na ponta da tabela

O Bento Gonçalves Futsal 
(BGF) segue imparável atuando em 
seus domínios. A equipe comanda-
da por Vaner Flores defendeu a sua 
invencibilidade dentro de casa, que 
dura mais de dois anos, e derrotou 
o Barcelona/Macléres, de Júlio de 
Castilhos, pelo placar de 5 a 1, na 
noite de sábado, 23/07, no Giná-
sio Municipal Darcy Pozza. Com o 
resultado, a equipe assumiu a li-
derança da Série Ouro de 2022 ao 
final da 6ª rodada.

O BGF protagonizou uma de 
suas melhores atuações até então 
na Série Ouro. Com superioridade, 
o time da casa abriu o placar aos 
8 minutos com Nicolas, o qual fi-
nalizou no ângulo para marcar um 
golaço, 1 a 0. Pouco depois, após 
cobrança de lateral, Bruno Reis 
acertou o canto do goleiro para 
ampliar a vantagem para a equi-
pe de Bento Gonçalves, 2 a 0. Na 
etapa derradeira, o adversário se 
jogou para o ataque em busca da 
reação. O time visitante cresceu na 
partida e construiu boas oportuni-
dades para diminuir a vantagem. 
Aos 7 minutos, o time de Júlio de 
Castilhos balançou as redes, 2 a 
1.  No entanto, o BGF suportou a 

pressão e voltou a marcar, aos 16 
minutos. Alex Rosatti arrematou 
com precisão no ângulo para au-
mentar o placar, 3 a 1. Aos 18 mi-
nutos, quando o time adversário 
colocou em quadra o goleiro-linha 
em busca da recuperação, Bruno 
Reis aproveitou falha da equipe vi-
sitante e rolou para Kevin que, sem 
goleiro, balançou as redes. No lan-
ce seguinte, Kevin novamente não 
desperdiçou e completou o placar, 
5 a 1 para o BGF.

A equipe ocupa a ponta da 
tabela com 10 pontos, mesma 
pontuação que o Barcelona/Mac-
léres, União Independente e UFSM, 
porém levando a melhor no saldo 
de gols. Na próxima rodada, dia 
30/07, às 20h, em São Sepé, a equi-
pe visita o União Independente va-
lendo a liderança.

Divulgação BGF

Líder

Com apoio do torcedor, na 
tarde do último domingo, 24/07, 
o Esportivo venceu o Avenida por 
1 a 0 no jogo de volta da final do 
Gauchão A2 Cresol. Autor do gol 
no empate em 1 a 1 na partida de 
ida, João Pedro voltou a marcar 
para o time da Serra, decidindo 
o confronto logo no início do pri-
meiro tempo, na Montanha dos 
Vinhedos, em Bento Gonçalves.

Por decisão do Superior Tribu-
nal de Justiça Desportiva – STJD, a 
final não teve homologado/decla-
rado o campeão, nem foi atribuída 
entrega de troféus ou medalhas 
pela FGF até decisão final do Pleno 
do STJD. A determinação refere-se 
ao recurso interposto no STJD de 

decisão do Tribunal de Justiça Des-
portiva do RS – TJD/RS, que decla-
rou a decadência para apuração de 
irregularidade de atuação de atleta 
do Avenida, em partida da fase clas-
sificatória, capitulado no artigo 214 
do CBJD. O processo foi incluído na 
pauta da Procuradoria do STJD do 
dia 4 de agosto.

Jogando em casa, o Esportivo 
começou pressionando. Logo no 
início, Cris Magno obrigou Rodrigo 
a fazer difícil defesa. Aos 14 minu-
tos, enfim, o time da Serra abriu 
o placar. João Pedro, que já havia 
marcado no duelo da ida, recebeu 
na área e agiu rápido para domi-
nar e finalizar com força: 1 a 0. As 
melhores chances do primeiro tem-
po seguiram com o Esportivo, que 
quase ampliou em bola que o za-
gueiro Micael salvou sobre a linha. 
O Avenida teve poucos momentos 
ofensivos. A melhor jogada saiu dos 
pés de Carrilho, em finalização que 
passou sobre a meta.

Precisando do empate para 

ao menos levar a decisão para 
os pênaltis, o Avenida tentou ser 
mais perigoso no segundo tempo. 
Aventurando-se no ataque, o za-
gueiro Micael chegou a finalizar de 
dentro da área para grande defesa 
de Copetti, mas a arbitragem havia 
marcado impedimento. O Esportivo 
atacou menos na etapa final, porém 

assustava o rival nas investidas. 
Aos 27, João Pedro quase ampliou 
em toque de cabeça que passou 
rente ao poste. A pressão do Aveni-
da aumentou nos últimos minutos, 
mas o Esportivo soube segurar e 
ainda fazer bons contra-ataques 
para deixar o tempo passar e, as-
sim, confirmar a vitória.
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o Alviazul conseguiu a 
vitória por 1 a 0 contra 
o Avenida e vai jogar 
na elite do Gauchão

Competição Colonial de Futsal realiza jogos das quartas de final
Começou a 2ª fase do Colonial 

de Futsal. Os jogos realizados na 
sexta-feira, 22/07, em São Valen-
tim, foram de ida das quartas de 
final da categoria livre.

Abrindo a noite de jogos, o Ve-
rissimo venceu de virada o Rosário 
por 2 a 1 e agora joga por um em-
pate para ficar com a classificação. 
Caso o Rosário vença, a decisão vai 
para os pênaltis. No segundo duelo 
da noite, a Paulina venceu por 5 a 

1 o Faria Lemos e também joga por 
um empate no jogo de volta. Se o 
Faria Lemos vencer, a partida tam-
bém seguirá para os pênaltis.

O terceiro jogo da noite foi en-
tre Eulália e Tuiuty. A Eulália se deu 
melhor, vencendo por 2 a 0 e está 
a um empate da vaga. Para encer-
rar a noite, os donos da casa, o São 
Valentim A foi superado pelo São 
Pedro por 2 a 0 e agora precisam 
vencer para levar a decisão para 

os pênaltis. Ao São Pedro basta um 
empate para ir as semifinais.

As partidas de volta estão 
agendadas para essa sexta-feira, 
29/07, e serão realizadas na Eu-
lália. A competição tem a organi-
zação da Liga Colonial de Futebol 
da cidade de Bento Gonçalves e 
conta com o apoio da prefeitura 
municipal de Bento, através da 
Secretaria de Esportes e Desen-
volvimento Social.
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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 

CONSULTE
VALORES E
CONDIÇÕES

DIFERENCIADAS
R.10-44.051

ÚLTIMOS APARTAMENTOS
PARA VENDA

Anuncie seu imóvel conosco 
e garanta um bom negócio!

Precisa alugar 
o seu imóvel?

Abra a câmera do seu celular 
para escanear o qr code.

Anuncie seu imóvel

www.tomasiimoveis.com.br
(54) 3055-2599

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 partir de R$ 
127.000.127.000.  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. 

VENDOVENDO 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.

VENDOVENDO 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.

2021
2019
2015
2013
2014
2015
20172017
2021
2021
2022
2021
2021
2020
20152015

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
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 COM ABS 
KAWAZAKI/Z400
YYAMAHA/XTZ 150 CROSSER E

PRETA
BRANCA
BRANCA
PRETA
PRATA
BRANCA
CINCINZA
BRANCA
CINZA
PRATA
PRETA
PRATA
CINZA
LLARANJA

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

USADO
USADO
USADO
NOVO
NOVO
USADA

2015
2015
2013
2010
2019
2018

NNOVO
2017
2019

NOVO

NOVO
2019

NOVO
NNOVO
2014
2016
2016
2010
2017

AGRALE 105 CV CABINADO COM 
AGRALE 575 4x4
AGRALE 4230 4x4
AGRALE 4118 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
MICROTRATOR YANMAR 12 CV 
COM ENXADA ROTATIVA 

VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERDEVERDE
AZUL
AZUL
VERMELHO

AZUL
AMARELO
VERMELHO
VERMELHOVERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
BRANCO
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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

CURSO
GRÁTIS
DE COSTURA
INDUSTRIAL 

INÍCIO DAS AULAS: IMEDIATO
HORÁRIO: de segunda a sexta-feira,
das 7h às 12h e das 13h às 17h 
REQUISITOS: vontade de aprender
a costurar e de ter uma profissão

Interessados devem enviar currículo para o e-mail 
pessoal@gdom.com.br ou comparecer na Malhas G'Dom
(Rua Tietê, 568 B.Imigrante), de 2ª a 6ª feira em horário comercial.VAGAS LIMITADAS

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2022 – Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar 
no Município de Santa Tereza – RS. Data de abertura: 11/08/2022 às 9h.
RETIFICA-SERETIFICA-SE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022 
– Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção e 
suporte técnico para microcomputadores, notebooks, impressoras e 
nobreaks e fornecimento de minutagem de ligações de telefonia fixa para 
o Município de Santa Tereza-RS. Data de abertura: 12/08/2022, às 9h.
EDITALEDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 022/2022 – Contratação de 
empresa especializada para construção de muro de madeira tratada na 
Praça do Porto, no Munícipio de Santa Tereza – RS. Data de abertura: 
17/08/2022, às 9h.  

Santa Tereza/RS, 29 de julho de 2022. 

Gisele Caumo
Prefeita Municipal

Imóveis

VENDO apartamento no São 
Roque, Res. IPÊ, com 2 dor-
mitórios, esperas para água 
quente, ar-condicionado, 
rebaixe em gesso, com chur-
rasqueira, sala, banheiro 
social e vaga de garagem.  
Financiamento pelo banco 
de sua preferência 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 parce-
lada, 2 dormitórios, sala de 
estar, cozinha com churras-
queira 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 Lot. Bertolini, 
com 2 dormitórios, e com piso 
em porcelanato, contendo 
cozinha, churrasqueira em 
área externa fechada, área 
de serviços, banheiro social 
e vaga de garagem.  Pode ser 
financiada 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 bairro Progresso, 
no Residencial Da Vinci, com 
entrada totalmente parcelada, 
2 dormitórios, sala de estar, 
cozinha com churrasqueira na 

- AJUDANTE GERAL
- 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

FAÇA SUAS
PUBLICAÇÕES LEGAIS
NO JORNAL

IMPRESSO E DIGITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022 
OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará 
“CONCORRÊNCIA PÚBLICA”, menor preço global. Objeto: prestação 
dos serviços de coleta, transporte e transbordo dos resíduos orgânicos 
coletados em todo o perímetro urbano municipal, na frequência de três 
vezes por semana, sendo: às segundas, quartas e sextas-feiras; e, resíduos 
sólidos e recicláveis, coletados em todo o perímetro urbano, todas as 
quartas-feiras; e na área rural do Município, todas as segundas-feiras 
(conforme(conforme Projeto Básico em anexo), a serem executados em regime de 
empreitada por preço global, conforme especificações técnicas, anexas 
deste edital. A data da realização do certame será dia 30 de agosto de 
2022, às 9h (horário de Brasília). Edital e Anexos estão disponíveis no 
site https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. Informações adicionais, 
pelo telefone (54) 3457 2053. 

Monte Belo do Sul, 29 de julho de 2022. 

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

sacada, área de serviço, e ba-
nheiro, Box de garagem. Possi-
bilidade de financiar até 100% 
usando FGTS. Valor a partir R$ 
238.000. Contato (54)99683 
6257, com Luiz. Creci 42.589.  

VENDO apartamento (em 
construção), no bairro Hu-
maitá, com entrada totalmen-
te parcelada, 2 dormitórios, 
sala de estar, cozinha com 
churrasqueira, sacada aberta, 
área de serviço, e banhei-
ro, boxe de garagem. Pos-
sibilidade de financiar até 
100% usando FGTS. Valor R$ 
215.000. Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 42.589. 

VENDO apartamento, no 
bairro Maria Goretti, Res. Vil-
leneuve, com 2 dormitórios, 
esperas 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$ 225.000. 
Contato (54) 99683 6257, 
com Luiz. Creci 42.589. 
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Marciano Batistelo é eleito presidente do 
Conselho Distrital do Vale dos Vinhedos
O encontro contou 
com a presença dos 
conselheiros e dos 
vereadores Anderson 
Zanella (PP) e Jocelito 
Tonietto (PSDB)

Durante reunião extraordiná-
ria realizada na manhã de 21/07, 
na Fundação Casa das Artes, o 
Conselho Distrital do Vale dos Vi-
nhedos elegeu à presidência o ex-
-subprefeito Marciano Batistelo, 
presidente da Associação das Co-
munidades e moradores do Vale 
dos Vinhedos. Os conselheiros 
também definiram que todas as 
reuniões deverão contar com laudo 
assinado pela responsável técnica 
Vanja Hertcert, que retorna ao con-
selho após decisão do Tribunal de 
Justiça (TJRS) no último dia 11/07.

O encontro contou com a 
presença dos conselheiros e dos 
vereadores Anderson Zanella 
(PP) e Jocelito Tonietto (PSDB). 
As discussões iniciaram com ma-
nifestações acerca das mudanças 
propostas no Projeto de Lei Com-
plementar nº 10/2022, protocola-
do na Câmara de Vereadores, que 
versam sobre as alterações no Pla-
no Diretor do munícipio.

Uma das alterações contesta-
das por membros do conselho foi 
proposta de mudança no §4º do ar-
tigo 34 da Lei Complementar 200, 
de 27 de julho de 2018. No texto 
original, a lei prevê que “Todo o 
projeto de edificação, ou proposta 
de nova atividade, mesmo aque-

Novo comando

las previstas pelo Modelo Espacial 
Básico, devem ser precedidos de 
estudo de viabilidade, apreciado 
inicialmente pelo IPURB e sub-
metido ao Conselho Distrital para 
laudo final“. Segundo membros 
do conselho, a mudança proposta 
implicaria a retirada do poder de-
liberativo dos Conselhos Distritais, 
ficando a decisão final com o Com-
plan. “Entendemos a competência 
do Complan, mas cabe ao Distrito 
a palavra final. Não concordamos 
com a retirada do voto deliberati-
vo dos Conselhos”, disse a diretora 
de Infraestrutura e Enoturismo 
da Aprovale, Deborah Villas-Bôas 
Daldalt. O subprefeito do Vale dos 
Vinhedos, Mauro Villa, também foi 
contrário à mudança e destacou a 

necessidade do poder de decisão 
do conselho distrital.

O vereador Anderson Zanella 
defendeu a mudança. “A discus-
são é mais ampla. Temos que ter 
a noção que o Vale dos Vinhedos 
não é só Bento, é Garibaldi e Mon-
te Belo do Sul, poderíamos pen-
sar num Plano Diretor Regional 
de Proteção. O que foi encami-
nhado foi a mudança do Modelo 
Espacial e estamos vivendo um 
processo de crescimento e evolu-
ção”, argumentou.

A mudança foi levada à vota-
ção e rejeitada pelos conselheiros. 
A apreciação do projeto deve con-
tar ainda com audiências públicas 
antes da votação final na Câmara 
de Vereadores.

Rádio Difusora

Acadêmicos de Pedagogia da UCS Bento 
visitam campus-sede

Aprender e ensinar faz parte 
do cotidiano de qualquer peda-
gogo. Por isso, os acadêmicos do 
curso de Pedagogia da UCS Bento 
vivenciaram, na prática, essa má-
xima ao visitar o campus central 
da Universidade de Caxias do Sul 
– e diversos de seus aparelhos de 
aprendizagem. A atividade, realiza-
da no início do mês, faz parte de um 
projeto de extensão da universida-
de e busca oportunizar vivências 
para a ampliação dos conhecimen-
tos dos pedagogos em formação. 
“Eles aprendem sobre a realidade 
social e cultural da universidade 
da qual fazem parte, integrando a 
possibilidade de os estudantes dos 
campi conhecerem a dimensão e 
abrangência da UCS na região, en-
quanto uma instituição de ensino 
superior que se destaca pela ino-
vação nos processos formativos”, 
destaca a professora Silvia Hauser 
Farina, coordenadora do curso de 
Pedagogia da UCS Bento.

Na visita, os alunos conhece-
ram o recém-inaugurado Instituto 
Hospitalar Veterinário. Preparado 
para formação integral de pro-
fissionais do curso de Medicina 
Veterinária, o espaço conta com 
diversas especialidades destinadas 
a animais de pequeno porte, do-
mesticados ou silvestres. Uma das 
curiosidades do prédio é sua facha-
da grafitada com animais da fauna 
da região pelo publicitário Gustavo 
Gomes, egresso da UCS. O painel 
permite a interação com os animais 
que compõem o mural, com smar-
tphones, através de filtro no Insta-
gram, por meio de uma aplicação 
de realidade aumentada.

Seguindo o roteiro, os acadêmi-

cos visitaram a Clínica Veterinária, 
voltada ao atendimento de animais 
de grande porte. Ainda, passaram 
pelo CETEC Ensino Fundamental, 
com inovadora proposta pedagógi-
ca e espaços diferenciados. “Foi um 
momento de ricas vivências e de 
articulação entre a teoria acadêmi-
ca e a prática pedagógica, uma vez 
que a proposta pedagógica da esco-
la traz em seus pressupostos a Pe-
dagogia da Inovação, com foco no 
desenvolvimento integral, emprego 
das metodologias ativas, articulan-
do tecnologia e formação humana, 
contando com o suporte de uma 
universidade”, relata Silvia.

Outro espaço visitado foi o 
Museu de Ciências Naturais, que 
através de exposições permanen-
tes, atividades de pesquisa e ex-
tensão e oficinas promove conhe-
cimento científico e dá suporte a 
aulas práticas na área de Ciências 
da Natureza e suas tecnologias na 
educação básica.

Integrante da estrutura labo-

ratorial do museu, o UCS Aquarium 
foi o último ambiente a ser conhe-
cido. O espaço contempla 14 aquá-
rios onde vivem cerca de 800 indi-
víduos de diversas espécies. O UCS 
Aquarium também conta com pai-
néis representativos de cadeias ali-
mentares nos ecossistemas aquá-
ticos e, ainda, informações sobre o 
tempo de degradação dos resíduos 
no mar e as consequências do lixo 
não descartado corretamente para 
a vida aquática e para os humanos.

Fotos: Divulgação/UCS
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Receita

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 
Repórter: Lucas Marques

Expediente

Criação: Júlia Milani 
Revisão: Jose Maia Alves

E-mails de contato:    
redacao@serranossa.com.br
comercial@serranossa.com.br
financeiro@serranossa.com.br

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

MODO DE PREPARO

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

Acompanhe on-line:   

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

Macarrão ligeiro

Cruzadas | Respostas na página 8Charge

Sete Erros | Respostas na página 8

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

Áries – 21/03 a 20/04
Use seu entusiasmo para moti-
var os colegas. Controle a impul-
sividade na hora das compras. 
Com charme e carisma, você vai 
atrair o alvo. Clima romântico na 
relação. Evite cenas de ciúme.

Touro – 21/04 a 20/05
Aposte em seus dons e na expe-
riência para agilizar tarefas e se 
destacar no que faz. No amor, 
pode ser difícil esquecer alguém 
do passado. A dois, programas 
caseiros são uma boa pedida.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Criatividade e bons argumentos 
serão seus aliados no trabalho. 
Cuidado com fofocas. Na pa-
quera, uma boa conversa ajuda 
a conhecer melhor o alvo. No 
romance, abra seu coração.

Câncer – 21/06 a 21/07
Cuidado com propostas de 
grana fácil e rápida que podem 
trazer prejuízo. Não se precipite. 
Surge paixão por alguém da tur-
ma e será difícil disfarçar ciúme. 
A dois, evite muitas cobranças.

Leão – 22/07 a 22/08
Com confiança e determinação, 
irá explorar seu talento para se 
destacar no trabalho. Controle a 
impulsividade e a teimosia. Nos 
relacionamentos, respeite as di-
ferenças e aposte no diálogo. 

Virgem – 23/08 a 22/09
Procure fugir de ambientes agi-
tados e escolha lugares tran-
quilos para cumprir suas tarefas 
com foco. Paquera pede discri-
ção. No relacionamento, aposte 
no diálogo e reforce a confiança.

Libra – 23/09 a 22/10
Talvez seja hora de repensar e 

mudar alguns dos seus planos 
para o futuro. Evite a teimosia. 
Popularidade nas amizades e 
nas paqueras. No romance, pro-
cure valorizar o companheiris-
mo.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Pode surgir chance de promo-
ção no emprego, mas não será 
fácil vencer a concorrência. Não 
aja por impulso. Na paquera, 
você será mais exigente. A dois, 
evite discussões e disputas de 
poder. 

Sagitário – 22/11 a 21/12 
Busque se aproximar de cole-
gas experientes e aprenda o 
que puder com eles. Atenção 
à saúde. Na paquera, as afinida-
des contarão mais pontos. Na 
relação, hora de conversas im-
portantes.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Boa fase para exercitar o de-
sapego e descartar coisas que 
você não usa. Controle seus 
gastos. Na paquera, sensualida-
de atrai o alvo. A dois, fuja de 
discussões e curta o clima de 
sedução.

Aquário – 21/01 a 19/02
Trabalhar em grupo pelas me-
tas em comum continua sendo 
uma ótima opção. Boa fase para 
iniciar um relacionamento sério. 
A dois, estimule o diálogo e evi-
te brigas e assuntos do passado.

Peixes – 20/02 a 20/03
Coloque o serviço em dia e fe-
che a semana com a sensação 
de dever cumprido. Evite a tei-
mosa e o autoritarismo. Chan-
ce de se envolver com alguém 
conhecido. A dois, adie conver-
sas difíceis.

Cinema 
Programação de 29/07 a 03/08

GNC 1
DC Liga dos Superpets
Animação, livre, 106 min.
13h50, dub.
Elvis 
Drama, 14 anos, 160 min.
18h10, leg.
21h20, dub.
O Telefone preto 
Terror, 16 anos, 103 min.
16h, dub.

GNC 2
Thor: Amor e Trovão
Aventura, 14 anos, 119 min.
14h, 16h30 e 19h, dub.
21h30, leg.

GNC 3
Minions 2 – A origem de Gru
Animação, livre, 88 min.
13h40 e 17h40, dub.
O Telefone preto 
Terror, 16 anos, 103 min.
19h50 e 21h55, dub.
Pluft – O fantasminha
Aventura, livre, 88 min.
15h40, nac.

GNC 4
Minions 2 – A origem de Gru
Animação, livre, 88 min.
13h15, 15h15 e 17h15, dub.
O Telefone preto 
Terror, 16 anos, 103 min.
Top Gun – Maverick
Ação, 12 anos, 131 min.

19h20, dub.

GNC 5
DC Liga dos Superpets
Animação, livre, 106 min.
13h10, 15h20, 17h30 e 19h40, dub.
Top Gun – Maverick
Ação, 12 anos, 131 min.
21h50, leg.
GNC 6
Minions 2 – A origem de Gru
Animação, livre, 88 min.
16h15 e 18h30, dub.
Thor: Amor e Trovão
Aventura, 14 anos, 119 min.
13h30 e 20h35, dub.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 1
Minions 2 – A origem de Gru
Animação, 10 anos, 88 min.
13h40 e 16h, dub.
Dias 29, 30, 2 e 3, 18h30, dub.
O Telefone preto 
Terror, 16 anos, 103 min.
Dias 31 e 1º, 18h30, dub.
Dias 30, 31, 2 e 3, 20h30, dub.
Dias 29 e 1º, 20h30, leg.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 2
Elvis 
Drama, 12 anos, 160 min.
Dias 30, 1º e 3, 13h40, dub.
Dias 29, 31 e 2, 17h, dub.
Dias 30 e 3, 20h30, dub.
Dia 1º, 20h30, leg.
Thor: Amor e Trovão
Aventura, 12 anos, 119 min.
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 26

FAT
CREPUSCULO
LAMAHIPER

UEREMITA
DOMMURORAN
ENJOOPG

RETONEURO
CLEROSPOT

ERESUMIDA
ITAMULAN
TEDARAG

PORCARCO
RARCADA

JAZIDAIDA
LEROPAES

F

Claridade
do pôr 
do Sol

Grupo 
de apoio
ao excep-

cional

(?)
Menezzes,

atriz
gaúcha

Agride
com

socos

(?)-
gigante,

brinquedo 
de parques

Neuro-
logista
(red.)

Onde
está?
(bras.)

(?) entre
nós: em
segredo

Local
de explo-
ração de
minérios

A denta-
dura, 

por seu
formato

Exímio
em uma
atividade

(fig.)

Primeira
etapa 

de uma
viagem

Conversa
fiada
(gíria)

Eduardo
(?),

político

Classe 
dos padres

Que não
tem curva

Mistura 
de terra 
e água

Mal-estar 
comum em

viagem
marítima

Habili-
dade

natural

Antiga 
rede de TV

Pico;
cume

Heroína
chinesa
(Disney)
Flecha

Abreviada 
(a história)
Desejo do
ambicioso

Refletor 
de luz

Em (?):
em resumo

Separação
de terrenos
Lança com

ímpeto

Sílaba 
de "rango"

Aluna;
colegial

Ir ao chão

Ao deus
(?): aban-

donado

Conjunção
aditiva

Direção

Prefixo que
significa
excesso

Ermitão

Elevação
de terreno

É julgado
pelo TRE

Preposição
de lugar

Macaco
de grande

porte

Sinal
gráfico do
alfabeto

(?) adesi-
va: durex

Encaixe do
parafuso

Cobalto
(símbolo)
Espaço de
24 horas

4/apae — spot — tupi. 5/mulan. 6/jazida.

Dias 29, 31 e 2, 13h40, dub.
Dias 30, 1º e 3, 17h, dub.
Dias 29, 31 e 2, 20h30, dub.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3
DC Liga dos Superpets
Animação, livre, 106 min.
13h40, 16, 18h30 e 20h30, dub.

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 1
DC Liga dos Superpets
Animação, livre, 106 min.
13h30 e 15h30, dub.
Elvis 
Drama, 12 anos, 160 min.
Dias 30, 1º e 3, 18h, dub.
Dias 29, 31 e 2, 18h, leg.
Dias 29, 31 e 2, 21h, dub.
Dias 30, 1º e 3, 21h, leg. 

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Minions 2 – A origem de Gru
Animação, 10 anos, 88 min.
13h40, dub.
Dias 29, 30, 31, 2 e 3, 16h, dub.
Dias 29 e 3, 18h30, dub.
Thor: Amor e Trovão
Aventura, 12 anos, 119 min.
Dias 30 e 1º, 18h30, dub.
Dias 29 e 2, 21h, leg. 

O Telefone preto 
Terror, 16 anos, 103 min.
Dia 1º, 16h, dub.
Dias 31 e 2, 18h30, dub.
Dias 31 e 3, 21h, dub.
Dias 30 e 1º, 21h, leg. 
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EDIÇÃO 872
Sexta-feira, 

29 de julho de 2022

Previsão do tempo

30/07
2º
16º

Sol, com chuva de manhã e 
diminuição de nuvens à tarde. 

Noite com pouca nebulosidade.

29/07
7º
16º

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

31/07
3º
19º

Dia de sol, com geada ao 
amanhecer. As nuvens 

aumentam no decorrer da tarde.

Tempo ensolarado, com 
geada ao amanhecer. 
Noite de céu limpo.

Veranópolis
Brigada Ambiental de Bento prende 
suspeito de tráfico de animais silvestres
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Lucas Marques
Vai ter equipe de Bento Gon-

çalves participando do Campeona-
to Brasileiro de Downhill 2022. As 
atividades iniciam na sexta-feira, 
29/07, em Simão Pereira, Minas 
Gerais.  No total, serão nove atletas 
da cidade competindo e represen-
tando a Associação Downhill do 
Vinho (ADHV), que tem  marcado 
presença anualmente no Campe-
onato Brasileiro, tendo diversos 
atletas campeões. Segundo Lucas 
Bertol, um dos participantes, que 
faz parte da categoria Elite, os trei-
nos para a competição acontecem 
desde o início do ano, com uma 
preparação física e técnica intensa.

Bertol, que pratica Downhill 
desde 2006, busca o tetracampe-
onato na competição e vem pre-
parado, mas mantém o pé no chão 
– ou no pedal. “O esporte às vezes é 

Bento Gonçalves terá nove atletas participando do 
Campeonato Brasileiro de Downhill 2022 em MG
A competição 
será realizada em 
Simão Pereira e 
terá uma equipe 
bento-gonçalvense 
preparada para os 
desafios

meio traiçoeiro. O cara pode estar 
andando bem e no dia da corrida 
não acordou bem, alguma coisa 
não deu certo e não vai para fren-
te, então é tentar fazer o máximo 
para encaixar tudo. Tanto estar rá-
pido na pista e em todos os outros 
detalhes e fazer o resultado vir por 
aí”, afirma.

Leonardo Becher, outro com-
petidor da cidade, conquistou o 
Pan-Americano e o Campeonato 
Brasileiro em 2021 na categoria 
Júnior, mas, agora, faz sua estreia 
na categoria principal, sendo con-
siderado como um dos favoritos ao 
título. Na Júnior, a ADHV irá parti-
cipar com os atletas Pedro Breso-
lin, 4° colocado no Pan-Americano 
2022, e Enzzo Panarotto, atual lí-
der do Ranking Brasileiro. Pedro 
Rossoni e Agnes Coinaski dispu-
tam a prova na categoria Sub30. 
Daniel Dal Castel participa na 
Master B1, enquanto Gabriel Post 
na Juvenil.

Danilo Spader, piloto expe-
riente de 70 anos e multicampeão, 
é o favorito na sua categoria. Pra-
ticante do downhill há mais 20 
anos, já foi 28 vezes campeão gaú-
cho, 21 vezes campeão brasileiro, 
vice-campeão mundial e medalha 

de bronze em Pan-americano. “A 
equipe está bem preparada para 
todas as categorias”, reforça Ber-
tol. Segundo o atleta, o esporte é 
uma paixão e motivação diária. “O 
cara acorda pensando no esporte 
e é o que nos faz sermos melhores 
a cada dia. Na questão do treino, 
a gente vai evoluindo, vai melho-
rando e isso é bom para a vida”, 
pontua.

Para quem não sabe, o Dow-
nhill é uma modalidade do moun-
tain bike que consiste em descer, 

com a maior velocidade possível, 
um percurso com diversos obs-
táculos e irregularidades ou uma 
montanha. Os trajetos de descida 
são bastante variados, mas sempre 
muito íngremes e costumam exigir 
bastante conhecimento e técnica 
do ciclista para passar ileso pelos 
diferentes obstáculos como pedras 
soltas, galhos de árvore, buracos, 
pontes, raízes e vários outros.

O campeonato pode ser acom-
panhado pela página no Instagram 
@adhvteam.

IBGE lança processo seletivo 
com 81 vagas em Bento

O IBGE abriu nesta quinta-
-feira, 28/07, inscrições para um 
processo seletivo simplificado 
complementar com 81 vagas em 
Bento Gonçalves. As oportunida-
des de emprego temporário são 
para trabalhar no Censo 2022, no 
cargo de recenseador, que é o res-
ponsável por realizar as entrevis-
tas nos domicílios.

As inscrições vão até a segun-
da-feira, 1º/08 e devem ser feitas 
no endereço travessa Maceió, 26, 
Centro, Bento Gonçalves. Não há 
pagamento de taxa, nem realiza-
ção de provas. A seleção será feita 
por análise de títulos. O requisito 
mínimo para o cargo é ter o ensino 
fundamental completo.

Os recenseadores são remune-
rados por produtividade, de acordo 
com a quantidade de residências 
visitadas e pessoas recenseadas, 
considerando ainda a taxa de remu-
neração de cada setor censitário, o 
tipo de questionário preenchido 
(básico ou amostra) e o registro no 
controle da coleta de dados.

AS VAGAS
Além das 81 vagas em Bento 

Gonçalves, são 22 em Garibaldi, 09 
em Carlos Barbosa e 02 em Monte 
Belo do Sul, 3 vagas em Boa Vista 

do Sul. Os municípios de Coronel 
Pilar, Pinto Bandeira e Santa Tereza 
têm uma vaga cada.

A SELEÇÃO
O candidato deverá compro-

var se possui ensino fundamental 
completo, que vale 1 ponto; ensino 
médio incompleto (3 pontos), en-
sino médio completo (5 pontos), 
curso de graduação incompleto 
(7 pontos) ou curso de graduação 
completo (10 pontos). As titulações 
não são cumulativas e a pontuação 
máxima será de dez pontos.

Em caso de igualdade na nota, 
os critérios de desempate são, 
nesta ordem, candidato que tiver 
idade igual ou superior a sessenta 
anos completos até o último dia 
de inscrição, candidato que tiver 
exercido efetivamente a função de 
jurado e, por fim, o candidato com 
maior idade.

Oportunidade
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