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Madrinha da Amamentação 
2022 é conhecida em Bento

Na última sexta-feira, 05/08, 
foi realizada a apresentação da Ma-
drinha da Amamentação 2022 e o 
7º Mamaço. A atividade aconteceu 
no Shopping Bento para reforçar 
o debate sobre a importância da 
amamentação para a saúde e de-
senvolvimento da criança.

A promoção é da secretaria 
municipal de Saúde (SMS), Grupo 
de Apoio ao Aleitamento Materno 
(GRAM), Núcleo Municipal de Edu-
cação em Saúde Coletiva (NUMESC) 
e o Gabinete da Primeira-dama. 

A votação on-line para a Ma-
drinha da Amamentação ocorreu 
no Facebook da prefeitura de Bento 
Gonçalves, contando com a partici-
pação de 31 mães e seus bebês.

A vencedora foi Marisa Fáti-
ma Rampazzo, mãe dos gêmeos 
Maria Luisa e Lorenzo. Ela teve 
1,5 mil curtidas na rede social. 
“Incentivo para que a mães que 
amamentem os seus bebês, pois 
isso ajuda o desenvolvimento das 
crianças. É um sentimento que 
não tem explicação, vale muito a 
pena”, disse a vitoriosa. A entrega 
da faixa foi realizada pela vencedo-
ra de 2021, Aline Rosa dos Santos, 
mãe do Ravi. 

A secretária de Saúde, Tatiane 
Misturini Fiorio, destacou a im-
portância do aleitamento materno. 
“É muito importante, ainda mais 
tendo o número expressivo de 

mães neste ano. Os benefícios que 
a amamentação traz são do conhe-
cimento de todos. Envolve desen-
volvimento físico, motor e mental. 
O leite materno é de fácil acesso, e 
quanto mais conseguirmos estimu-
lar as mães a manterem o período 
de amamentação, mais saúde tere-
mos”, disse.   

A primeira-dama de Bento, 
Cláudia Remus, agradeceu a parti-
cipação e destacou a importância 
da ação. “É um momento grandio-
so, o aleitamento é indiscutível, e é 
uma alegria estar divulgando nes-
ta tarde com a comunidade. Cada 
mãe que participa deste evento, do 
mamaço, também está divulgan-
do essa bela ação. Agradecemos a 
presença de todos, estamos muito 
felizes”, afirmou. A vencedora foi 
agraciada com um book contendo 
cinco fotos do Estúdio Pavan, com 
maquiagem inclusa. Além da fai-
xa de Madrinha da Amamentação 
2022 e um presente da loja Flowers 
Home do Shopping Bento.

Agosto dourado

A escolha foi por 
meio de votação 
pelo Facebook da 
prefeitura de Bento
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Prefeitura de Bento promove novo mutirão de vacinação contra COVID-19
Neste sábado, 13/08, das 

8h30 às 12h, a secretaria munici-
pal de Saúde (SMS) realiza muti-
rão de vacinação contra covid-19, 
na Unidade Central. A imunização 
será disponibilizada para todas as 
idades com a primeira, segunda, 
e doses de reforço. Segundo a se-
cretária Tatiane Misturini Fiorio, a 
cidade tem se empenhado em mo-
ver ações como esta a fim de ter a 
maioria de sua população vacinada 

Vacinação contra COVID-19 em crianças de 3 a 5 
anos segue com baixa adesão em Bento

Imunização

Mesmo com 
massiva campanha 
e informações da 
secretaria de Saúde, 
muitos pais têm optado 
por não vacinarem os 
pequenos

Lucas Marques
Mesmo que o número de casos 

e mortes por COVID-19 tenham 
caído em Bento Gonçalves, o crono-
grama de vacinação contra o vírus 
continua avançando. Nos últimos 
dias, a secretaria de Saúde da cida-
de anunciou que crianças de 3 a 5 
anos no geral já podem se vacinar.

No entanto, ainda que haja am-
pla divulgação, a procura tem sido 
muito baixa, como afirma a secre-
tária de Saúde de Bento, Tatiane 
Misturini Fiorio. “No primeiro mo-
mento fomos autorizados a efetuar 
a vacinação a partir dos 5 anos e 
tivemos uma baixa procura, baixa 

adesão. Algo que não é exclusivo 
de Bento, outras cidades também 
apresentam essa baixa procura. 
Nas crianças de 3 anos, também foi 
abaixo do que gostaríamos, porque 
sabemos da importância dessa pro-
teção. Várias doenças foram erra-
dicadas pela cobertura vacinal em 
crianças e adolescentes, mas isso 
não está acontecendo com a vacina 
COVID-19”. Até a publicação desta 
matéria, 59 crianças dessa faixa 
etária haviam sido vacinadas.

Para uma mãe de duas crian-
ças, de 3 e 4 anos, que preferiu não 
vacinar os filhos, essa é uma esco-
lha momentânea. “Decidimos por 
não vacinar eles nesse momento, 
pois são muito pequenos. Eu me 
vacinei, já fiz três doses, e sei das 
reações, fico preocupada de como 
isso pode afetar neles”, disse.

Para a secretária Tatiane, a es-
colha por não vacinar os filhos está 
envolta em desinformação. “Na 
mesma proporção que temos dados 
científicos e números que compro-
vam a eficácia da vacinação e o bom 

resultado que ela tem trazido, em 
simultâneo, temos fake News, notí-
cias enganosas, que se disseminam 
rapidamente. E isso afeta a procura 
pela vacinação”, explica.

Fazer a vacina contra a CO-
VID-19 é uma escolha e os pais não 
podem ser responsabilizados caso 
a criança contraia a doença e tenha 
complicações. “É recomendada e 
estimulada a vacinação, mas fica 
sob o entendimento de cada família 
a realização”, destaca a secretária.

No momento, a vacinação 
acontece apenas no Centro Refe-
rência Materno Infantil (CRMI), 
com agendamento prévio e as do-
ses são da vacina CononaVac. A 
coordenadora do Setor de Imuni-
zações, Luiza do Rosário, esclarece 
o porquê da escolha da vacinação 
exclusiva no local. “Optamos pelo 
CRMI por ser uma unidade de re-
ferência, temos médico e equipe 
especializada em tempo integral. 
Outro motivo foi para otimizar do-
ses, sendo que as doses para essa 
faixa etária não foram ainda envia-

das pelo Ministério da Saúde. Pre-
cisamos utilizar as que tínhamos e,  
inclusive, reservar a segunda dose.”

Visando aumentar a adesão, 
as profissionais da Saúde fazem 
um apelo à população. “Inúmeras 
doenças foram erradicadas em 
virtude da vacinação. E isso se dá 
pela cobertura vacinal, que vem 
caindo ao longo dos anos. Orien-
tamos os pais levem os filhos para 
imunização, principalmente neste 
mês de agosto que também tem a 
campanha contra poliomielite e de 
multivacinação”, diz Tatiane. “As 
crianças também estão sujeitas 
à infecção pelo coronavírus e ao 
desenvolvimento de formas mais 
graves da COVID-19, especialmen-
te com o surgimento de novas va-
riantes. Então vacinem seus filhos”, 
conclui Luiza.

O agendamento da vacinação 
pode ser feito pelo telefone (54) 
3055.8556. O Materno Infantil está 
localizado na avenida Dr. Casagran-
de, 228, bairro Cidade Alta (ao lado 
da Câmara de Vereadores).

contra a doença.
“E continuamos a fazer isso 

[mutirões], mesmo tendo já feito a 
vacinação da população no sistema 
primário, que é a primeira e segun-
da dose. Quando vieram as doses 
de reforço continuamos realizando 
ações no fim de semana, e em even-
tos, promovendo a vacinação. Esta-
mos notando com o passar do tem-
po um desinteresse pela procura da 
vacina. Não sabemos se é porque as 

pessoas entendem que a pandemia 
terminou, ou estão mais confortá-
veis pelos dados dos últimos me-
ses. Mesmo com todo esforço para 
oferecer a vacinação, a participação 
vem caindo a cada semana e mês”, 
afirma. Segunda dose: Coronavac 
para quem fez a 1ª dose há 28 dias; 
Pfizer para quem fez a 1ª dose há 
oito semanas; Astrazeneca/Co-
vishield para quem fez a primeira 
dose há oito semanas. Dose de re-

forço: Para dose de reforço podem 
procurar o serviço de saúde pesso-
as com mais de 12 anos que reali-
zaram a segunda dose (Pfizer, Co-
ronavac, Astrazeneca/Covishield, 
Jansen) no intervalo de quatro me-
ses. Quarta dose: Pessoas acima de 
40 anos, que realizaram a 3ª dose 
há mais de quatro meses. Pessoas 
acima de 18 anos, imunossuprimi-
das, que realizaram a 3ª dose há 
mais de 4 meses.
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Debate
Em nova reunião na Câmara sobre o Plano Diretor, presidente da 
UACB pede diálogo entre vereadores e comunidades afetadas
Segundo Pedro Vitor 
Rizzo, os parlamentares 
precisam escutar a 
população que diverge 
do projeto em dois 
pontos: mudanças 
no Santo Antão e em 
área institucional, hoje 
residencial, na Planalto

Lucas Marques
Na tarde da última terça-

-feira, 09/08, a Comissão de 
Infraestrutura, Desenvolvimen-
to e Bem-estar Social (CID) da 
Câmara de Vereadores de Bento 
Gonçalves realizou a segunda 
reunião para discutir o Plano 
Diretor de 2022 da cidade. O 
projeto de lei complementar 
10/2022, de autoria do Execu-
tivo, traz nove alterações para o 
Plano criado em 2019. 

A reunião desta terça trouxe 
para o debate Pedro Vitor Rizzo, 
presidente da União das Asso-
ciações Comunitárias de Bairros 
de Bento Gonçalves (UACB-BG). 
No encontro, Rizzo apresentou 
uma espécie de manifesto, onde 
destaca que a UACB tem rece-
bido diversas manifestações de 
moradores sobre duas mudan-
ças em particular.

A primeira delas libera a 
construção de prédios de até 16 
pavimentos próximo ao Cemi-
tério do bairro Santo Antão. A 

outra envolve as intermediações 
das ruas Camilo Leindecker e 
Olinto de Freitas, no bairro Pla-
nalto, trecho que deixa de ser 
Zona Residencial (ZR) e passa 
para Zona Institucional (Zinst). 
Na área estão o Ginásio de Es-
portes e o CTG Laço Velho, o 
que já indica uma configuração 
institucional. Porém, também há 
residências em terreno que per-
tence ao SESI, o que configuraria 
área invadida.

“Como sociedade civil, per-
cebemos que cada vez que se 
mexe no Plano Diretor, cria-se 
um momento muito tenso e 
desgastante para os moradores 
da cidade e, principalmente, 
moradores de bairros residen-
ciais consolidados, com boa 
infraestrutura, importantes 
equipamentos públicos e que 
hoje representam apenas 3,3% 
da área do município”, destaca o 
texto lido por Rizzo. O discurso 
também critica o Plano Diretor, 
sugerindo que as mudanças 
propostas, a “fim de melhorar a 
vida dos cidadãos”, deveriam ser 
focadas em áreas mais carentes 
do município. Ele também soli-
citou que as Audiências Públicas 
a serem realizadas aconteçam 
em horários, datas e locais aces-
síveis para a comunidade.

O presidente da comissão, 
o vereador Anderson Zanella 
(PP) apresentou o cronograma 
de audiências no início da reu-
nião. A Audiência Pública Dis-

trital será dia 08/09, às 18h30, 
na comunidade 8 da Graciema. 
Já a Audiência Pública Urbana 
ocorre dia 12/09, às 18h30, no 
anfiteatro da Casa das Artes e a 
Audiência Pública final será rea-
lizada na Câmara de Vereadores, 
dia 15/09, também às 18h30. 
Zanella explicou ainda que os 
vereadores têm de 11 a 31 de 
agosto para apresentar emen-
das ao projeto à comissão.

Durante a reunião, o vere-
ador Davi da Rold (PP) decidiu 
explicar o objetivo do encon-
tro. Para ele, muitos dos pre-
sidentes de bairros presentes 
no plenário não sabiam o que 
estavam fazendo na Casa. Em 
seguida, ele também criticou o 
baixo quórum de cidadãos. “Me 
assusta a falta da participação 
popular [...] em uma discussão 
de um projeto tão importante 
que rege o futuro, o planejamen-
to da cidade. Dá para contar na 
mão a participação da comuni-
dade aqui presente hoje”, disse. 
Pedro Vitor Rizzo, no final da 
reunião, rebateu, afirmando que 
a baixa participação popular se 
deve pelo fato de grande parte 
da população estar trabalhando 
enquanto a reunião ocorria, em 
uma terça-feira, às 14h30.

Idasir dos Santos (MDB) 
ressaltou a importância da am-
pla promoção sobre as Audi-
ências Públicas, momento em 
que Legislativo e comunidade 
estarão conversando sobre o 

projeto e as emendas protocola-
das. “É importante, pelo menos, 
nós sentirmos o que pensa a 
maioria das pessoas que fazem 
parte destes locais aonde as mu-
danças são sugeridas”. Edson 
Biasi (PP) reforçou o pedido do 
colega vereador, solicitando que 
o presidente da UACB faça a am-
pla divulgação dos eventos.

Agostinho Petroli (MDB) 
concordou com o ponto de Da 
Rold no fato dos presidentes não 
saberem o porquê de estarem 
na Câmara na ocasião. Segundo 
ele, aquele seria o momento ide-
al para a apresentação de pro-
postas. Petroli também levantou 
o ponto de que nas Audiências 
Públicas, que irão ocorrer após 

o prazo final da apresentação de 
emendas (31 de agosto), podem 
surgir boas propostas, mas que 
não poderão ser analisadas, vis-
to que o cronograma não prevê 
novos acréscimos após a data. 
“Eu acredito que deveria abrir 
um espaço posterior a essas au-
diências para a apresentação de 
novas emendas, principalmen-
te, aquelas sugestões vindas da 
Audiência Pública Distrital e 
[aquela] num bairro da cidade”, 
afirmou. 

Zanella, presidente da co-
missão, respondeu o colega 
parlamentar. “O PLC está desde 
o dia 11 de julho nesta Casa, foi 
dada ampla divulgação, inclu-
sive, do cronograma de traba-

lho. As Audiências Públicas só 
podem ser marcadas posterior 
à apresentação das emendas, 
porque senão ela perde o fim e 
o escopo da discussão e da par-
ticipação popular”. Ele também 
justificou de que se for aberto 
novo prazo para novas suges-
tões, mais audiências precisarão 
acontecer.

Dias 17, 24 e 31 de agosto 
são datas destinadas para aten-
dimento dos parlamentares 
junto ao IPURB para esclareci-
mento de dúvidas sobre o proje-
to. A população pode entrar em 
contato com os vereadores para 
a entrega de sugestões, porém, 
elas devem ser feitas apenas en-
tre 11 e 31 de agosto.

Fotos: Câmara Bento/Divulgação
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Após fim de convenções, Rio Grande do Sul tem 10 candidatos a governador
Quem fica com o Piratini?

Lucas Marques
No dia 02 de outubro de 2022, 

dia do primeiro turno das eleições 
gerais, os gaúchos terão 10 opções 
entre os governadores e vices para 
escolher quem irá comandar o Es-
tado a partir de 1º de janeiro de 
2023. No dia 05/08, acabou o pra-
zo da Justiça Eleitoral para a reali-
zação de convenções partidárias, 
ou seja, as siglas anunciarem quem 
serão seus candidatos oficiais. A 
partir de agora, o número pode 
apenas diminuir, visto que as cha-
pas precisam ser registradas até 15 
de agosto, e após, serem aprovadas 
pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). A campanha eleitoral come-
ça em 16 de agosto. Se necessário, 
o segundo turno será disputado em 
30 de outubro.

Carlos Messalla (PCB) 
Aos 46 anos, Carlos Messalla 

é natural de Gravataí. Servidor dos 
Correios, concorreu a vereador em 
Porto Alegre em 2020, mas não se 
elegeu. Ex-dirigente do Sindicato 
dos Trabalhadores dos Correios no 
Estado, disputa sua primeira elei-
ção majoritária. Ele terá como vice 
Edson Canabarro.

Edegar Pretto (PT) 
Nascido em Miraguaí, Edegar 

Pretto tem 50 anos. Formado em 
Gestão Pública, é filho de Adão 
Pretto, deputado federal falecido 
em 2009. Deputado estadual em 
terceiro mandato, Pretto foi o mais 
votado do PT nas três eleições que 
disputou. O petista terá como vice 
Pedro Ruas (PSOL). 

Eduardo Leite (PSDB) 
Natural de Pelotas, Eduardo 

Leite tem 37 anos. Formado em 
Direito, foi vereador e prefeito do 
município. Segundo político mais 
jovem a governar o Estado, renun-
ciou para tentar concorrer à Pre-
sidência da República, mas agora 
disputa a reeleição. Leite terá como 
vice Gabriel Souza (MDB). 

Luis Carlos Heinze (PP) 
Nascido em Candelária, Luis 

Carlos Heinze tem 71 anos. Enge-
nheiro agrônomo, foi prefeito de 
São Borja e cinco vezes deputado 
federal. Era candidato a governa-
dor em 2018, mas cedeu e concor-
reu ao Senado, conquistando uma 
das duas vagas. Heinze terá como 
vice Tanise Sabino (PTB).

Onyx Lorenzoni (PL) 
Aos 67 anos, Onyx Lorenzoni 

é natural de Porto Alegre. Médico 
veterinário, foi duas vezes deputa-
do estadual e está no quinto man-
dato de deputado federal. No atual 
governo, foi ministro da Casa Civil, 
do Trabalho, da Cidadania e da Se-
cretaria-Geral. Onyx terá como vice 
Claudinha Jardim (PL). 

Rejane de Oliveira (PSTU) 
Nascida em Porto Alegre, 

Rejane de Oliveira tem 61 anos. 
Professora aposentada da rede es-
tadual de ensino, foi presidente do 
Cpers-Sindicato por duas gestões. 
Única mulher entre os candidatos 
ao governo do Estado, disputa sua 
primeira eleição. Rejane terá como 
vice Vera Rosane (PSTU). 

Ricardo Jobim (Novo) 
Com 46 anos, Ricardo Jobim 

é natural de Santa Maria. Advo-
gado e empresário no ramo da 
comunicação, também é profes-
sor universitário nas áreas de 
negociação, direito médico e su-
cessório. É ex-presidente da OAB 
Santa Maria. Jobim terá como vice 
Rafael Dresch (Novo). 

Vieira da Cunha (PDT)
Natural de Cachoeira do Sul, 

Vieira da Cunha tem 62 anos. Pro-
curador do Ministério Público, foi 
vereador em Porto Alegre, três 
vezes deputado estadual e duas 
vezes deputado federal. Concorreu 
a governador em 2014, ficando em 
quarto lugar. Vieira terá Regina 
Santos (PDT) como vice.  

Roberto Argenta (PSC) 
Natural de Gramado, Rober-

to Argenta tem 69 anos. Empre-
sário do setor calçadista, já foi 
vereador e prefeito de Igrejinha, 
deputado federal e presidente da 
Companhia de Processamento de 
Dados do Estado (Procergs). Ar-
genta terá como vice Nivea Rosa 
(Solidariedade).

Vicente Bogo (PSB) 
Com 65 anos, Vicente Bogo é 

nascido em Rio do Oeste, em Santa 
Catarina. Professor universitário, 
foi vice-prefeito de Santa Rosa, de-
putado federal e vice-governador. 
Presidiu entidades cooperativistas 
e atuou no Conselho de Desenvol-
vimento e Integração Sul. Bogo terá 
como vice Josi Paz (PSB). 

CAMPO NACIONAL

Até o momento, são 11 candi-
dados a presidente do Brasil. Di-
ferente da disputa no Rio Grande 
do Sul, onde apenas uma mulher 
é candidata, à presidência são 
quatro. Confira os nomes:

- Ciro Gomes (PDT)
- Eymael (DC)
- Jair Bolsonaro (PL)
- Leonardo Péricles (UP)
- Luiz Felipe D’Ávila (Novo)
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
- Roberto Jeferson (PTB)
- Simone Tebet (MDB)
- Sofia Manzano (PCB)
- Soraya Thronicke (União Brasil)
- Vera Lúcia (PSTU)
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As mudanças que a paternidade traz e a luta 
pela vida do filho com aplasia medular

Especial Dia dos Pais

Nessa data especial, 
o caso de um pai que 
faz de tudo para reunir 
doadores de sangue 
com a finalidade de 
salvar a vida do filho 
com doença rara

Lucas Marques
No próximo domingo, 14/08, 

é o Dia dos Pais. Para o comér-
cio, essa é uma data perfeita para 
aquecer a economia, visto que 
milhões de brasileiros saem em 
busca do presente perfeito. Porém, 
a data vai muito além da melhor 
camisa, do melhor tênis ou do 
melhor relógio que poderiam ser 
comprados. Ela é uma forma de 
homenagear essas figuras que são 
essenciais na vida de todos.

Um pai é aquela pessoa que 
faria qualquer coisa pelos filhos 
e que encontra forças em lugares 
inimagináveis para enfrentar os 
desafios do dia a dia deles. No rei-
no animal, entre os exemplos que 
melhor representam o sentimento 
de proteção da paternidade estão 
os cavalos-marinhos machos, que 
fecundam os ovos e os guardam 
em uma bolsa incubadora. Ou seja, 
os filhotes ficam sob os cuidados 
totais do pai, que os protege e for-
nece alimentos.

Quem também tira forças de 
cada desafio e que viu a vida mu-
dar d’água para o vinho foi o Arlei 
Santtos, pai dos gêmeos Nicolas e 

Miguel. Para ele, a vida se tornou 
outra quando descobriu que seria 
pai. “Eu estava em um momento da 
minha vida que estava meio perdi-
do e, graças a Deus, tive a notícia 
que a mulher estava grávida dos 
dois e ‘bah’, fiquei muito feliz, cho-
rava de alegria”, relata.

Segundo ele, a chegada dos 
meninos também o ajudou a colo-
car a mão a consciência, rever atos 
e escolhas, e optar por uma vida 
melhor. “Com o nascimento deles, 
eu aprendi a ter mais responsabili-
dade, mudar muitas coisas. Precisei 
mudar a vida, pois tinha dois ‘serzi-
nhos’ que iam se espelhar em mim. 
Não troco a vida que tenho hoje, 
com eles, por nenhum dinheiro no 

mundo”, pontua.
O papel de pai do Arlei, além 

de ser em dobro, precisa ser ainda 
mais forte, é que um dos filhos, o 
Nicolas, de 3 anos, sofre de aplasia 
medular. O menino está internado 
no Hospital de Clínicas de Por-
to Alegre desde março de 2022 e 
constantemente necessita de doa-
ções de sangue. Com fé e apoio da 
família e amigos, Arlei e a esposa, 
Luana, buscam doadores de san-
gue constantemente para repor os 
estoques do hospital e para ajudar 
o filho. A condição do pequeno in-
centivou o pai a se tornar um doa-
dor de sangue e propagador dessa 
atitude que salva vidas. 

Para Arlei, acreditar em Deus 

Fotos: acervo pessoal
lhe dá forças para continuar na 
luta. “Os médicos acabaram falando 
que meu filho tinha pouco tempo 
de vida e graças a Deus meu filho 
ainda está lá batalhando e vamos 
vencer sim. E o que eu puder correr, 
eu vou correr por ele. Só não faço o 
impossível, por que só quem pode 
fazer isso é Deus, mas o que estiver 
ao meu alcance eu vou fazer e o que 
estiver acima de mim, eu vou correr 
mais ainda”, afirma.

No último domingo, 07/08, Ni-
colas precisou passar por mais uma 
cirurgia e segue internado. Segundo 
Arlei, o menino passa bem, mas seu 
caso exige muitos e contínuos cui-
dados. Visando conseguir doadores 
de sangue para o pequeno Nicolas, 
a família tem organizado transpor-
tes para levar doadores a Porto 
Alegre. A última ida foi realizada no 
dia 06/08, mas mais viagens estão 
sendo organizadas. “Quem se sentir 
tocado no coração e quiser ir doar, 
pode entrar em contato comigo ou 
com a minha esposa”, conclui. Os in-
teressados podem entrar em conta-
to pelos telefones (54) 99145 4200 
ou (54) 99219 8166.

Licitação para recuperação da ponte entre 
Bento e Veranópolis segue em andamento

Obras em vista

Aprovada no mês de julho, 
a licitação para a contratação da 
empresa que realizará o projeto 
e a obra de recuperação da Ponte 
Ernesto Dorneles, na BR-470, entre 
Bento Gonçalves e Veranópolis, se-
gue andamento. Segundo o Depar-
tamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit), atualmente 
o processo, que ocorre tendo como 
modelo o Regime Diferenciado de 
Contratação Integrada (RDCi), está 
na fase de análise de recursos.

Reivindicação de longa data 
da Associação dos Municípios da 
Encosta Superior do Nordeste 
(Amesne) e da CICS SERRA, o cer-
tame contempla a elaboração dos 
projetos básico e executivo e a con-
clusão dos serviços remanescen-
tes da rodovia federal. O próximo 
passo é a homologação do proces-
so de licitação.

A obra já conta com um recur-
so no valor de R$ 15 milhões. O 
valor foi assegurado em 2016, pelo 
então Ministro Eliseu Padilha. Este 
valor aguardava formalização de 
convênio entre o Daer/RS e o Mi-
nistério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil, para que pudesse ser 
utilizado na recuperação da ponte. 
Desde 2019, o trecho é de respon-
sabilidade do Dnit.  Atualmente, a 
passagem na ponte está limitada 

a veículos com peso bruto total 
(PBT) de até 45 toneladas, mas res-
trição já foi de 36 toneladas. Essas 
limitações impedem, por exemplo, 
o tráfego de caminhões bitrem.

A empresa que vencer o cer-
tame ficará responsável pelos pro-
jetos e também pelas obras, que 
somente terão início após a realiza-
ção dos estudos. 

A ponte Ernesto Dornelles 

foi inaugurada em 31 de agosto 
de 1952. Com 277 metros de ex-
tensão, era considerada na época 
a terceira do mundo em arcos 
isolados e a primeira com arcos 
paralelos. Essa estrutura faz com 
que o peso da construção seja 
sustentado pelos arcos, enquan-
to pontes tradicionais contam 
com pilares que transferem o 
peso ao solo.

As melhorias são 
reinvindicações antigas 
da Associação dos 
Municípios da Encosta 
Superior Nordeste
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Oportunidades
Centenas de empregos são 
ofertados em mutirão de Bento

No último sábado, 06/08, a 
prefeitura de Bento Gonçalves re-
alizou a quarta edição do Mutirão 
do Trabalho, diretamente da Praça 
Via del Vino, e ofereceu mais de 
400 vagas de emprego, além de 
contar com a participação de mais 
de 30 empresas. O evento é pro-
movido pela secretaria de Desen-
volvimento Econômico, secretaria 
de Esporte e Desenvolvimento 
Social (Sedes) e pelo Gabinete da 
Primeira-dama.

Uma dessas pessoas que con-
seguiu uma oportunidade logo 
em seguida ao mutirão foi a jovem 
Ani Paula Trevisan. Segundo ela, a 
necessidade por um emprego es-
tava grande. Após conversar com 
a equipe e com empegadores, Ani 
sentiu uma esperança de conse-
guir uma vaga e ela veio mais rá-
pido do que imaginava. “Foi ma-
ravilhoso já ser chamada, eu não 
imaginava que seria tão rápido”, 
afirma. Agora, empregada, ela elo-
gia a ação do mutirão.

A secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico apresentou as 
vagas do Balcão de Oportunida-
des e Balcão do primeiro empre-
go, além das informações sobre a 
abertura de empresas. “Ficamos 
muito felizes com mais esta edição 
do Mutirão do trabalho. Um evento 
que proporciona para as empresas 

a aproximação com o trabalhador, 
e para a comunidade uma oportu-
nidade de ingressar no mercado 
de trabalho”, ressalta a secretária 
Milena Bassani.

Para o secretário Eduardo 
Virissimo, da Sedes, ações como 
a do mutirão dão ótimas chances 
para as pessoas, desde aqueles que 
procuram emprego há tempos, ou 
os jovens que querem adentrar o 
mercado de trabalho, ou até mes-
mo quem procura um curso profis-
sionalizante que poderá levar a um 
emprego bacana. “As pessoas estão 
buscando porque são várias opor-
tunidades, nós tínhamos muitas 
empresas ali com os mais diversos 
tipos de trabalhos para oferecer 
para a comunidade do município. 
Nós tínhamos muitos jovens em 
busca do primeiro emprego e, além 
de todas essas vagas que estavam 
sendo oferecidas, nós tínhamos 
ali também o balcão dos cursos de 
capacitação que foram oferecidos 
para as pessoas que precisam. É um 
trabalho muito delicado, minucioso 
e que acaba dando um resultado 
muito legal”, enfatiza Virissimo.

A primeira-dama de Bento, 
Cláudia Remus, também celebrou 
a realização do evento. “Uma ma-
nhã gelada aqui na Via del Vino, 
mas que foi aquecida pela nossa 
população. São vagas nas mais di-
versas áreas que esperamos que 
se concretizem em novos empre-
gos”, disse.

Uma quinta edição já está no 
planejamento e deve ser divulga-
da em breve.

A iniciativa promove 
uma troca direta entre 
empresa e candidato
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Divirta-se com o Jogo 
dos 7 Erros na página 14

Farrapos segue líder invicto 
do Grupo Sul do Super 12

Rugby

O Grupo Sul do Super 12 teve 
duas partidas no último sábado, 
06/08. Em Curitiba, os donos da 
casa não conseguiram se impor 
sobre os gaúchos do Farrapos, 
que triunfaram por 23 x 07. O re-
sultado manteve o clube de Bento 
Gonçalves como o único invicto 
no Super 12 até o momento – e 
cada vez mais líder da chave. A 
próxima partida será contra o 
Desterro e está marcada para o 

dia 03/09, no Estádio da Monta-
nha, em Bento. 

Já em Florianópolis, o Des-
terro levou a melhor contra o Pé 
Vermelho, vencendo por indiscu-
tíveis 71 x 00. O resultado deixou 
o Desterro muito próximo da 
classificação matemática às quar-
tas de final, ao passo que o clube 
paranaense necessitará de duas 
vitórias em seus dois últimos jo-
gos para ir ao mata-mata.

Atletas de Bento sobem ao pódio na 
Ultramaratona Salto do Rio Pardinho

No último sábado, 06/08, 
dois atletas da equipe bento-
-gonçalvense Bento Trail Runners 
foram destaque na 2ª Ultrama-
ratona Salto do Rio Pardinho, 
no interior de Santa Cruz do Sul. 
Samanta Menoncin Pierozan e 
Cristiano Ramos conquistaram o 
segundo lugar nas categorias solo 
masculino e feminino, enfrentan-
do um trajeto de 109 quilômetros.

Samanta concluiu a prova 
com o tempo de 13h43min9s, 
atrás apenas de Viviane Oli-
veira de Souza, que finalizou 
em 12h27min37s. Já Cristiano, 
em sua primeira participação 
na competição, fez o tempo de 
10h54min42s, conquistando o se-
gundo lugar. O primeiro ficou com 
Tiarles dos Santos, que marcou 
10h12min14s. 
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Após decisão no STJD, Esportivo tem título 
homologado e Avenida confirma acesso

Alviazul conquistou 
o título após vencer 
o Avenida no último 
dia 24 de julho na 
Montanha dos Vinhedos 

O Pleno do Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva do Futebol 
(STJD), no último dia 04/08, man-
teve a decisão do Tribunal de Jus-
tiça Desportiva do RS de não punir 
o Clube Avenida por escalação em 
partida da fase classificatória do 

De fato campeão

Gauchão Série A2. A decisão consi-
derou que a denúncia da irregula-
ridade foi feita fora do prazo legal. 
Com isso, o título do Esportivo está 
homologado, assim como os aces-
sos do clube de Bento Gonçalves e 
do Avenida ao Gauchão 2023. 

O Esportivo conquistou o título 
ao vencer o Avenida por 1 a 0, na 
Montanha dos Vinhedos, no dia 24 
de julho, após empate em 1 a 1 no 
jogo de ida das finais. Por determi-
nação do STJD, entretanto, não foi 
feita a premiação nem a homolo-
gação do campeão, até que o caso 

fosse analisado pelo Pleno do Tri-
bunal. A taça foi entregue ao clube 
na última quarta-feira, 10/08, no 
Estádio Montanha dos Vinhedos. 

Iniciam as semifinais do Colonial de Futebol
Decisão se aproxima

O jogos de volta serão 
nesta sexta-feira,12/08, 
em Faria Lemos, interior 
de Bento Gonçalves

Na ultima sexta-feira, 05/08, 
foram realizados os jogos de ida 
das semifinais do Colonial de 
Futsal. Com dois jogos da Cate-
goria dos Veteranos e dois jogos 
da Categoria Livre, os duelos 
foram realizados no distrito de 
Faria Lemos.

O primeiro jogo da noite foi 
da Categoria Veterano e teve a 
vitória da Paulina por 1 a 0 con-
tra o Tuiuty. O time, agora, só 

precisa de um empate para se 
garantir na finalíssima. O outro 
jogo, entre Eulália e Faria Le-
mos, acabou em empate de 2 a 
2, aumentando a emoção e a de-
cisão para o jogo da volta.

Já na Categoria Livre, duas 
equipes saíram na frente e es-
tão a um empate de chegarem 
à final. Na partida entre Eulália 
e Paulina, deu Eulália, vencen-
do por 2 a 0. No segundo jogo, 
entraram em quadra Verissi-
mo e São Pedro. Com um 0 a 0 
na maior parte do tempo, o gol 
decisivo chegou nos últimos 
segundos e deu a vitória ao São 
Pedro por 1 a 0.

Os jogos de volta serão nes-

ta sexta, dia 12, a partir das 19h, 
em Faria Lemos. A competição 
tem a organização da Liga Co-
lonial de Futebol da cidade de 
Bento Gonçalves e conta com o 
apoio da prefeitura municipal 
de Bento, através da Secretaria 
de Esportes e Desenvolvimento 
Social (Sedes).

Liga Colonial/divulgação

Esportivo/Divulgação
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A Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) do Rio Grande Sul 
tem estado atenta em relação a 
uma onda de golpes contra clien-
tes de escritórios de advocacia de 
Bento Gonçalves.

Segundo a OAB, os golpistas 
entram em contato, por What-
sApp ou ligação, com cidadãos 
fingindo serem seus advogados, 

OAB/RS alerta para golpe dos falsos advogados em Bento Gonçalves
se identifique com o nome de 
seu advogado e tenha em mãos 
o número de seus documentos 
ou do seu processo, encerre o 
contato e procure seu advogado 
diretamente pelo contato que 
ele lhe forneceu.

A população também pode 
procurar a subseção de Ben-
to Gonçalves, que está acom-

Caso de 2017

Lucas Marques
Gabriel Prataviera Queiroz, 

acusado de matar Rodogério da 
Silva Rodrigues, em 27 de agos-
to de 2017, a machadadas, foi 
absolvido durante julgamento 
que iniciou às 9h do último dia 
04/08, e acabou por volta das 
17h45, na comarca do municí-

Absolvido homem que matou 
outro a machadadas em Bento
O julgamento 
aconteceu na última 
quinta-feira, 04/08, e o 
Júri Popular absolveu o 
réu por 4 votos a 3

pio. O réu foi a Júri Popular, sen-
do ele composto por 4 homens e 
3 mulheres.

O rapaz recebeu 4 votos favo-
ráveis pela sua absolvição e 3 pela 
condenação. Da decisão ainda cabe 
recurso por parte da acusação.

A defesa focou na tese de que 
o ato de Gabriel foi em legítima de-
fesa, visto que a vítima, que tinha 
29 anos, invadiu sua casa, na rua 
Giovani Menegotto, bairro Apare-
cida, portando uma faca e desferiu 
diversos golpes contra ele, atingin-
do-o na perna e no abdômen. Quei-
roz reagiu e desferiu os golpes em 
Rodrigues, todos na cabeça.

Júri Popular

Outro caso de Homicídio irá 
a Júri Popular pela comarca de 
Bento Gonçalves na quarta-feira, 
17 de agosto, a partir das 9h. O 
réu é José Ricardo Correa de Lima, 
acusado de matar Rafael Scarton 
Gomes dos Santos, que na época 
tinha 19 anos e nenhum antece-
dente criminal, na noite de 24 de 
janeiro de 2021.

Acusado de matar jovem de 19 
anos será julgado dia 17/08
O caso aconteceu após 
uma briga na noite de 
24 de janeiro de 2021, 
no bairro São Roque

O caso aconteceu após uma 
briga na rua Arlindo Franklin 
Barbosa, no bairro São Roque. Na 
ocorrência, a Brigada Militar en-
controu dois jovens feridos por 
faca, caídos na via. O segundo 
jovem era Andreo Rodrigues da 
Silva, de 21 anos época, e que teve 
graves perfurações no abdômen, 
mas sobreviveu.

José, que tinha 21 anos 
quando ocorreu o crime, foi pre-
so pela Brigada Militar apenas 
na manhã do dia 25 de janeiro de 
2021. Atualmente, ele se encon-
tra preso.

anunciando supostas liberações 
de valores, referentes a seus pro-
cessos. Para receber o dinheiro, 
no entanto, a pessoa precisa fazer 
um depósito ou transferência.

A OAB/RS orienta que, caso 
o cliente receba uma mensagem 
ou uma ligação de um número 
desconhecido, alegando ser seu 
advogado, ainda que a pessoa 

panhando as investigações. 
Ela está localizada na avenida 
Presidente Costa e Silva, 484, 
bairro Planalto. O horário de 
atendimento é de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 12h e das 
13h às 18h. O contato também 
pode ser via telefone pelo (54) 
3453-8221 ou e-mail bentogon-
calves@oabrs.gov.br.

Já são 12
Em menos de uma semana, dois homicídios são 
registrados em Bento Gonçalves

Bento Gonçalves voltou a 
registrar homicídios após cerca 
de um mês. Em questão de cinco 
dias, dois crimes do tipo ocorre-
ram na cidade.

O primeiro deles foi contra 
Luciano Silva, de 38 anos, que foi 
encontrado morto na manhã da 
última segunda-feira, 08/08, na 
Via Trento, Vale dos Vinhedos, 
interior de Bento Gonçalves.

De acordo com informações, 
o corpo de Luciano foi encontra-

Jovem de 24 anos é encontrado 
morto em Farroupilha

Na noite dea última terça-
-feira, 09/08, a Brigada Militar 
(BM) de Farroupilha atendeu 
um caso de homicídio de um jo-
vem de 24 anos. 

O caso aconteceu no bairro 
São José e, segundo informa-
ções da BM, ao chegar no local, 
já encontraram a vítima sem 

vida. Ele tinha uma perfuração 
visível na área do rosto. 

O jovem tinha antecedentes 
criminais por posse de entorpe-
cente, roubo a pedestre, porte 
ilegal de arma de fogo de uso 
restrito e lesão corporal.

Esse é o 19º homicídio em 
Farroupilha.

Na noite do dia 10/08, a Bri-
gada Militar (BM) realizava poli-
ciamento ostensivo no bairro São 
Bento, em Bento Gonçalves, quan-
do um veículo VW/Parati, de cor 
vermelha, não obedeceu a ordem 
de parada. O veículo foi acompa-
nhado, sendo abordado na travessa 
São Bento. Na revista pessoal no 

BENTO: Homem é detido com 
droga após fugir de abordagem 

condutor, um homem de 35 anos, 
foram localizadas 16 porções de 
cocaína, R$ 24,00 em dinheiro e um 
celular. Ele foi preso, conduzido até 
a Delegacia de Polícia Civil onde foi 
feito registro por posse de entor-
pecente e foi liberado em seguida. 
Por não ser habilitado, o veículo foi 
removido ao depósito credenciado.

do com marcas de disparos de 
arma de fogo, por volta das 10h. 
A Polícia Civil investiga o caso e 
inquérito já foi instaurado.

Já o segundo caso foi contra 
Elisângela Pinheiro da Silva, de 
23 anos. Ela foi morta com um 
tiro na cabeça dentro de sua 
residência, localizada na rua 
Antônio Bonamigo, bairro Vila 
Nova II, na noite de quarta-feira, 
10/08.

Segundo informações da Bri-

gada Militar, a vítima foi atingida 
com um disparo de arma de fogo 
na região do maxilar. Porém, não 
se sabe ainda se o atirador estava 
dentro da residência ou se cha-
mou Elisângela até a porta de en-
trada. Ainda não há um suspeito.

O Samu e o Corpo de Bom-
beiros compareceram no local, 
mas a vítima já se encontrava 
sem vida. Este foi o 12º homicí-
dio em Bento Gonçalves, o segun-
do em menos de uma semana.

Homem é morto no bairro 
Bela Vista I em Garibaldi

Na noite do dia 09/08, Garibal-
di registrou mais um assassinato. 
Paulo Reuhs, de 56 anos, foi morto 
em sua residência, na rua Jacaran-
dá, bairro Bela Vista I. Paulo era 
pai de Giovani Reuhs, 22 anos, que 
foi morto por disparos de arma de 
fogo, no dia 19/02 deste ano, em 
Bento. A morte de Giovani foi elu-
cidada pela polícia local. A Polícia 
investiga mais este crime, o oitavo 
ocorrido em Garibaldi, neste ano. 
Conhecidos da vítima relataram 
que ele não tinha antecedentes e 
que trabalhava como pedreiro.
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Mais de 50 itens 
a preço único.

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves
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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 

54 3451 7773 | 3055 7774
www.casttini.com.br

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

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

EM CONSTRUÇÃO
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 para a indústria, no 
bairro Barracão, com toda a 
infraestrutura necessária. 
Financiamento direto. Desconto 
especial à vista.  Contato: 3449 
4444, (54) 99981 3000, (54) 9997 
23122 ou (54) 99236 7635. 
VENDOVENDO terrenos no bairro Barracão, 
ótima localização, condomínio 
fechado no Villaggio Toscana, com 
toda infraestrutura, com matrícula, 
em um belo local, seguro, calmo, 
com uma paisagem linda, em fase 
final das obras. Você pode financiar 
diretodireto conosco com uma entrada e 
até 50 meses para pagar, valor a 
partir de R$ 127.000. Preço à vista. 
Contato (54) 99981 3000, 98404 
5302.  
VENDO apartamento, no Edifício 
Resedá, no bairro Maria Goretti, em 
Bento Gonçalves, com um 
dormitório, sala/cozinha, área de 
serviço, banheiro, boxe de garagem, 
área total 55,674m², área privativa 
41,872m²,  prédio de esquina. Valor 
R$R$ 160.000. Preço especial à vista. 
Contato (54) 98404 5302, 99981 
3000.
VENDO terrenos prontos para 
construir, financiamento direto em 
até 70 vezes. Loteamento Encosta 
do Sol. Avalio seu carro na entrada. 
Valor a partir de R$ 90.000. Contato 
(54) 99981 3000 ou 3449-4444. 
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54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

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

Bento Gonçalves

(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!

CARBONERA
Mercado

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

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SOMMELIERS – SEÇÃO RIO 
GRANDE DO SUL

Carta expedida em 10 de agosto de 2015 – Registro nº4451
Rua Marques de Souza, 188 – Bairro São Francisco - Bento Gonçalves - RS

AVISO
 ASSEMBLEIA-GERAL

      
SeráSerá realizada Assembleia-geral no dia 13 de setembro de 2022, às 9h30 em 
primeira convocação e às 9h45 em segunda convocação.

A solenidade será realizada de forma on-line, através da Plataforma Zoom. O 
link de acesso será disponibilizado aos sócios através de mensagem eletrônica 
(e-mail).
Assuntos da ordem do dia:
 a) Alteração de endereço da sede. 

Bento Gonçalves, 12 de agosto de 2022.Bento Gonçalves, 12 de agosto de 2022.
 Júlio César Kunz

Presidente ABS-RS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO / RETIFICAÇÃO DE IMÓVEIS
Ricardo Luiz de Lima Trindade, Oficial de Registros Públicos de Encantado/RS

FFAZ PÚBLICO, para conhecimento de ADEMIR ROSALEN e todos aqueles a quem possa 
interessar, que Dorvalino Buseti, CPF nº 038.136.900-59 e sua esposa Rosa Maria Araldi 
Buseti, CPF nº 944.679.000-04, encaminhou pedido de retificação administrativa do imóvel 
matriculado sob nº 14.270/Livro 2-RG, com amparo no artigo 213, inciso II da Lei dos 
Registros Públicos, cujo imóvel se localiza na Linha Zambicari, na Cidade de Vespasiano 
Corrêa/RS, e confronta-se, pelo lado Norte, com imóvel de sua propriedade, matriculado sob 
nº. 9.362/Livro 2-RG, razão pela qual fica notificado para, querendo, se manifestar a respeito 
dede eventual prejuízo em relação ao seu direito de propriedade, no prazo legal de 15 (quinze) 
dias contados da data da última publicação deste Edital, no Cartório de Registros Públicos, 
situado na Rua Júlio de Castilhos, nº1086, sala 204, bairro Centro, nesta cidade, findo o qual, 
não sendo oferecida qualquer impugnação, proceder-se-á a retificação.

Encantado, 02 de agosto de 2022.
Ricardo Luiz de Lima Trindade

Oficial

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO E 
INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS.
DATAS: 1º LEILÃO em 17/08/2022 a partir das 10h, somente pela 
avaliação. Não havendo licitantes, o (s) mesmo (s) seguirá (ão) para 2º 
LEILÃO aprazado para 31/08/2022 às 10h, pelo valor mínimo de 
50% (cinquenta por cento) da avaliação.
LOCAL: plataforma digital www.zaccariasleiloes.com.br.

VOLNEI ZACCARIAS, LEILOEIRO OFICIAL, matrícula 151/99, devidamente autorizado 
pelo Exmo. (a) Sr. (a) Dr. (a) Juiz (a) da 2ª Vara Cível da Comarca de Bento Gonçalves – RS, 
Dr. Dr. Paulo Meneghetti, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º 
Leilão virem ou dele tiverem conhecimento, que foi designada a venda do(s) bem(ns) 
móvel(eis) penhorado(s) no PROCESSOS que seguem: Processo n° 
5007419-14.2020.8.21.0005 que DOMINGOS DE TONI e outro move contra CARLOS 
ALBERTO MICHEL NAZARIO, nos termos do artigo 882 e seguintes, do Código de 
ProcessoProcesso Civil, conforme abaixo descritos: Bem: Um veículo VW/VARIANT, placas 
ICW-4845, RENAVAM 00582057892, ano/modelo 1975/1975, cor azul, a gasolina. Avaliado 
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Lance mínimo 2º leilão: 2.500,00. Um veículo FIAT/UNO 
Mille, placas IES-0880, RENAVAM 00652277071, ano/modelo 1996/1996, cor cinza, a 
gasolina. Avaliado em R$ 9.856,00 (nove mil oitocentos e cinquenta e seis reais). Lance 
mínimo 2º leilão: 4.928,00. Processo n° 005/1.14.0010561-3 que Transporte Mobeline LTDA. 
move contra Arcol Engenharia LTDA., nos termos do artigo 882 e seguintes, do Código de 
ProcessoProcesso Civil, conforme abaixo descritos: Bem: Um veículo da marca VOLVO/NL 10 320 
6x4R EDC, ano/modelo 19971997, cor branco, RENAVAM 00688828337, placas CQR 0988. 
Avaliado em R$ 86.441,00 (oitenta e seis mil quatrocentos e quarenta e um reais) Lance 
mínimo 2º leilão: R$ 43.220,50. Ônus: RENAJUD – Transferência de Propriedade. 2ª VARA 
DO TRABALHO DE LAJEADO – TRT04, processo: 00206858220155040772.
MODALIDADE: a hasta pública será exclusivamente on-line. O Usuário é responsável por 
todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou 
cancelados em nenhuma hipótese. Dos Lances: Sobrevindo lance nos 3 (três) minutos 
antecedentes ao termo final da alienação judicial exclusivamente eletrônica, o horário de 
fechamento do pregão será prorrogado em 3 (três) minutos para que todos os usuários 
interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances, conforme Resolução 236/2016 do 
CNJ. Os licitantes que desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.zaccariasleiloes.com.br),(www.zaccariasleiloes.com.br), efetuando o cadastramento prévio. CADASTRO: Os 
interessados em ofertar lances deverão se cadastrar previamente no site do Leiloeiro, aceitar os 
termos e condições informados e encaminhar cópias dos seguintes documentos: I – Pessoa 
Física: RG, CPF e comprovante de endereço (certidão de casamento se casado for); II – Pessoa 
Jurídica: Contrato Social, comprovante de endereço, documentos pessoais do sócio (RG e 
CPF) ou procuração com firma reconhecida da assinatura, ficando o cadastro sujeito à 
conferência de identidade em banco de dados oficiais. Todas as regras estão disponíveis no 
edital completo na plataforma digital www.zaccariasleiloes.com.br/.edital completo na plataforma digital www.zaccariasleiloes.com.br/.
A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 
patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. Informações com o Leiloeiro Oficial 
Volnei Zaccarias, Matrícula 151/99, através do site: www.zaccariasleiloes.com.br, telefone: 
(54) 34411902 – (54) 99612 1051.

PREGÃO ELETRÔNICO 016/2022 – Registro de Preços
OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de Licença 
Windows para o servidor da Prefeitura Municipal de Monte Belo do Sul – RS. 
As datas relativas à sessão de disputa são as seguintes: - Recebimento das 
Propostas: a partir das 8h do dia 15/08/2022, até as 8h do dia 25/08/2022. - 
Abertura das Propostas: a partir das 8h01min do dia 25/08/2022. - Início da 
sessão de disputa de Preços: às 10h do dia 25/08/2022. Referência de tempo: 
HorárioHorário de Brasília (DF). Local: http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ – Pregão Eletrônico. Informações 

PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de Servidor 
para uso da Prefeitura Municipal de Monte Belo do Sul/RS. As datas relativas à 
sessão de disputa são as seguintes: - Recebimento das Propostas: a partir das 8h 
do dia 15/08/2022, até as 13h do dia 25/08/2022 - Abertura das Propostas: a 
partir das 13h01min do dia 25/08/2022. - Início da sessão de disputa de Preços: 
às 14h do dia 25/08/2022. Referência de tempo: Horário de Brasília (DF). Local: 
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ – Pregão Eletrônico. 
Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051. 

PREGÃO ELETRÔNICO 018/2022 – Registro de Preços
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Objeto: Aquisição de 
mesas e cadeiras para uso em complexo esportivo educacional localizado no 
Município de Monte Belo do Sul – RS. As datas relativas à sessão de disputa são 
as seguintes:  - Recebimento das Propostas: a partir das 8h do dia 15/08/2022, até 
as 8h do dia 26/08/2022. - Abertura das Propostas: a partir das 8h01min do dia 
26/08/2022 - Início da sessão de disputa de Preços: às 10h do dia 26/08/2022. 
ReferênciaReferência de tempo: Horário de Brasília (DF). Local: 
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ – Pregão Eletrônico. 
Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051. 

TOMADA DE PREÇOS 008/2022 
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “TOMADA DE 
PREÇO”, TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: Aquisição de mobiliário 
para Escola Municipal Caminhos do Aprender – Conforme Termo de Referência 
(Anexo I). A data da realização do certame será dia 31 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 2051. 

Monte Belo do Sul, 11 de agosto de 2022.Monte Belo do Sul, 11 de agosto de 2022.
Adenir José Dallé

Gabinete do Prefeito

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 024/2022 
– Contratação de empresa especializada para realizar 
drenagem, revitalização de pavimentação e passeios 
nas ruas Giacomo Pisseti, Guerino Acco e Cláudio 
Janoário Michelon do Município de Santa 
Tereza/RS. Data de abertura: 30/08/2022 às 9h. 

Santa Tereza/RS, 12 de agosto de 2022. 
Gisele CaumoGisele 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 bairro Progres-
so, com entrada totalmente 
parcelada, em até 60 vezes, 
com 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$ 
219.000. Contato (54)99683 
6257, com Luiz. Creci 42.589. 
VENDO apartamento no Re-
sidencial Vista Alegre, no 
bairro Cohab, com 2 dormi-
tórios, móveis planejados, 
sacada aberta, sala, banheiro 
social e vaga de garagem. 
Financiamento pelo banco 
de sua preferência e aceita o 
FGTS como entrada. Valor R$ 
195.000. Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 42.589. 
 
VENDO casa no loteamento 
Bertolini, com 2 dormitórios, 
e com piso em porcelanato, 
contendo cozinha, churras-
queira em área externa fecha-
da, área de serviços, banheiro 
social e vaga de garagem.  
Pode ser financiada e usado 
o FGTS como entrada. Possui 
ótima 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 
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. 
 
VENDO terreno de 10x20 com 
casa nova, com excelente aca-
bamento, 46m² privativos, no 
Vila Nova, com 1 dormitório, e 
com piso em porcelanato, con-
tendo cozinha, área de servi-
ços e banheiro social.  Pode ser 
financiada pelo banco de sua 
preferência. Possui ótima po-
sição solar. Valor R$ 265.000. 
Contato (54) 99966 4616, 
com Adriano. Creci 42.504. 
 
VENDO apartamento (na 
planta), no bairro Borgo, com 
entrada totalmente parcela-
da, com 2 dormitórios, sala 
de estar, cozinha churras-
queira, sacada aberta, área 
de serviço, e banheiro, Box 
de garagem. Possibilidade 
de financiar até 100% usan-
do FGTS. Valor R$ 195.000. 
Contato (54) 99966 4616, 

com Adriano. Creci 42.504. 
 
VENDO casa nova (em cons-
trução), com terreno de 
10x25, 2 dormitórios, sala, 
cozinha, área de serviços, 
banheiro social.  Localizada 
no Loteamento Capoani em 
Bento Gonçalves. Pode ser 
financiada pelo banco de sua 
preferência. Possui ótima po-
sição solar. Valor R$ 230.000. 
Contato (54)99966 4616, 
com Adriano. CrecI 42.504. 
 
VENDO casa nova (em cons-
trução), com terreno de 
10x25, 3 dormitórios, sala, 
cozinha, área de serviços e 
banheiro social. Localizada 
no Loteamento Capoani em 
Bento Gonçalves. Pode ser 
financiada pelo banco de sua 
preferência. Possui ótima po-
sição solar. Valor R$ 250.000. 
Contato (54) 99966 4616, 
com Adriano. Creci 42.504.

-AJUDANTE GERAL
- CORTADORA DE ROUPA

- COSTUREIRA
- ENCARREGADA DE EXPEDIÇÃO

Rua Tietê,568, bairro Imigrante ou
enviar currículo para o e-mail  (pessoal@gdom.com.br)
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Músico Carlos Badia lança seu álbum “VOO” 
na Via Del Vino neste sábado, 13/08

Jazz & Wine

No próximo sábado, 13/08, às 
10h, Bento Gonçalves recebe uma 
ação especial do Bento Jazz & Wine 
Festival. O músico, escritor e pro-
dutor cultural Carlos Badia lança 
seu álbum VOO na Via Del Vino.  
Entre milongas, chamamés e muito 
Jazz, o novo show traz para a capital 
do vinho uma sonoridade platina, 
misturando linguagens estéticas e 

musicais do sul do Brasil com rit-
mos de outras regiões da América 
Latina, principalmente do Uruguai 
e da Argentina. Integram a banda 
os músicos Ricardo Arenhaldt na 
bateria (Quartchêto), Miguel Teje-
ra no baixo (Picumã) e Leonardo 
Bittencourt no piano (Marmota). 
O Bento Jazz & Wine Festival 
2022 está marcado para acon-

tecer no mês de novembro, na 
Fundação Casa das Artes e na Rua 
Coberta, e também prevê outras 
ações pela cidade ao longo ano. 
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Palco Dança Bento reunirá diversas atrações 
na Rua Coberta, no domingo, 14/08

Vamos dançar?

No domingo, 14/08, a partir 
das 15h, a Rua Coberta recebe um 
grande evento voltado ao mundo 
da Dança. Trata-se do Palco Dança 
Bento que reunirá diversas apre-
sentações de grupos e escolas de 
dança do município num grande 
mix cultural que terá ainda feira 
autoral com expositores de arte e 
artesanato, gastronomia e espaço 

kids. A realização é da prefeitura 
de Bento Gonçalves, através da se-
cretaria de Cultura, com o apoio do 
Festival Bento em Dança. 

O evento Palco Dança Bento 
faz parte da programação da 5ª 
Mostra Bento-Gonçalvense de Dan-
ça, realizada para comemorar o Dia 
Internacional da Dança. O evento 
aconteceria no dia 30 de abril, e foi 

transferido em virtude das condi-
ções climáticas.

Saiba mais sobre cada 
formação cujo foco está 
na promoção da saúde

Conheça os cursos da UCS 
Bento na área da vida

A pandemia reforçou a per-
cepção da importância que as 
profissões ligadas à área da saúde 
desempenham para o cuidado e a 
promoção da vida. Em Bento Gon-
çalves, esse segmento tem feito 
parte da trajetória da UCS desde os 
anos 1970, primeiramente com a 
oferta do curso de Ciências Biológi-
cas. Hoje, o campus local disponibi-
liza sete formações distintas dentro 
dos chamados cursos da área da 
vida. Além de Ciências Biológicas, 
os acadêmicos interessados na área 
de saúde encontram nos cursos de 
Educação Física, Fisioterapia, Far-
mácia, Nutrição, Psicologia e Téc-
nico em Enfermagem e outras op-
ções para se formarem tendo a vida 
como objeto de estudo. Em 2023, 
também o curso de Enfermagem 
deve integrar a lista. Saiba mais:

Ciências Biológicas
O graduando estuda os seres 

vivos e sua interação com o meio 
ambiente, além de teorias da maté-
ria e processos de ensino e apren-
dizagem. Com habilitação em licen-
ciatura, o curso forma professores 
de Ciências e Biologia para atuarem 
em escolas de ensino fundamental 
e médio ou profissionais aptos a 
desempenhar funções em insti-
tuições de pesquisa ou atividades 
direcionadas à conservação de re-
cursos ambientais.

Educação Física
O aluno dessa formação, com 

habilitação em licenciatura, se de-
dica ao exercício dos conceitos e 

das teorias presentes no movimen-
to humano. O licenciado atua em 
diferentes modalidades da ativida-
de física, como exercícios, ginásti-
ca, jogos, esportes, lutas e danças 
na educação infantil e nos ensinos 
fundamental e médio.

Fisioterapia
As funções e disfunções do 

movimento humano são disseca-
das pelos alunos, que têm um vasto 
campo de atuação. Consultórios, 
clínicas, hospitais, clubes recrea-
tivos/desportivos, centros comu-
nitários, instituições geriátricas, 
entre outros, são locais de trabalho 
para o bacharel na área, que avalia, 
previne e trata alterações cinético-
-funcionais de órgãos e sistemas do 
corpo humano.

Farmácia
A formação em bacharel desse 

curso permite a atuação profissio-
nal em diferentes estabelecimen-
tos. O estudante aprende sobre 
promoção, proteção e recuperação 
da saúde por meio de atividades 
ligadas às análises clínicas e toxi-
cológicas e ao medicamento. As-
sim, pode exercer a profissão em 
diversificados estabelecimentos, 
de hospitais a farmácias de mani-
pulação, passando por laboratórios 
de análises clínicas e toxicológicas 
a distribuidoras de medicamentos, 
além de indústrias, entre outros.

Nutrição
Com habilitação em bachare-

lado, o curso forma profissionais 
que avaliam, diagnosticam, acom-
panham, prescrevem e orientam 
condutas alimentares para obter 
qualidade de vida. Ele estuda os ali-
mentos e nutrientes com enfoque 
biológico, psicológico, socioeconô-

mico e cultural, podendo atuar de 
maneira diversificada em diversos 
estabelecimentos.

Psicologia
Os comportamentos humanos 

em diferentes contextos são o foco 
de estudo do curso, que tem forma-
ção em bacharelado. O diplomado 
desenvolve atividades de aconse-
lhamento e psicoterapia, desenvol-
vimento interpessoal e de equipes, 
recrutamento, orientação vocacio-
nal, entre outras habilidades.

Técnico em Enfermagem
Dedicado aos cuidados das 

pessoas, o profissional da área 
passa por uma formação para de-
senvolver habilidades técnicas e 
comportamentais, amparado por 
uma infraestrutura de laboratórios 
e com apoio do Hospital Tacchini 
nas aulas práticas.

Para ingressar nessas – e em 
outras – formações de graduação, a 
UCS oferece uma facilitada entrada 
na vida acadêmica (para o curso 
Técnico em Enfermagem não preci-
sa prestar vestibular). O vestibular 
pode ser feito duas vezes por se-
mana, às segundas e às quintas, de 
modo online.

Saiba mais em ucs.br, ou con-
versando com a área de Relaciona-
mento da UCS Bento, através dos 
números de Whats (54) 99626-
2771 ou (54) 99919-3141.
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A estrutura conta com laboratórios 
que favorecem formação prática.
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Após fim de convenções, Rio Grande do Sul tem 10 candidatos a governador
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Procure agir com cautela nas fi-
nanças. Fortes emoções na pa-
quera. A dois, curtam a intimidade.

Touro – 21/04 a 20/05
Tenha foco no trabalho e faça a 
sua parte. Amigo pode ajudar na 
paquera. A dois, cumplicidade.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Desacelere e melhore a concen-
tração. Paquera de longe à vista. A 
dois, aposte no diálogo. 

Câncer – 21/06 a 21/07
Avalie mais quais amizades valem 
a pena. Animação para os mo-
mentos a dois. Saia da rotina. 

Leão – 22/07 a 22/08
Aproxime-se de quem tem afi-
nidades. A dois, não exagere nas 
cobranças. Sensualidade em alta. 

Virgem – 23/08 a 22/09
Foco estará voltado à rotina de tra-
balho. Nas relações, capriche nas 
demonstrações de carinho.

Libra – 23/09 a 22/10
Risco de briga por ciúmes ou por 
ignorar problemas. Seu charme 
segue em alta na paquera. 

Escorpião – 23/10 a 21/11
No trabalho, bom-senso e esforço 
serão as melhores armas. A paque-
ra fica mais animada. 

Sagitário – 22/11 a 21/12 
No trabalho, atenção com infor-
mações. Programa caseiro ajuda a 
fortalecer os laços a dois. 

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Não se apegue em excesso aos 
bens materiais. No amor, passeio a 
dois pode ser bem divertido.

Aquário – 21/01 a 19/02
Finanças fecham semana em alta. 
Já a paquera e o romance acabam 
ficando em segundo plano. 

Peixes – 20/02 a 20/03
Atenção com informações no tra-
balho. Aposte no seu charme na 
paquera e no relacionamento.

Cinema 
Programação de 12/08 a 17/08

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 1
Minions 2 – A origem de Gru
Animação, 10 anos, 88 min.
Dias 12, 13, 14 e 17, 13h40, dub.
Dias 13, 15 e 16, 16h, dub.
Dias 13, 16 e 17, 18h30, dub.
DC Liga dos Superpets
Animação, livre, 106 min.
Dias 15 e 16, 13h40, dub.
Dias 12, 14 e 17, 16h, dub.
O Telefone preto 
Terror, 16 anos, 103 min.
Dias 12, 14 e 15, 18h30, dub.
Dias 13, 15 e 17, 20h30, dub.
Elvis 
Drama, 12 anos, 160 min.
Dias 12, 14 e 16, 20h30, dub.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 2
Trem-bala
Ação, 16 anos, 126 min.
14h, dub.
Dias 12, 14, 15 e 17, 17h, dub.
Dias 13 e 16, 17h, leg.
Dias 13, 16 e 17, 20h30, dub.
Dias 12, 14 e 15, 20h30, leg. 

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3
Papai é pop
Comédia, 12 anos, 109 minutos.
13h40 e 16h, nac.
Dias 13, 15 e 16 e 17, 18h30,  nac.
Thor: Amor e Trovão
Aventura, 12 anos, 119 min.

20h40, dub.
Dias 12 e 14, 18h30, dub. 

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 1
Minions 2 – A origem de Gru
Animação, 10 anos, 88 min.
Dia 12, 14h, dub.
A Fera
Suspense, 14 anos, 96 minutos.
16h, dub.
Exceto dia 12, 14h, dub.
Dias 13, 15 e 17, 18h30, dub.
Dias 12, 14 e 16, 18h30, leg.
Dias 12, 14, 15 e 16, 20h40, dub.
Dias 13 e 17, 20h40, leg. 

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Minions 2 – A origem de Gru
Animação, 10 anos, 88 min.
Dias 15 e 16, 13h40, dub.
Dias 12, 14 e 17, 16h, dub.
DC Liga dos Superpets
Animação, livre, 106 min.
Dias 15 e 16, 13h40, dub.
Dias 12, 14 e 17, 16h, dub.
O Telefone preto 
Dia 13, 20h45, dub. 
Dia 15, 20h45, leg. 
Thor: Amor e Trovão
Dias 12 e 15, 18h30, dub.
Dia 17, 20h45, dub. 
Elvis 
Dia 14, 18h, leg.
Dias 12, 14 e 16, 21h, dub. 
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TRSF
REALIZAVEL

XAXIMRIXA
TSANACT

URETRAED
ATAVAGAR
TERREMOTO

AEREGVAS
RSUAVETO

GRAUDARDO
ENSONOS
SUPORTAA
TRUPEDAI

PROFESSORA
EESBRAS

Que se
pode pôr

em
prática

Aquilo
que é de

outro
planeta

Vaso feito
do tronco

de sa-
mambaia

Canal que
conduz 
a urina
(Anat.)

Líquido
anesté-

sico hos-
pitalar

Matéria-
prima do
açúcar 

(pl.)

Faixa de
rádio

popular

Aero-
náutica
(abrev.)

Letra que
antecede 
o cifrão 
no real

Animal
como o
sapo

(Zool.)

Scooby-(?),
cão de

desenho
animado

Vesti-
menta

feminina
(pl.)

Divisão da
escala
térmica

Eu, tu 
e ele

(Gram.)

(?) Ketu,
grupo da

axé-music

A "tia" da
escola

brasileira

O estado
capixaba
(sigla)

Bairro da
cidade de
São Paulo

Dia, mês
e ano

Figura da
foto 3 x 4

Desavença
Aquele que

dirige o
barco (pl.)

Tributo;
imposto

Rela-
cionar

Cura-se
de doença

Tipo de a-
partamento

Substituto do
dirigente estadual

Fazer
versos

A última
letra

Registro 
de reunião

Abalo
sísmico

Ficar
disponível
Acusado
de crime

Eliane
Giardini,

atriz
Delicado

Sílaba de
"uvas"

Pequena
lança

Bases de 
montanhas

Apenas;
somente
Assento 

acolchoado

De + aí

Consoantes
de "sebo"

Grupo
teatral

Prefixo de
"enluvar"

Tolera;
aguenta

3/doo. 4/brás — flat. 5/rosto — sopés — suave — xaxim.
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BARBEARIAS: uma tendência no 
mercado de estética masculino

Oportunidade

De acordo com estudo re-
alizado pela International So-
ciety of Hair Restoration, os ca-
belos são os que mais recebem 
atenção e cuidados quando o 
assunto é vaidade masculina: 
atualmente, 54% dos homens 
vão ao salão de cabeleireiro com 
frequência. O Grupo Croma e 
Netguest também pesquisou e 
o resultado mostra que a busca 
por produtos para cuidado pes-
soal cresceu 39% entre o gênero 
e estima que o faturamento com 
beleza masculina alcance os US$ 
78,6 bilhões até o ano de 2023.

Atento a esse segmento em 
constante crescimento, o Senac 
Bento Gonçalves está com ins-
crições abertas para o curso de 
Cortes Masculinos e Design de 
Barba. Com carga horária de 78 

horas, o curso tem como dife-
rencial o aprendizado baseado 
na prática e o aluno aprende 
técnicas de barbear: barba, ca-
vanhaque, bigode, costeletas e 
aparos de pelo do rosto; técni-
cas de corte de cabelo, cosme-
tologia, materiais, instrumentos, 
equipamentos e produtos, além 
de visagismo aplicado ao corte 
e à modelagem da barba e do 
cabelo, entre outros conteúdos 
importantes para a prática da 
profissão. As aulas iniciam no 
dia 17 de outubro e serão re-
alizadas às segundas e terças-
-feiras, das 18h30 às 22h30. 

Boas perspectivas para 
quem se qualifica

Segundo o docente do curso 
Alexsandro Freitas Siqueira, 
apesar de o mercado parecer 

inflado e em razão disso alguns 
temerem o risco de trabalhar 
com o que gostam, as perspec-
tivas são positivas para aqueles 
que se capacitarem em cursos 
de qualidade. “E mais ainda para 
os profissionais que se especia-
lizarem e buscarem estar sem-
pre atualizados. Seja para tra-
balhar como autônomo ou para 
empreender na área tem que 
estar atento às inovações, tem 
que estudar e trabalhar muito. A 
prática leva ao sucesso. Um bom 
profissional sempre terá espaço 
no mercado e pode ganhar, em 
média, de R$ 4 mil a R$ 6 mil por 
mês”, conta.

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

A Chama da Tradição
A paixão pela tradição gaúcha embala cavaleiros que vão até 
Canguçu, no sul do RS, em busca da Chama Crioula
No total, oito cavaleiros 
saíram de Bento 
Gonçalves no dia 
11/09 para ir, a cavalo, 
pegar e trazer para a 
cidade uma centelha da 
Chama Crioula, símbolo 
da Semana Farroupilha  
desde os anos 1940

Lucas Marques
O projeto “A Chama da Tradi-

ção Gaúcha”, organizado por José 
Antonio Franco de Castria e Lino 
Sgarbi, tem como objetivo man-
ter viva uma importante tradição 
da cultura do Rio Grande do Sul: a 
cavalgada que traz a centelha da 
Chama Crioula oficial do Estado 
para a cidade de Bento Gonçalves 
e demais municípios da região.

Com apoio da Lei de Incen-
tivo à Cultura de Bento, a caval-
gada, que é feita todos os anos, 
este ano, une diversos gaúchos-
que amam o Rio Grande e sua 
cultura, tanto que a carregam no 
peito, nas vestes, nos cavalos, no 
jeito de ser e na própria cavalga-
da. Em 2022, o evento oficial de 
distribuição da centelha para os 
cavaleiros será sem Canguçu, no 
sul do Estado. A viagem iniciou na 
quinta-feira, 11/08, e deve acabar 
apenas no dia 28/08, com a che-
gada dos cavaleiros em Bento. No 
dia 07/09, a chama é entregue ao 
prefeito Diogo Siqueira.

O projeto também destaca a 
história desta Chama, que vem 
desde os anos 1940. Em plena 
ditadura da Era Vargas, no RS, 
sendo liderados por João Carlos 
D’Avila e Paixão Cortes, jovens 
estudantes do Colégio Júlio de 
Castilhos, em Porto Alegre, cria-
ram o primeiro departamento 
de tradições gaúchas, que tinha 
a finalidade de preservar as tra-
dições e o campeirismo, além 
de ter o intuito de promover 
uma revitalização da cultura do 
estado.

Dentro deste contexto foi 
criada a Ronda Crioula. Paixão 
solicitou a Liga de Defesa Nacio-
nal para fazer a retirada de uma 
centelha do "Fogo Simbólico da 
Pátria" para assim transformá-
-la em "Chama Crioula", como 
símbolo da união indissolúvel do 
Rio Grande do Sul à Pátria Mãe, e 
também do desejo de que a  cha-
ma aquecesse o coração de todos 
os gaúchos e brasileiros, do dia 7 
de setembro ao dia 20 de setem-
bro de 1947.

O trajeto, que é todo feito 
a cavalo e em estrada de chão, 
também conta com o apoio das 
comunidades por onde os cava-
leiros passam. Com uma caval-
gada diária de 20 km, 25 km, a 
turma irá ‘ficar para o pouso’ em 
fazendas, casas e instituições da-
queles que compartilham a pai-
xão pela cultura.

A saúde dos animais é outra 
prioridade. “Estamos levando 

remédios de prevenção, todos os 
medicamentos necessários que o 
veterinário nos orienta. A gente 
leva para, se caso acontecer um 
cansaço, acontecer um acidente 
e se machucar um pouquinho, 
temos todos os equipamentos 
juntos”, afirma Sgarbi.

Em 2020 e 2021, por conta 
da pandemia da COVID-19, a ca-
valgada não foi realizada, então, 
a ansiedade para fazer parte 
do septuagésimo terceiro ano 

de tradição é imensa. “A Chama 
Crioula vai abrilhantar as come-
morações da Semana Farroupilha 
em todos os galpões por aí”, des-
taca Castria.

Segundo Sgarbi, esse movi-
mento significa e muito para to-
dos os participantes. “É tudo. A 
gente traz as raízes [da cultura] 
no nosso sangue [...] isso vem do 
sangue da gente e a gente faz uma 
parte que é a busca e a distribui-
ção da Chama Crioula”.

Fotos: Acervo pessoal e Lucas Marques
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Previsão do tempo

13/08
6º
19º

Dia de sol, com geada ao 
amanhecer. As nuvens 

aumentam no decorrer da tarde.

12/08
3º
19º

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

14/08
6º
21º

Sol com muitas nuvens durante 
o dia e períodos de céu nublado. 

Noite com muitas nuvens.

Sol com muitas nuvens durante 
o dia e períodos de céu nublado. 

Noite com muitas nuvens.

Decisões
Esportivo é consagrado campeão da Série 
A2 e Colonial de Futsal chega às semifinais
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Festejos Farroupilhas 2022 de Bento estão 
confirmados e já têm data para ocorrer

De 07 a 20 de setembro

A diversidade do povo gaú-
cho, suas origens e territórios 
são celebrados pelos Festejos 
Farroupilhas de 2022. Com o 
tema “Etnias do Gaúcho: Rio 
Grande de Muitas Terras”, as ce-
lebrações alusivas à Revolução 
Farroupilha deste ano celebram 
a pluralidade presente na com-
posição do povo gaúcho. 

Foi escolhido o nome de 
Adair de Freitas como o patrono 
do evento que se espalha pelo 
Estado. Cantor, compositor, gai-
teiro e violinista com mais de 
50 anos de carreira, Freitas, 76 
anos, é natural de São Gabriel e 
é autor de canções que se tor-
naram clássicos do cancioneiro 
regional. Entre elas “Romance 
de um Peão Posteiro”, premiada 
em festivais de música tradicio-
nalista. O patrono dos Festejos 
Farroupilhas 2022 tem 14 discos 
lançados, 1 DVD e mais de 500 
músicas gravadas desde o início 
de sua carreira. 

O acendimento da Chama 
Crioula ocorre em Canguçu no 
dia 12 de agosto e marca a aber-
tura das comemorações que 
se estenderão até o dia 20 de 
setembro. O município foi es-

colhido para sediar a cerimônia 
deste ano após dois adiamentos 
seguidos nos anos anteriores. 
Em 2020 e 2021 o acendimento 
ocorreria em Canguçu, mas foi 
cancelado, em função da pande-
mia da COVID-19.

Os interessados em partici-
par do Acampamento Farroupi-
lha 2022 já podem fazer a ins-
crição com a demarcação do seu 
local. O acampamento tem mon-
tagem liberada a partir do dia 01 
e início no dia 07 de setembro e 
se estende até o dia 20, feriado 
alusivo à Guerra dos Farrapos.

O valor do metro quadrado 
ficou firmado em R$5,00. “O cus-
to do evento foi pontual para se 
ter uma ideia do quão necessária 
é essa cobrança: luz, água, lim-
peza, manutenção, execução do 
Plano de Prevenção e Proteção 
Contra Incêndio (PPCI), licenças 
de operação e pagamento das ta-
xas do ECAD, contratação de se-
gurança, pessoas para trabalhar 
durante o evento, e assim por 
diante…”, afirma a organização.

Os Festejos Farroupilhas vão 
contar com o tradicional espaço 
comercial, um local voltado para 
as empresas que desejam ven-

der seus produtos (alimentos, 
bebidas e indumentária gaúcha).

O valor de acesso ao Par-
que será de R$5,00 de segunda 
a quinta-feira e de R$8,00 de 
sexta a domingo. Crianças de 
até 12 anos ou cadastradas nas 
oficinas escolares não pagam 
acesso. A boa notícia é que será 
possível adquirir um passapor-
te de acesso ao Parque para to-
dos os dias do evento no valor 
de R$40,00.

A programação oficial com-
pleta será divulgada ainda nes-
ta semana com oficinas, shows, 
bailes, encontros literários, jo-
gos campeiros e muito mais.

Divulgação

Cultura
“Mamma Chef x Papà Chef - Mangia che 
ti fa bene” chega ao seu episódio final

Desde janeiro, um casal está 
em uma série de aventuras gastro-
nômicas e engraçadas. Entre convi-
dados e pratos, Mamma Chef x Papà 
Chef – Mangia che ti fa bene está 
chegando ao sexto e último episó-
dio mostrando uma química única 
e divertida entre a atriz Måhrcia 
Carraro, que interpreta a Mamma 
Izeta, e o radialista Nei Vignatti, 
que interpreta o Papà Roni.

Concebida pela produtora cul-
tural Daniela Sandrin Copat, a série 
aborda a pluralidade da culinária 
no município, já que Bento Gon-
çalves é composta por africanos, 
alemães, poloneses, sueca, portu-
guesa e outras mais, aliada ao bom 
humor. Assim, o casal de origem 
italiana amplia seus horizontes 
gastronômicos enquanto se desco-
brem em uma nova profissão que é 
a de ser influencer digital. 

Os episódios trouxeram di-
versos convidados conhecidos da 
região, como os músicos Rodrigo 
Soltton e Johnny Grace, o produtor 
cultural Sandro Giordani, o jorna-
lista Itacyr Giacomello e o Padre 
Gilmar, a professora Eliana Passa-
rin e o casal Ivane Favero e Rômulo 
Dieguez de Freitas, as meninas da 
Vou de Vinho, Deisi  da Costa e Mi-

Daniela Sandrin Copat/Zeto Teloken

chele Cordeiro, a vegana Aninha La-
zzarotto, o casal Laerci dos Santos e 
Simone Roos, e Leomar De Bortoli. 
Assim, os episódios contam a histó-
ria de cada prato preparado e tam-
bém dos próprios convidados que 
falaram sobre hábitos e tradições 
das famílias, fatos e acontecimen-
tos que marcaram a vida de cada 
um a partir daquela receita.

A proponente e diretora do 
programa, Daniela Sandrin Copat, 
ressalta que “produzir o Mamma 
Chef x Papa Chef foi uma grata sa-
tisfação. Está difícil se despedir dos 
personagens Izeta e Roni, que tanto 
nos divertiram, que mostraram o 
lado divertido de nossa cultura ita-
liana e souberam interagir de for-
ma brilhante com os convidados. 
E todos os programas foram grava-
dos com convidados mais que espe-

ciais e sempre com muita improvi-
sação dentro de um breve roteiro”. 
Ela ainda destaca a boa química do 
elenco, que resultou em momentos 
espirituosos e de boas gargalhadas. 

“Mamma Chef x Papà Chef - 
Mangia che ti fa bene” foi contem-
plado pelo Fundo Municipal de 
Cultura por meio do Edital Cultura 
Gera Desenvolvimento.

Os seis programas estão dis-
poníveis pelas redes sociais e no 
YouTube: 

Facebook: https://www.fa-
cebook.com/MammachefxPapa-
chef-111560284743902 

Instagram: https://
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
t v / C Y o 8 Z g z K Z e 9 / ? u t m _
medium=copy_link 

YouTube: https://fb.watch/
aBwkYymFH_/


