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Garibaldi chega à marca de 10 homicídios 
e recebe reforço policial de Bento e Caxias

Um jovem de 23 anos foi encontrado morto no domingo, 14/08, e um homem de 26 anos foi 
assassinado dentro do Hospital São Pedro, na UTI, após ter sofrido atentado no sábado, 13/08

Preocupação geral

Jackson Cardoso/Divulgação

Geral | 4

Segundo os alunos, é necessário caminhar mais de 1,2 km da parada de ônibus mais 
próxima até as salas de aula. Prefeitura e UCS afirmam que estão em busca de soluções

Google Maps

Ônibus urbanos de Bento têm horários reduzidos até 
campus da UCS e situação preocupa estudantes

Condenado a 21 anos 
homem que matou 
adolescente em 2021 
no bairro São Roque

Júri Popular
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RS poderá escolher entre 
9 nomes quem irá ocupar 
uma vaga no Senado

Ao Senado e além
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Com o fim do prazo para registro de 
candidatura no TSE, nomes conhecidos do 
grande público vão à disputa

Audiências, ata do 
Complan e discordâncias 
cercam discussão do PLC

Plano Diretor
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Alguns vereadores têm travado uma queda de 
braço sobre a condução do projeto na Casa

Depois de três adiamentos 
e acréscimos de valores no 
contrato, obras na Praça 
Vico Barbieri são concluídas

Parquinho e PlayPet
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Transporte público
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Materno Infantil realiza 
atividades do Agosto dourado

O mês de agosto reforça 
o debate sobre a importância 
da amamentação para a saúde 
e desenvolvimento da crian-
ça. Durante o mês a Prefeitura, 
através da Secretaria de Saúde 
realiza diversas ações relacio-
nadas ao tema.

O Centro de Referência Ma-
terno Infantil (CRMI) está com 
uma programação intensa de ofi-
cinas, capacitações e palestras.

“São atividades que refor-
çam a importância do aleitamen-
to Materno, o CRMI é o nosso 
espaço referência para atender 

Amamentação

Ações visam fortalecer 
a importância do 
aleitamento materno

as mães e os bebês por isso re-
alizamos uma intensa progra-
mação de atividades neste mês. 
Agregando ao trabalho que já é 
realizado diariamente”, destaca a 
secretária de saúde, Tatiane Mis-
turini Fiorio.

23/08 às 10h — Orienta-
ções sobre a vacinação no pri-
meiro ano de vida

24/08 às 14h — Palestra 
REVIVI com as gestantes

25/08 às 10h — Importân-
cia da sucção no desenvolvimen-
to da fala  e Auricoloterapia

26/08 às 10h — Palestra 
REVIVI com as adolescentes

31/08 às 14h — Sarau da 
amamentação e Construção do 
Mural: aleitamento materno

Dia D da vacinação contra poliomielite será no sábado, 
20/08, em todas as unidades de saúde de Bento

Vai uma vacina aí?

Unidades de saúde 
estarão abertas das 
8h às 15h, além da 
Unidade Móvel na 
Via del Vino, das 9h 
às 14h30

No próximo sábado, 20/08, 
será realizado o Dia D da Cam-
panha Nacional de Vacinação 
contra a Poliomielite e Multi-
vacinação para atualização da 

Caderneta de Vacinação. Todas 
as unidades de saúde estarão 
abertas das 8h às 15h. A unida-
de móvel estará na Via del Vino, 
das 9h às 14h30, aplicando a go-
tinha contra poliomielite.

A vacina contra poliomielite 
é aplicada em crianças menores 
de cinco anos e a multivacina-
ção é destinada para atualiza-
ção da imunização de crianças 
e adolescentes (menores de 15 
anos de idade).

Vacinas disponibilizadas 

para crianças:
BCG; Hepatite B; Poliomieli-

te 1,2,3 (VIP - inativada); Polio-
mielite 1 e 3 (VOP - atenuada); 
Rotavírus humano G1P1 (VRH); 
DTP+Hib+HB (Penta); Pneu-
mocócica 10 valentes; Menin-
gocócica C (conjugada); Febre 
Amarela (Atenuada); Saram-
po, Caxumba, Rubéola (SCR); 
Sarampo, Caxumba, Rubéola 
e Varicela (SCRV); Hepatite A 
(HA); Difteria, Tétano, Pertus-
sis (DTP); Difteria, Tétano (dT); 

Papilomavírus humano (HPV); 
Varicela.

Vacinas disponibilizadas 
para adolescentes:

Hepatite B (HB recombi-
nante); Difteria, Tétano (dT); 
Febre amarela (Atenuada); 
Sarampo, Caxumba e Rubéola 
(SCR); Papilomavírus humano 
(HPV); Meningocócica ACWY 
(conjugada).

As ações da unidade móvel, 
na Via del Vino, contam com o 
apoio do Rotary.

Rio Grande do Sul fortalece testagem e mapeamento 
de casos de monkeypox a fim de controlar a doença

Testes

Lacen do Estado é 
a referência para 
o diagnóstico da 
doença para a região 
sul do país

Com capacidade de até 500 
testes por dia, o Centro Estadual 
de Vigilância em Saúde (Cevs), 
a partir do Laboratório Central 
de Saúde Pública do RS (Lacen-
-RS) e do Centro de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico 
(CDCT), é referência para exames 
de monkeypox para toda a região 
sul do Brasil. Para qualificar o 
mapeamento da doença, o Estado 
também investe na vigilância ge-

nômica, mapeando a evolução e as 
mutações do vírus. Como o Estado 
já tem capacidade técnica instala-
da, a implantação da testagem par-
tiu do interesse da própria equipe 
da Secretaria da Saúde (SES) em 
fornecer um resultado de qualida-
de para a população.

A bióloga Regina Barcellos, 
que atua nos diagnósticos, conta 
que foi feito um esforço para via-
bilizar o resultado da forma mais 
rápida possível. “As amostras de 
casos suspeitos são encaminha-
das pelas vigilâncias municipais e 
utilizamos os protocolos do CDC 
(Centro de Controle e Prevenção 
de Doenças, em inglês Center for 
Disease Control and Prevention), 
amplamente utilizadas em todo o 

mundo, que envolve uma detecção 
por PCR em tempo real, também 
utilizada na pandemia de covid-19, 
o que nos ajuda para um resultado 
rápido”, explica.

Coordenador da Vigilância 
Genômica no Rio Grande do Sul, o 
pesquisador Richard Salvato tam-
bém tem auxiliado no diagnóstico 
do monkeypox no Estado. “É um 
vírus que ainda está se adaptando 
a infecção em humanos e quando 
isso acontece a tendência é sur-
gir mutações, o que pode mudar o 
comportamento do vírus, por isso 
a importância de acompanhar de 
perto as mutações e os impactos de 
cada uma delas”, afirma. O pesqui-
sador também observa que vírus 
de DNA, como o da monkeypox, tem 

uma taxa de mutação mais lenta; no 
entanto, essa velocidade está mais 
alta que o esperado.

Segundo dados divulgados em 
15 de agosto pelo Ministério da 
Saúde, o Brasil registra 2,8 mil ca-
sos confirmados em 22 estados. Na 
mesma data, o Rio Grande do Sul 
havia registrado 44 casos confir-
mados de monkeypox e outros 170 
casos suspeitos. O quadro clínico 
do atual surto é caracterizado por 
sintomas de erupções cutâneas 
localizadas, por vezes em apenas 
uma parte do corpo. O contágio 
acontece pelo contato direto com 
as lesões da pele ou com objetos 
contaminados. A transmissão 
também pode ocorrer por gotícu-
las respiratórias.

Carlos Barbosa registra 1º 
caso de Monkeypox na cidade

Varíola

A Secretaria Municipal da 
Saúde de Carlos Barbosa divulgou 
nesta quarta-feira, 17/08, o regis-
tro do primeiro caso confirmado 
de Varíola dos Macacos (Monkey-
pox) no município.

O resultado chegou no final 
da tarde de terça-feira, 16/08, 
ao Centro Municipal da Saúde, 
enviado pelo Centro Estadual de 
Vigilância em Saúde-Lacen, após 
análise do material colhido no 
município. Segundo a secretaria, 

o paciente positivado já está re-
cuperado e está bem de saúde.

Até agora, o Rio Grande do 
Sul tem 48 casos confirmados e 
outros 202 em análise. Com esse 
caso confirmado na cidade, a se-
cretaria municipal solicita aos 
moradores que observem e redo-
brem os cuidados. 

Caxias do Sul e Garibaldi são 
cidades da Serra que também já 
confirmaram casos, todos leves e 
já considerados curados.
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No Legislativo
Projeto de revisão do Plano Diretor volta a causar polêmicas e 
troca de farpas entre parlamentares na Câmara de Bento
O PLC 10/2022 está 
em tramitação na Casa 
Legislativa e segue 
gerando comentários, 
principalmente, 
sobre a realização de 
Audiências Públicas 
após o prazo permitido 
para protocolar 
emendas

Lucas Marques
O projeto de lei comple-

mentar 10/2022, que trata de 
alterações no Plano Diretor de 
Bento Gonçalves, continua cau-
sando polêmicas na Câmara de 
Vereadores. Na última sessão, re-
alizada na segunda-feira, 15/08, 
os vereadores Agostinho Petroli 
(MDB) e Anderson Zanella (PP) 
trocaram farpas sobre a condu-
ção e análise do PLC.

Petroli ocupou a tribuna do 
Legislativo para reforçar que o 
projeto apresentado é do Execu-
tivo. Segundo ele, algumas pes-
soas, sem citar nomes, querem 
passar uma imagem de que as 
mudanças – algumas que têm 
causado discordância na socie-
dade – são obra apenas do Con-
selho Municipal de Planejamento 
(Complan). “Quem encaminha 
projetos aqui para essa Casa Le-
gislativa é o Executivo, não é o 
Complan”, enfatizou.

O parlamentar também ques-
tionou a falta de interesse do 
Executivo em propor mudanças 
próprias, visto que as alterações 
no PLC em discussão são base-
adas em uma ata de reunião do 
Complan de 2019. “Será que, com 
três anos depois, será que não po-
deria ser submetido para uma re-
avaliação pelo próprio Complan? 
Ou será mesmo que o Executivo 
não tem nada para propor de al-
terações para a nossa cidade? Por 
que justamente se prendeu a essa 
ata?”, disse o emedebista.

Trazendo exemplos de revi-
são de Plano Diretor em outras 
cidades, Petroli, sem citar o nome 
do município, destacou que são 
realizadas mais de 10 Audiências 
Públicas. Nessas cidades, o Exe-
cutivo organiza o projeto e enca-
minha para o Legislativo após os 
encontros, onde são comparti-
lhadas sugestões da comunidade. 
“Não é utopia, não, não é sonhar, 
não, está acontecendo nos mu-
nicípios gaúchos e também tudo 
isso está previsto no nosso Regi-
mento Interno.”

Ele também reclamou da 
última reunião organizada pela 
Comissão de Infraestrutura, 
Desenvolvimento e Bem-estar 
Social (CID), no dia 09/08, que 
contou com a presença de Pedro 
Vitor Rizzo, presidente da União 
das Associações Comunitárias 
de Bairros de Bento Gonçalves 
(UACB-BG). Na ocasião, segundo 
ele, muitas pessoas gostariam de 

falar, porém, foram impedidas 
por não integrarem ou represen-
tarem uma instituição/entidade, 
além de afirmar que quem estava 
presente não sabia o que estava 
fazendo ali. ”Como podemos falar 
em democracia se não permitem 
que um cidadão, e tinha toda a 
tarde disponível, pudesse se ma-
nifestar”, concluiu.

Em seguida, Zanella, que é 
presidente da CID, ocupou a tri-
buna e respondeu as indagações 
de Petroli. “O colega vereador que 
me antecedeu aqui [na tribuna] 
tem que entender que a reunião 
de terça passada não era uma 
Audiência Pública. Era uma reu-
nião de comissão com os líderes 
eleitos pelas suas comunidades 
[...] Audiências Públicas serão nos 
dias 8, 12 e 15 [de setembro]”.

O progressista também res-
pondeu o porquê das audiências 

serem realizadas após o prazo 
que os vereadores têm para pro-
tocolar emendas ao projeto de 
lei complementar. “Olha, se o ve-
reador trabalha ou não, eu não 
sei, mas eu tenho ido às comuni-
dades, principalmente a minha. 
Eu tenho ouvido ela, eu sei qual 
é a demanda, então eu tenho ca-
pacidade e competência e tenho 
credibilidade para apresentar 
emenda nesta Casa”, pontuou. 
O parlamentar ainda destacou 
que as Audiências Públicas têm 
o papel de informar a população 
sobre o projeto e suas emendas e 
que haja uma troca de se os itens 
tem apoio ou não.

Além de responder Petroli, 
Zanella afirmou estar indignado 
com algumas acusações que ele 
e outros vereadores vêm sofren-
do por causa do Plano Diretor e 
demais projetos, principalmen-

te, os investimentos no Vale dos 
Vinhedos. “Tem que se ter muito 
cuidado quando se fala ou quan-
do se agride de forma pessoal, 
principalmente um parlamen-
tar”, destacou.

PRÓXIMO PASSO
De 11 a 31 de agosto os par-

lamentares da cidade podem 
protocolar emendas ao projeto 
de lei complementar. Até a publi-
cação desta matéria, nenhuma 
emenda ainda constava no site 
oficial da Câmara. As tão comen-
tadas audiências já estão mar-
cadas: 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. Na 
sessão de segunda, Zanella, pre-
sidente da CID, convocou a popu-
lação a participar dos encontros. 
Além dele, Petroli fez o mesmo 
apelo para a participação.

CADÊ OS 17?
O terceiro parlamentar a se 

manifestar foi Davi Da Rold (PP) 
e, durante sua fala alertou para o 
baixo quórum de parlamentares 
presentes naquele momento, em 
plena sessão, realizadas uma vez 
por semana e que estão discutin-
do projetos importantes. Além da 
Mesa Diretora e Davi, apenas Za-
nella, Petroli, Edson Biasi (PP), José 
Gava (PDT) e Duda Pompermayer 
(União Brasil) estavam presentes 
no plenário. Bento tem 17 parla-
mentares eleitos pelo povo.

O vereador Agostinho Petroli, do 
MDB, criticou a condução do proje-
to do Plano Direto no Legislativo.

Anderson Zanella, do PP, é presi-
dente da CID, que está organizan-
do as discussões do Plano Diretor.

Fotos: Câmara Bento
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Estudantes reclamam da falta de transporte público 
para acesso a UCS durante o dia e à noite

Transporte pra quem?

Segundo eles, as linhas 
foram retiradas por 
causa da pandemia 
da COVID-19, porém, 
agora, com boa 
parte da população 
vacinada e aulas 
100% presenciais, o 
transporte não retornou

Lucas Marques
Estudantes de Bento Gon-

çalves têm reclamado da falta de 
linhas de ônibus para acesso ao 
campus da Universidade de Ca-
xias do Sul (UCS), no bairro Uni-
versitário. De acordo com eles, 
ambas as empresas que fazem o 
serviço na cidade reduziram sig-
nificativamente os horários, fa-
zendo com que os universitários 
e usuários do campus precisem 
optar por táxi e transporte por 
aplicativo, aumentando as despe-
sas, ou até mesmo que arrisquem 
um longo trajeto a pé. 

De acordo com publicação 
nas redes sociais, o acadêmico de 
Psicologia Rafael Audibert destaca 
que os estudantes têm enfrentado 
diversos problemas com a falta de 
linhas. Segundo ele, é necessário 
caminhar mais de 1km de uma pa-
rada de ônibus na avenida São Ro-
que até a entrada dos blocos. Eles 
também encontram a opção de pe-
gar um transporte pelo bairro Uni-
versitário, porém, mesmo assim, é 

necessário que um bom trajeto seja 
feito por caminhada.

Os únicos horários disponibili-
zados que entram no campus uni-
versitário são às 7h20, às 8h05 e às 
19h (empresa Bento Transportes) 
– todos com saída de um terminal 
no Centro da cidade – e às 18h54 
(Santo Antônio). Audibert reforça 
que alguns alunos não têm aulas 
apenas no turno da manhã ou da 
noite, horários em que as linhas es-
tão concentradas.

No caso daqueles que estudam 
no vespertino (a partir das 16h40), 
simplesmente não há transporte 
público. Audibert destaca o perigo 
que todos os estudantes e profes-
sores correm ao fazer o percurso 
por conta própria. “É um absurdo. 
Aí tu pega dia com chuva [...] e se 
precisar chegar, por exemplo, às 
18h e que já está escuro, imagina 
para uma mulher ter que cruzar a 
pé todo aquele mato da UCS. Está 
bem complicado.”

A também estudante de Psico-
logia Luisa Ferreira afirma que os 
horários das linhas acabam colidin-
do com os de seu trabalho, o que 
não a permitem utilizar o transpor-
te. Assim, Luisa precisa optar por 
gastar mais e chegar tranquila, ou 
caminhar e se submeter aos riscos 
de um local pouco movimentado. 
“À tarde a UCS fica bem vazia, pra 
ser sincera, sinto medo de fazer 
esse caminho sozinha, não é muito 
difícil de acontecer algo com uma 
mulher em meio a toda aquela 
área”, explica.

Os estudantes também pon-
tuam que não só eles os prejudi-
cados. O curso de Psicologia, por 
exemplo, promove atendimentos 
gratuitos à comunidade bento-
-gonçalvense. Sem o transporte, 
o comparecimento de pacientes 
também é afetado. “Essa escassez 
de horários dificulta, e muito, as 
pessoas que procuram pelos aten-
dimentos gratuitos fornecidos pela 
UCS”, destaca Luisa.

“Imagina, tu pega alguém que 
mora no [bairro] Santa Helena, en-
caminhado pela UBS para ser feito 
atendimento por nós. Ela precisa 
pegar um ônibus até o Centro, ou-
tro ônibus até a avenida São Roque, 
da avenida São Roque caminhar 
esse 1 quilômetro e 200 [metros] 
para chegar na UCS para consulta e 
depois fazer todo caminho inverso. 
Então, a comunidade não acessa”, 
reforça Audibert.

Questionado sobre a possibili-
dade da prefeitura de Bento inter-
vir no caso e solicitar a expansão de 
linhas, o secretário de Mobilidade 
Urbana, Henrique Nuncio, afirmou 
que é necessária uma avaliação do 
caso. “Quanto ao transporte públi-
co deve-se fazer uma avaliação de 
quais rotas estão tratando. Real-
mente, desde o inicio da pandemia 
foram reduzidas as linhas que pas-
sam pelo Campus devido às aulas 
não terem sido retomadas em sua 
integralidade. É possível solicitar 
o aumento de linhas às empresas, 
para que se retome com maior bre-
vidade ao mais próximo do cenário 

anterior a pandemia”, explica.
A UCS se manifestou sobre a 

situação por meio de nota oficial. 
“A Universidade, por meio da Sub-
-Reitoria da UCS Bento Gonçalves, 
acompanha a situação do Trans-
porte Público para o Campus e está 
em contato com a Prefeitura e as 
empresas que prestam os serviços 
de mobilidade urbana, a fim de en-
contrar soluções na disponibilida-
de dos serviços.”

Via e-mail, a Bento Transpor-
tes se manifestou que está dispo-
nível para receber sugestões da 
comunidade pelo telefone (54) 
3452.2977. “Os pedidos são ana-
lisados para verificarmos a viabi-
lidade da colocação ou não, visto 
termos um custo altíssimo para 
deslocamento de ônibus pela cida-
de e principalmente o valor do óleo 
diesel, hoje responsável em torno 
de 50 % do custo de rodagem.”

A Santo Antônio afirmou que 
suas linhas atendem demandas. 
“Para a região do campus da UCS em 
Bento, foram realizados os estudos 
da viabilidade para as solicitações 
feitas, sendo que os horários exis-
tentes estão atendendo a demanda 
da comunidade naquela localidade. 
Eventual necessidade de implanta-
ção deve ser dirigida diretamente 
à empresa, levando as informações 
de rotas e horários, o que possibi-
litará ser feito o levantamento da 
necessidade desta linha, tomando 
as providências necessárias para 
atender aquela demanda.” Estudos 
de viabilidade também são feitos.

Lá vem o túnel...
Consórcio responsável pelo 
Túnel do São João solicita 
aditivo de prazo para conclusão

O Consórcio composto pelas 
empresas ENGEDAL e Continen-
tal solicitou à prefeitura de Bento 
Gonçalves aditivo de prazo para 
conclusão das obras no túnel de 
acesso ao São João. Entre os pon-
tos levantados, na justificativa da 
empresa, estão as alterações na 
rede de drenagem; modificações 
no projeto para ampliar as alças 
de acesso; além do período de 
chuva.  As obras tiveram início 
em agosto de 2020 e tinham pre-
visão inicial de conclusão em 10 
meses. O último pedido de prazo 
havia ocorrido em maio, esten-
dendo por 90 dias e marcando 
a conclusão para 13 de agosto, o 
que acabou não ocorrendo.

Segundo a prefeitura, os 

O aditivo deverá ser de 
30 dias. Haverá ainda 
aditivo no valor da obra 
de R$ 198.163,03, em 
virtude das alterações

próximos passos da obra são a 
finalização da iluminação, dre-
nagem, obras complementares, 
terraplenagem, pavimentação, 
acabamentos e sinalização.

“As equipes da fiscalização 
acompanham o desenvolvimen-
to da obra que está na etapa 
final. O setor técnico avaliou o 
pedido de aditivo da empresa 
e estamos encaminhando para 
efetivação, com toda transpa-
rência para população. É im-
portante destacar que a obra 
não foi entregue, ela segue em 
andamento com a empresa res-
ponsável”, destaca a diretora do 
Instituto de Pesquisa e Planeja-
mento Urbano (IPURB), Melissa 
Bertoletti Gauer. 

O aditivo deverá ser de 30 
dias. Haverá ainda aditivo no 
valor da obra de R$ 198.163,03, 
em virtude das alterações. Tam-
bém foi realizada uma supressão 
de R$ 6.621,72 pela execução da 
iluminação na parte interna, rea-
lizada pela prefeitura.

Prefeitura Bento
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Nove candidatos ao Senado no RS e alguns rostos pra lá conhecidos
Uma vaga em 2022

Lucas Marques
Uma das atividades políticas 

que mais podem despertar certo 
estranhamento é a dos senado-
res e senadoras. Não que suas 
ações sejam feitas às escondidas, 
mas é que o posto tem muitas 
características parecidas com o 
trabalho dos deputados federais, 
o que pode acabar por ‘escondê-
-los’. No total, o Brasil tem 81 se-
nadores, sendo três por estado.

O Senado Federal é consi-
derado a Câmara Alta do Con-
gresso Federal, que engloba a 
Câmara dos Deputados. O traba-
lho de um senador ou senadora 
pode ser considerado, digamos 
assim, mais cuidadoso que o 
dos deputados. Assim como os 
colegas de Congresso, eles atu-
am como legisladores, isto é, na 
proposição de leis e no debate 
de projetos criados por outros 
colegas de Plenário ou então de 
projetos que vêm da Câmara dos 
Deputados. 

Destaca-se que, no trabalho 
de análise dos projetos, a atua-
ção dos senadores e senadoras 
precisa ser mais criteriosa, pois, 
caso haja mudanças, são eles 
que devem indicá-las. Após isso, 

Airto Ferronato (PSB)
Aos 69 anos, Airto Ferronato é 

natural de Doutor Ricardo. Auditor 
fiscal aposentado, trabalhou na Sec. 
da Fazenda e no Min. da Fazenda. 
Ex-diretor do Departamento de 
Esgotos Pluviais de Porto Alegre, 
é vereador em sexto mandato na 
Capital. Concorre no palanque de 
Vicente Bogo (PSB) ao governo. 

Hamilton Mourão (Rep.)
Nascido em Porto Alegre, Ha-

milton Mourão tem 68 anos. Mili-
tar, atuou no Exército por 46 anos, 
chefiando quartéis no Rio Grande 
do Sul e no Amazonas, a 6ª Divisão 
do Exército e o Comando Militar do 
Sul. Em 2018, elegeu-se vice-pre-
sidente da República. Concorre no 
palanque de Onyx Lorenzoni.

Ana Amélia Lemos (PSD)
Nascida em Lagoa Vermelha, 

Ana Amélia Lemos tem 77 anos. 
Jornalista, trabalhou em vários ve-
ículos, com atuação na RBS por 33 
anos. Foi senadora, secretária es-
tadual e candidata ao governo do 
Estado em 2014 e a vice-presidente 
em 2018. Concorre no palanque de 
Eduardo Leite (PSDB) ao governo.

Maristela Zanotto (PSC)
Natural de Paraí, Maristela 

Zanotto, 59 anos, é empresária 
do ramo calçadista e atua como 
comerciante há 35 anos. Ela atua 
como palestrante e já presidiu a 
CDL de Caçapava do Sul. Ela dispu-
tará a um cargo eletivo pela primei-
ra vez. Concorre no palanque de 
Roberto Argenta ao governo.   

Comandante Nádia (PP)
Com 54 anos, Nádia Gerhard 

é natural de POA. Formada em Le-
tras, atuou por 28 anos na Briga-
da Militar, tornando-se a primeira 
mulher a chefiar um batalhão no 
Estado. Foi sec. municipal e está no 
segundo mandato de vereadora na 
Capital. Concorre no palanque de 
Heinze (PP) ao governo. 

Olívio Dutra (PT)
Aos 81 anos, Olívio Dutra é 

natural de Bossoroca. Bancário 
aposentado, atuou no movimento 
sindical e ajudou a fundar o PT. Foi 
prefeito de POA, governador e min. 
das Cidades. Disputou o governo do 
Estado em 1994 e 2006, e o Senado 
em 2014. Concorre no palanque de 
Edegar Pretto (PT) ao governo.

Fabiana Sanguiné (PSTU) 
 Natural de POA, Fabiana 

Sanguiné tem 44 anos. Servidora 
pública, foi dirigente do Sindicato 
dos Municipários de Porto Alegre 
e da Associação dos Servidores 
da Saúde. Liderou protestos e 
greves, mas nunca disputou car-
gos públicos. Concorre no palan-
que de Rejane de Oliveira (PSTU).

Professor Nado (Avante)
Nascido em São Leopoldo, Ro-

naldo Teixeira tem 58 anos. Pro-
fessor e sociólogo, foi duas vezes 
vereador em São Leopoldo, chefe 
de gabinete do Min. da Educação 
e secretário-executivo do Min. da 
Justiça. Concorreu a prefeito e a 
deputado estadual. Concorre no 
palanque de Vieira da Cunha (PDT).

No total, serão cinco 
homens e quatro 
mulheres que irão 
disputar por uma 
vaga no Senado a 
partir de 1º de janeiro 
de 2023.

o projeto retorna para a Câma-
ra dos Deputados. Eles também 
atuam na fiscalização do gover-
no, afinal, são parte do Legislati-
vo e essa é uma das funções mais 
básicas desse poder.

Outra diferença é o tempo 
de mandato. Para os senadores, 
um mandato completo dura oito 
anos. A cada quatro anos, há um 
revezamento na proporção que 
será renovada. Por exemplo, em 
2018, dois terços dos senadores 
foram renovados. Em 2022, será 
apenas um terço, ou seja, os bra-
sileiros irão votar em apenas um 
candidato por estado, além do 
Distrito Federal. 

Nesta Eleição, o Rio Grande 
do Sul tem nove candidatos a 
uma vaga no Senado. Conheça:

Paulo Rosa (DC)
Bispo evangélico, Paulo Rosa 

tem 43 anos. Natural de Santa Rosa, 
o religioso também é dono de uma 
escolinha infantil em Alvorada, 
onde reside. Concorreu três vezes 
a vereador e uma vez a prefeito de 
Viamão. Ocupou vários cargos de 
2º escalão em prefeituras da Região 
Metropolitana. 

Dental Arte Clínicas Odontológicas agora 
presente na cidade de Bento Gonçalves

Tudo em um só lugar!

Inaugurada em maio deste 
ano, na rua Dr. José Mário Mô-
naco, 195, no centro da cidade, 
a unidade Dental Arte Bento 
Gonçalves traz para a sua região 
toda a infraestrutura de uma 
clínica odontológica que possui 
todos os procedimentos em um 
só lugar! Garantindo um exce-
lente atendimento para quem 
procura um sorriso perfeito, os 
consultórios são climatizados e 
possuem equipamentos de alta 
qualidade e tecnologia avan-
çada, garantindo a precisão no 
tratamento de seus pacientes.

A clínica, que atende de se-
gunda a sexta-feira, das 8h30 
às 18h30, oferece tratamentos 
ortodônticos, clareamento den-
tário, próteses, implantes, ali-
nhador estético e harmonização 

facial, que inclui: Bichectomia, 
Botox, Lipo de papada entre 
outros procedimentos, que au-
xiliam também no tratamento 
de doenças como o bruxismo e 
dores gengivais.

Presente nos estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e 
São Paulo, a rede possui mais de 
40 unidades e já atendeu mais 
de 1,6 milhão de pacientes, re-
forçando o propósito de devol-
ver o sorriso no rosto, a saúde 
e a autoestima de seus clientes.

Acesse QRcode e entre em con-
tato. Siga-nos nas redes sociais e 
fique por dentro de todos os cui-
dados necessários para manter a 
sua saúde bucal em dia.

Dental Arte, há mais de 20 anos 
transformando sorrisos!
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Campanha Eleitoral tem pontapé inicial 
em busca dos votos da população

Este ano, os mais 
de 156,4 milhões 
de brasileiros 
aptos a exercer o 
direito ao voto irão 
escolher presidente, 
governador, senador, 
deputado federal e 
estadual

Lucas Marques
Mesmo que já esteja aconte-

cendo desde o início do ano, com 
acordos políticos e partidários, 
com candidatos, de uma forma ou 
outra, tentando disputar o voto 
do povo, a Campanha Eleitoral de 
fato iniciou na última terça-feira, 
16/08. Neste ano, os mais de 156,4 
milhões de brasileiros estão aptos a 
votar e irão escolher políticos para 
os cargos de presidente da Repúbli-
ca, governador do Estado, senador 
(apenas 1, como apresentado na 
página 6), deputado federal (obri-
gatoriamente um candidato do seu 
Estado) e deputado estadual.

Pela legislação eleitoral, os 
candidatos estão autorizados a fa-
zer caminhadas, carreatas com car-
ro de som e a distribuir material de 
campanha até as 22h. A campanha 
vai até 1º de outubro, um dia antes 
do primeiro turno. Os comícios po-
derão ser realizados entre as 8h e a 
meia-noite, horário que poderá ser 
prorrogado por mais duas horas 
no caso de encerramento de cam-

Começou!

panha. Showmícios gratuitos são 
proibidos por lei.

Na internet, a propaganda elei-
toral pode ser feita em sites e redes 
sociais, mas deve ser identificada 
como publicidade e exibir o nome 
do candidato, partido, coligação ou 
federação. A propaganda por meio 
de telemarketing também é proi-
bida. O impulsionamento de con-
teúdo por apoiadores é proibido. O 
disparo de mensagens só pode ser 
feito aos eleitores que se cadastra-
rem voluntariamente para recebê-
-las. O primeiro turno será realiza-
do no dia 2 de outubro. Eventual 
segundo turno para a disputa pre-
sidencial e aos governos estaduais 
será em 30 de outubro.

CANDIDATOS
A Justiça Eleitoral recebeu, 

pelo menos, 28 mil registros de 
candidaturas às eleições de outu-
bro. O prazo para o recebimento 
de registros terminou às 19h da se-
gunda-feira, 15/08.  Os dados estão 
disponíveis na plataforma Divulga-
Cand, administrada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Os núme-
ros ainda não estão consolidados e 
podem sofrer nova atualização.

Com o fim do prazo, foram 
recebidos 12 registros de candi-
daturas à Presidência. São elas, 
em ordem alfabética: Ciro Gomes 
(PDT); Eymael (DC); Felipe D’Avila 
(Novo); Jair Bolsonaro (PL); Léo 
Péricles (UP); Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT); Pablo Marçal (PROS) – 
ainda na segunda-feira, 15/08, o 
partido anunciou que iria apoiar o 

candidato petista; Roberto Jeferson 
(PTB); Simone Tebet (MDB); Sofia 
Manzano (PCB); Soraya Thronicke 
(União Brasil); Vera Lúcia (PSTU). 
Mais informações sobre os candi-
datos serão apresentadas pelo SER-
RANOSSA nas próximas semanas.

Foram registradas também 12 
candidaturas a vice-presidente; 
governador (223) – o Rio Grande 
do Sul tem 11 candidatos, 10 de-
les foram apresentados na edição 
874 do SERRANOSSA; vice-go-
vernador (223); senador (231); 
1º Suplente de senador (232); 2º 
suplente de senador (233); Depu-
tado Federal (10.258); Deputado 
Estadual (16.161) e Deputado 
Distrital (591).

Após os candidatos serem 
aprovados nas convenções par-
tidárias, o pedido de registro de 
candidatura na Justiça Eleitoral é 
uma formalidade para verificar se 
os candidatos têm alguma restrição 
legal e se podem concorrer ao plei-
to. Com o recebimento dos pedidos, 
as solicitações de candidaturas se-
rão publicadas pelo tribunal. Em 
seguida, será aberto prazo de cinco 
dias para que candidatos e partidos 
adversários e o Ministério Público 
Eleitoral (MPE) possam impugnar 
os pedidos.

O próximo passo será o julga-
mento do registro pelo ministro 
que foi sorteado para relatar o pro-
cesso, que deverá ser julgado até 
12 de setembro. Os candidatos não 
precisam estar com os registros 
aprovados para fazer campanha.

R$ 35 milhões para pavimentação recebem 
sinal verde em Bento, mas geram dúvidas

A discussão na 
Câmara se deu sobre 
a relevância ou não 
de se asfaltar os 
trechos citados no 
projeto, ou demais, 
no atual momento de 
crise econômica

Lucas Marques
Na última sessão da Câmara 

de Vereadores de Bento, no dia 
15/08, os vereadores aprovaram, 
por maioria, o projeto de lei ordi-
nária 97/2022 (PLO), que autoriza 
abertura de crédito para o financia-
mento de R$ 35 milhões destinados 
à pavimentação das vias urbanas. 
De autoria do Executivo municipal, 
o PLO foi aprovado com facilidade, 
mas não escapou da discussão.

Em defesa da proposta, o líder 
de governo na Casa, parlamentar 
Jocelito Tonietto (PSDB), explicou 
que o financiamento será junto à 
Caixa Econômica Federal através 
do programa de Financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamento 
(Finisa) e que terá dois anos de ca-
rência e oito anos para ser realiza-
do o pagamento.

O vereador também destacou 
algumas das ruas que serão con-
templadas e o motivo da escolha 
de muitas das localidades. “São 
acessos que às vezes os motoris-
tas não querem ir porque não tem 
um asfalto. Então, essas estruturas 

Abertura de crédito

estão sendo propostas nessas ruas 
para sair do foco principal, que são 
as avenidas”, disse.

O único vereador a votar con-
trário ao projeto foi Agostinho 
Petroli (MDB). Segundo ele, a pre-
feitura, que é o órgão com poder 
e responsabilidade de investir em 
melhorias na cidade, faz escolhas 
questionáveis quando apresenta 
projetos como este. Petroli tam-
bém cobrou uma justificativa mais 
completa da prefeitura, especifi-
cando todas as ruas e as medidas 
que serão asfaltadas. Além disso, 
ele também questionou a ausên-
cia de obras de saneamento. “Esse 
projeto veio sem dizer se vai haver 
alguma mudança na tubulação, na 
drenagem, para o esgoto fluvial, 
esgoto cloacal e assim por diante. 
Nenhuma obra de saneamento nes-
sas ruas ali [...] Não tem previsão 
nenhuma nesses valores para obras 
de saneamento, só prevê colocar 
asfalto em cima de paralelepípedo 
em ruas já calçadas”, afirmou.

José Gava (PDT), mesmo fa-
vorável, se disse preocupado com 
a questão do financiamento, pois, 
com a crise econômica do país, ele 
destacou a possibilidade de haver 

uma queda de arrecadação que 
possa comprometer o pagamento 
de contas por parte do município. 
“Já estamos no terceiro financia-
mento e, realmente, é preocupante. 
Ou, de repente, pegar e ‘dar uma 
segurada’ para sentir como a coisa 
vai”, pontuou. Também favorável, 
Anderson Zanella (PP) explicou 
que o projeto apenas autoriza o fi-
nanciamento, ou seja, não necessa-
riamente a prefeitura de Bento irá 
executá-lo neste momento. Zanella 
também informou que é obrigató-
rio que, antes de qualquer obra de 
asfaltamento, a empresa responsá-
vel por água e saneamento analise 
o projeto e encaminhe parecer para 
a administração.

Outro voto favorável foi o de 
Duda Pompermayer (União), que 
criticou a forma apressada como o 
projeto chegou para votação, além 
de questionar se essa é uma inicia-
tiva de município ou de governo, e o 
motivo da escolha das ruas citadas. 
Em resposta, Thiago Fabris (PSDB) 
explicou que aquelas vias são su-
gestões, apenas, e que os projetos 
ainda estão em construção,  poden-
do, inclusive, contar com contribui-
ções dos vereadores. 

Lucas Marques
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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.

Após três adiamentos e acréscimos no valor, 
obras na Praça Vico Barbieri são concluídas

A obra teve valor inicial 
de mais de R$ 240 mil, 
porém, com o passar do 
tempo e adiamentos, o 
valor se aproximou dos 
R$ 300 mil

Lucas Marques
A Praça Vico Barbieri, no 

Centro de Bento Gonçalves, co-
meçou suas reformas em janeiro 
de 2022. Em dezembro de 2021, 
a prefeitura da cidade contra-
tou a empresa EGM Construtora 
Ltda., via licitação, pelo valor 
total de R$ 243.578,91. Porém, 
na última sexta-feira, 12/08, o 
Executivo havia publicado, no 
Diário Oficial, um terceiro adia-
mento de conclusão das obras.

De acordo com a diretora do 
Instituto de Pesquisa e Planeja-
mento Urbano (IPURB), Melissa 
Bertoletti Gauer, por meio da 
assessoria de imprensa da pre-
feitura de Bento, o último atraso 
ocorreu devido a uma solicita-
ção de troca do tipo do escorre-
gador, além de uma mudança de 
posicionamento, e a inclusão de 
um novo brinquedo, um cavali-
nho. O tempo a mais foi desti-
nado para a confecção dos brin-
quedos e instalação no local.

A obra visava à instalação de 
novos equipamentos para crian-
ças, como balanços, gangorras, 
casinhas e outros. Há também o 
playpet, destinado a animais de 

Pronta!?

estimação, que conta com mi-
nirrampa, minitúnel, pneu, salto 
simples e outros.

O primeiro aditamen-
to do contrato foi anunciado 
em 25/03 e tinha a intenção 
de adiar as obras por 60 dias, 
a contar de 13 de março. Na 
ocasião, não houve acréscimo 
de valor. O segundo aditamen-
to veio em 7 de junho. O novo 
pedido adiava em 30 dias a en-
trega das obras, além de acres-

centar R$ 48.021,60 no valor 
total do contrato, represen-
tando 21,40% do valor inicial 
contratado. O mais recente dos 
aditamentos começou a valer 
em 29 de julho, somando mais 
45 dias para finalização e com 
acréscimo de R$ 7.000,00, re-
presentando 3,12% sobre o va-
lor inicial. Segundo assessoria, 
a obra já foi entregue e recebida 
dia 10/08. O valor total é de R$ 
298.600,51.

Fotos: Lucas Marques
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(?) Carioca,
criação

de Disney
(HQ)

Série de
dribles no

futebol
(bras.)

Problema
reparado
pelo en-
canador

Alimento
da abelha-

rainha

Barulho
de ex-
plosão

Concedida
(para a

caridade)

Criado de 
compa-

nhia

Objeto pa-
ra depilar
a sobran-

celha

"Sem (?)
nem

beira": na
miséria

Licença pa-
ra trabalhar
por conta
própria 

Castigo
sofrido
pelos

escravos

Palavra
ou gesto
de intimi-

dação

Traje de
luxo

(p. ext.)

Estado da
capital
Palmas
(sigla)

De + aí
(Gram.)

Acessório
para trans-

portar
cartas

(?)
Grimaldi,
atriz bra-

sileira

Aquele
que não

ouve

Interjeição
de incen-

tivo a
montarias

Telefone gratuito
para uso de

consumidores 
Suporte de ataduras

Divisão do
baralho
Na (?): 
à força

Dois tipos de vaso
sanguíneo

Parte do boné que
protege os olhos

A favor de;
em prol de
Ato de dar

à luz

Pico; 
cume

Item do
cadastro

Ocidental
(abrev.)
Cultiva

(a terra) 

Madeira
nobre

Dor de coto- 
velo (pop.)

Sufixo de
"cortesia"
É colocada

no anzol

Dizer o
nome de 

Fé
religiosa

O lugar 
desabitado

Atração
litorânea

"Eu (?)
amo": de-
claração

romântica

Scooby-(?),
cão da TV
Maluca;
insana

PNZ
VAZAMENTO

GELEIAREAL
IAPROLE
APEROBA

ISCAAIOD
EIRATOPO
AUTONOMIA

ERMOOCND
TEAMEAÇA
ECRENÇA

PRAIATOG
ITDOIDA

MALAPOSTAL
SURDOEIA

3/doo. 4/boom. 5/doada — naipe — praia. 10/mala postal.

Em Bento

Na segunda-feira, 15/08, a 
secretaria de Segurança de Bento 
Gonçalves divulgou números de 
ações realizadas pelo Departamen-
to Municipal de Trânsito (DMT) nas 
últimas semanas a fim de garantir 
a segurança e a fluidez do trânsito 
no município. De 4 a 10 de agosto, 
o DMT registrou 25 acidentes de 
trânsito, 47 averiguações de trân-
sito, 114 autos de infração, dentre 
outras ações.

Segundo a prefeitura, as ações 
dos agentes durante o patrulha-
mento têm o objetivo de coibir 
infrações, mantendo-se presente 

DMT registra 25 acidentes de 
trânsito em uma semana
As ações contam com 
o auxílio do Samu, 
da Guuarda Civil 
Municipal, da Brigada 
Militar e da Polícia Civil

nos pontos mais movimentados 
e horários mais críticos. Também 
vem sendo realizadas a patrulha 
escolar, monitorando as entradas e 
saídas dos educandários, situadas 
em locais de maior fluxo de veícu-
los, auxiliando na travessia segura 
da comunidade escolar, dentre ou-
tras ações.

Ao longo dos dias atuaram 
atendendo alguns casos envol-
vendo acidentes, em ações feitas 
em conjunto com o SAMU, Bri-
gada Militar (BM) e Guarda Civil 
Municipal (GCM).

Os agentes realizaram também 
mais uma ação da Balada Segu-
ra, com a Guarda Civil Municipal 
(GCM), Brigada Militar (BM) e Po-
lícia Civil (PC). A abordagem é feita 
rotineiramente, e visa assegurar a 
segurança dos condutores, fiscali-
zando e identificando possíveis ca-
sos de embriaguez ao volante.

Inscrições para castrações de 
cães e gatos iniciam dia 22/08

Na próxima segunda-feira, 
22/08, inicia o período de ins-
crições para castrações de cães e 
gatos em Bento Gonçalves. O pe-
ríodo de cadastramento segue até 
o dia 2 de setembro, e pode ser 
realizado pelo telefone (54) 3055 
7115 ou 99274 4262.

Segundo dados divulgados 
pela prefeitura, através do Bento 
Pet-Todos Juntos para o Bem-
-Estar Animal, desde março, fo-

ram realizadas 2.904 castrações, 
com mutirões e busca ativa nos 
bairros Zatt, Ouro Verde, Fátima e 
Santa Helena e Vila Nova.

SAMU PET
A prefeitura também infor-

mou que o Samu Pet, destinado 
a atendimentos dos animais da 
cidade, já realizou 150 atendi-
mentos. Em caso de necessidade, 
a equipe pode ser chamada pelo 
Whatsapp (54) 99223-1853.
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Após dois casos de homicídio em 48 horas, Garibaldi 
entra em alerta para ações de segurança pública

A cidade de pouco mais 
de 35 mil habitantes 
chegou à marca de 10 
assassinatos na última 
segunda-feira, 15/08, 
quando um jovem de 
26 anos, que estava 
na UTI do Hospital São 
Pedro, foi atingido por 
cinco disparos de arma 
de fogo

Lucas Marques
Os últimos meses têm sido de 

preocupação para a comunidade 
de Garibaldi. É que nesta semana 
o município chegou à triste mar-
ca de 10 homicídios. O número já 
representa o total de assassinatos 
registrados em todo o ano passado 
na cidade com pouco mais de 35 
mil habitantes. Os dois casos mais 
recentes aconteceram no último fi-
nal de semana e um dos casos teve 
final trágico na manhã de segunda-
-feira, 15/08.

O caso de Rodrigo da Silva, de 
26 anos e que morava de Bento 
Gonçalves, iniciou na madrugada 
de domingo, 14/08, quando sofreu 
uma tentativa de homicídio na rua 
Antônio Gregoletto, no bairro Vale 
dos Pinheiros. Segundo informa-
ções, Rodrigo havia sido baleado 
dentro da casa da namorada e con-
seguiu se arrastar até a rua para 
pedir socorro.

Segurança 21 anos

Lucas Marques
José Ricardo Correia de Lima, 

acusado de matar Rafael Scarton 
Gomes dos Santos na noite de 24 
de janeiro de 2021, no bairro São 
Roque, em Bento Gonçalves, foi 
condenado a 21 anos de prisão em 
regime fechado pelos crimes de 
homicídio e tentativa de homicí-
dio. Da decisão ainda cabe recurso.

O julgamento do réu iniciou na 
manhã desta quarta-feira, 17/08, e 
encerrou por volta das 17h com o 
resultado desfavorável para Lima. 
O Júri Popular era formado por 
cinco mulheres e dois homens.

O defensor público Luis Anto-
nio de Sousa Barbosa, que repre-
sentou Lima, apresentou aos jura-
dos a tese de que a ação do acusado 
foi em legítima defesa, procurando 
enquadrar o caso como lesão cor-
poral, visto a ausência de intenção 
de matar por parte do réu.

Condenado homem que matou 
jovem de 19 anos em 2021
O julgamento do réu 
aconteceu na última 
quarta, 17/08, e trouxe 
resultado desfavorável 
para o acusado

Ele foi encaminhado para aten-
dimento no Hospital Beneficente 
São Pedro. Após passar por cirur-
gia ainda no domingo, Silva ficou 
internado na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). Entretanto, na ma-
nhã de segunda-feira, 15/08, tudo 
mudou. Um homem desconhecido 
entrou na instituição de saúde por 
um espaço em uma porta dos fun-
dos destinada exclusivamente para 
colaboradores. Ele seguiu em dire-
ção à UTI e realizou cinco disparos 
com arma de fogo contra Rodrigo, 
que estava intubado.

Após os disparos, o indivíduo 
entrou em um quarto onde estava 
uma gestante, abriu a janela e pu-
lou, caindo na rua Heitor Mazzini, 
mesmo lado em que teve acesso 
ao hospital. Um comparsa o aguar-
dava no lado de fora. Segundo tes-
temunhas, os disparos puderam 
ser ouvidos por todo hospital. 
Uma funcionária afirma que o ho-
mem passou por ela no corredor, 
com a mão no rosto, e seguiu. Era 
de estatura baixa e não estava en-
capuzado.

O segundo caso da cidade ini-
ciou no sábado, 13/08, quando o 
motoboy Emerson Belinski, de 23 
anos, desapareceu. Segundo infor-
mações dos colegas de trabalho, 
Emerson saiu para fazer uma tele-
-entrega de uma pizza por volta das 
20h, no bairro Três Lagoas, e não 
foi mais visto. Ninguém conseguia 
contato com Belinski. Imagens de 
câmeras de segurança mostraram a 
moto do rapaz com um piloto e um 

carona, saindo da cidade e seguin-
do em direção a Caxias do Sul.

O corpo de Emerson foi encon-
trado às margens da rua Buarque 
de Macedo, no bairro Borghetto, 
em Garibaldi. Ele foi visto inicial-
mente pelo proprietário de uma 
empresa que fica nas proximida-
des, que imediatamente acionou a 
Brigada Militar (BM). Segundo in-
formações, o jovem foi morto com 
disparos de arma de fogo.

E A PREFEITURA?
Após o homicídio direto da 

UTI do Hospital beneficente São 
Pedro, na segunda-feira, 15/08, a 
prefeitura de Garibaldi se mani-
festou sobre os recentes casos de 
homicídio na cidade. Na nota, a 
prefeitura destaca que os casos são 
graves, mas não são uma realidade 
exclusiva da cidade. “Os episódios 
de violência ocorridos em Gari-
baldi nos últimos dias são graves 
e inaceitáveis. Esse é o reflexo de 
uma realidade que, cada vez mais, 
tem feito parte do cotidiano de 
pequenas e médias cidades do Rio 
Grande do Sul”, afirma.

O Executivo também informou 
que já está em contato com a secre-
taria estadual de Segurança Públi-
ca, para a qual solicitou auxílio ur-
gente. “O prefeito municipal Sérgio 
Chesini já está marcando reuniões 
com o delegado Regional de Polí-
cia, Augusto Cavalheiro Neto, e o 
comandante Regional da Brigada 
Militar, Márcio Luz. As mesmas de-
vem ocorrer nas próximas horas”, 
informaram.

Na nota, a prefeitura também 
explana ações que têm sido feitas 
na cidade. “Desde janeiro de 2021 
até o momento, resultado da nos-
sa permanente mobilização, con-
seguimos aumentar o número de 
policiais militares de 13 para 27”, 
diz. Pontos de câmeras de cercea-
mento eletrônico, reforço na ilumi-
nação, aquisição de armamento e 
veículos blindados também foram 
destacados.

Ao ser procurada pela re-
portagem, no entanto, a secre-
taria municipal de Segurança 
de Garibaldi não respondeu aos 
questionamentos sobre quais 
serão os próximos passos a fim 
reforçar a segurança na cidade. 
O delegado responsável também 
não se manifestou.

Na terça-feira, 16/08, a cidade 
recebeu reforços na segurança por 
meio do Batalhão de Choque de Ca-
xias do Sul e Força Tática de Bento 
Gonçalves. Em vídeo encaminhado 
pela Brigada Militar via WhatsApp, 
o tenente Rodrigo André Scherf, 
comandante do Pelotão de Gari-
baldi, destacou que o aumento de 
policiamento nos bairros da cida-
de. “Então, nós tivemos esses casos 
pontuais de homicídio que, via de 
regra, estão direta ou indiretamen-
te relacionados ao tráfico de dro-
gas e a Brigada Militar, a força da 
comunidade, está dando a pronta 
resposta para nós reestabelecer-
mos a sensação de tranquilidade 
e segurança que toda comunidade 
merece”, disse.

Representando o Ministério 
Público, que apresentou a denún-
cia contra José, esteve presente a 
promotora Melissa Passos Soares. 
Foi destacado que os crimes acon-
teceram por motivo fútil.

Por causa da lei penal brasi-
leira, José pode entrar no regime 
semiaberto a partir do cumpri-
mento de 40% da pena (cerca de 
8,4 anos), visto que é réu primário 
condenado por crimes hediondos.

A família e amigos de Rafael 
compareceram em peso ao julga-
mento. Familiares de José também 
estiveram presentes, o que gerou 
momentos de comoção no local.

O CRIME
O caso aconteceu após uma 

briga na rua Arlindo Franklin 
Barbosa, no bairro São Roque. Na 
ocorrência, a Brigada Militar (BM) 
encontrou dois jovens feridos por 
faca, caídos na via. O segundo jo-
vem era Andreo Rodrigues da Sil-
va, de 21 anos na época, e que teve 
graves perfurações no abdômen, 
precisou passar por cirurgia e so-
breviveu. José, que tinha 21 anos 
quando ocorreu o crime, foi preso 
pela Brigada Militar na manhã do 
dia 25 de janeiro de 2021.
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54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

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

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 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. 

2 dormitórios
com 54m² a 71m²
Rebaixe em gesso
Piso Porcelanato
Sacada aberta
ou fechada
ChurrasqueiraChurrasqueira
Box de garagem
Opção de personalizar 
e agregar esperas de 
água quente e split

CONSULTE
VALORES E 
CONDIÇÕES
ESPECIAIS 

EM CONSTRUÇÃO

NO BAIRRO BORGO
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Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

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

Bento Gonçalves

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

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

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

Alteração 001/2022 - Pregão Eletrônico nº: 017/2022
OO 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 – Conforme 
Termo de Referência (Anexo I). 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 02/09/2022 - Abertura das Propostas: a partir das 13h01min do 
dia 02/09/2022 - Início da sessão de disputa de Preços: às 14h do dia 
02/09/2022.02/09/2022. Referência de tempo: Horário de Brasília (DF). Alteração 
01/2022 na íntegra encontra-se disponível no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br. Local: 
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/. Informações adicionais pelo 
telefone: (54) 3457 2051. Adenir José Dallé, Prefeito Municipal.

Alteração 001/2022 - Pregão Eletrônico nº: 015/2022
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, tipo: menor preço por item. Objeto: Aquisição De Materiais 
Hidráulicos, destinados à manutenção do sistema de distribuição de água do 
Município de Monte Belo do Sul/RS – Conforme Termo de Referência 
(Anexo I). As datas relativas à sessão de disputa são as seguintes: - 
Recebimento das Propostas: a partir das 8h do dia 18/08/2022, até as 8h do 
dia 01/09/2022 - Abertura das Propostas: a partir das 8h01min do dia 
01/09/202201/09/2022 - Início da sessão de disputa de Preços: às 10h do dia 01/09/2022. 
Alteração 01/2022 na íntegra encontra-se disponível no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br. Local: 
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. Informações 
adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051. Adenir José Dallé, Prefeito 
Municipal.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022 
OO Município de Monte Belo do Sul torna público que estará recebendo, a 
partir do dia 22.08.2022, no horário das 7h30min às 11h30min e das 13h às 
17h, no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, documentação para 
credenciamento de interessados para prestação de serviços de carpintaria para 
o Município de Monte Belo do Sul. Edital e Anexos disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. Informações adicionais pelo 
telefone: (54) 3457 2053.

TOMADA DE PREÇOS 009/2022 TOMADA DE PREÇOS 009/2022 
OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “TOMADA 
DE PREÇO”, menor preço global. Objeto: FECHAMENTO EM BLOCO DE 
CONCRETO – ABAIXO BLOCO PEDAGÓGICO NA ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL LOCALIZADA NA RUA DOM LUIZ COLUSSI, 
MONTE BELO DO SUL. A data da realização do certame será dia 05 de 
setembro 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.adicionais, pelo telefone (54) 3457 2051.

TOMADA DE PREÇOS 010/2022 
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “TOMADA 
DE PREÇO”, menor preço global. Objeto: EXECUÇÃO DE 
CERCAMENTO EM TORNO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
LOCALIZADA NA RUA DOM LUIZ COLUSSI, MONTE BELO DO SUL. 
A data da realização do certame será dia 5 de setembro de 2022, às 14h 
(horário de Brasília). Edital e Anexos estão disponíveis no site 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. Informações adicionais, pelo 
telefone (54) 3457-2051.telefone (54) 3457-2051.

Monte Belo do Sul, 19 de agosto de 2022.
Adenir José Dallé

Imóveis

VENDO apartamento no São 
Roque, Res. IPÊ, com 2 dormi-
tórios, esperas para água quen-
te, ar-condicionado, rebaixe em 
gesso, com churrasqueira, sala, 
banheiro social e vaga de gara-

gem.  Financiamento pelo ban-
co 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 Progresso, 
com entrada totalmente par-
celada, em até 60 vezes, com 2 
dormitórios, sala de estar, cozi-
nha com churrasqueira na saca-
da, área de serviço, banheiro e 
boxe de garagem. Possibilidade 
de financiar até 100% usan-

do 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, banhei-
ro 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 cons-
trução), no bairro Humaitá, 
com entrada totalmente parce-
lada, 2 dormitórios, sala de es-
tar, cozinha com churrasqueira, 
sacada aberta, área de serviço, 
e banheiro, boxe de garagem. 
Possibilidade de financiar até 
100% usando FGTS. Valor R$ 
215.000. Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 42.589. 
 
VENDO apartamento, no 
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 acaba-
mento, 46m² privativos, no Vila 
Nova, com 1 dormitório, e com 
piso em porcelanato, contendo 
cozinha, área de serviços e ba-
nheiro social.  Pode ser financiada 
pelo banco de sua preferência. 
Possui ótima posição 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. 
 

FAÇA SUAS
PUBLICAÇÕES
LEGAIS NO
JORNAL

IMPRESSO E
DIGITAL*
O MELHOR PREÇO
DO SUL DO BRASIL

*Publicação com certiicação  digital.

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

-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)

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

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA 
CONVOCAÇÃO

NaNa qualidade de síndico, sirvo-me da presente, para convocá-los a participar da 
Assembleia-Geral Ordinária, a realizar-se no dia 03 de setembro de 2022, às 
13h30min em primeira convocação, e na falta de quórum legal, às 14h, em 
segunda e última convocação, no salão de festas do condomínio, para tratarmos 
da seguinte ordem do dia:
1. Deliberar sobre prestação de contas; 
2. Deliberar sobre previsão orçamentária; 
3. Eleição de Síndico, Sub Síndico e Conselho.3. Eleição de Síndico, Sub Síndico e Conselho.
Conforme a CONVENÇÃO no seu Art. 19º a Assembleia Ordinária deverá 
realizar-se no mês de SETEMBRO.
ART.19º:ART.19º: As Assembleias Gerais ordinárias realizar-se-ão no mês de 
SETEMBRO de cada ano, e  a esta competirá: a) Analisar e votar, o relatório e 
o balancete de prestação de contas, da que se finda; b) Discutir e votar o 
orçamento de receitas e despesas de período seguinte, bem como fixação do 
fundo de reserva; c) Eleger, o Síndico, o Subsíndico e três membros do 
Conselho Consultivo, de preferência entre os condôminos que residam no 
conjunto;
AtéAté o dia 01/09/2021 os candidatos interessados aos cargos de Síndico, 
Subsíndico e Conselho deverão colocar nos murais de cada Torre os nomes 
para os respectivos cargos. 
OBS: 
- É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na Assembleia ora 
convocada por procuradores, munidos com procurações específicas;
- Os ausentes, por Lei, deverão acatar a todas as decisões tomadas; 
-- Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não 
poderão votar e serem votados nas deliberações.

Bento Gonçalves/RS
Anderson Andrei Luz de Souza 

Síndico

CONDOMÍNIO VIDEIRAS
RUA JOÃO CAMERIN, 519 - BENTO GONÇALVES / RS
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Bruno Zulian

Cursos técnicos na UCS Bento focam na 
promoção da saúde e segurança 
Por meio do CETEC, 
são oferecidas 
formações nas áreas de 
segurança do trabalho 
e enfermagem

Os cursos técnicos disponíveis 
na UCS Bento, oferecidos através 
do Centro Tecnológico da Universi-
dade de Caxias do Sul (CETEC), mi-
ram na capacitação e qualificação 
profissional tendo a promoção da 
saúde e segurança como foco. Atu-
almente, duas opções fazem parte 
dessa oferta, o Curso Técnico em 
Segurança do Trabalho e o Curso 
Técnico em Enfermagem, ambos 
com quatro semestres de forma-
ção – a última formação exige, ain-
da um estágio curricular. Para os 
interessados, estão disponíveis no 
site da universidade os formulários 
para pré-inscrição gratuita. Como 
condição para participar, é preciso 
ter concluído ou estar cursando o 
3º ano do ensino médio.

O Curso Técnico em Segurança 
do Trabalho é composto por dois 
módulos, totalizando 19 discipli-
nas. Entre elas, estão Administra-
ção Aplicada, Prevenção e Controle 
de Sinistros, Atendimento Pré-Hos-
pitalar e Higiene do Trabalho, in-
cluídas no primeiro componente 
curricular, e Ergonomia, Medicina 
do Trabalho, Direito do Trabalho e 
Gestão Ambiental, presentes no se-
gundo módulo.

É nesse período do curso que 
ocorre o estágio supervisionado. 
Ao todo, são 400 horas, realizadas 
em empresas conveniadas. Junta-
mente com as 600 horas de conteú-

do técnico em cada módulo, o curso 
totaliza 1,6 mil horas de formação.

Entre as principais funções do 
técnico em segurança do trabalho 
está atuar para prevenir os riscos 
no local onde ocorrem as ativida-
des profissionais. É dele também a 
responsabilidade para desenvolver 
ações que visem a integridade físi-
ca do trabalhador, bem como a di-
vulgação das normas de segurança 
da empresa. Seu campo de atuação 
está ligado a empresas onde a legis-
lação determina a presença de um 
técnico e também em negócios vol-
tados a treinamentos na área.

Ao público cuja vocação é o 
cuidado do indivíduo, o Curso Téc-
nico em Enfermagem oferece o en-
sino de habilidades e competências 
técnicas e comportamentais a fim 
de contribuir para a promoção, pre-
venção, recuperação e reabilitação 
de quem precisa. Para isso, o estu-
dante conta com a infraestrutura 
universitária da UCS Bento, com 
laboratórios exclusivos voltados ao 
curso, como o Laboratório de Ana-
tomia e de Habilidades. Além disso, 
o aluno conta com a parceria do 
Hospital Tacchini para o apoio às 
aulas práticas.

Assim como o curso em Segu-
rança do Trabalho, o Técnico em 
Enfermagem também é dividido 

em dois módulos e totaliza 1,6 mil 
horas de formação, sendo 1,2 mil 
de parte teórica e outras 400 de es-
tágio supervisionado. Na primeira 
parte do curso, os futuros técnicos 
terão aulas como Anatomofisiolo-
gia; Bioética, Psicologia e Legisla-
ção; Farmacologia; e Enfermagem 
em Saúde Mental. No segundo mó-
dulo, são vistos conteúdos como 
Administração Aplicada à Enfer-
magem; Enfermagem Médica; En-
fermagem Cirúrgica; e Enferma-
gem em Cuidados Intensivos e na 
Emergência.

Como campo profissional, a 
área oferece inúmeras possibili-
dades para o egresso do curso. O 
campo de atuação vai de hospitais, 
clínicas e unidades básicas de saú-
de a laboratórios de análises clíni-
cas e unidades de diagnóstico, em-
presas de atendimento domiciliar, 
passando, ainda, por consultórios 
médicos, clínicas estéticas, creches, 
entre outras. Tanto o Curso Técnico 
em Segurança do Trabalho quanto 
o Curso Técnico em Enfermagem 
têm aulas de segunda a sexta-feira, 
das 19h30min às 22h30min, no 
CETEC, no campus da UCS Bento. 
Para saber mais, telefone para (54) 
3449-5200, ramais 5205 e 5020, 
ou acesse ucs.br/site/cetec/cur-
sos-tecnicos.

Cursos técnicos fa-
vorecem ingresso no 

mercado de trabalho.

Todas as informações 
podem ser encontra-

das no site
www.ucs.br/site/cetec/

cursos-tecnicos
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Sinal de boas oportunidades 
para ganhar dinheiro. Ciúme 
ou possessividade estragam 
romance.

Touro – 21/04 a 20/05
Hora de mostrar dedicação e 
esforço. No amor, possessivida-
de em excesso pode sufocar o 
par.
 
Gêmeos – 21/05 a 20/06
Foque a atenção nos assuntos 
mais urgentes. Seu jeito des-
contraído faz sucesso na con-
quista.

Câncer – 21/06 a 21/07
Fique na sua e ignore provoca-
ções. No amor, diminua o ritmo 
e planeje algo mais íntimo a 
dois.

Leão – 22/07 a 22/08
Sua ambição estará em alta. Re-
servar um tempo para se diver-
tir pode aquecer seu coração. 

Virgem – 23/08 a 22/09
Momento de cuidar da sua 
imagem. No relacionamento, 
hora de dar um passo mais sé-
rio.

Libra – 23/09 a 22/10
Mudanças e surpresas à vista. 
Tanto a paquera quanto a vida 
a dois ficam mais descontraí-
das.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Hora de cuidar melhor da saú-
de do corpo. A dois, aposte na 
sedução para animar a intimi-
dade. 

Sagitário – 22/11 a 21/12 
Acredite nos seus pontos for-
tes. O relacionamento estará 
perfeito, como você sempre 
sonhou.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Vale a pena redobrar a dedica-
ção em tudo o que faz. Chance 
de se envolver com um colega. 

Aquário – 21/01 a 19/02
Bom momento para resolver 
assunto antigo. Sucesso na 
conquista. A dois, muito ro-
mantismo.

Peixes – 20/02 a 20/03
A família estará ao seu lado 
no que for necessário. A dois, 
atenção ao ciúme e apego ex-
cessivo. 

Cinema

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 29

(?) Carioca,
criação

de Disney
(HQ)

Série de
dribles no

futebol
(bras.)

Problema
reparado
pelo en-
canador

Alimento
da abelha-

rainha

Barulho
de ex-
plosão

Concedida
(para a

caridade)

Criado de 
compa-

nhia

Objeto pa-
ra depilar
a sobran-

celha

"Sem (?)
nem

beira": na
miséria

Licença pa-
ra trabalhar
por conta
própria 

Castigo
sofrido
pelos

escravos

Palavra
ou gesto
de intimi-

dação

Traje de
luxo

(p. ext.)

Estado da
capital
Palmas
(sigla)

De + aí
(Gram.)

Acessório
para trans-

portar
cartas

(?)
Grimaldi,
atriz bra-

sileira

Aquele
que não

ouve

Interjeição
de incen-

tivo a
montarias

Telefone gratuito
para uso de

consumidores 
Suporte de ataduras

Divisão do
baralho
Na (?): 
à força

Dois tipos de vaso
sanguíneo

Parte do boné que
protege os olhos

A favor de;
em prol de
Ato de dar

à luz

Pico; 
cume

Item do
cadastro

Ocidental
(abrev.)
Cultiva

(a terra) 

Madeira
nobre

Dor de coto- 
velo (pop.)

Sufixo de
"cortesia"
É colocada

no anzol

Dizer o
nome de 

Fé
religiosa

O lugar 
desabitado

Atração
litorânea

"Eu (?)
amo": de-
claração

romântica

Scooby-(?),
cão da TV
Maluca;
insana

PNZ
VAZAMENTO

GELEIAREAL
IAPROLE
APEROBA

ISCAAIOD
EIRATOPO
AUTONOMIA

ERMOOCND
TEAMEAÇA
ECRENÇA

PRAIATOG
ITDOIDA

MALAPOSTAL
SURDOEIA

3/doo. 4/boom. 5/doada — naipe — praia. 10/mala postal.

A programação completa do 
Movie Arte Cinemas (L’América 
Shopping e Shopping Bento) e a 
programação do GNC Cinemas 
(Caxias do Sul), podem ser con-
feridas no site www.serranossa.
com.br.

Entre as principais atrações 
estão “A Fera”, “Thor: Amor e 
Trovão”, “Minions 2: A oigem 

de Gru”, “Elvis”, “Papai é Pop” - 
filme nacional - e “DC Liga dos 
Superpets”.

DICA DO SERRANOSSA
“O Telefone Preto” conta 

a história de um menino que é 
sequestrado por um serial killer 
e precisa escapar do cativeiro. A 
única ajuda que ele tem é de um 
velho telefone que não funciona.
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Dia Estadual do Patrimônio será celebrado com 
ações de acesso dos acervos do Museu do Imigrante

Cultura e História

No próximo sábado, 
20/08, o Museu irá 
atender até as 22h 
e trará contéudos 
especiais ao público

A secretaria de Cultura, atra-
vés do Museu do Imigrante prepa-
rou diversas atividades para cele-
brar o Dia Estadual do Patrimônio. 
As atividades serão voltadas ao 
acesso e comunicação dos acervos 
da instituição.

O Dia Estadual do Patrimônio 
Cultural tem promovido, diversas 
reflexões acerca da importância 
da valorização do patrimônio cul-
tural regional, especialmente no 
reconhecimento da riqueza da di-
versidade cultural do Rio Grande 
do Sul. As comemorações do Dia 
Estadual do Patrimônio Cultural fa-
zem referência ao Dia Nacional do 
Patrimônio Cultural, celebrado em 
17 de agosto.

Dessa forma, o Museu do Imi-
grante irá disponibilizar alguns 
documentos manuscritos da Igre-
ja Metodista, e para considerar os 
acervos imateriais, será divulgado 
o vídeo com trechos da última edi-
ção do Café com Memória em Tuiu-
ty. Além disso, a equipe disponibi-
lizará um Roteiro Virtual Cultural 
sobre o distrito, elaborado através 
do Google maps, que possibilita aos 
públicos conhecer a região através 
da marcação de pontos de referên-
cia histórica do local.

No próximo sábado, 20/08, o 

Museu estenderá seu horário de 
visitação até as 22 horas, para pro-
porcionar acesso a outros públicos 
não contemplados nos horários ofi-
ciais da instituição.

“Todos os anos a equipe do 
Museu do Imigrante promove ati-
vidades de sensibilização e de edu-
cação patrimonial, promovendo a 
preservação, a proteção, a valoriza-
ção e a salvaguarda do patrimônio 
cultural material e imaterial. Neste 
ano as ações envolvem a busca por 
aproximar a comunidade desse 
patrimônio da cidade”, destaca o 
secretário Evandro Soares.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL
Dia 20 de agosto
Acervos em movimento — 

Atividade que integra o Programa 
de Acervos do Museu do Imigrante 
com o objetivo de comunicar, dis-
ponibilizar e democratizar o aces-
so às informações históricas das 
diferentes coleções da instituição. 
A primeira atividade consiste na 
divulgação do audiovisual da úl-
tima edição do Café com Memória 
com o tema “Histórias e Memórias 

de Tuiuty”.  A publicação ocorrerá 
no dia 20 de agosto a partir das 
13h30 no canal de YouTube da 
instituição.

Museu de portas abertas — 
Visando ampliar o acesso da co-
munidade ao Museu do Imigrante 
a visita será estendida até as 22h.

Dia 21 de agosto 
A segunda atividade diz res-

peito à digitalização e disponibili-
zação de uma parte da coleção da 
Igreja Metodista de Bento Gonçal-
ves, especialmente, os registros de 
nascimentos, óbitos e casamentos 
ocorridos na região. Os documen-
tos serão publicados, no dia 21 de 
agosto, a partir das 13h30, na pla-
taforma digital Tainacan do Museu.

Roteiro virtual cultural — 
Dando continuidade ao Programa 
Laços Patrimoniais, a equipe da 
instituição disponibilizará mais 
um roteiro virtual cultural, agora, 
sobre o distrito de Tuiuty. A ideia 
é proporcionar uma visita virtual 
ao distrito por meio de um mapea-
mento realizado através do Google 
maps, com a identificação de algu-
mas edificações históricas e seus 

valores culturais. O visitante pode-
rá deixar comentários e incluir fo-
tos, criando um espaço de trocas e 
diálogo com a comunidade.  O link 
será comunicado nas redes sociais 
da instituição, no dia 21 de agosto, 
a partir das 9h.

De acordo com a museóloga 
Deise Formolo, essa é uma opor-
tunidade das pessoas conhecerem 
e curtirem o espaço do museu. “O 
Dia Estadual do Patrimônio é uma 
data importante para se pensar a 
importância e atuação do campo 
da cultura como um todo, pois, os 
patrimônios se convertem nessas 
memórias, lembranças, símbolos 
das ações as pessoas, assim, toda 
a transformação social pode ser 
oriunda de um patrimônio ou mes-
mo evocar um patrimônio e multi-
plicidades de narrativas e histórias 
fortalecem a diversidade social, 
nesse sentido, o Museu do Imigran-
te sempre participa desse evento 
com atividades que busquem apre-
sentar , comunicar e problematizar 
seus acervos, além de proporcio-
nar um espaço de encontro próxi-
mo com seus públicos.”

Definidas as equipes que irão disputar 
a final do Colonial de Futsal 2022

Esporte

Jogos de volta das 
semifinais foram 
realizados na noite de 
sexta-feira, 12/08

Lucas Marques
Mais um Colonial de Futsal 

está chegando à sua final e na 
próxima sexta-feira, 19/08, se-
rão realizadas as partidas de ida 
das finais da Categoria Livre e 
Veterano. Os finalistas da Vete-
rano serão as equipes Paulina e 
Faria Lemos. Já na Livre, vai ser 
Paulina contra São Pedro.

Nos Veteranos, a Paulina 
venceu novamente o Tuiuty por 
1 a 0 e o Faria Lemos venceu a 

Eulália por 5 a 1. Na Livre, o São 
Pedro garantiu a vaga depois de 
empatar em 0 a 0 com Verissimo. 
A Paulina levou a vaga após ven-
cer no tempo normal a Eulália 
por 3 a 1. Com esse resultado, a 
decisão foi para os penâltis, aca-
bando em 4 a 2 para a Paulina.

A grande final será também 
disputada em jogos de ida e vol-
ta, nas próximas duas sextas, 19 
e 26, ambas em Faria Lemos, 
com início às 20h.

A competição tem a orga-
nização da Liga Colonial de Fu-
tebol da cidade de Bento Gon-
çalves e conta com o apoio da 
prefeitura municipal de Bento, 
através da Secretaria de Espor-
tes e Desenvolvimento Social.

Felipe Gentilini

Liga Colonial

Museu do Imigrante de Bento recebe exposição “Giba Giba, o Guardião do Sopapo”
A mostra traz um vasto 
conteúdo histórico de 
um artista negro que 
por 60 anos resgatou, 
promoveu e tocou 
o sopapo, tambor 
genuinamente gaúcho

Desde o início desta semana, 
Bento Gonçalves recebe a exposi-
ção “Giba Giba, O Guardião do So-
papo”. A mostra, que é itinerante, 
ocorre no Museu do Imigrante, e é 
realizada em parceria com o Museu 
Julio de Castilhos, instituição da se-
cretaria de Estado da Cultura, em 

co-realização com a MS2 Produtora 
de Sandra Narcizo.

A exposição apresenta uma 
panorâmica dos 73 anos de vida do 
artista Giba Giba, por meio de fotos 
de família, objetos de uso em suas 
rotinas pessoais, objetos cênicos 
e figurinos de apresentações. Há 
também fotos do festival que rein-
troduziu o sopapo na cultura gaú-
cha - o CABOBU, além do sopapo 
do Giba Giba e um vídeo do filho 
do músico, Eduardo Nascimento, 
tocando o instrumento, entre ou-
tros elementos museográficos que 
apresentam a história e o pensa-
mento deste protagonista afro gaú-
cho, agraciado pelo Prêmio Açoria-

nos de Música de 1993.
De acordo com sua idealizado-

ra, Sandra Narcizo, Giba Giba é uma 
personalidade negra que por 60 
anos resgatou, promoveu e tocou 
o sopapo, tambor genuinamente 
gaúcho, que é hoje considerado 
Patrimônio Imaterial da Cidade de 
Pelotas. Giba Giba deixou um vas-
to legado, na arte e na história, ao 
resgatar a importância cultural do 
instrumento, culminando no festi-
val CABOBU.

A historiadora e colaboradora 
do Museu do Imigrante Angela Ma-
rini destaca que a mostra tem uma 
relevância e riqueza histórica mui-
to grandes. “O Museu do Imigrante 

Fotos: Felipe Gentilini

Ícone da música

fica muito feliz em receber essa 
exposição, por que, além de firmar 
parcerias com outras instituições 
de memória, traz uma exposição 
que fala sobre a vida e a trajetória 
de um artista gaúcho negro. O tra-
balho do Giba Giba é tão significati-
vo para o cenário cultural que ele é 
considerado o guardião do sopapo, 
que é muito relevante principal-
mente pra cultura afro-gaúcha”, 
afirma.

A exposição estará aberta para 
o público até o dia 09 de setembro. 
Os dias e horários para visitação 
são de terça a sexta-feira, das 8h às 
17h e sábados das 08h às 12h e das 
13h às 17h. A entrada é gratuita.

CNPJ 47.405.776/0001-55 | Valor pago por inserção R$ 1.900
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Sexta-feira, 

19 de agosto de 2022

Previsão do tempo

20/08
-1º
17º

Dia de sol, com geada ao 
amanhecer e algumas nuvens à 

tarde. Noite de céu limpo.

19/08
0º
12º

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

21/08
3º
19º

Tempo ensolarado, com geada 
ao amanhecer. Noite de céu 

limpo.

Dia de sol, com geada ao 
amanhecer. As nuvens aumentam 

no decorrer da tarde.

História
Museu do Imigrante celebra Dia Estadual do 
Patrimônio com programação especial

Cultura | 15

Inscrições para a 6ª JtchêJ da Diocese de 
Caxias do Sul seguem até o dia 23/08
Setor Juventude 
pretende reunir mais 
de 600 jovens das 74 
paróquias e mais de 
140 grupos juvenis no 
sábado, 27 de agosto, 
em Garibaldi

O Setor Juventude da Diocese 
de Caxias do Sul segue com as ins-
crições abertas, até terça-feira, 23 
de agosto, para a 6ª Jornada Dioce-
sana da Juventude, a JTchêJ. A ativi-
dade acontece no sábado, dia 27, na 
comunidade Nossa Senhora Apare-
cida, do bairro Cairú, em Garibaldi.

A organização pretende reunir 
mais de 600 jovens das 74 paró-
quias e mais de 140 grupos juvenis 
no evento que terá momentos de 
animação, formação, caminhada, 
oração e agito ao som de um DJ ca-
tólico pelas ruas centrais da cidade. 
A JTchêJ terá início às 13h30min e 
segue até as 20h, quando acontece 
o anúncio da cidade-sede da Jorna-
da em 2023.

Ao longo do evento, os jovens 
serão convidados a participarem 
das “catequeses” que são momen-

Jornada da fé

tos formativos e de reflexão. Neste 
ano, os temas escolhidos tratam 
da saúde mental e do autocuidado, 
além de espiritualidade e projeto 
de vida. A descontração ficará por 
conta de oficinas de dança, que 
unem a expressão corporal e a fé, 
de comunicação e também algumas 
tarefas de gincana. Espaços para 
cultivar a oração pessoal e comuni-
tária também fazem parte da dinâ-
mica da JTchêJ. Estão programados 
momentos de adoração ao Santís-
simo Sacramento, isto é, Jesus na 
Eucaristia, além de um momento 
mariano e a celebração da Missa.

As inscrições para a Jorna-
da custam R$ 15,00 e incluem a 
entrada no evento, o lanche e al-
gunsbrindes preparados pela or-
ganização. Para se inscrever, basta  
acessar no link: https://bit.ly/

InscricoesJTcheJ2022. A Comu-
nidade Nossa Senhora Aparecida, 
do bairro Cairú, fica na Rua Sete de 
Setembro, nº 100.

A Jornada Diocesana da Juven-
tude é celebrada mundialmente, 
em cada uma das dioceses da Igreja 
e faz parte do processo de prepara-
ção para a Jornada Mundial da Ju-
ventude que ocorre a cada dois ou 
três anos. A próxima será em 2023, 
em Lisboa, capital de Portugal.

Em nível Diocesano, a coorde-
nação do Setor Juventude de cada 
Diocese é quem organiza a celebra-
ção dessa Jornada, com o objetivo 
de integrar todos os movimentos, 
grupos e pastorais existentes. A 
proposta das Jornadas, começou 
com São João Paulo II, em 1985, e 
atualmente conta com a atenção e 
carinho do Papa Francisco.

Diocese de Caxias do Sul

O fenômeno k-pop e a união de grupo 
da Serra na celebração da cultura
O grupo KBOOM 
existe desde 2012 e 
desde lá as integrantes 
mantêm o amor pelo 
k-pop e seus ‘idols’

Lucas Marques
Nos últimos anos, um gêne-

ro musical tem ganhado espaço e 
conquistado os mais variados pú-
blicos, fazendo com que cantores 
e grupos virem uma verdadeira 
febre mundial. O korean pop, ou 
k-pop, a música popular da Coreia 
do Sul, é uma união de diversos es-
tilos musicais, formando um estilo 
único com elementos coreanos e 
exteriores. E o k-pop também pode 
ser considerado uma indústria. São 
necessários anos de treinamen-
to e preparo, sempre buscando a 
perfeição na voz, nas músicas, nas 
coreografias e todo restante do 
“pacote estrela k-pop”. 

E é o k-pop que une gurias de 
Bento Gonçalves e Farroupilha no 
grupo KBOOM,  grupo de dança que 
realiza performances em feiras e 
encontros de amantes da cultura 
oriental, mas que, além de tudo, 
compartilha o amor pela música e 
estilo coreano. Danielle, ou Cookie 

Pop da Coreia do Sul

(nome de performer), uma das in-
tegrantes do grupo, explica que a 
ideia surgiu de forma despretensio-
sa em 2012, na escola. Atualmente, 
a equipe foca no que mais importa. 
“Hoje conta com oito integrantes 
que buscam no grupo uma manei-
ra de se divertirem fazendo o que 
gostam, com quem gostam, fazendo 
performances que englobam músi-
cas de grupos masculinos e femini-
nos, buscando sempre aperfeiçoar 
nossas habilidades, além de experi-
mentar novos estilos de dança sem-
pre”, disse a jovem.

De acordo com Dyessika, ou 
apenas Sika, outra integrante, o 
k-pop entrou na sua vida aos 13 
anos, quando ficou encantada por 
todas aquelas possibilidades do 
gênero, o que não se limitava a 
música. “O gênero k-pop transpor-
ta uma bagagem cultural enorme 
para quem se dá a chance de apre-
ciar sem preconceitos”, explica.

A participante Mariana, ou 
Nezumi, destaca que participar do 
KBOOM e realizar as danças em 
grupo passa o sentimento de reali-
zação, mesmo o processo exigindo 
grande dedicação. “O processo às 
vezes é cansativo, mas não deixa de 
ser divertido e poder ver o resulta-
do final do nosso esforço é muito 
satisfatório”, comenta.

Para a Stephany, ou Phany, 
é meio estranho ver o k-pop do-
minando o mundo, sendo que 
até algum tempo o gênero e seus 
artistas sofriam preconceito. “É 
muito louco ver que anos atrás 
muitos faziam piadas ou até 
bullying por alguém gostar des-
se gênero musical, mas que hoje, 
mesmo ainda existindo esse 
pré-conceito com o gênero, é 
muito bom ver que ele vem cres-
cendo cada vez mais e trazendo 
experiências boas para quem se 
interessa na cultura asiática.”
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