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Dificuldade para trabalhar
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Além de não haver espaços específicos para esse transporte, locais estratégicos de embarque e 
desembarque no município possuem sinalização que impede parada dos motoristas, como em 
frente ao Shopping Bento, onde foi instalado um abrigo de ônibus

Diogo Zanetti

Novela da nova sede
Pais se indignam 
com interrupção de 
transporte à APAE
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Motoristas de aplicativos 
cobram espaços adequados 
para embarque e desembarque

Novo decreto
Médicos 
explicam 

razões que 
levaram 

ao fim da 
obrigação
do uso de 

máscara 
para 

crianças 

Dobro do valor

Bate-boca 

Estudantes universitários 
denunciam aumento da 
passagem a Caxias
Preço saltou de R$ 22 para R$ 42 ida e volta. 
Associação dos Universitários justifica reajuste 
pelo aumento do combustível e pela baixa 
demanda de alunos neste semestre

Vereadores e 
comunidade discutem 
em sessão na Câmara
Além de embates por conta de CPI, 
parlamentares trocaram farpas por supostas 
intenções políticas em rejeição a pedido de 
licença remunerada

Política| 9 

Segundo prefeitura, medida provisória visa 
a uma adequação à legislação e não atinge 
alunos do ensino regular da associação

Saúde | 2
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Andreia de Deus

Novo decreto

Eduarda Bucco
Com base na adoção de novas 

medidas relativas à pandemia no 
Rio Grande do Sul, a prefeitura 
de Bento Gonçalves publicou na 
segunda-feira, 28/02, o decreto 
11.138/2022, que flexibiliza a 
utilização de máscara de prote-
ção para o público infantil. A par-
tir dele, o uso do equipamento 
para menores de 12 anos deixa 
de ser considerado protocolo 
obrigatório.

De acordo com o documento, 
não é recomendado o uso da más-
cara para menores de dois anos; 
para menores de seis anos é desa-
conselhado; entre seis e 11 anos é 
recomendado (não obrigatório); e 
a partir de 12 anos é obrigatório. 
A medida segue as recomendações 

Médicos de Bento explicam motivos que levaram 
à flexibilização do uso de máscara em crianças
Entre os argumentos 
sustentados por 
estudos mundo 
afora, profissionais 
falam sobre a menor 
capacidade de 
disseminação do 
vírus pelo público 
infantil e os problemas 
cognitivos, sociais e 
psicológicos que a 
máscara pode provocar

da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), e tem como embasamento 
pontos como o avanço da vacina-
ção no público infantil e a dificul-
dade de manuseio da máscara en-
tre as crianças. “A gente sabe que 
crianças menores têm dificuldade 
de fazer a utilização correta da 
máscara, então acaba tendo uma 
não efetividade do uso nessa faixa 
etária”, comenta a secretária muni-
cipal de Saúde, Tatiane Fiorio. 

Mas conforme o médico otor-
rinolaringologista Jaime Arrarte, 
os estudos que levaram à adoção 
da não exigência do uso de más-
caras em crianças vão além da 
dificuldade de manuseio. Entre 
eles está a constatação de que o 
público infantil tem menor poten-
cial de transmissibilidade do vírus. 
“O que se viu nesses dois anos de 
pandemia, é que as crianças não 
parecem ser reservatórios natu-
rais para o vírus. Elas têm menos 

receptores de ligação na membra-
na celular para o Sarscov-2, quan-
do comparadas a adolescentes e 
adultos. Além disso, boa parte dos 
adultos atualmente está vacinada”, 
analisa o médico. 

Outro argumento ressaltado 
pelo profissional diz respeito aos 
malefícios no desenvolvimento 
das crianças. “Já estão aparecen-
do fortes evidências de problemas 
cognitivos, sociais e psicológicos 
do seu uso”, comenta. 

A fala é complementada pela 
médica geriatra e paliativista do 
município, Tamara Zaro Chiele, 
que também é membro do grupo 
“Lugar de Criança é na Escola RS”. 
“As crianças da pandemia estão 
apresentando déficit de cognição, 
de expressão e menor número de 
palavras faladas”, revela. “Minha 
opinião como médica é que não 
existe benefício algum em crian-
ças usarem máscara. Nenhum de 

saúde. E muitos malefícios se con-
siderarmos questões psicológicas, 
educacionais e de desenvolvimen-
to”, sustenta. 

Em um estudo da Brown Uni-
versity, publicado em novembro 
do ano passado, foi analisado o de-
senvolvimento cognitivo do públi-
co infantil durante a pandemia. O 
relatório apontou que houve uma 
queda de 23% nas pontuações que 
medem os quocientes de inteli-
gência das crianças desde o início 
da pandemia. O estudo também 
encontrou quedas semelhantes no 
mesmo período em relação ao de-
senvolvimento da capacidade de 
comunicação das crianças, tanto 
verbalmente quanto por meio de 
sugestões faciais sutis.

“Antes de ser médica, eu sou 
mãe. Cansada. Exausta com esta 
hipocrisia esquizofrênica da nossa 
sociedade. Carnaval sem máscara, 
festas em casas noturnas na cida-
de toda a semana, também sem 
máscaras. Estou tentando resgatar 
os direitos individuais dos meus 
filhos, que até o momento são os 
maiores prejudicados, assim como 
das demais crianças do planeta”, 
desabafa Tamara. 

Para o médico Jaime Arrarte, 
as máscaras devem ser utilizadas 
em situações específicas, como 
em crianças com sintomas gripais, 
“para as quais a melhor orienta-
ção seria que ficassem em casa até 
melhorarem, estratégia que já era 
utilizada na era pré-pandemia da 
COVID-19”, finaliza.

Tacchimed cria 
ambulatório para 
atendimento pós-Covid

Novidade

O plano de saúde Tacchimed 
ampliou os serviços relacionados 
aos pacientes com diagnóstico 
positivo para COVID-19. Além da 
manutenção do telemonitoramen-
to de pacientes com sintomas leves 
da doença, o plano de saúde ago-
ra criou o ambulatório pós-Covid, 
voltado a pessoas que necessitam 
melhorar a qualidade de vida após 
o enfrentamento da doença. 

O ambulatório pós-Covid é 
formado por uma equipe multi-
profissional, incluindo médicos, 
fisioterapeutas, nutricionistas e 
psicólogos. A intenção é oferecer 
tratamento capaz de diminuir ou 
eliminar as sequelas causadas pela 
doença. 

Após uma avaliação clínica, é 
elaborado um protocolo assisten-
cial especialmente para cada caso, 
a partir do qual a equipe multidis-
ciplinar é acionada. Se necessário, 
é realizada a reabilitação cardior-
respiratória, promovendo assim a 
melhora da qualidade de vida do 
paciente de modo global.

O ambulatório pós-Covid ain-
da realiza testes iniciais e na alta 
dos pacientes para poder mensu-
rar o impacto do tratamento no 
dia a dia de cada um. Localizado 
no Prevenire do L’América Shop-
ping, o serviço está acompanhan-
do diversos pacientes, que rece-
bem assistência multidisciplinar e 
acompanhamento clínico.

Unidades de saúde estarão 
abertas no sábado para 
vacinação em Bento

Contra COVID-19

No sábado, 05/03, as uni-
dades de saúde vacinadoras de 
Bento Gonçalves estarão aber-
tas para a imunização contra a 
COVID-19. Nas unidades Maria 
Goretti, Eucaliptos, Licorsul, 
Aparecida, Zona Sul (bairro Bo-
tafogo), Progresso II e Concei-
ção serão realizadas primeira, 

segunda e dose de reforço.
Já as unidades Central, Cen-

tro de Referência Materno In-
fantil e Zatt estarão abertas ex-
clusivamente para imunização 
de crianças na faixa etária dos 
05 até os 11 anos.

A vacinação será realizada 
das 8h às 14h.

Arquivo pessoal

Médico Jaime Arrarte Médica Tamara Zaro Chiele
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Com receio de desabamento, família pede 
auxílio para encontrar novo lugar para morar
Maria de Lurdes Batista 
Aires, de 66 anos, teme 
pela segurança do filho, 
Claiton, e de seus cinco 
animais de estimação 
em residência antiga 
no bairro Progresso. 
Aposentada paga até 
R$ 600 por aluguel

Em busca de aluguel

Eduarda Bucco
Bento Gonçalves já foi atingida 

por dois episódios de fortes chuvas 
apenas neste início de 2022. Acom-
panhadas de ventania, as chuvas 
causaram estragos em residên-
cias, empresas e em vias públicas. 
Felizmente, não houve registro de 
feridos. Mesmo assim, a situação 
preocupa quem reside em locais 
perigosos ou em construções pou-
co estruturadas. É o caso da apo-
sentada Maria de Lurdes Batista 
Aires, de 66 anos. Conhecida pelo 
apelido de Adriana – nome recebi-
do em sua infância por ser parecida 
com uma atriz da época –, a idosa 
reside em uma casa no bairro Pro-
gresso com o filho especial Claiton 
e com cinco animais de estimação 
– quatro cães adotados e uma ca-
turrita.

A residência alugada pela 
aposentada foi a única encontrada 
em Bento Gonçalves que aceitou 
abrigar a família e os animais por 
um valor acessível. Entretanto, o 
receio de desabamento preocupa 

Adriana. “Toda vez que chove for-
te, eu levo meu filho e meus bichos 
para o porão da casa, onde sei que é 
mais seguro. Da última vez, vi que a 
casa balançou bastante. Achei que 
perderia tudo”, relata.

A casa antiga possui uma sé-
rie de avarias, que precisam ser 
contornadas com panos, pedaços 
de madeira e outras técnicas im-
provisadas para evitar a entrada 
de vento e água. “Minha casa está 
em péssima situação”, lamenta a 
aposentada.

A família é auxiliada pela Asso-
ciação Anjos Unidos por conta da 
saúde de Claiton, de 36 anos. O fi-
lho especial sofre de esquizofrenia 
e confusão mental desde criança e 
precisa de cuidados 24 horas por 
dia. Por meio da associação, a re-
dação do SERRANOSSA conheceu 
a história da família, que hoje pede 
auxílio para encontrar uma resi-
dência em melhores condições. “Eu 
posso pagar até R$ 600 por mês de 
aluguel. Mas precisa ser uma casa 
que aceite meus bichinhos e que 

seja cercada para a proteção deles”, 
especifica. “Meus bichinhos são 
comportados e pagamos sempre 
nos dias certinhos. A pessoa [que 
alugar a casa] não vai se arrepen-
der”, declara Adriana.

A aposentada vive em Bento 
Gonçalves há 50 anos e já trabalhou 
como diarista, empregada domésti-
ca e cuidadora de idosos. Hoje, sem 
poder trabalhar e sem nenhum fa-
miliar na cidade além de seu filho, 
Adriana conta com ajuda de pesso-
as queridas da comunidade, como 
voluntários da Associação Anjos 
Unidos. “Sou natural de Santa Ma-
ria. O pai do meu filho faleceu faz 
três anos. Já não estávamos mais 
juntos, mas ele sempre ajudou a 
gente. Hoje somos somente nós 
dois e nossos bichinhos”, conta.

Além da preocupação com a 
qualidade de vida do filho, Adriana 
decidiu pedir ajuda para encon-
trar uma nova casa pensando na 
segurança dos animais. “Eles são 
tudo na minha vida e na do Clai-
ton, não sabemos viver sem eles. 
Se tivermos que morar em um pé 
de árvore, eles vão junto”, afirma. 
“Precisamos ter mais amor, carinho 
e afeto pelos animais e pelas pes-
soas. Minha esperança no mundo é 
essa”, reflete Adriana.

Quem quiser ajudar a apo-
sentada pode entrar em con-
tato com a Associação Anjos 
Unidos pelos telefones (54) 
3052-0815/ (54) 99928-4452 
ou pelo e-mail anjosunidos@an-
josunidos.com.br. O horário de 
atendimento da associação é das 
13h30 às 16h30.

Eduarda Bucco

FAÇA SUAS COMPRAS PELO
WHATSAPP -       99624.2933

Rua Marques de Souza, 492
Bairro São Francisco, BG

@carboneramercado
Supermercado Carbonera

OFERTAS VÁLIDAS PARA 04/03/2022.

SUPER
OFERTAS

IM
A

G
EN

S
 IL

U
S

TR
AT

IV
A

S

und.
R$14,99

ARROZ PARBOILIZADO 
BLUE SOFT 5KG

und.
R$1,15

MOLHO DE TOMATE 
PENEIRADO 
FUGINI 300G

FILÉ DE TILÁPIA S/ PELE 
LEGOUR PACOTE 400G

15, und.
R$

89

FILÉ MINGNON 
CONGELADO PEÇA INTEIRA

69, kg
R$

90

und.
R$2,25

CREME DE LEITE
ITALAC 200G 

und.
R$ 4,29

AÇÚCAR REFINADO 
DA BARRA 1KG

und.
R$0,99

SUCO EM PÓ 
TRINK

und.
R$0,99

GELATINA 
APTI 35G

AGULHA COM OSSO

24, kg
R$

90

COSTELA MINGA
*A PARTIR DE 2KG PAGUE

19, kg
R$

90

15,

CHULETA

34, kg
R$

90

CARNE MOÍDA 
DE SEGUNDA

24, kg
R$

50
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Eduarda Bucco
Nesta terça-feira, 01/03, após 

a realocação do abrigo para táxis 
na rua Marechal Deodoro, em fren-
te ao Shopping Bento Gonçalves, 
no Centro, motoristas de aplica-
tivo entraram em contato com o 
jornal SERRANOSSA para relatar 
uma situação que vem causando 
transtorno à categoria. Isso por-
que, junto à estrutura foi instalada 
uma placa indicando ser proibido o 
estacionamento e a parada de veí-
culos no local, com exceção de ôni-
bus. “Para trás é tudo amarelo, em 
frente à igreja e à Caixa [Econômi-
ca Federal] também não pode pa-
rar. Temos que mandar mensagem 
para os passageiros nos esperarem 

Demanda antiga
Motoristas de aplicativo de Bento reivindicam espaços 
adequados para embarque e desembarque
Com o novo abrigo 
de táxi instalado em 
frente ao Shopping 
Bento, mais um local 
comumente utilizado 
para embarque e 
desembarque de 
passageiros passou 
a ser proibido pela 
prefeitura. “Eles 
não dão condições 
para o motorista 
trabalhar”, desabafa 
um profissional

na Júlio de Castilhos ou outra rua 
onde possamos parar”, relata um 
profissional. “Estão fazendo pouco 
dos motoristas”, complementa. 

A proibição de parada no lo-
cal traz novamente à tona uma 
demanda antiga da classe: a sina-
lização de locais específicos para 
embarque e desembarque. Ainda 
no governo de Guilherme Pasin, 
ex-prefeito do município, o sócio-
-operador do Garupa Bento Gon-
çalves, Airton Deon, recorda que 
foi feita a promessa da instalação 
de duas placas, uma em frente ao 
Shopping Bento e outra em frente 
ao L’América Shopping. “Na épo-
ca nos informaram que estava 
tudo certo, que o espaço já havia 
sido escolhido e as placas já esta-
riam sendo confeccionadas. Mas 
nada foi feito”, conta. “Neste novo 
governo conversamos com o ex-
-secretário [de Gestão Integrada e 
Mobilidade Urbana] Marcos Bar-
bosa que também nos afirmou que 
já havia sido feita licitação para 
elaboração das placas, mas que a 
empresa vencedora não ia conse-
guir entregar por conta do valor”, 
complementa Deon. 

O sócio-operador do Garupa 
conta que até mesmo empresas 
da cidade teriam protocolado pe-
didos na prefeitura para idealizar 
a instalação das placas, o que tam-
bém parece não ter surtido efeito. 
“Há uma má vontade por parte 
da prefeitura. Eles exigem cadas-
tro e nós nos comprometemos a 
orientar os motoristas. Todos que 
chegam para trabalhar no Garupa 

são orientados a se cadastrarem na 
prefeitura e pagarem a taxa devi-
da. Mas eles me perguntam: ‘o que 
ganhamos em troca?’. E realmente, 
não há contrapartida. Não estamos 
pedindo nada demais”, lamenta. 

Conforme Deon, a simples ins-
talação dessas placas facilitaria o 
trabalho dos motoristas e a presta-
ção de serviço para os passageiros, 
principalmente se tratando de uma 
cidade turística. E o valor para con-
fecção do material não é tido como 
problema. “Eu pago a placa, é só 
autorizar a instalação”, declara. 

Questionada sobre o assunto, 
a prefeitura alega que não há uma 
legislação “específica para essa 
atividade, devendo os veículos 
de aplicativos fazer o embarque e 
desembarque de seus passageiros 
nas vagas disponíveis, faixas bran-
cas ou azul”. Em relação a projetos 
ou estudos sobre a instalação de 
locais específicos e sinalizados 
para o embarque e desembarque, a 

administração pública não respon-
deu sobre o assunto. 

Mudanças na lei
O transporte por aplicativos 

foi regulamentado em Bento Gon-
çalves por meio da lei municipal N° 
6.280, de setembro de 2017. Entre-
tanto, nesta terça-feira, 01/03, o 
vereador e presidente da Câmara 
de Vereadores Rafael Pasqualotto 
(PP) protocolou um projeto visan-
do à alteração de alguns artigos da 
lei. Entre as mudanças propostas 
está a exclusão da restrição do ser-
viço de transporte privado apenas 
a aplicativos; a não exigência do 
registro dos aplicativos na Segi-
mu; a possibilidade do pagamento 
da corrida em espécie ou depósito 
previamente acordado entre o mo-
torista e o usuário; necessidade de 
registro em EAR (Exerce Atividade 
Remunerada) na CNH; fim da exi-
gência da residência dos motoris-
tas em Bento Gonçalves, entre ou-
tros pontos. 

Conforme a justificativa do 
projeto, o intuito é “garantir maior 
liberdade econômica ao desburo-
cratizar o processo de solicitação 
do serviço de transporte motori-
zado privado de passageiros ex-
clusivamente por aplicativos como 
não mais restrito às operadoras de 
tecnologia responsáveis por sua 
disponibilização por caracterizar-
-se uma medida excludente pelo 
fato de haver pessoas familiariza-
das apenas com as funções primá-
rias do dispositivo móvel. Outras 
não possuem internet em seus 
dispositivos, somente por meio de 
telefonema”. O documento também 
frisa a mudança que visa facilitar o 
pagamento, podendo ser feito em 
espécie ou depósito previamente 
acordado entre o passageiro e o 
condutor. “Dessa forma, possibili-
ta-se a expansão de mercado, com 
crescimento do setor de transpor-
te remunerado com a conquista 
de novos e potenciais usuários ao 
abranger maior quantidade de pes-
soas de maneira irrestrita a essas 
plataformas”, complementa o par-
lamentar no projeto.

Entretanto, nenhuma das 
mudanças diz respeito à in-
dicação de locais específicos 
para embarque e desembarque 
de passageiros, o que continua 
sendo a principal demanda 
atual da classe.  Inclusive, a lei 
municipal especifica a proibição 
da utilização de abrigos de táxi 
para embarque e desembarque 
de passageiros de transporte 
por aplicativo. 

Morre aos 
83 anos o 
empresário 
Jovino Demari

Luto

Morreu no último sábado, 
26/02, aos 83 anos, o empresá-
rio Jovino Demari. Bastante atu-
ante em ações sociais no muni-
cípio, ele fez parte da diretoria 
do Patronato e da Associação 
Bento-gonçalvense de Convi-
vência e Apoio à Infância e Ju-
ventude (ABRAÇAÍ) e da presi-
dência de entidades como CDL e 
Sindilojas. Atualmente era inte-
grante do conselho da entidade. 
O sepultamento aconteceu no 
domingo, 27/02, no Cemitério 
Público Municipal.

A ABRAÇAÍ emitiu nota de 
pesar. “Nossa solidariedade à 
família. Ficam o exemplo, a hu-
mildade e a preocupação com o 
próximo. Certamente, deixaste 
um grande legado a todos nós”, 
finaliza a nota.

Arquivo pessoal

Diogo Zanetti
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Eduarda Bucco
O ano letivo em instituições 

de Ensino Básico, Superior e Téc-
nico foi retomado inteiramente na 
modalidade presencial neste pri-
meiro semestre de 2022. Mesmo 
assim, a volta à normalidade ainda 
parece distante. Além de algumas 
restrições referentes à pandemia, 
no Ensino Superior alguns univer-
sitários de Bento Gonçalves estão 
precisando lidar com outra situa-
ção atípica: o aumento exorbitante 
no valor das passagens até Caxias 
do Sul. O transporte oferecido pela 
Associação dos Universitários da 
Região Metropolitana da Serra 
(AURMS), por meio da empresa 
Santo Antônio, subiu de R$ 22,00 
antes da pandemia para R$ 42,00, 
ida e volta. O transporte é destina-
do a estudantes da Universidade 
de Caxias do Sul (UCS), Faculdade 
da Serra Gaúcha (FSG) e Uniftec. 

“Está muito acima do que 
costumávamos pagar. No semes-

Unsplash

Viagens para Caxias
Estudantes universitários denunciam aumento 
exorbitante de passagem de ônibus
O valor que era de 
R$ 22,00, ida e volta, 
para Caxias antes 
da pandemia passou 
para R$ 42,00 neste 
semestre. Associação 
dos universitários 
justifica reajuste por 
conta do aumento do 
combustível e da baixa 
quantidade de alunos

tre passado eles [a associação] 
chegaram a cobrar R$ 40,00, ida e 
volta, mas alegaram baixa quanti-
dade de alunos, porque somente 
a UCS tinha retornado de forma 
presencial. E os estudantes tam-
bém tinham a opção de continuar 
acompanhando as aulas de forma 
on-line. Tinha em torno de seis 
alunos por dia, então era compre-
ensível. Mas neste semestre não há 
esse problema”, comenta uma alu-
na de 25 anos. 

O transporte oferecido pela 
associação é o único disponível 
para o turno da manhã e da tarde. 
Isso porque as empresas privadas 
de transporte acabam oferecendo 
o serviço apenas à noite. “Então 
quem estuda durante o dia não 
tem outro jeito de ir até Caxias se 
não por meio da associação”, expli-
ca a estudante. 

O valor estipulado pela AURMS 
é de R$ 21 a ida e R$ 21 a volta de 
Caxias do Sul, pagos mensalmente 
através de boleto bancário. Com o 
dobro do preço, o orçamento men-
sal para quem utiliza o transporte 
quatro vezes na semana, por exem-
plo, chega a R$ 670. “Muitas disci-
plinas do meu curso são diurnas, 
então minha única opção é a asso-

ciação. Mas agora estou pensando 
em reduzir os dias de utilização, 
porque ficou muito pesado o va-
lor. E os universitários têm muitos 
outros gastos além do transporte”, 
argumenta a estudante. 

Conforme a AURMS, o reajuste 
tem relação ao período de cerca de 
dois anos em que a associação não 
realizou o transporte. “Nesse perí-
odo tivemos reajuste no combustí-
vel em mais de 50%”, argumentam. 
A associação ainda afirma que há 
uma baixa quantidade de alunos 
utilizando o transporte neste ano. 
“Temos, em média, dez alunos por 
horário realizado. Se esse número 
se elevar durante o ano, podemos 
rever o valor”, adianta. 

A equipe da AURMS ainda pede 
auxílio na divulgação do transporte 
para que haja um aumento na pro-
cura. O contato contratar o serviço 
ou obter mais informações é o (54) 
99113 6787, exclusivamente por 
meio do WhatsApp. 

Na última sessão da Câmara, 
no dia 02/03, o vereador José gava 
(PDT) anunciou o protocolo de um 
anteprojeto ao Poder Executivo, 
que propões a concessão de sub-
sídio de até 100% ao transporte 
universitário.

Com interrupção de transporte, pais buscam 
alternativas para levar seus filhos à APAE

Situação “provisória”

Eduarda Bucco
A falta de transporte e a difi-

culdade de acesso à APAE de Ben-
to Gonçalves têm sido motivos de 
críticas desde a inauguração da 
nova estrutura na rua Domênico 
Marini, no bairro Imigrante, em 
maio do ano passado. O espaço de 
2.500m² construídos, em uma área 
de 20.000m², possibilitou uma es-
trutura mais adequada, confortável 
e dinâmica para as mais de 200 
pessoas matriculadas em ensino 
regular, oficinas e atendimentos 
disponibilizados pela associação.

Entretanto, há quase um ano 
da inauguração da nova sede, os 
principais problemas apontados 
pelos pais de usuários ainda não 
foram resolvidos. Nas últimas se-
manas, a situação teria novamente 
se agravado com a interrupção do 
transporte gratuito fornecido pela 
prefeitura aos usuários de serviços 
como oficinas e atendimentos. De 
acordo com a secretaria municipal 
de Educação (SMED), a medida visa 
a uma adequação na legislação.

Em nota oficial, a prefeitura 
afirma que os alunos matriculados 
no ensino regular da APAE conti-
nuam recebendo normalmente o 
transporte fornecido pela SMED. Já 
a continuidade do transporte que 
leva os demais usuários da asso-
ciação depende, agora, de licitação. 
“Como os transportes têm diferen-
tes fins, um é educação (escola) e 
é pago com verbas da educação. O 
outro é para atendimentos e ofici-
nas e deve ser pago com dotação 
da SEDES [secretaria de Esportes 

e Desenvolvidos Social], por ser 
assistência”, afirmou a SMED em 
nota. “Nenhum usuário perderá 
transporte, somente estão sendo 
adequados conforme legislação, 
através de parceria da APAE com a 
prefeitura, pela Lei 13.019”.

A medida de readequação do 
serviço foi tomada pela adminis-
tração pública por recomendação 
do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE). Conforme parecer do TCE, 
não é possível utilizar verbas desti-
nadas à educação para outros fins, 
como é o caso do transporte para 
oficinas, terapias e demais ativida-
des ofertadas pela APAE. “Por isso o 
transporte continuará sendo ofer-
tado e pago pela prefeitura, porém 
através de parceria pela Lei 13.019, 
com rubrica da SEDES”, explica a 
secretária de Educação, Adriane 
Zorzi. Ainda conforme a prefeitura, 
a licitação já foi aberta, mas ainda 
é necessária toda a “tramitação in-
terna” do processo.

Diante da incerteza sobre 
quando o transporte será retoma-
do, pais de crianças especiais estão 
precisando encontrar alternativas 
para continuar levando seus filhos 
à associação. A mãe de um menino 
de sete anos revela ao SERRANOS-
SA que depende de carona para 
levar a criança para a fisioterapia 
nas sextas-feiras pela manhã. En-
tretanto, nem sempre consegue. “Aí 
preciso pagar um Uber, um táxi ou 
ir a pé, porque não é sempre que se 
tem dinheiro também”, lamenta.

Até mesmo aqueles que re-
sidem em locais mais próximos 

encontram dificuldade no desloca-
mento a pé devido à falta de aces-
sibilidade na estrada de ligação à 
APAE.  “Além de não ter transpor-
te, é ruim para as mães terem que 
carregar seus filhos de cadeira 
de rodas ou no colo. Também tem 
bastante mato ao redor da estrada 
de chão”, relata a mãe. “Lá [na nova 
sede] os atendimentos ficaram ma-
ravilhosos. O espaço é grande e tem 
mais profissionais. Só é ruim essa 
questão do transporte. Mas vou fa-
zer de tudo para meu filho não ficar 
sem os atendimentos, porque ele 
tem melhorado bastante desde que 
começou na APAE”, afirma.

Mesmo que o serviço tenha 
sido interrompido recentemente, 
muitas mães sequer sabiam que 
a prefeitura fornecia transporte 
gratuito. A mãe de uma criança de 
quatro anos com paralisia cerebral, 
por exemplo, conta que precisou 
interromper os atendimentos com 
fisioterapeuta e fonoaudióloga na 
APAE após a mudança de endere-
ço. “Eu levava ela duas vezes por 
semana quando era na Planalto, 
mas quando mudou de local, ficou 
inviável pra mim. Uma vez fui a pé 
e fiquei apavorada. Não tem acos-
tamento, a estrada é de chão e tem 
mata ao redor. Corremos o risco de 
sermos assaltadas ou mesmo atro-
peladas com as nossas crianças”, 
desabafa. Por conta disso, a mãe 
conta que conseguiu uma vaga para 
sua filha na  ADEF (Associação dos 
Deficientes Físicos), um local mais 
acessível e para o qual a prefeitura 
disponibiliza transporte.
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Divirta-se com o Jogo dos 7 erros e 
com as cruzadas na página 15.

Fimma Summit 
 Quem visitar as feiras move-
leiras Fimma e Movelsul, que 
ocorrerão em conjunto de 14 
a 17 de março no Parque de 
Eventos de Bento Gonçalves, 
terá a oportunidade parti-
cipar do  Fimma Summit. O 
evento terá cerca de 30 pa-
lestras gratuitas apresentadas 
por instituições e empresas 
que são referência em em-
preendedorismo – além de 
pitchs com startups. 

Mais de 100 mulheres deverão participar do evento organizado pelo Sin-
dilojas Jovem no dia 11 de março, alusivo ao Dia Internacional da Mulher. 
O ponto de encontro será no Bamboo Lounge, a partir das 19h, com a 
realização de desfile de moda e show acústico. Elas serão recepcionadas 
com welcome drink de espumante e pizza. Bebidas são a parte. Ingressos 
limitados estão à venda na entidade a R$ 50 para associadas e R$ 60 não 
associadas. Informações pelo telefone 3055.2030.O evento é uma tradição 
do Sindilojas Jovem que há anos promove esta noite especial, totalmente de-
dicada às mulheres. Este ano, a ação conta com a presença de Camile Erthal, 
estrategista de Imagem Pessoal e Embaixadora MID. A partir das 19h30min, 
haverá desfile de moda a cargo das lojas Maria Fulana, Carllize, Plus.com, 
Arioli Estivanin, Quorum e Lequarttiê. O evento tem o apoio do Sindilojas 
Regional Bento, Fecomércio RS, Sicredi Serrana, FISK, Vithall Treinamentos 
Bento e Jeunesse.

Dia da Mulher Sindilojas

 

A cada ano a procura por cílios bonitos e com volume vêm 
crescendo segundo a docente do Senac Bento Gonçalves, Alis-
sia Conti. “Cílios volumosos e alongados garantem um olhar 
mais marcante e elevam a autoestima. Além da praticidade e 
da sensação de estar sempre maquiada”, afirma a especialista. 

O volume e alongamento dos cílios podem ser obtidos por 
meio de duas técnicas: a extensão, que é um procedimento 
que proporciona volume, e o lash lifting, que curva e alonga os 
fios proporcionando o efeito “máscara de cílios”, uma vez que 
o resultado fica bem parecido. Alissia explica que a diferença 
entre a extensão e o lifting é a forma como é feito e o resultado 
obtido. “Na extensão, utilizam-se fios sintéticos acoplados em 
cada fio natural com uma cola específica para o procedimento 
e assim conseguimos mais volume. No lash fifting, com auxílio de produtos, usam-se os próprios fios 
da pessoa para curvar e alongar os cílios, finalizando com uma tintura própria e segura”.

Conforme Alissia, os tamanhos dos fios mais pedidos nos salões e estéticas são os de 8 a 
13 milímetros. “Porém, cada olho e cada fio precisam ser avaliados para escolhermos o mais 
adequado para cada cliente e não prejudicar a saúde ocular e dos fios. É muito importante a 
profissional ter esse cuidado e conversar com a cliente sobre”, destaca a docente.

O Senac Bento Gonçalves está com matrículas abertas para o curso de Lifting de cílios e extensão 
de cílios. Mais informações podem ser obtidas no site www.senacrs.com.br/senacbento ou pelo What-
sapp 54 9-9647-1436. A escola fica localizada na rua Saldanha Marinho, 820 – Centro.

Extensão e lifting de cílios: 
os “queridinhos” dos salões de beleza

Espaco Senac Bento Goncalves
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Edição 2020 movimentou Bamboo Lounge

Av. Saldanha Marinho | 435 | Ed. Solar | Sala 706
Centro I Bento Gonçalves |RS

ADVOGADAS:
SILVANE PIEGEL MILANI

OAB/RS 69.548 I 54 99927 8118
LETÍCIA ACCADROLI GAVIRACHI

OAB/RS 119.503 I 54 99601 0198

Áreas de atuação: Trabalhista I Previdenciário I Penal
Civil: Civil: Família – Inventários – Indenizatória
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Raquel Konrad
Os ânimos ficaram exaltados 

na sessão da Câmara de Vereado-
res desta quarta-feira, 02/03. Além 
da presença de representantes de 
ONGs, que na área destinada ao pú-
blico cobraram, por vezes aos gri-
tos, a instalação da CPI dos maus-
-tratos e do desmatamento, outro 
momento que gerou bate-boca foi 
a manifestação do vereador Paulo 
Roberto Cavalli, o Paco, (PTB). Isso 
porque, ele teve o pedido de licença 
não remunerada pelo prazo de 35 
dias, para tratar de assuntos parti-
culares, rejeitado pelos colegas.

Basicamente toda a bancada 
governista votou pela rejeição da 
licença: Jocelito Tonietto, líder de 
governo (PSDB), Anderson Zanella 
(PP), Ari Pelicioli (PP), Davi da 
Rold (PP), Edson Biasi (PP), Marcos 
Barbosa (Republicanos), Sidinei da 
Silva (PSDB), Thiago Fabris (PP) e 

Bate-boca na Câmara
“Eu tenho vergonha de ser vereador 
de Bento Gonçalves”, diz Paco
Vereador mostrou 
indignação por ter 
licença não remunerada 
rejeitada pelos colegas 
da Câmara de Bento. 
Motivação da rejeição 
seria política, já que seu 
substituto na Câmara 
é Neri Mazzochin, que 
na semana passada 
se lançou candidato a 
deputado. Valdemir Marini (PP).

A rejeição causou indignação 
de Paco, que em sua manifestação 
pessoal destacou que as motiva-
ções são políticas. “Só pode ter dois 
motivos para esta rejeição: ou é 
porque eu assinei a CPI ou porque 
eles não gostam do vereador que 
iria assumir. Eu tenho vergonha 
de ser vereador em Bento Gonçal-
ves. São três mandatos que eu sou 
vereador, sempre entrei pela porta 
da frente e nunca pela dos fundos. 
Posso jogar pouco, mas sou o cami-
seta 10, sou o titular, eu não tenho 
que fazer o que o técnico me man-
da, senão eu sou sacado do time. 
Daqui ninguém me tira a não ser 
que eu cometa alguma coisa erra-
da”, disse, aos gritos.

Caso a licença fosse aprovada, 
quem assumiria sua cadeira na Câ-
mara seria Neri Mazzochin, que na 
semana passada anunciou sua pré-
-candidatura a deputado estadual 
pelo PTB. Nos bastidores, comenta-
-se que a licença de Paco poderia 

beneficiar Mazzochin, que teria na 
Câmara espaço para sua campanha. 
A base governista, que defende a 
candidatura de Guilherme Pasin 
(PP) à Assembleia Legislativa, tra-
tou de rejeitar a licença. 

O SERRANOSSA entrou em 
contato com o vereador Paco, mas 
até o momento não obteve retorno. 
Na tribuna ele comentou sobre o 
apoio da CPI, já que a Câmara ou-
trora já abriu apuração quanto a 
irregularidades na compra dos ani-
mais de concreto, na gestão Lunelli, 
e também manifestou que “respei-
ta a decisão dos colegas”, mas que 
não tem cargo no Poder Executivo. 
“Não quero e não preciso. Essas 
mãos são limpas”, finalizou ele que, 
olhando para a plateia na direção 
de Mazzochin, defendeu que o su-
plente irá assumir a cadeira.

Jocelito Tonietto, líder de go-
verno, disse que Paco estava nervo-
so e que precisava de um “café para 
se acalmar”. “Preciso te lembrar de 
que na época do Lunelli o senhor 
era subprefeito. Falar é fácil”, disse 
ele, sendo rebatido por Paco, que 
afirmou que fez um bom trabalho 
lá. “Essa vida é passageira, você vai 
enfartar ainda”, rebateu Tonietto.

O vereador Agostinho Petroli 
(MDB) defendeu o colega Paco. “O 
governo Lunelli tinha uma visão 
muito boa do interior e o Paco fez 
um bom trabalho. Sobre o pedido 
de licença por interesse, a decisão 
é inaceitável. Jamais vi isso nesta 
Casa Legislativa: negar licença por 
interesse. Pra mim só pode ser por 
questão política”, pontuou.

Voluntários cobram abertura de CPI
Eduarda Bucco
A sessão ordinária de quarta-

-feira, 03/03, também foi marcada 
por discussões entre parlamenta-
res e protetores da causa animal. 
Um grupo de voluntários esteve 
presente com cartazes na sessão, 
a fim de cobrar a instauração de 
uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para investigar o 
caso do sumiço dos gatos no bair-
ro Conceição e o grande desma-
tamento de área às margens da 
BR-470. A solicitação de abertura 
da CPI foi protocolada pelo vere-
ador Rafael Fantin (PSD), o Den-
tinho, na semana passada, e até o 
momento conta com apenas três 
assinaturas – é necessário o apoio 
de ao menos seis parlamentares 
para instituir a investigação. Já 
assinaram o documento os verea-
dores Dentinho, Agostinho Petroli 
(MDB) e Paco (PTB). Também se 
mostraram favoráveis à CPI, mas 
ainda não assinaram o documento, 
os vereadores José Gava (PDT) e 
Duda Pompermayer (DEM). 

Em sua fala, o vereador José 
Gava indicou que assinará a CPI 
caso não haja uma “justificativa 
do Poder Público”. Entretanto, 
comentou que haveria interesses 
políticos por trás do processo. “No 
meio disso tudo existe muita po-
liticagem. Tem no mínimo quatro 
pré-candidatos, e um deles sou eu 
também. Mas eu não faço politica-
gem. [...] E quem paga a conta de 
uma CPI é o povo. Porque os opor-
tunistas vão barganhar muitos 
cargos lá embaixo”, disse. “Mas se 
não tomarem uma decisão eu vou 
assinar, sim, a CPI, porque o que 
aconteceu no Conceição foi gravís-
simo”, complementou. 

Durante a fala do vereador, 

protetores se manifestaram gri-
tando “Justiça, justiça!”.  “Eu sou 
ativista há 30 anos e dou minha 
vida pelos animais. Não vejo nin-
guém fazer nada pela causa ani-
mal, nenhum vereador. Hoje é 
meu último dia de ativista se essa 
CPI não sair”, comentou uma pro-
tetora. Durante a manifestação, 
uma voluntária também criticou a 
quantidade de cargos de confiança 
no Poder Público. Gava se irritou 
e rebateu: “Eu não tenho cargo de 
confiança nenhum. Tenho quatro 
cachorros lá em casa adotados, 
mas faço porque eu gosto e por 
amor. Não preciso ficar me fazen-
do de queridinho. Tua posição eu 
já sei qual é, então baixa a bola que 
tu já vestiu uma camisa, tá fazendo 
campanha para deputado”, provo-
cou. 

Já o vereador Jocelito Tonietto 
(PSDB), deixou clara sua posição 
contra a CPI. Segundo ele, a versão 
dos fatos sobre o sumiço dos gatos 
estaria equivocada. “Eu fui lá e fi-
quei uma hora e meia conversando 
com vizinhos que têm provas, ví-
deos e áudios. [...] Tenho testemu-
nhas. [...] Quem tem que responder 
é o inquilino”, alegou. 

O vereador Paco (PTB) tam-
bém comentou sobre a CPI. “O pre-
sidente da Frente [Parlamentar em 
Defesa da Causa Animal] é o vere-
ador Ari Pelicioli e ele nada fez por 
vocês. Quem ensacou ou deixou de 
ensacar [os gatos] não interessa. 
Tem que ser investigado”.

O vereador Ari Pelicioli, assim 
como o vereador Gava, também 
criticou a atuação política de al-
gumas ativistas. “Há poucos dias 
alguém da causa animal estava no 
governo Diogo [Siqueira] e agora é 
candidata. [...] Todos que estão fa-

zendo fogo, ou apoiam candidatos 
ou são candidatos”, provocou. 

Em sua fala, Dentinho rebateu 
as acusações de interesses políti-
cos para abertura da CPI. “Estamos 
pedindo a abertura porque é o cer-
to a fazer. Porque as denúncias são 
muito graves e porque uma das 
principais funções do vereador 
também é investigar”, disse. 

Ao tomar o lugar na tribuna, 
Pelicioli informou que irá realizar 
uma reunião na próxima terça-fei-
ra, 08/03, com a Frente Parlamen-
tar em Defesa da Causa Animal e 
convidou os protetores a formar 
uma comissão, a fim de discutir a 
CPI, o acontecimento do sumiço 
dos gatos e demais fatos relativos 
à causa animal.

Questionado pelo SERRANOS-
SA sobre o motivo da não assinatu-
ra, o vereador Thiago Fabris (PP), 
que também disse ser protetor da 
causa animal, citou as intenções 
políticas por trás do pedido de in-
vestigação. “O objetivo dessa CPI 
é única e exclusivamente política. 
Em ambos os casos [sumiço dos 
gatos e desmatamento] já se tem 
o nome dos envolvidos, já está no 
Ministério Público e na Polícia Ci-
vil”, argumentou. 

A advogada Bruna Marin Ros-
satto, que representa o inquilino 
da casa de onde os gatos foram 
levados, João Fernando Cipriani, 
afirmou que a CPI é, sim, impor-
tante para apuração dos fatos 
para, inclusive, se buscar uma 
responsabilização por improbi-
dade administrativa. “A CPI é im-
portante para se verificar também 
outros fatos que vão surgindo com 
o decorrer das informações, que 
acontecem dentro da secretaria de 
Meio Ambiente”, pontuou.

Reprodução/Câmara
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3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

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

Matriz: (54) 3453 6516
Rua Caxias do Sul, 527, Glória

Filial 1: (54) 3453 1713
Rua Marcos Valduga, 232 ,

Santa Helena
Filial 2: (54) 3453 6161

Rua Carlos Cembranel, 28,Rua Carlos Cembranel, 28,
Santa Marta

54 3451 7773 | 3055 7774
www.casttini.com.br Rua Amabile Campagnolo, 703,

bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

Centro | BG
- Sala Comercial térrea
- 76,12 m² privaavos
- 2 banheiros sociais
- Grande circulação de 
veículos e pessoas

R$ 2.780,00

Centro | BG
- Lindo apartamento
- semimobiliado
- 2 dormitórios
- box de garagem

R$ 320.000,00

TMSA696 TMSV843

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br

VENDO terrenos industriais, localizados no bairro 
Barracão, com toda infraestrutura, metragem total a 
partir de 1.540m², com frente a partir de 20m. Contato 
(54) 99981 3000 ou (54) 98404 5302.
VENDOVENDO terrenos no condomínio residencial Villaggio 
Toscana, bairro Barracão, localização privilegiada, 
lotes individuais, todo cercado e com infraestrutura. 
Valor a partir de R$ 135.000.  Pagamento à vista, 
desconto especial. Contato (54) 99981 3000  ou 98404 
5302.  
VENDOVENDO casa, com 2 dormitórios, sala/cozinha, 
banheiro, espera para área serviço, vaga de 
estacionamento, pronta para morar.  Em alvenaria, 
casa nova, loteamento Encosta do Sol, financiamento 
bancário ou direto. Valor  R$ 169.000. Contato (54) 
99981 3000 ou 98404 5302.
VENDOVENDO apartamento no Edifício Resedá,  bairro Maria 
Goretti, com 1 dormitório, sala/cozinha, área de serviço, 
banheiro e boxe de garagem. Área total de 55,674m², 
área privativa de 41,872m², prédio de esquina.  Contato 
(54) 98404 5302 ou 99981 3000. Valor R$ 160.000.
VENDOVENDO terrenos loteamento Encosta do Sol, prontos 
para construir. Financiamento direto em até 70 vezes. 
Aceito carro como parte da entrada, mediante 
avaliação. Contato (54) 99981 3000 ou 98404 5302.

0KM
2019
2015
2006
2015
2015
20202020
2020
0KM
2015
2021
2022
2021
20212021

AMAROK HIGHLINE V6 4x4 DIESEL
COMPASS LONGITUDE 2.0 DIESEL
FRONTIER 2.5 SV ATTACK DIESEL
HILUX CD SRV 3.0 DIESEL 4x4
HILUX SW4 3.0 SRV 4x4 DIESEL
HILUX CD LIMITED 4x4 DIESEL
HIHILUX 2.8 SR CD 4x4 DIESEL
HILUX SW4 2.8 SRX 7 LUGARES
L200 TRITON SAVANA 4x4 DIESEL 
PALIO FIRE
STRADA CD 1.3 VOLCANO
STRADA CD 1.3 VOLCANO
TORO 2.0 ULTRA 4x4 DIESEL
HONHONDA/PCX 150 SPORT ABS

PRATA
BRANCA
BRANCA
PRETA
CINZA
BRANCA
VERMELHAVERMELHA
PRATA
BRANCA
PRATA
BRANCA
BRANCA
BRANCA
PPRATA

ARADO 02 DISCOS
PLAINA LAVRALE 1,30 
RASPO BASCULANTE 1,50
RASPO TRANSP. TRASEIRO 1,30
ROÇADEIRA LAVRALE 1,20 540RPM
ROTATIVA 1,25 540 RPM
RROTATIVA MECRUL 1,60 540 RPM

USADO
NOVA
NOVO
NOVO
NOVA
USADA
USAUSADA

2013
2019
2018
2021
2021
2007
20212021
2019
2021
2021
2014
2010
2017

AGRALE 4230 4x4
ANTONIO CARRARO MAJOR 5800
ANTONIO CARRARO TIGRONE  50CV
LS 65 CV CABINADO NOVO
MASSEY FERGUSON 4707 NOVO
TRAMONTINI 5045 4x4
  VALTRA A62 LAVOURA  NOVO
 VALTRA A73 FRUTEIRO 237 HORA
YANMAR SOLIS 80CV NOVO
YANMAR SOLIS 26CV  NOVO
YANMAR 1155 4x4
YANMAR 1055 4x4
MICROTRATOR YANMAR 12 CV
CCOM ENXADA ROTATIVA 

VERMELHO
640 HORAS
1.200 HORAS
AZUL
VERMELHO
VERMELHO
AMAMARELO
AMARELO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
BRANCO



SERRANOSSA CLASSIFICADOS |  Sexta-feira, 04 de março de 2022 11

COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA
Rua José Francisco de Nadal, nº 506

CNPJ 89.963.789/0001-90 - IE 401/0000120
NIRE: 43400001361 | Telefone: (54) 3456 1157 | CEP 95715-000 – Santa Tereza/RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
OO presidente da Cooperativa Santa Teresa Ltda., com sede na rua José 
Francisco de Nadal, nº 506, em Santa Tereza/RS, no uso de suas atribuições, 
convoca os senhores associados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser 
realizada no dia 30 de março de 2022, nas dependências da Casa do Idoso, 
Centro de Santa Tereza/RS, em frente ao Clube Santa Tereza. 
ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
AA ser realizada em 1ª convocação, às 14h, com 2/3 (dois terços) dos associados; 
às 15h, em 2ª convocação, com metade e mais um dos associados, e às 16h, em 
3ª e última convocação, com o mínimo de presença de 10 (dez) associados, para 
deliberar sobre a seguinte: 
ORDEM DO DIA
1.1. Prestação de contas do exercício social encerrado em data de 31 de dezembro 
de 2021, com apreciação do Balanço Geral, do Demonstrativo de Sobras e 
Perdas, bem como o Parecer do Conselho Fiscal; 
2. Destinação do resultado apurado em 31/12/2021; 
3. Eleição dos membros Conselho Fiscal, conforme determina o artigo 39º do 
Estatuto Social; 
4.4. Fixação dos honorários da Diretoria e para as cédulas de presença dos 
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; 
5. Autorizar o Conselho de Administração para adquirir, alienar ou onerar bens 
móveis e imóveis da sociedade, conforme o Art. 35, letra “p” do Estatuto 
Social; 
6. Apresentar o Plano de Atividades para o ano de 2022; 
7.Assuntos gerais de interesse da Cooperativa. 
OBS.1:OBS.1: Para efito de quórum, o número de associados, em condição a votar é de 
68 (sessenta e oito). 
OBS.2: Obrigatório uso de máscara para acessar o local. Serão tomados todos 
os cuidados e cumprido o teto de ocupação conforme Decreto.

Santa Tereza-RS, 2 de março de 2022. 
Valtemor Gentilini

Presidente

EDITAL Nº 006/2022
ConvocaConvoca concursadas para assumir cargos públicos 
no Município de Monte Belo do Sul, ADENIR 
JOSÉ DALLÉ, Prefeito Municipal de Monte Belo 
do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que convoca as concursadas: CLAUCIA 
STEIN e PATRICIA DAIANA DE SOUZA, 
aprovadas no Concurso Público n° 01/2017, 
homologadohomologado pelo Edital nº 05/2018, de 26.04.2018 
e prorrogado pelo Edital nº 004/2020, de 
23.04.2020, para que tomem posse no cargo de 
Professor de Educação Infantil, conforme 
classificação: 3º e 4º lugar, respectivamente, de 
acordo com o que determina os artigos 12, 13, 14 e 
15 da Lei Municipal nº 366/2001, que estabeleceu o 
Regime Jurídico Único. Regime Jurídico Único. 

Monte Belo do Sul, 3 de março de 2022.
Gabinete do Prefeito

PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022
OO Município de Monte Belo do Sul torna público 
que realizará “PREGÃO ELETRÔNICO”, tipo: 
Menor Preço por Item. Objeto: A contratação de 
empresa para a aquisição de veículo com 
capacidade de sete a onze lugares para a 
Secretária Municipal da Saúde do Município de 
Monte Belo do Sul – RS. As datas relativas à 
sessãosessão de disputa são as seguintes: - Recebimento 
das Propostas: a partir das 9h do dia 07/03/2022, até 
as 9h do dia 18/03/2022; - Abertura das Propostas: 
a partir das 9h01min do dia 18/03/2022; - Início da 
sessão de disputa de Preços: às 10h do dia 
18/03/2022. 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 PRESENCIAL 004/2022 
O Município de Monte Belo do Sul torna público 
que realizará “PREGÃO PRESENCIAL”, tipo: 
menor preço por item. Objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviço de transporte 
escolar individualmente por item-linha. O início 
da sessão de disputa de preços será dia 17 de março 
de 2022, às 14h (horário de Brasília). Edital e seus 
anexosanexos encontram-se disponíveis no site: 
https://portal.montebelodosul.rs.gov.br/licitacoes/. 
Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457 
2051. 

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022 – 
Objeto: registro de preços para futura e eventual 
aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) – gás 
de cozinha para as secretarias do município de Santa 
Tereza/RS. Data de abertura: 21/03/2022, às 9h.

Santa Tereza/RS, 4 de março de 2022. Santa Tereza/RS, 4 de março de 2022. 
Gisele Caumo

Prefeita Municipal

 EXTRATO DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2022

O Município de Monte Belo do Sul/RS, representado pelo seu Prefeito o Sr. 
Adenir José Dallé, no exercício de suas atribuições, faz saber por este Extrato, 
que realizará Concurso Público, através de provas de caráter competitivo. O 
Concurso Público terá coordenação técnico-administrativa da Fundação 

Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC.

NÍVEL SUPERIOR COMPLETONÍVEL SUPERIOR COMPLETO
CargosCargos (vagas): Enfermeiro 20h (01+CR); Enfermeiro 40h (CR); Engenheiro 
Civil (CR); Farmacêutico (CR); Fiscal Ambiental (CR); Fisioterapeuta (CR); 
Médico (CR); Médico Comunitário (CR); Médico Pediatra (CR); 
Nutricionista (CR); Odontólogo 20h (CR); Odontólogo 40h (CR); Professor de 
Biologia 20 h (CR); Professor de Educação Infantil 20 h (CR); Professor de 
Educação Infantil 40 h (CR); Professor de Educação Física 20 h (CR); 
Professor de Língua Portuguesa 20 h (01+CR); Professor de Língua Inglesa 
(01+CR);(01+CR); Professor de Matemática (CR); Professor de História (CR); 
Professor de Séries Iniciais (CR); Psicólogo (CR); Psicopedagogo (01+CR) e 

Veterinário (CR).

NÍVEL TÉCNICO COMPLETO
Cargo (vagas): Técnico em Contabilidade (CR).

NÍVEL MÉDIO COMPLETO
Cargos (vagas): Agente Comunitário de Saúde – Microárea 01 (CR); Agente 
Comunitário de Saúde – Microárea 02 (CR); Agente Comunitário de Saúde – 
Microárea 03 (CR); Agente Comunitário de Saúde – Microárea 04 (CR); 
Agente Comunitário de Saúde – Microárea 05 (CR); Agente Comunitário de 
Saúde – Microárea 06 (CR); Agente Comunitário de Saúde – Microárea 07 
(CR); Agente de Combate a Endemias (ACE) (01+CR); Almoxarife (CR); 
Atendente de Creche (05+CR); Auxiliar Administrativo (CR); Fiscal 
SanitaristaSanitarista (CR); Fiscal Tributário (CR); Tesoureiro (CR) e Monitor de 

Educação Básica (01 + CR).

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Cargos (vagas): Motorista (02+CR) e Operador de Máquinas (02+CR).

NÍVEL ALFABETIZADO
Cargos (vagas): Auxiliar de Serviços de Obras (02+CR) e 

Merendeira-Servente (04+CR).

INFORMAÇÕES GERAIS
Total de Vagas: 21 + CR.

Carga Horária Semanal: de 16h até 40h.
Salário: de R$ 1.154,71 até R$ 12.358,36.

Inscrições: de 04/03/2022 a 31/03/2022 pelo site www.fundatec.org.br.

Valor das Inscrições: de R$ 80,00 a R$ 130,00.
Data provável de realização da prova: 01/05/2022.

EDITALEDITAL COMPLETO: Disponível a partir desta data, no site 
www.fundatec.org.br. Dúvidas entrar em contato através do Link 
contato.fundatec.org.br ou pelos telefones (51) 3320-1043, para Porto Alegre 

e DDD 51 ou 0800 035 2000, para interior e outros Estados.

Monte Belo do Sul, 4 de março de 2022.

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal
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Resumo de Contratos:

Contrato nº 004/2022 – Dispensa de Licitação nº001/2022. Entrega Técnica, Motoniveladora, modelo GR1803BR, marca XCMG. GRA ASSESSORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELI. Valor total de: R$ 
15.000.
Contrato nº 011/2022 – Tomada de Preço nº 001/2022 – Contratação de empresa especializada para a realização de licenciamento ambiental de obra de pavimentação na Linha Graciema Alta, Santa Tereza/RS. INTEGRA 
GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA. Valor total de: R$ 3.700.
ContratoContrato nº 012/2022 – Pregão Presencial nº 007/2022 – Contratação de empresa especializada para ministrar oficinas aos alunos da rede municipal e aos munícipes de Santa Tereza-RS. CENTRO DE ENSINO 
NEUROSUPERAÇÃO- EIRELI. Valor por hora: R$ 160.
Contrato nº 013/2022 – Pregão Presencial nº 009/2022 – contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para ministrar cursos aos munícipes de Santa Tereza-RS. GERALDO FARINA & FILHOS 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. Valor por hora: Canto R$ 83, Violão R$ 63.
ContratoContrato nº 014/2022 – Pregão Presencial nº 009/2022 – Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para ministrar cursos aos munícipes de Santa Tereza-RS. VINICIUS LORENZI VILLA. Valor por 
hora: Educação Física R$ 34.
Contrato nº 015/2022 – Pregão Presencial nº 009/2022 – contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para ministrar cursos aos munícipes de Santa Tereza-RS. AMANDA RIGHES - ME. Valor por hora: 
Balett R$ 117.
ContratoContrato nº 016/2022 – Pregão Presencial nº 010/2022 – Contratação de empresa para ministrar aula de língua inglesa aos alunos e munícipes de Santa Tereza-RS. KNOW-HOW ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI ME. 
Valor hora/aula R$ 211,60. Valor por aluno R$ 151,50.
Contrato nº 017/2022 – Pregão Presencial nº 008/2022 – Contratação de empresa para mão de obra para a execução da pintura externa do prédio e das aberturas da Prefeitura Municipal de Santa Tereza/RS. ARATINGA 
LANCHES E MINI-MERCADO LTDA. Valor total R$ 22.549,81. 
ContratoContrato nº 018/2022 – Pregão Presencial nº 008/2022 – Contratação de empresa para aquisição de material para a execução da pintura externa do prédio e das aberturas da Prefeitura Municipal de Santa Tereza/RS. 
DEMARCHI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. Valor total R$ 20.228,02.
Contrato nº 019/2022 – Dispensa de Licitação nº006/2022. Revisão preventiva de 500 horas da escavadeira hidráulica XE215BR. GRA ASSESSORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELI. Valor total de: R$ 
6.138,28.
Contrato nº 020/2022 – Pregão Presencial nº 016/2022 – Contratação de empresa para detonação em rocha, na pedreira localizada junto ao Britador Municipal. CONCRESUL ENGENHARIA LTDA. Valor 55% em dação 
de pedras em pagamento.
ContratoContrato nº 021/2022 – Tomada de Preço nº 002/2022 – Contratação de empresa para a prestação de serviço de Assessoria Técnico Administrativa para captação de recursos Estaduais e Federais. BGK ASSESSORIA E 
PROJETOS LTDA. Valor total de: R$ 42.000.
Contrato nº 022/2022 – Pregão Presencial nº 014/2022 – Contratação de empresa especializada para coleta, transporte, tratamento final de resíduos infectantes oriundos dos serviços de Saúde. SERESA SERVIÇOS DE 
RESÍDUOS DA SAÚDE EIRELI. Valor total de: R$ 4.176.
Contrato/TermoContrato/Termo de Credenciamento nº 023/2022 – Chamamento Público 001/2022 – Credenciamento de interessados em prestar serviços elétricos no Município Santa Tereza – RS. VILLA SERVIÇOS E 
ACABAMENTOS LTDA. Valor R$ 28.000.
Termo de rescisão contratual – Contrato nº 101/2019 – R&D ASSESSORIA EM SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAL LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços de enfermagem.

Resumo de Termos Aditivos:
TermoTermo Aditivo nº 002/2022 – PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.  Referente ao contrato nº 074/2021 – Pregão presencial nº 011/2021, visando à contratação de pessoa jurídica para efetuar seguro de 
Motoniveladora, modelo GR1803BR, marca XCMG. Fica acrescido ao objeto do contrato, o Item 44, em Secretaria Municipal de Agricultura, no valor de R$ 95,60.
Termo Aditivo nº 002/2022 – GENTE SEGURADORA AS. Referente ao contrato nº 074/2021 – Pregão presencial nº 011/2021, visando a contratação de pessoa jurídica para efetuar seguro de veículos Ducato. Fica 
acrescido ao objeto do contrato, o Item 43, em Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 887,25.
TermoTermo Aditivo nº 002/2022 – referente ao contrato nº 055/2020, firmado através do edital de pregão presencial nº 004/2020, visando a contratação de serviços de publicação de atos oficiais do município de Santa Tereza-RS. 
EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA., Valor: R$ 43,21 por centímetro/coluna publicados. Vigência 12 meses a contar 10/02/2022.
Termo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao contrato nº 069/2021- BRUVIL TRANSPORTES E VIAGENS LTDA., Fica acrescido ao TRAJETO I, 6 km diários. E, fica acrescido ao TRAJETO III 700 metros diários. 
TermoTermo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao contrato nº 023/2021. LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA. contratação de empresa para gerenciamento, publicação, consolidação e compilação dos atos fiscais do Município. Valor 
R$ 3.161,84. Prazo 12 meses a contar 22/02/2022.
Termo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao contrato nº 022/2021 – MECÂNICA SANTA TEREZA LTDA.  Fica acrescido o prazo de 12 meses a contar de 23/02/2022.
Termo Aditivo - Referente ao contrato com a EMATER/RS com o objeto de prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social. Vigência até 31/03/2022.

Resumo Atas de Registro de Preço
AtaAta de Registro de Preços nº 004/2022 – Pregão Presencial nº 005/2022- Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de peças e correias para o Britador Municipal. VTR MINERAÇÃO LTDA. Valor de R$ 
44.970,00. Vigência: 12 meses, a contar de 07/02/2022. 
AtaAta de Registro de Preços nº 005/2022 – Pregão Presencial nº 011/2022 – Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de construção para o Município de Santa Tereza/RS. JH SEBEN COMÉRCIO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Valor R$ 17.907,00. EZEQUIEL VALENTIM DE OLIVEIRA BATALHA. Valor R$ 21.073,20. DEMARCHI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. Valor R$ 20.057,30. IRMÃO 
CAUMO E CIA LTDA. Valor R$ 2.228,00. RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI – ME. Valor R$ 36.890,00. Vigência 12 meses a contar de 28/02/2022.
AtaAta de Registro de Preços nº 006/2022 – Pregão Presencial nº 012/2022 –  Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina de MINIESCAVADEIRA. LUCIANO TRAMARIM 
BANDEIRA. Valor de R$ 128.000. Vigência: 12 meses, a contar de 02/03/2022.

Santa Tereza, 04 de março de 2022. 
GISELE CAUMO
Prefeita Municipal



SERRANOSSA | Sexta-feira, 04 de março de 2022 13

Transfira seus estudos para a 
UCS e ganhe desconto exclusivo!

Que tal transferir seus estudos para uma das 
universidades mais bem conceituadas do Brasil? 
Faça como milhares de alunos e venha para a UCS, 
com 50% de desconto!!! É isso mesmo!

O processo é simples e tem início com a análi-
se prévia das disciplinas que você já cursou. Para 
iniciar o processo, você precisará apenas de cópia 
da Carteira de Identidade, cópia do CPF e Histórico 
Escolar original completo emitido pela Instituição 
de origem. 

Com a apresentação desses documentos, nos-
sas equipes farão um estudo sobre as disciplinas 
das quais você será dispensado e, em seguida, en-
traremos em contato para apresentarmos o resul-
tado do Aproveitamento de Estudos. A oferta não é 
válida para o curso de Medicina.

Mestrado em Engenharia de Produção
O Programa de Pós-Graduação em Enge-

nharia de Produção inicia suas atividades no 
primeiro semestre de 2016 com a implantação 
do Mestrado Profissional em Engenharia de Pro-
dução, aprovado e recomendado pela Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), com enquadramento na área 
Engenharias III. Tem como finalidade formar 
mestres capazes de aplicar o método científi-
co na solução de problemas, desenvolvendo, 
prioritariamente nas organizações inseridas 
na região de abrangência da UCS, pesquisas 
científicas aplicadas que estabeleçam práticas 
transformadoras e solucionem problemas em 
sistemas de produção.

A UCS é pra VOCÊ que aproveita a nota do ENEM

Vestibular UCS: prova on-line todas 
as segundas e quintas-feiras

Aproveite as inúmeras oportunidades de 
ingressar numa das melhores universida-
des do Brasil e reconhecida internacional-
mente: a UCS. Na UCS você conta com a 
segurança de integrar uma instituição com 
mais de 50 anos de experiência aliada a 
uma visão moderna, dinâmica e inovadora 
de formação profissional e humana.
Com mais de 100 mil pessoas formadas, 
a UCS tem como missão fundamental 
contribuir com a realização de propósitos 
de vida. Seja o protagonista da sua história: 
estude na UCS! Provas semanais online 
todas as segundas e quintas.

Informe-se e inscreva-se em www.ucs.
br/site/vestibular/ ou saiba mais falando 
com um de nossos analistas, através dos 
números de Whats App (54) 99919-3141 e 
(54) 99626-2771.

Pós em Treinamento Físico: 
da saúde ao desempenho

Você é graduado em Educação Física? 
Então, que tal aprimorar sua capacidade 
de atuação na área do treinamento físico, 
com ênfase na prática profissional dife-
renciada, atualizada e de alta qualidade?

A UCS Bento oferece para você uma 
Pós-Graduação em Treinamento Físico: 
da saúde ao desempenho.

O curso tem início previsto para abril 
deste ano e término para agosto de 2023, 
com uma aula mensal nos meses ímpa-
res, na sexta-feira, das 18h às 22h e, ao 
sábado, das 9h às 12h30 e das 13h30 as 
18h30 e quinzenalmente nos meses pa-
res, aos sábados, das 8h às 12h30 e das 
13h30 as 18h30.

Informe-se e inscreva-se em ucs.br, 
na aba especialização e MBA. Ou con-
tate pelo whats (54)  99653.3184.

Mais informações, entre em contato com a área de 
relacionamento da UCS Bento, através dos números de 
WhatsApp (54) 99919-3141 e (54) 99626-2771.

Ou acesse o QR Code e saiba mais.

O Mestrado estrutura-se em duas linhas de pesquisa:
Modelagem e Análise de Sistemas de Qualidade e Produção - Enfoca a solução de problemas deci-

sórios ou de gestão em nível tático-operacional, por meio de métodos quantitativos ou quali-quantita-
tivos, estáticos ou dinâmicos, uni ou multivariados, determinísticos ou probabilísticos.

Estratégias de Sistemas de Qualidade e Produção 
Concentra interesses relacionados a decisões estratégico-táticas ou de longo prazo, nas quais a 

incerteza ou as características do escopo superam a capacidade de decisões puramente quantitativas, 
requerendo outros métodos de decisão e gestão de qualidade e produção.

O ingresso no Mestrado é anual e é realizado mediante processo seletivo regulamentado por edital 
da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. O número de vagas está condicionado à capacidade de 
orientação do Programa, comprovada pela existência de orientadores disponíveis, respeitado o limite 
de 20 vagas anuais e as normas estabelecidas pela Pró-Reitoria. O processo seletivo é classificatório e 
será conduzido por Comissão de Seleção, nomeada pelo Colegiado do Programa.

Se você tem interesse nesta área, busque mais informações  através da área de Re-
lações com o Mercado, pelo Whats App (54) 99653.3184, e vem pra UCS!

Técnico em Segurança do Trabalho
com inscrições abertas

Nos últimos anos uma das áreas 
que teve grande evidência foi a da 
Segurança no Trabalho. A pande-
mia nos mostrou a importância dos 
cuidados básicos com a saúde e a 
higiene pessoal e o quanto o pro-
fissional da segurança é importante 
neste contexto.

O técnico em segurança do tra-
balho colabora para a prevenção 
de riscos no ambiente de trabalho, 
desenvolvendo ações que garan-
tam a integridade física e a saúde 
das pessoas e promovendo a divul-
gação das normas de segurança da 
empresa.

A UCS Bento Gonçalves está 
com as inscrições abertas para mais 
uma turma visando a formação des-
tes profissionais, que poderão atuar 
em empresas e demais locais onde a 
legislação determine a presença do 
técnico em segurança do trabalho.

As aulas ocorrerão de segunda a 
sexta, das 19h30 às 22h30, com início 
previsto para março.

Saiba mais acessando o QR CODE. 
Ou, contate-nos: (54) 99653.3184.

Curso de Direito? 
Na UCS Bento tem!!!

Um dos cursos de Graduação mais procurados sem 
dúvida alguma é o de Direito. E a UCS Bento oferece esta 
opção há quase trinta anos, tendo formado excelentes 
profissionais que hoje atuam como advogados, juízes, 
promotores, delegados de polícia e e em outras profis-
sões ligadas à área, em diferentes esferas.  
O Direito da UCS Bento tem se destacado nas análises 
realizadas por diversos órgãos governamentais e priva-
dos. No Guia Faculdade, organizado em parceria pelo Es-
tadão e uma das principais startups da área educacional 
do País, a Quero Educação, empresa com sede em São 
José dos Campos (SP), por exemplo, nas duas últimas 
avaliações, em 2019 e 2021, o curso obteve classificação 
quatro estrelas, sendo que o máximo são cinco.
Então, você pensa em cursar Direito? Vem pra UCS Ben-
to! Mais informações contate-nos: (54) 99626-2771.
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Bombeiros retiram enxame de 
abelhas após moradores ficarem 
feridos e um cão morrer

No Conceição

O Corpo de Bombeiros Militar 
de Bento Gonçalves realizou a re-
tirada de um enxame de abelhas 
após moradores ficarem feridos e 
um cachorro morrer no último sá-
bado, 26/02, no bairro Conceição. 
Conforme os bombeiros, uma guar-
nição se deslocou até uma residên-

cia na rua Amauri Alcides Scussel 
por volta das 14h, depois de rece-
ber um chamado de moradores.

Os insetos teriam se instalado 
no telhado da residência. Ao tentar 
remover a colmeia, os moradores 
foram atacados pelas abelhas, pre-
cisando de atendimento médico. 
Além disso, um cachorrinho aca-
bou morrendo devido ao excesso 
de picadas.

No endereço, a corporação dos 
bombeiros encontrou os insetos 
bastante agitados. Diante disso, foi 
realizado o isolamento do local e a 
orientação para que os moradores 
permanecessem dentro de suas ca-
sas. Em seguida, foi feita a retirada 
do enxame e a realocação para um 
local de vegetação aberta.

Cachorrinha é resgatada 
na BR-470 e ganha final

Adotada com amor

Eduarda Bucco
Uma ação conjunta entre 

Corpo de Bombeiros e Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) mudou o 
destino de uma cachorrinha vítima 
de abandono em Bento. O animal 
estava preso em um barranco de 
mais de 40 metros, às margens da 
BR-470, próximo à ponte do Rio 
das Antas na manhã de domingo, 
27/02.

Durante o resgate, os bombei-
ros relatam terem encontrado difi-
culdades por se tratar de um local 
de difícil acesso. Apesar do risco 
de queda de pedras, o animal foi 
resgatado em segurança e sem feri-
mentos. Após o ato, a cachorrinha 
foi acolhida no canil da PRF de Ben-
to, na BR-470.

A história do animal como-
veu um policial rodoviário federal, 
que preferiu não ser identificado. 
Após o resgate, o profissional teve 
a certeza que deveria adotar a ca-
chorrinha. Ainda na segunda-feira, 
28/02, depois de passar por con-
sulta em uma clínica veterinária, 
o animal foi encaminhado para o 
novo lar.

Arquivo pessoal

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Ben-
to Gonçalves atendeu na madruga-
da de quinta feira, 03/03, por volta 
das 2h, um acidente de trânsito en-
volvendo um ônibus de transporte 
de funcionários de uma empresa e 
um caminhão com placas de Monte 
Belo. O acidente aconteceu na ERS-
444, na altura do acesso à Linha 
Santa Lúcia, no Vale dos Vinhedos.

Com a colisão entre os dois ve-
ículos, o coletivo veio a tombar na 
rodovia. O condutor do caminhão, 
um homem de 32 anos, e o condu-
tor do ônibus, um homem de 62 
anos, não sofreram ferimentos.

No coletivo havia oito passa-
geiros, todos funcionários de uma 

Cinco pessoas ficam feridas em acidente entre 
ônibus e caminhão no Vale dos Vinhedos

empresa, sendo que quatro sofre-
ram ferimentos leves e necessita-
ram de atendimento. Eles foram 
conduzidos ao Tacchini pela guar-
nição do Corpo de Bombeiros.

Antes, os bombeiros precisa-
ram realizar a retirada do interior 
do ônibus de um dos passageiros, 
de 34 anos, que estava com feri-
mento na cabeça e na face, sendo 
necessário o uso de prancha rígida 
para sua remoção com segurança. 
Em seguida ele foi entregue cons-
ciente a uma equipe do SAMU.

Outros dois ocupantes do ôni-
bus não se encontravam mais no 
local e, o último, não necessitou de 
atendimento.

Em Garibaldi
Mulher é encontrada morta 
em residência incendiada

Uma mulher identificada como 
Jéssica de Borba, de 30 anos, foi 
encontrada morta dentro de uma 
residência incendiada na madru-
gada desta quinta-feira, 03/03, em 
Garibaldi. A filha dela, de apenas 
três anos, foi resgatada com vida 
por um vizinho da família.

Os bombeiros de Garibaldi fo-
ram acionados para combater as 
chamas por volta da 00h30. A casa 
localizada na rua Duque de Caxias, 
bairro Bela Vista I, foi totalmente 
consumida pelas chamas.

O corpo da mulher foi encon-
trado no banheiro da casa. Infor-

mações preliminares divulgadas 
pela Rádio Garibaldi apontam que 
Jéssica teria sido espancada antes 
do incêndio. Entretanto, o delega-
do Marcelo Ferrugem, responsável 
pela investigação do fato, afirma 
que a informação ainda não foi con-
firmada. A mulher tinha anteceden-
tes por tráfico de drogas.

A criança resgatada pelo vizi-
nho foi entregue à irmã da vítima, 
que levou a menina para atendi-
mento médico por ter inalado fu-
maça. Após avaliação, a criança foi 
liberada e passa bem. A Polícia Civil 
de Garibaldi já investiga os fatos.

Estabelecimento pet shop é 
consumido por incêndio no centro

Perda parcial

Uma loja de pet shop foi atin-
gida por um incêndio na madruga-
da de terça-feira, 01/03, por volta 
da 00h10. O Corpo de Bombeiros 
foi acionado e conseguiu conter as 
chamas, que destruíram parcial-
mente a estrutura do estabeleci-
mento localizado na área central de 
Bento Gonçalves. Também foram 
danificados diversos produtos.

Conforme os Bombeiros, o 
estabelecimento estava fechado e 
não havia ninguém no local no mo-
mento do sinistro. Ainda conforme 

a guarnição, ainda não é possível 
precisar a causa do incêndio. Al-
guns equipamentos eletrônicos 
estariam ligados no local, mas não 
aparentavam serem os causadores 
do primeiro foco das chamas.

No hall de entrada, “havia in-
dícios de agentes combustível es-
palhados pela porta e entorno. Os 
focos do incêndio estavam em uma 
das peças de maior concentração 
de produtos, fator indispensável 
para que se iniciasse o incêndio 
rap”, relatou a corporação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

AA ASSOCIAÇÃO BENTO e REGIÃO CONVENTION & VISITORS 
BUREAU por intermédio de sua Diretoria Executiva, devidamente 
representada por sua PRESIDENTE Sra. CARINE BOLZAN SALIN 
PEREIRA, no uso de suas atribuições do Estatuto Social, inteligência dos 
artigos 29º, 30º inciso II, parágrafos primeiro, segundo e terceiro inciso I, 
34º inciso I, letra “B”, 35º inciso III, 39º incisos II, IV , V,  VIII, XI e XXV, 
CONVOCA TODOS(AS) OS(AS) ASSOCIADOS(AS) que estejam em 
diadia com suas obrigações legais, à  ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA, 
que acontecerá no dia 10 de março de 2022, presencialmente*, no HOTEL 
VINOCAP, localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 245, Centro, Bento 
Gonçalves, RS, CEP 95.700-120. A primeira chamada será às 18h e em 
segunda e última chamada às 18h30min, na mesma data e local, a 
assembleia convocada na presença mínima do primeiro número inteiro 
subsequente à metade do quadro social e, se até a hora marcada não houver 
númeronúmero legal mínimo de associados, será instaurada, 30 (trinta) minutos 
depois, em segunda convocação, com qualquer número de Associados(as) 
quites  presentes, deliberando pela maioria simples dos(as) Associados(as) 
presentes na Assembleia Ordinária, especialmente, convocada para o fim de 
ORDEM DO DIA: 
1. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO, PRESTAÇÃO E DELIBERAÇÃO 
DE CONTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021; 
2. APRESENTAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO GESTÃO 
2022/2023. 

Bento Gonçalves, RS, 17 de fevereiro de 2022.
CARINE BOLZAN SALIN PEREIRA

Presidente

/academia.lamerica
phantomlamerica

www.phantomlamerica.com.br

54 99145 0365
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tário Municipal de Administração de Bento 
Gonçalves, Matheus Barbosa e diversos ve-
readores de Bento e Região.

Na área policial, entre os profis-
sionais de destaque estão o cadete PM 
na Polícia Militar de Santa Catarina Fer-
nando Bissaco e a capitã da Brigada Mi-
litar em Caxias do Sul, Cláudia Maldaner. 
“O nosso curso tem se destacado nas análi-
ses realizadas por diversos órgãos governa-
mentais e privados. Citamos como exemplo 
a classificação do Curso, junto ao Guia Facul-
dade, o qual é organizado em parceria pelo 
Estadão e uma das principais startups da 
área educacional do País, a Quero Educação, 
empresa com sede em São José dos Campos 
(SP). Nas duas últimas avaliações, em 2019 
e 2021, onde a nota máxima corresponde 
a cinco estrelas, o nosso curso obteve clas-
sificação quatro estrelas. Esse resultado é 
fruto da dedicação de todos nós, gestores, 
professores e, em especial nossos alunos”, 
frisa Santin.

SAJU: inserido 
na comunidade
Um dos serviços mais importantes sob 

o ponto de vista social, oferecido pela UCS, 
é de responsabilidade do Curso de Direito. 
Trata-se do Serviço de Assistência Jurídica 
- SAJU, o qual funciona no Bloco A da UCS 
Bento. 

O atendimento ocorre median-
te agendamento e abrange as áreas cí-
vel (em especial família); previdenciá-
ria e criminal (em especial defesa). O 
horário de funcionamento é de segunda a 
sexta, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.  
“Realizamos em média cerca de três mil 
atendimentos por ano”, ressalta o Coorde-
nador, lembrando que o SAJU foi aberto em 

Quando o assunto é Ensino Supe-
rior, um dos cursos mais procurados é o 
de Direito. Na UCS Bento a oferta do cur-
so iniciou em 1993 e já formou mais de 
1.700 profissionais. Entre os graduados, 
inúmeros são advogados, juízes, promo-
tores, delegados de polícia e ou atuam em 
outras profissões ligadas à área. 

A atuação de um egresso na área 
do Direito ocorre em órgãos públicos na 
Magistratura (juízes, desembargadores 
e ministros de tribunais superiores), no 
Ministério Público (promotores de justiça 
ou procuradores da República), na Advo-
cacia Pública (procuradores do Estado, 
procuradores do Município e advogados 
gerais da União), como Delegado de Po-
lícia e como defensor público, em escri-
tórios de advocacia, em departamentos 
jurídicos de empresas e instituições 
financeiras e em organizações na defesa 
técnica de seus interesses. Também pode 
atuar de forma autônoma em empresa 
própria ou prestar consultoria.

Conforme o coordenador do Curso 
na UCS Bento, professor Miguel Ângelo 
Santin, o curso também é importante para 
quem não pretende atuar na área do Di-
reito. “Muitos graduados procuram o Cur-
so para fins de conhecimento geral e, nes-
se aspecto, podemos citar empresários, 
médicos e outros profissionais que cursa-
ram direito em Bento Gonçalves”, salienta. 
A área política também deve ser destaca-
da, pois prefeitos, vereadores, secretários 
municipais, assessores jurídicos e de-
tentores de outras funções públicas são 
egressos do Curso de Direito da UCS Ben-
to. Entre eles estão o juiz do Trabalho em 
Bento Gonçalves Dr. Silvionei do Carmo; a 
juíza de Direito no Estado de Pernambuco 
Dra. Fabiana Moraes Silva; a promotora 
em Farroupilha Dra. Jeanine Moccelin; a 
delegada da Delegacia Especializada no 
Atendimento à Mulher em Bento Gon-
çalves, Dra. Deise Salton Brancher Rus-
chel; o delegado em Abaetetuba (PA), Dr. 
Marcelo Zap Bertoncello, além de vários 
advogados de sucesso, entre eles, o atual 
Presidente da Subseção da OAB de Bento 
Gonçalves, Dr. Rodrigo Terra de Souza.

Na área política, entre os egressos 
do Curso de Direito da UCS Bento estão 
o atual deputado Federal Paulo Vicente 
Caleffi; o prefeito de Bento Gonçalves por 
oito anos, Guilherme Pasin; o prefeito de 
Carlos Barbosa, Everson Kirsch; o secre-

Direito: entre os cursos 
mais procurados e bem 
avaliados da UCS Bento

Professor Miguel Angelo Santin
Coordenador do curso de Direito 
da UCS Bento Gonçalves

1998.  
Atuar no SAJU faz parte do currículo 

do Curso, sendo disciplina obrigatória. 
Antes de se matricular no SAJU, o aluno 
cursa disciplinas de prática jurídica, sob a 
supervisão de um professor, onde apren-
de a elaborar peças processuais nas áreas 
cível, empresarial, tributária, trabalhista 
e criminal. Somente depois, com todo este 
aprendizado é que ele atuará no SAJU.

Os objetivos do Serviço são possi-
bilitar que o aluno vivencie situações de 
prática jurídica, mantendo contato direto 
com os usuários do sistema judiciário 
através da participação orientada e moni-
torada na prestação de serviços jurídicos 
e na assistência jurídica gratuita às pes-
soas carentes de recursos. “Com isso, ele 
vai aprender a aplicar a dinâmica proces-
sual dos conflitos judiciais apresentados 
em diferentes instâncias administrativas 
e judiciais e como deverá ser a sua atua-
ção”, ressalta o Coordenador. 

O SAJU é destinado a pes-
soas crentes nas orientações jurí-
dicas e na proposição de métodos 
alternativos na solução de conflitos.  
Os alunos que atuam no Serviço realizam 
a redação de peças processuais (petições 
iniciais, recursos e peças intermediárias), 
a organização de documentos com vistas 
a postulação ou defesa de direitos dos as-
sistidos, o acompanhamento de práticas 
administrativas forenses, entre outras 
atividades, sempre supervisionados por 
professores, os quais são devidamente 
inscritos na OAB/RS.

Mestrado e 
Doutorado em Direito
Além da Graduação em Direito, a UCS 

oferece cursos de Mestrado e Doutorado 
na área. “Esse é um diferencial fundamen-
tal para quem cursa Direito na UCS, pois o 
egresso pode dar continuidade aos seus 
estudos dentro da mesma Universidade.  
“A UCS como um todo, incluindo a sede em 
Caxias do Sul, já formou 358 mestres e 10 
doutores, sendo que o doutorado iniciou 
suas atividades em 2017 e o curso com-
pleto é de quatro anos’, diz Santin, que 
complementa: “Temos a possibilidade 
do egresso cursar mestrado em turmas 
em Bento, sendo que somente aqui já de-
fenderam a dissertação oito concluintes”. 
Sobre o Programa de Mestrado e Douto-
rado em Direito são mais de 20 anos for-
mando mestres e quatro anos formando 
doutores. O conceito do programa junto a 
CAPES é quatro. Há ainda a possibilidade 
de dupla certificação em diversos países.

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

Áries – 21/03 a 20/04
Organize e foque nas suas prioridades. 
Confiança ajudará na conquista. Na rela-
ção, momentos inesquecíveis.

Touro – 21/04 a 20/05
Atenção à falsidade. Mantenha seus so-
nhos. Paquera conta com ajuda dos ami-
gos. No romance, companheirismo.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Cuide mais de suas obrigações. A galera 
pode animar a conquista. A dois, o entro-
samento terá destaque.

Câncer – 21/06 a 21/07
Vitória importante na carreira. Novidades 
na paquera em breve. Fazer planos pode 
fortalecer a relação.
 
Leão – 22/07 a 22/08
Mantenha o foco. Pode surgir um interesse 
por alguém que mora longe. A dois, deixe 
a diversão falar mais alto.

Virgem – 23/08 a 22/09
Mudanças à vista. Na paquera, invista no 
seu charme. A dois, a paixão aumenta e 
deve garantir bons momentos.

Libra – 23/09 a 22/10
Energia de sobra para encarar qualquer ta-
refa. Lance recente pode evoluir para algo 
mais sério. A dois, romantismo.

Escorpião – 23/10 a 21/11 
Mantenha o foco no trabalho. Atenção à 
saúde. Seu charme fica imbatível e tem 
tudo para conquistar seu alvo.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Sua simpatia se destaca. Poderá contar 
com apoio da família. Na paquera, explore 
seu charme. Momentos a dois prometem!

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Momento ideal para mudanças. Na paque-
ra, mostre seu lado mais descontraído. Le-
veza e bom humor animam a relação. 

Aquário – 21/01 a 19/02
Antes da diversão, coloque a mão na mas-
sa. Na paquera, bom papo e alto-astral. A 
dois, declare o que sente. 

Peixes - 20/02 a 20/03
Oportunidades nas finanças. Hora de to-
mar a iniciativa na paquera ou na relação. 
Controle a possessividade. 

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Dadinhos de tapioca com 
molho picante

INGREDIENTES
Dadinhos
- 2 xícaras (chá) de leite 
líquido
- 1 pitada de pimenta-
do-reino
- 2 e meia xícara (chá) de queijo 
coalho ralado grosso (250 g)
- 1 e meia xícaras (chá) de 
tapioca granulada (250 g)
Molho Picante
- meia pimenta dedo-de-
moça sem sementes, picada
- 2 colheres (sopa) de açúcar 
mascavo
- 1 maçã pequena ralada
- 1 colher (sopa) de ketchup
- 1 pitada de canela em pó
- 1 pitada de cravo
-meia xícara (chá) de água

Sete Erros | Respostas na página 8

MODO DE PREPARO
Em uma panela, aqueça o leite e a 
pimenta-do-reino até ferver. Em um 
recipiente acrescente o queijo e a tapioca, 
e regue com o leite fervente. Misture 
bem até ficar homogêneo. Transfira essa 
mistura para um recipiente refratário 
forrado com plástico-filme e leve para 
gelar por cerca de 2 horas, ou até a massa 
estar firme. Corte em quadradinhos 
e coloque-os em uma assadeira 
antiaderente. Leve para assar em forno 
médio (180°C), preaquecido, por cerca 
de 30 minutos, virando na metade do 
tempo, ou até estarem dourados.
Molho Picante
Em uma panela misture todos os 
ingredientes com a água e cozinhe 
até engrossar levemente. Sirva com os 
dadinhos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 25

PLOLU

SACERDOTE
RAGARRA
QUALTOA
ULPASSE

REATARSS
IEGLOS
NATALINA
FLORIDO

CAISTOGA
NOPENRL
TELEGRAFO

FIBRASPIE
LAALGAS

Local pró-
prio para a
recreação 

de crianças

Exame que
permite sa-
ber o sexo
do bebê 

Religioso
como

Reginaldo
Manzotti

Pronome
demons-
trativo

feminino

Continuar
aquilo que
se tinha in-
terrompido 

Aditivo
do sal de
cozinha

(símbolo)

(?) Babá,
herói de

conto
infantil

(?)
Hermanos,

banda
brasileira

Planta
usada em
xampus

(pl.)

Regula-
doras da
função

intestinal

Planta
marinha

comestível
(pl.)

Fiel;
honesto

Letra com
cedilha

Que 
coisa?
Sílaba 

de "ultra"

Segura
com força
Lição de
disciplina

Antecede 
o "O"

Antigo apa-
relho que
transmitia

mensa-
gens a

distância

Aberto, em
inglês

Interjeição
de alegria

Veste de
juízes

Coloca na
balança

À (?): 
a esmo
Troca de
bola (fut.)

Dígrafo de
"tosse"

Consumido
(o livro)

Consoantes
de "ralo"
Jogo de

simulação

Grande
açude do

Ceará

Organização (abrev.)
Colocar
dia, mês

e ano 

Quitar 
Janela

superior
de carros 

Parte de
um porto

Como fica 
o jardim, na
primavera

Relativa
a 25 de

dezembro

Amável;
cortês

"American
(?)", filme

3/pie — rpg. 4/open. 5/aloés. 6/fibras.
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Previsão do tempo

05/03
17º
32º

Sol e aumento de nuvens 
pela manhã. Pancadas de 

chuva à tarde e à noite
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Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)
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Sol e aumento de nuvens 
pela manhã. Pancadas de 

chuva à tarde e à noite

Sol e aumento de nuvens 
pela manhã. Pancadas de 

chuva à tarde e à noite

Negócios
Extensão e lifting de cílios: 
os “queridinhos” dos salões de beleza

Espaço Senac| 8 

Reivindicação antiga
Autorizado edital para construção 
da terceira pista na Aristides Bertuol
O projeto tem recursos 
de R$ 1.837.817,93. 
Antiga demanda vai 
beneficiar mais de 9 mil 
usuários que transitam 
por dia no trecho.

Milhares de veículos tra-
fegam todos os dias pela rua 
Aristides Bertuol. Localizada 
no bairro Eucaliptos, o trecho 
utilizado para deslocamento 
a Farroupilha, Caxias do Sul e 
Pinto Bandeira, além do bairro 
Barracão e do distrito de São Pe-
dro, tem um fluxo de passagem 
de veículos intenso e constante. 
Visando melhorar as condições 
de trafegabilidade e dar mais se-
gurança para os pedestres e mo-
toristas, a prefeitura construirá 
uma terceira pista no local.

Conforme dados do Instituto 
de Pesquisa e Planejamento Ur-
bano (IPURB), nos dois trechos 
da via trafegam diariamente cer-
ca de 9 mil veículos, entre car-
ros, ônibus e caminhões.

O prefeito Diogo Segabinazzi 
Siqueira assinou a autorização 

para licitação para contratação 
de empresa que executará a 
terceira pista e recapeamento 
no trecho da Aristides Bertuol. 
O projeto tem recursos de R$ 
1.837.817,93.

A obra será de 900m a partir 
da entrada do bairro Eucaliptos. 
Serão duas pistas com 3,20m e 
uma com 3,60m. Além do alar-
gamento da pista, será realizada 
drenagem, pavimentação asfálti-
ca e pintura. “Temos um acesso 

que precisa ser trocado o asfal-
to, que precisa ser melhorada a 
logística. E nós vamos fazer um 
investimento neste local para 
melhorar a trafegabilidade. 
Identificamos um problema que 
precisa ser resolvido, e estamos 
dando um grande passo para 
essa obra”, destaca o prefeito.

O processo segue agora para 
a secretaria de Finanças para ser 
marcada a data para licitação e 
trâmites internos.

Fotos: Divulgação

Bento em Vindima
Último final de semana para 
assistir ao desfile temático 

Raquel Konrad
Neste domingo, 06/03, os 

bento-gonçalvenses têm a últi-
ma oportunidade para assistir 
do desfile de carros alegóricos 
do Bento em Vindima, na Via Del 
Vino, centro de Bento Gonçalves. 
Será mais uma tarde de muita 
diversão, música, gastronomia tí-
pica italiana, vinho e suco de uva, 
proporcionando uma verdadeira 
imersão na cultura trazida pelos 
imigrantes italianos. 

A população poderá conferir 
mais uma edição do Grande desfi-
le alegórico “O Mundo do Vinho”, 
distribuído em sete alas e com a 
participação de mais de 100 figu-
rantes, a partir das 17h30. Os fi-
gurinos remetem a diversas fases 
da evolução das culturas do vinho 
no mundo, passando pela imigra-
ção de famílias italianas na Serra 
Gaúcha, muitas destas estabeleci-
das em Bento Gonçalves, chegan-
do em nossos dias atuais.

De acordo com o secretário 
de Turismo de Bento Gonçal-
ves, Rodrigo Parisotto, a edição 
do Bento em Vindima no centro 
mostrou-se satisfatória, espe-
cialmente pela grande movi-
mentação provocada pela pro-
gramação. “Trazer para o centro 

de Bento atrações como a pisa 
da uva, venda do vinho, comida 
colonial, a feira do artesão e da 
agro indústria familiar, foi uma 
forma de apresentar quantas coi-
sas boas temos em nossa cidade.  
A ampla programação artística 
cultural, que valoriza nossos ta-
lentos locais, através da música, 
dança, teatro, também validam a 
importância de um evento como 

o Bento em Vindima”, pontua.
Para o secretário, a realiza-

ção da primeira edição do desfile 
cênico alegórico O mundo do Vi-
nho, “é uma grande obra de arte, 
que envolve música, cenografia 
e detalhes importantes da nossa 
história, contada a cada ala que 
foi apresentada”. 

As novidades deste ano, para 
o líder do Turismo, mostram 
que ainda é possível expandir e 
crescer, mas que consolida Ben-
to como a cidade que realiza “a 
maior vindima do Brasil”. “É o que 
queremos e continuaremos a tra-
balhar por isso”, finalizou.

Programação

04/03 - Vale dos Vinhedos
19h: Duo Catavappi
19h30: Coral Vale dos Vinhe-
dos
20h: Fanfarra Bersaglieri
21h: Ragazzi Dei Monti

05/03 - Via del Vino
10h30: Kelvin Alves Trio
15h: Diogo e Camila Farina
16h30: Irmãos Porpetta
19h: Coral Imigrante
19h30: A Sbornia  Kontra 
Atraka

06/03 - Via del Vino
15h - Festival do Suco de Uva
           Tropilha Acústica
17h: Duo Catavappi
17h30: Grande Desfile Alegó-
rico “O Mundo do Vinho”
18h45: Farina Brothers


