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Aumento do combustível
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Em Bento, gasolina comum varia entre R$ 6,09 e R$ 7,09 de acordo com última pesquisa do 
Procon municipal. Além dos combustíveis, efeito cascata deverá elevar preço dos grãos e de 
produtos da cesta básica ao longo do ano

Fotos: Eduarda Bucco

Economista prevê mais 
altas ao longo do ano, mas 
acredita em “crise passageira”
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Autotestes da 
COVID-19 já 
estão disponíveis 
em farmácias
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No total, nove autotestes já foram aprovados 
para comercialização pela Anvisa. Em Bento 
Gonçalves, redes como Panvel e São João já 
comercializam o produto 

Novo julgamento
Suspeita de 
improbidade 
administrativa de 
Barbosa e Pasqualotto 
será julgada pelo TJ-RS
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Ministério Público recorreu da decisão que 
inocentou vereadores de acusação de obtenção de 
vantagens financeiras no caso do Plano Diretor

Entrevista
Novo comandante 
do 3º BPAT fala sobre 
ações de combate 
à criminalidade
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Tenente-coronel Artur Marques de Barcellos 
atuou por 17 anos no Batalhão de Choque 
de Santa Maria e afirma que trabalhará 
fortemente com prevenção e repressão
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Eduarda Bucco

Eduarda Bucco
Desde a última sexta-feira, 

11/03, o preço dos combustíveis 
e do gás de cozinha teve aumento 
médio de 20% nas distribuidoras 
de todo o país. O anúncio feito pela 
Petrobras na quinta-feira, 10/03, 
reflete “parte da elevação dos pa-
tamares internacionais de preços 
de petróleo, impactados pela oferta 
limitada frente à demanda mundial 
por energia”. O cenário de aumen-
tos se reflete mundialmente por 
conta do conflito entre Rússia e 
Ucrânia e deverá ocasionar novos 
reajustes ao longo do ano. 

O professor de Economia da 
Universidade de Caxias do Sul 
(UCS) Mosar Ness explica que, com 
as sanções impostas por outros 
países por conta da guerra, a Rús-
sia acaba impedida de exportar di-

Cenário de incertezas

Combustível deve sofrer altas até o fim do ano, mas 
crise é passageira, aposta especialista em economia
Professor de Economia 
da UCS Mosar Ness 
explica que preço 
do combustível, do 
gás e dos grãos 
continuará tendo 
aumentos durante 
conflito na Ucrânia – 
que não deverá durar 
muito tempo em sua 
avaliação

versos itens, como o petróleo. Sem 
um dos principais fornecedores 
mundiais, a produção acaba sendo 
reduzida. “Os outros fornecedores 
não irão aumentar a produção para 
manter o mesmo preço do barril de 
petróleo. Eles deixam o preço subir, 
porque se o preço sobe, o consumo 
diminui e o mercado se equilibra”, 
diz. 

Outro complicador no caso do 
Brasil é a definição dos preços das 
commodities pelo dólar americano. 
Com a desvalorização do real frente 
à moeda norte-americana nos últi-
mos anos, o valor do barril de pe-
tróleo já estava operando em alta 
no país. “A perspectiva é que ainda 
tenhamos aumentos até o fim do 
ano, podendo chegar até US$ 180 
o barril, mas tudo dependerá do 
andamento da guerra”, comenta o 
professor.

Em sua avaliação, o conflito 
entre Rússia e Ucrânia não deverá 
se prolongar. “A Ucrânia não vai re-
sistir por muito tempo. E uma vez 
tomada a Ucrânia, Putin não irá re-
cuar. O mundo vai ter que se adap-
tar e acabar afrouxando as sanções 
que colocaram contra a Rússia. 
Mais cedo ou mais tarde, se as em-
presas multinacionais não volta-
rem para a Rússia, Putin vai ter que 
deixar que as empresas chinesas 
entrem. E ninguém vai querer dar 
um mercado de mão beijada para 
os chineses”,  aposta o professor. “O 
melhor para todos os lados e para 
o mundo seria uma negociação”, 

complementa.
Pensando em um cenário de 

fim de conflito, Mosar Ness acredi-
ta que o preço do barril de petróleo 
voltaria a operar abaixo dos US$ 
100,00, tendo em vista “o consumo 
estável” mundialmente e “a produ-
ção excedente” em alguns países. 
“Não é viável economicamente 
manter o preço acima de 100 dó-
lares por muito tempo. Até porque 
outras tecnologias, como carros 
elétricos, estão ganhando espaço”, 
analisa. 

OUTROS PRODUTOS 
AFETADOS
Além dos combustíveis e do 

gás de cozinha, outros produtos 
que deverão sofrer as consequ-
ências do conflito são os grãos. 
Embora as importações vindas da 
Ucrânia sejam pouco expressivas 
a nível mundial, a ausência desse 
fornecedor deverá elevar o preço 
internacional do trigo, por exem-
plo. “O Brasil compra da Argentina, 
que com certeza cobrará o preço 
internacional. Então teremos uma 
apreciação em toda cadeia do tri-
go, como massas, pães e biscoitos”, 
explica. 

Em relação ao milho, que tam-
bém deverá ser afetado, o impacto 
resultará no aumento dos preços 
dos ovos, do leite e das carnes de 
porco e frango, por exemplo, ten-
do em vista a base de alimentação 
desses animais. “Os consumidores 
também sentirão os reajustes em 
outros produtos do seu dia a dia, 

devido ao aumento do custo de 
transporte”, complementa. 

A cesta básica também deverá 
registrar elevação neste ano, muito 
motivada pelo período de estiagem 
que a região Sul do país vive atu-
almente. “Teremos que conviver 
com certa inflação por um tempo 
maior”, 

DICA AOS CONSUMIDORES
Apesar do momento de incer-

tezas e apreensões, o professor de 
economia aconselha os brasileiros 
a não deixarem de lado seus sonhos 
de vida e apostarem no futuro. “A 
crise é passageira, logo à frente o 
cenário vai mudar radicalmente”, 
prevê. 

Além disso, Mosar Ness instrui 
os consumidores a ficarem de olho 
nas promoções e nos aumentos, 
principalmente do combustível. 
Ainda, recomenda que as pessoas 
não contraiam dívidas em longo 
prazo – com exceção de quem tenha 
um valor considerável guardado.

MEDIDAS DO GOVERNO
Na última sexta-feira, 11/03, 

o presidente Jair Bolsonaro san-
cionou, na íntegra, o Projeto de 
Lei Complementar (PLC) nº 11, 
de 2020, que prevê a cobrança 
em uma única vez do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) sobre combus-
tíveis, inclusive importados. O 
ICMS único também valerá para 
o gás natural. A partir da mudan-
ça, serão cobrados valores iguais 
do imposto em todo o país. Além 
das mudanças no ICMS, principal 
tributo estadual, o texto também 
altera os federais PIS/Pasep e 
Cofins, prevendo a isenção sobre 
combustíveis em 2022.

“Essa medida já vinha sendo 
discutida há algum tempo, como 
forma de estipular um valor fixo e 
permanente, que seria renovado 
a cada ano, e não acompanharia 
mais uma alíquota sobre o preço 
final nas bombas”, explica o pro-

fessor Mosar Ness. 
Atualmente, a alíquota do 

imposto é um percentual cobrado 
em cima do preço final do litro 
na bomba – 25% no Rio Grande 
do Sul –, que sofre variações do 
dólar e do preço internacional. 
O PL sancionado determina que 
a cobrança do ICMS ocorra sobre 
o preço na refinaria ou no balcão 
de importação, quando o com-
bustível vier do exterior. Os no-
vos valores, pela proposta, serão 
definidos por meio do Conselho 
Nacional de Política Fazendária 
(Confaz).

Diante da nova medida, o co-
ordenador do Fórum Nacional de 
Governadores, Wellington Dias, 
anunciou que o grupo entraria 
com uma ação no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) contra a alte-
ração na cobrança do ICMS sobre 
combustíveis. “O projeto do jeito 
que foi votado é inconstitucional 
e vamos ao STF evitar prejuízo 
para o nosso povo”, declarou Dias, 
que também governa o Piauí.

O professor de economia da 
UCS avalia a mudança como po-
sitiva para os consumidores, mas 
acredita que o governo deva fazer 
mais – principalmente em relação 
ao preço do gás de cozinha. “Mui-
tas famílias não estão conseguin-
do comprar o botijão tradicional 
de 13kg. Pelo menos as famílias 
que têm o Auxílio Brasil deveriam 
ser contempladas com um vale-
-gás mensal”, opina. 
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O proprietário de um posto 
de combustível da cidade conver-
sou com o SERRANOSSA sobre o 
cenário de reajustes. Segundo ele, 
desde o último sábado, 12/03, os 
estabelecimentos já estão sentindo 
uma redução no fluxo de clientes. 
“A maioria dos motoristas encheu 
o tanque [ainda na quinta-feira, 
10/03] pelo pavor de faltar com-
bustível ou de subir muito o valor”, 
comenta. “E conversando com o 
pessoal dos restaurantes, também 
houve uma redução durante o fim 
de semana. É um efeito cascata re-
almente”, complementa. 

Conforme a análise do pro-
prietário, o setor acabou sendo 
malvisto pela população devido a 
casos individuais de empresários 
que optaram por aumentar brusca-
mente os valores. “A verdade é que 
o aumento da Petrobras foi de R$ 
0,60 e foi repassado apenas R$ 0,50 
ao consumidor, para não impactar 
demais. Claro que houve locais que 
passaram até mais, mas eu, por 
exemplo, optei por não aumentar. 
Foi uma estratégia minha, porque 
em um dia acabei vendendo por 

Cenário de incertezas

“Livre mercado é uma coisa, abuso 
de mercado é outra”, afirma Procon
Diante do aumento 
abusivo do preço dos 
combustíveis antes 
mesmo do reajuste 
entrar em vigor, órgão 
municipal autuou seis 
postos em Bento e 
recebeu cerca de 20 
denúncias individuais

Eduarda Bucco
Semanalmente, o Procon 

de Bento Gonçalves realiza uma 
pesquisa de preço dos postos 
de combustível do município. 
Na última quarta-feira, 09/03, 
a média constatada nos estabe-
lecimentos locais foi de R$ 6,50 
para a gasolina comum. Ainda 
na quinta-feira, 10/03, antes 
mesmo do reajuste anunciado 
pela Petrobras entrar em vigor, 
havia denúncias de preços che-
gando a R$ 7,09, R$ 7,36 e R$ 
7,69 em Bento. Diante disso, o 
Procon-BG iniciou uma opera-
ção especial para tentar inibir a 
prática considerada abusiva. 

“Visitamos os estabeleci-
mentos e, de pronto, pedimos 
para que baixassem o preço. 
Aqueles que não o fizeram, rece-
beram auto de infração”, explica 
o assessor de políticas públicas 
do Procon, Maciel Giovanella. 

No total, seis postos foram au-
tuados e, agora, têm o prazo de 
dez dias para manifestação. A 
partir de então, será gerado um 
processo administrativo, que 
pode resultar em multa de R$ 
13 mil a R$ 24 mil dependendo 
das atenuantes relativas a cada 
caso. 

Além dos autos de infração 
já em andamento, outros dois 
estabelecimentos também de-
verão responder pelo aumento 
abusivo dos preços, a partir das 
denúncias individuais recebi-
das pelo órgão. Foram cerca de 
20 pessoas que encaminharam 
suas denúncias ao Procon no 
fim da última semana. “Livre 
mercado é uma coisa. Abuso de 
mercado configura outra. O con-
sumidor não pode sofrer esse 
tipo de abuso”, comenta.

Sem um órgão fiscalizador 
oficial – a Petrobras fiscaliza 
apenas o preço de saída dos 
combustíveis nas refinarias – a 
lei do livre mercado acaba se 
sobressaindo. Entretanto, o as-
sessor de políticas públicas en-
fatiza o artigo 39 do Código de 
Defesa do Consumidor, que tra-
ta sobre as abusividades. “Hou-
ve denúncias que as pessoas 
relataram já estarem na fila dos 
postos quando os preços foram 
reajustados. Elas não tinham 
como sair. Foram coagidas a 
abastecerem naquele local. Foi 
uma situação que gerou o caos”, 
relata Giovanella. 

Antes desse episódio, o 
Procon de Bento já vinha inves-
tigando os valores dos combus-
tíveis na cidade, que estão se 
apresentando cerca de R$ 0,20 a 

R$ 0,30 mais caros que cidades 
vizinhas como Farroupilha e Ca-
xias do Sul. “Há duas semanas 
notificamos os postos solicitan-
do as cópias das notas fiscais. 
Queremos entender por que há 
esse preço mais elevado”, co-
menta. “Agora vamos continuar 
trabalhando nessa investigação, 
além das denúncias individu-
ais e do acompanhamento dos 
autos de infração [gerados na 
quinta, 10/03]”, complementa.

Como dica ao consumidor, 
Giovanella ressalta a importân-
cia do acompanhamento dos 
preços – que pode ser feito por 
meio da pesquisa semanal di-
vulgada todas as quartas-feiras 
no site da prefeitura – e da 
exigência de nota fiscal. “É um 
direito do consumidor. Paguei, 
quero nota”, frisa. 

Postos já sentem 
impacto do alto preço

três. Se repassasse um valor muito 
alto, perderia para o concorrente”, 
explica. 

Além dos reajustes vindos da 
Petrobras, o proprietário esclarece 
que há outros fatores que incidem 
sobre o aumento de preço, como 
o aumento do etanol – que repre-
senta cerca de 27% da gasolina 
ofertada nos postos. “E os reajustes 
dessa commodity, que também é 
calculada em dólar, são semanais. 
Mas o posto acaba não repassando 
e sim absorvendo para quando vier 
o reajuste geral do combustível”, 
comenta. 

Sobre os valores praticados 
na Capital do Vinho, o profissional 
afirma também se tratar de uma 
estratégia de vendas, e não de um 
cartel entre os postos. “Se eu tiver 
o meu preço R$ 0,10 mais caro que 
o concorrente, tu vai abastecer 
aonde? Por isso os postos acabam 
ficando com os preços praticamen-
te iguais. É obrigatório ter a placa 
informando os preços, então os 
postos acabam seguindo o preço 
do outro para não perder cliente”, 
afirma. 

Pesquisa de preços Procon
Gasolina comum: R$ 6,09 (menor preço) R$ 7,09 (maior preço)
Gasolina aditivada: R$ 6,99 (menor preço) R$ 7,29 (maior preço)
Etanol: R$ 3,99 (menor preço) R$ 6,59 (maior preço)
Diesel S10: R$ 6,09 (menor preço) R$ 7,29 (maior preço)
Diesel S500: R$ 5,99 (menor preço) R$ 6,69 (maior preço)

Maciel GiovanellaProcon BG também atende pelo WhatsApp (54) 3055-8547

Fotos: Eduarda Bucco

Pesquisa realizada no dia 16/03
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Raquel Konrad

Novidade

Quando usar o autoteste?
- Quando estiver com sintomas como: dor de cabeça, febre, tosse, dor de garganta, perda de cheiro 
ou sabor, falta de ar, etc.;
- teve contato com alguém positivo para Covid-19;
- estiver preocupado por ter sido exposto à Covid-19;
- entre o 1º ao 7º dia do início dos sintomas, se você apresenta sintomas;
- se não apresentar sintomas, a partir do 5º dia do último contato com pessoa que testou positivo ou 
teve sintomas;
- o autoteste não deve ser usado por pessoas com propensão a sangramento nasal.

Autotestes da COVID-19 já podem ser 
encontrados em farmácias de Bento

Moradores de Bento Gonçal-
ves já podem encontrar autotestes 
da COVID-19 em farmárcias do mu-
nicípio. Redes como Panvel e São 
João já disponibilizam os produtos. 
A regulamentação desses testes foi 
feita pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) no dia 
28 de janeiro. Até esta terça-feira, 
15/03, conforme consta no site da 
Anvisa, nove produtos já foram de-
feridos para venda.

“É mais uma alternativa para 
agilizar na identificação, controle 
e isolamento [das pessoas infec-
tadas]. Quando começamos, lá no 
início da pandemia, tínhamos pra-
ticamente só o RT-PCR, que é um 
exame que demora dias para ficar 
pronto. Já demos um passo enorme 
quando começamos a trabalhar 
com os testes antígenos. Em pou-
cos minutos já tínhamos o resulta-
do. E agora os autotestes vêm para 
complementar e agilizar o proces-
so de combate à pandemia”, anali-
sa a secretária de Saúde de Bento, 
Tatiane Fiorio.

Realizados a partir da coleta 
da secreção do nariz ou da boca, os 

autotestes são capazes de detectar 
as proteínas (antígeno) do Coro-
navírus. O objetivo desses testes é 
possibilitar que os próprios usu-
ários possam realizar a coleta da 
amostra e interpretação do resulta-
do, semelhantes aos testes de gra-
videz feitos em casa. Eles também 
são semelhantes aos testes rápidos 
de COVID-19 que já são realizados 
nas farmácias.

A veracidade e segurança dos 
resultados dependem muito da 
qualidade da coleta realizada. A 
recomendação é seguir as infor-
mações que constam no manual do 
produto.

De acordo com o médico do 
Núcleo de Inovação em Serviços 
de Saúde da Rede de Farmácias 

São João, Dr. Jefferson Cunha, o au-
toteste serve como triagem, pois 
permite a identificação precoce e 
o isolamento de pessoas infectadas 
com o vírus causador da COVID-19. 
“A triagem é importante, porque as 
pessoas podem estar assintomáti-
cas, pré-sintomáticas ou com ape-
nas sintomas leves e estar transmi-
tindo o vírus sem saber”, pontua.

A orientação do Ministério da 
Saúde para a pessoa que teve o re-
sultado positivo para COVID-19 é o 
isolamento imediato, usar máscara 
e avisar as pessoas com quem teve 
contato recente. O autoteste tam-
bém não é considerado como diag-
nóstico definitivo, não tem valida-
de de atestado médico e nem aval 
para viagens.

Fonte: Farmácias São João

Uso de máscaras em locais abertos 
não é mais obrigatório em Bento

Flexibilização

Foi publicado, em edição ex-
traordinária do Diário Oficial do 
Município, no sábado, 12/03, o 
Decreto 11.338/2022, que retira a 
obrigatoriedade do uso de másca-
ras em ambientes abertos públicos 
e privados de Bento Gonçalves. A 
decisão foi tomada após consulta 
ao comitê técnico e está alinhada 
com a posição da Associação dos 
Municípios da Encosta Superior do 
Nordeste (Amesne), que já havia 
encaminhado pedido ao Governo 
do Estado. O item de proteção pas-
sou a ser obrigatório em maio de 

Medida também foi 
adotada, por meio de 
decreto, em municípios 
como Garibaldi, Carlos 
Barbosa e Caxias do 
Sul. Na terça, 15/03, 
governo anunciou a 
flexibilização em 
todo o Estado 2020 no município.

O documento também de-
sobriga a utilização de máscaras 
por crianças maiores de seis anos. 
Conforme a prefeitura, a decisão 
judicial que derrubou o decreto es-
tadual referente ao mesmo assunto 
não influencia no decreto munici-
pal, já que a “decisão da Justiça foi 
específica para o decreto estadual e 
aos que a ele estavam vinculados”. 
As máscaras seguem obrigatórias 
em locais fechados. 

Segundo a prefeitura, Bento 
tem 91% da população vacinável – 
maiores de 5 anos – com esquema 
completo, além de apresentar que-

da nos índices de contaminação e 
internação hospitalar. O número 
de atendimentos de pacientes com 
sintomas gripais também dimi-
nuiu. Os dados que, em janeiro, 
chegaram a picos de cerca de mil 
atendimentos diários, em fevereiro 
não ultrapassaram 600 pessoas.

Outros municípios vizinhos 
como Garibaldi, Carlos Barbosa 
e Caxias do Sul também já publi-
caram seus decretos retirando a 
obrigatoriedade da máscara em lo-
cais abertos. Na terça-feira, 15/03, 
o governo do Estado anunciou a 
mesma medida em todo o territó-
rio gaúcho. 

Unsplash

Câmara de Bento também desobriga uso
O presidente da Câmara de 

Bento, Rafael Pasqualotto (PP), 
também assinou decreto flexibili-
zando o uso de máscaras no Legis-
lativo na sexta-feira, 11/03. A partir 
de então, todo funcionário ou cida-
dão com esquema vacinal completo 
que entrar na Câmara, desde que 
não esteja com sintomas gripais, ou 
pertença ao grupo de risco, poderá 

optar por não fazer uso da máscara.
Para adotar essa decisão o pre-

sidente afirma que foram observa-
dos inúmeros fatores, e que essa 
postura manifesta a vontade da 
população.  O presidente pontuou, 
ainda, que cidades vizinhas já deso-
brigaran a utilização e que o retor-
no à vida normal deve iniciar pelo 
Poder Legislativo.

Questionado sobre a legalida-
de da medida, tendo em vista que 
o Estado ainda não desobrigou o 
uso da máscara em locais fechados, 
o jurídico da Casa afirma que “o 
presidente tem competência para 
legislar sobre assuntos de ordem 
interna”. Também ressaltou que o 
decreto não impede o uso da más-
cara, e sim o torna facultativo.

Chopp Sud 2L

un.16,99R$

Suco de Uva Integral 
Aurora 1,5 l

un.16,90R$

Batata Inglesa

kg3,99R$
Creme de Leite 

Italac 200g

2,29R$

Tilapia Le Gour 
400g

Unid.Unid.

Sardinha Coqueiro 
com Óleo 125g

6,15R$
Unid.

Arroz Pilecco 
Nobre 2kg

7,69R$
Unid.

Chuleta

36,89R$
Kg

Carne Moída de 
segunda
20,90R$

Kg

Coxa Sobrecoxa 
Congelada

9,40R$
Kg

Barra Chocolate 
Shot Lacta 90g

4,99R$
Unid.

17,89R$

Papel Toalha 
Stylus 50 Toalhas

Unid.3,68R$

OFERTAS VÁLIDAS PARA
 18/03  E 19/03
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Eduarda Bucco
Desde o dia 14/02, o 3º Ba-

talhão de Policiamento de Áreas 
Turísticas (3º BPAT), com sede em 
Bento Gonçalves, passou a contar 
com um novo comando. Natural 
de Santa Maria, o tenente-coronel 
Artur Marques de Barcellos assu-
miu o posto até então comandado 
pelo tenente-coronel Luis Fernan-
do Becker, que foi transferido para 
Farroupilha. 

Barcellos deixou o cargo de 
comandante da Escola de Forma-
ção e Aperfeiçoamento de Sar-
gentos – (EsFAS), em Santa Maria, 
para se mudar para Bento Gon-
çalves, e carrega um amplo cur-

“Buscamos reduzir índices, melhorar a qualidade de vida e 
trazer mais segurança à população”, diz novo comandante

3º BPAT

Tenente-coronel 
Artur Marques de 
Barcellos, atuou 
por 17 anos no 
Batalhão de 
Choque de Santa 
Maria e afirma 
que trabalhará 
fortemente com 
a prevenção e 
a repressão da 
criminalidade na 
região

rículo na área de Segurança Pú-
blica. Foram 17 anos de atuação 
no Batalhão de Choque daquele 
município, ganhando experiência 
e expertise na área operacional. 
“É uma área ligada a operações 
especiais, com atuação direta nas 
ruas. Então hoje sou uma pessoa 
muito envolvida na área operacio-
nal e no combate à criminalidade. 
E minha passagem pela escola 
[de Formação e Aperfeiçoamento 
de Sargentos] também teve rele-
vância nessa parte de instrução e 
preparação de policiais”, comenta 
o novo comandante. 

Há um mês no município, 
Barcellos já traça algumas compa-
rações entre as regiões de Bento 
e Santa Maria. Tendo cumprido a 
maior parte de sua vida profissio-
nal na cidade natal, o tenente-co-
ronel afirma haver semelhanças 
em relação à integração da Brigada 
Militar com a comunidade. “Mas 
também há diferenças gritantes. 
Aqui é uma região muito turística, 
pujante no sentido industrial e na 
produção vitivinícola. Já Santa Ma-
ria é muito ligada à prestação de 
serviços, um outro perfil socioeco-
nômico”, compara. 

Sobre os índices criminais, 
Barcellos afirma que, em dados 
absolutos, Santa Maria possuía 
números mais elevados, tendo em 
vista o tamanho da cidade – mais 
de 280 mil habitantes, contra 123 
mil em Bento. “O que a gente cons-
tatou [nessas primeiras semanas] 
foram reduções significativas de 

crimes, principalmente contra a 
vida. Vejo Bento Gonçalves como 
uma comunidade com uma se-
gurança muito forte, tanto pela 
atuação da BM, quanto dos outros 
órgãos de segurança”, analisa.

ROUBOS RECORRENTES
Desde 2021, apesar da redu-

ção da maioria dos índices crimi-
nais, especialmente os homicídios, 
Bento Gonçalves vem registrando 
altas em ocorrências de roubos. 
No ano passado, o aumento dos 
roubos a pedestre foi de mais de 
100% em comparação com 2020. 
Neste ano, uma maior ocorrência 
de roubos a estabelecimentos co-
merciais e, pontualmente, roubos 
de veículos, já pode ser percebida 
pela comunidade. 

Em relação a esses índices, o 
novo comandante afirma que o 3º 
BPAT tem trabalhado fortemente 
com planejamento, estatísticas e 

análise de incidência desses de-
litos, dos locais e horários com 
maior número de ocorrências. “Já 
fizemos um planejamento especí-
fico”, afirma Barcellos. Além disso, 
as ações de presença e visibilidade 
têm se mostrado efetivas. Como 
resultado, durante entrevista com 
o SERRANOSSA no dia 04/03, o co-
mandante expôs que o município 
completava mais de 15 dias sem 
registros de roubos a pedestres. 
“Vamos tentar minimizar e zerar 
todos os índices possíveis. Mas 
sabemos que não vamos conseguir 
que todos os fatos deixem de acon-
tecer”, comenta Barcellos. “Temos 
que trabalhar fortemente na pre-
venção, que é o mote institucional, 
e após a incidência, estudar prová-
veis rotas de deslocamento e desti-
no do fruto dos roubos, para então 
atuar na repressão qualificada. 
Empregando barreiras policiais, 
buscando também retirar armas 

de circulação e efetuar a prisão de 
foragidos”, revela. 

TRÁFICO DE DROGAS
Há alguns anos, o tráfico de 

drogas tem sido apontado como o 
grande responsável pelos crimes 
contra a vida no município. Du-
rante a pandemia, entretanto, os 
homicídios começaram a apresen-
tar reduções significativas. Apenas 
nestes primeiros meses de 2022, 
a redução em relação ao mesmo 
período do ano passado é de 50% 
– foram oito mortes registradas 
até os primeiros dias de março 
de 2021, contra quatro neste ano. 
“Mesmo assim, qualquer morte 
já é relevante. Seja o número que 
for. Então não vejo motivos para 
comemorar. Pelo contrário. Nossa 
busca é para que esse tipo de de-
lito não ocorra”, afirma Barcellos. 

Sobre as atuações contra o 
tráfico, o comandante afirma que 
a BM está “batendo com força” 
nesse delito e trabalhando com o 
setor de inteligência e monitora-
mento, principalmente por ser um 
crime que fomenta todos os outros 
índices – roubos e furtos para cap-
tação de recursos para alimentar 
o tráfico, por exemplo. “Muitas ve-
zes o próprio entorpecente é fator 
motivacional para alguém realizar 
uma conduta inadequada. É algo 
que entra nas famílias, que ajuda a 
desestabilizar questões familiares, 
que aumenta a violência domés-
tica, entre outros pontos. É uma 
cadeia bastante grande de proble-

mas”, comenta. 
Para auxiliar nesse combate, 

Barcellos afirma que o 3º BPAT 
continuará atuando forte com ou-
tros órgãos de Segurança Pública, 
principalmente por Bento Gon-
çalves pertencer ao programa RS 
Seguro, do Estado, “que estabelece 
alguns indicadores e fomenta essa 
integração como um todo”. “No dia 
03/03 tivemos uma reunião com 
os órgãos do município [Polícia 
Civil, Guarda Civil Municipal, Ins-
tituto-Geral de Perícias e Susepe], 
visando à manutenção e o apri-
moramento dessas atividades e da 
troca de informações”, conta. 

Já “se sentindo em casa” em 
Bento Gonçalves e demonstran-
do alegria em assumir a função 
no município, Barcellos finaliza 
sua fala com uma mensagem 
à comunidade: “Buscamos re-
duzir índices, melhorar a qua-
lidade de vida e trazer mais 
segurança aos moradores e tu-
ristas. A gente se prepara toda a 
carreira para esse ápice, que é o 
de comandar. Sinto-me prepara-
do e amparado por uma equipe 
de trabalho muito boa, compro-
metida e proativa. Tenho junto 
comigo o subcomandante ma-
jor Nelson Ceolan Junior, que 
também tem uma experiência 
muito forte na área operacional 
[atuou no Batalhão de Choque 
de Passo Fundo]. E estaremos 
sempre à disposição da comuni-
dade, aprendendo e aprimoran-
do nosso trabalho”. 

Eduarda Bucco
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Divirta-se com o Jogo dos 7 Erros na 
página 14.

Dia da Mulher 
Sindilojas Jovem

Tradicional no calendário anual do Sindilojas Jovem, 
mais de 100 mulheres se reuniram no Bamboo Loun-
ge na sexta-feira, 11/03, onde assistiram a um desfile 
de moda 100% feminino. Depois de serem recep-
cionadas com uma taça de espumante, elas ficaram 
de olho na passarela comandada pela estrategista de 
Imagem Pessoal e Embaixadora MID, Camile Erthal. 
Looks das lojas Carllize, Plus.com, Arioli Estivanin 
(Porta Azul), Quórum e Lequarttiê, coloriram a noite 
com as tendências que vestem as mulheres no mo-
mento. O evento contou com o apoio do Sindilojas 
Regional Bento, Fecomércio RS, Sicredi Serrana, FISK, 
Vithall Treinamentos Bento, Jeunesse, Diniz Laser e 

Carta Gráfica.
São dezoito as meninas de Bento Gonçalves que alimentam o sonho de serem 
as próximas Imperatriz do Vinho e Damas de Honra da mais importante festa 
comunitária do município. As candidatas à corte da 17ª edição da Festa Nacio-
nal do Vinho (Fenavinho) foram oficialmente homologadas pela organização do 
concurso no último sábado, 12/03, e começaram, desde então, dias de intensa 
preparação e expectativa. Na entidade promotora da festa, o Centro da In-
dústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), elas cumpriram 
alguns protocolos administrativos, foram apresentadas aos organizadores da 
Fenavinho e participaram da primeira sessão fotográfica do concurso. A pro-
gramação pela qual as candidatas passarão até a data da escolha – a noite de 
23 de abril – será uma decisiva etapa para as pretensões de cada uma delas. 
No rol de atividades, há desde lições sobre a história da Fenavinho e de Bento 
Gonçalves, bem como orientações de comportamento e passarela, passando, 
ainda, pelo conhecimento dos atrativos turísticos da Capital do Vinho. Neste 
ano, a organização da Fenavinho premiará com R$ 10 mil as eleitas, sendo R$ 
4 mil para a Imperatriz e R$ 3 mil para cada uma das duas Damas. Um júri 
formado por nove personalidades, incluindo representantes de entidades do 
setor vitivinícola, será o responsável por eleger a tríade real

Candidatas a corte da Fenavinho`
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Após absolvição dos 
vereadores em ação 
que tramitou na 2ª 
Vara Cível de Bento 
Gonçalves, Ministério 
Público recorreu ao 
Tribunal de Justiça 
(TJ) alegando que 
provas são suficientes 
e subsistentes para 
atestar a ocorrência 
de ato de improbidade 
administrativa no 
caso de suspeita de 
pedido de vantagens 
financeiras para 
aprovação do Plano 
Diretor de Bento

CPI e alterações no Plano Diretor geram 
debate entre Agostinho e Zanella

Sessão da Câmara de Vereadores

Raquel Konrad
O caso do maior desmatamen-

to da história de Bento Gonçalves 
segue gerando cobranças por so-
luções e punições dos envolvidos 
no crime ambiental. Uma das pos-
sibilidades de investigação está na 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI), proposição apresentada pelo 
vereador Rafael Fantin, o Dentinho, 
(PSD), no último dia 21 de fevereiro 
e que, até agora, conta com apenas 
três assinaturas – Agostinho Petroli 
(MDB), Paco (PTB) e Dentinho. É 
necessário que seis vereadores as-
sinem para o avanço da CPI.

O assunto foi motivo de deba-
te entre os vereadores Agostinho 
Petroli (MDB) e Anderson Zanella 
(PP) na sessão da última segunda-
-feira, 14/03. Petroli, que faz parte 
da oposição da Câmara, destacou 
na tribuna que a CPI é parte inte-
grante do serviço legislativo, que 
está na Constituição e no Regimen-
to Interno, sendo uma peça-chave 
na tarefa de fiscalizar e investigar o 
Poder Executivo.  “Um funcionário 
quando assume um desmatamento, 
devastando uma mata de área nati-
va de grande extensão, movimen-
tando terra para um loteamento, 
tudo irregular, é caso de CPI, sim! 
Além do mais, eu não acredito que, 
mesmo assumindo individualmen-
te, ele agiu sozinho. Eu não acre-
dito. Eu acho que ele pode estar 
encobrindo muitas outras pessoas, 
talvez de cargos mais altos ou mui-
tos outros fatos”, enfatizou. Petroli, 
conclamando outros colegas a as-
sinarem a CPI. “Esse fato precisa 
se tornar mais transparente. Dá a 

impressão que já está ficando no 
esquecimento ou deixando enten-
der que o crime pode valer a pena”, 
reiterou.

Petroli ainda defendeu que 
Alexandro Portilho, funcionário 
concursado da prefeitura que as-
sumiu a responsabilidade, deveria 
ter sido exonerado e ter prestado 
esclarecimentos sobre o caso.  

Zanella saiu em defesa do Po-
der Público e repetiu o argumento 
usado por vereadores da base go-
vernista, de que a CPI é “palanque 
político em ano eleitoral”. Zanella 
foi taxativo: “Não vai ter CPI aqui, 
não, vereador! Em ano eleitoral, 
para palanque eleitoral, não vai ter, 
não!”, enfatizou. O vereador ainda 
convocou todos os vereadores a 
irem até o Ministério Público pedi-
rem respostas.

O vereador defendeu ainda a 
conduta da prefeitura no caso do 
desmatamento. “Quando recebida 
a denúncia, tanto prefeitura quan-
to Patram estavam lá notificando e 
embargando a obra. É uma grande 
mentira dizer que tudo pode aqui 
na cidade. Se pudesse, eles ainda 
estavam lá construindo. Então tem 
que parar de falar de CPI em época 
de campanha eleitoral. Até porque, 
até onde eu sei, o senhor é pré-can-
didato a deputado e o vereador que 
propôs a CPI também”, disse Za-
nella, referindo-se a Petroli e Den-
tinho. “A prefeitura está ciente que 
houve crime, esta Casa Legislativa 
também, o Ministério Público já re-
cebeu as denúncias e é ele que deve 
investigar e encontrar os culpados. 
O Poder Público não tem nada a es-

conder”, finalizou.

PLANO DIRETOR
Petroli tem reclamado cons-

tantemente das concessões, be-
nefícios e isenções de impostos 
concedidos a empresas e empre-
endimentos que querem ampliar, 
construir ou investir em Bento. 
Para ele, o crescimento da cidade 
Bento ocorre desordenadamente e 
as únicas beneficiadas são imobili-
árias e incorporadoras. “O último 
Plano Diretor aprovado por esta 
Casa tem muitas brechas e lacunas, 
que permite fazer qualquer coisa. 
Precisamos de mudanças urgen-
tes”, destacou. “As medidas mitiga-
doras ou medidas compensatórias 
deveriam acabar”, pontuou.

Zanella concordou que o Plano 
Diretor precisa de mudanças, mas 
defendeu que as alterações sejam 
para facilitar a vida de quem quer 
investir na cidade. “Temos vários 
problemas e situações pontuais. 
Como as esquinas que tem que ter 
dois recuos, o que inviabiliza os 
empreendimentos”, exemplificou.  
Ele ainda defendeu que o problema 
não está nos novos loteamentos 
e sim em gestões de 50, 60 anos 
atrás que liberavam tudo. “Nos 
últimos seis anos, os loteamentos 
novos têm que contar com toda a 
infraestrutura necessária, como sa-
neamento, tratamento de água, luz, 
tudo”, destacou ele, afirmando ain-
da que o problema de mobilidade 
na cidade “será eterno” e que “não 
adianta colocar cadeado na cidade 
porque o crescimento na cidade 
agora é ordenado”, finalizou.

MP recorre e TJ deve julgar improbidade 
administrativa de Barbosa e Pasqualotto

Caso Plano Diretor

Raquel Konrad
Está no Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul (TJ-RS) o futuro 
político dos vereadores de Bento 
Gonçalves Marcos Barbosa (Re-
publicanos) e Rafael Pasqualotto 
(Progressistas) após o Ministério 
Público do Estado do Rio Grande 
do Sul (MP-RS) recorrer da deci-
são que absolveu os políticos da 
acusação de tentar obter vanta-
gens financeiras para aprovação 
de emendas no Plano Diretor, em 
2019. Em novembro de 2021, o 
juiz Paulo Meneghetti entendeu 
como improcedente a ação civil 
pública de responsabilidade por 
ato de improbidade administrati-

va movida contra os réus. 
Na decisão, Meneghetti afir-

mou que a prova produzida pelo 
Ministério Público “é essencial-
mente a testemunhal. E, para ali-
cerçar decreto de procedência, 
a prova testemunhal deve ser 
irretocável, o que não é o caso 
dos autos”, pontuou. O juiz ainda 
argumentou que a questão políti-
ca e os interesses “obscuramente 
advindos por questões partidá-
rias” demandam mais atenção na 
análise dos casos. 

No entanto, o Ministério Pú-
blico defende que as provas teste-
munhais, colhidas na seara extra-
judicial e judicial, comprovam os 
atos ímprobos e ainda destaca que 
o projeto de lei não foi adiante e 
por isso as vantagens prometidas 
ou exigidas não chegaram a ser 
pagas, não concretizando as trans-
ferências bancárias, depósitos e 
outras formas de “materialidade”. 
“Tais atos ilícitos foram realizados 
às ocultas, em meias-palavras, 
gestos, olhares, numerais anota-
dos num papel, não se podendo 
afastar a concretude, a consuma-
ção”, diz o Ministério Público. O 
órgão ainda frisa que a visita a em-
presários do setor imobiliário por 

vereadores locais revela “intento 
escuso” e que as narrativas das 
testemunhas-chave da pretensão 
condenatória apresentam coesão, 
tanto no inquérito civil como em 
juízo, “apesar da pressão imposta, 
uma vez que um dos apelados foi 
reeleito vereador e o outro era Se-
cretário Municipal de Obras”, res-
salva o MP. “A prova extrajudicial é 
colhida perante advogados e com 
sistema de gravação audiovisual, 
constatando em que condições 
emocionais do depoente, mais 
próxima ao evento, são idôneas 
a confortar juízo de verdade. Por 
isso, a prova oral deve ser conside-
rada em cotejo com os depoimen-
tos judiciais”, detalha. 

O Ministério Público requer 
a reforma da sentença, julgando 
procedente a ação, com a conde-
nação dos demandados pela prá-
tica dos atos de improbidade ad-
ministrativa, que pode acarretar 
resultar em reparação de danos, 
perda da função pública, suspen-
são dos direitos políticos de 3 a 
5 anos, pagamento de multa civil 
de até 100 vezes o valor de remu-
neração percebida pelo agente e 
proibição de receber benefícios 
ou incentivos fiscais pelo prazo de 
três anos.

O TJ deve analisar o caso na 
próxima quarta-feira, 23/03, em 
sessão virtual sem videoconfe-
rência. O processo poderá ter a 
duração de até sete dias, período 
que os desembargadores, após 
voto do relator, lançarão suas ma-
nifestações.
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3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

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

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

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
S10 HIGH COUNTRY CD 2.8 DIESEL
STRADA CD 1.3 VOLCANO
STRADA CD 1.3 FREEDOM
TTORO 2.0 ULTRA 4x4 DIESEL
YAMAHA/XTZ 250 LANDER
HONDA/PCX 150 SPORT ABS 

PRATA
BRANCA
BRANCA
PRETA
CINZA
BRANCA
VERMELHAVERMELHA
PRATA
BRANCA
PRATA
BRANCA
BRANCA
PRATA
BBRANCA
PRETA
PRATA

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
20192019
2021
2021
2014
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 A73 FRUTEIRO 237 HORAS
YANMAR SOLIS 80CV NOVO
YANMAR SOLIS 26CV  NOVO
YANMAR 1145 4x4 1.500 HORAS
YANMAR 1155 4x4 3.300 HORAS
YANMAR 1055 4x4 3.200 HORAS
MICROTRATOR YANMAR 12 CV 
CCOM  ENXADA ROTATIVA 

VERMELHO
950 HORAS
1.200 HORAS
AZUL
VERMELHO
VERMELHO
AMAMARELO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
BRANCO

2 dormitórios
com 54m² a 71m²
Sacada aberta
ou fechada
Churrasqueira
Box de garagem
Opção de personalizar Opção de personalizar 
e agregar esperas de 
água quente e split

VALOR
A PARTIR DE 
R$223 MIL

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.

EDITAL Nº 009/2022

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: 
RAQUEL GONÇALVES SOARES e VANDA 
MARIA THEVES, aprovadas no Concurso 
PúblicoPúblico n° 01/2017, homologado pelo Edital nº 
05/2018, de 26.04.2018 e prorrogado pelo Edital 
nº 004/2020, de 23.04.2020, para que tome posse 
no cargo de Professor de Educação Infantil e 
Professor de Séries Iniciais, conforme 
classificação: 6º  e 08º lugar, respectivamente, de 
acordo com o que determina os artigos 12, 13, 14 
ee 15 da Lei Municipal nº 366/2001, que 
estabeleceu o Regime Jurídico Único. 

Monte Belo do Sul, 17 de março de 2022.
Gabinete do Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITALEDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 
021/2022 - Objeto: Contratação de empresa para 
a prestação de serviços odontológico, 40 
(quarenta) horas semanais, na Unidade Básica de 
Saúde do Município de Santa Tereza-RS. Data 
de abertura: 31/03/2022, às 9h.
EDITALEDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
002/2022 – Objeto: credenciamento de 
interessados para prestação de serviços 
especializado em cirurgias de esterelização de 
gatos e cães do Município de Santa Tereza/RS. 
Credenciamento a partir de 28/03/2022 na 
Prefeitura Municipal de Santa Tereza. Horário: 
das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h.das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h.
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
005/2022 – Objeto: registro de preços para a 
aquisição de gêneros alimentícios para 
alimentação escolar do Município de Santa 
Tereza/RS. Data de abertura: 04/04/2022, às 9h. 
A sessão pública será realizada no site 
www.gov.br/compras.
EDITALEDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022 
– Objeto: Contratação de empresa especializada 
para revitalização da Praça no Município de 
Santa Tereza/RS – Etapa 02. Data de abertura: 
05/04/2022, às 9h. 
RETIFICA-SERETIFICA-SE EDITAL TOMADA DE 
PREÇO Nº 009/2022 – Objeto: contratação de 
empresa especializada para pavimentação 
asfáltica da estrada municipal da Linha Bento 
Gonçalves (Programa Pavimenta) na extensão de 
1,36Km no município de Santa Tereza/RS. Data 
de abertura: 06/04/2022, às 9h.

Santa Tereza/RS, 18 de março de 2022. Santa Tereza/RS, 18 de março de 2022. 
Gisele Caumo

Prefeita Municipal
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CARBONERA
Mercado

Rua Marques de Souza, 492 | Bairro 
São Francisco | 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

54 3453 2230 
Rua Antônio Michelon,
900, bairro Santa Rita

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

bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

CURSO
GRÁTIS
DE COSTURA
INDUSTRIAL 

INÍCIO DAS AULAS: março 2022
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

contrata-se

Interessados entrar em contato através do 54 3451 2315 | 99697 0018

AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA
Formação: Ensino fundamental completo

Principais atividades: carregar e descarregar caminhões, manter o depósito 
limpo e organizado, separar, organizar e armazenar mercadorias no depósito

Horário de trabalho: segunda a sexta das 7h35 às 11h48 e das 13h30 às 18h05
Preferencial: CNH A/C

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2022

OO Município de Monte Belo do Sul torna público 
que realizará “PREGÃO ELETRÔNICO”, tipo: 
Menor Preço por Item. Objeto: Contratação de 
empresa para aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis para a Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Caminhos 
do Aprender e Escola Municipal de Ensino 
FundamentalFundamental Roman Ross, do Município 
Monte Belo do Sul– RS. As datas relativas à 
sessão de disputa são as seguintes: - Recebimento 
das Propostas: a partir das 9h do dia 21/03/2022, 
até as 9h do dia 30/03/2022. - Abertura das 
Propostas: a partir das 9h01min do dia 
30/03/2022. - Início da sessão de disputa de 
Preços:Preços: às 10h do dia 30/03/2022. Referência de 
tempo: Horário de Brasília (DF) Local: 
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ Edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ – Pregão 
Eletrônico. Informações adicionais pelo telefone: 
(54) 3457 2051.

Suspensão 001/2022 – Pregão Presencial
nº: 004/2022

OO 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 – Conforme Termo de Referência 
(Anexo I). Informamos que o certame está 
suspensosuspenso para análise e readequação da 
Planilha de Custos do objeto. O início da sessão 
de disputa de preços será informado assim que as 
alterações forem concluídas. A Suspensão 
001/2022 na íntegra encontra-se disponível no 
site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br. 
Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457 
20512051 ou pelo e-mail: 
prefeitura@montebelodosul.rs.gov.br. 

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE BENTO GONÇALVES

BASE TERRITORIAL: Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza, Veranópolis, 
Nova Prata, Cotiporã, Fagundes Varela, Guabiju, Protásio Alves, São Jorge, Vila Flores, 
Vista Alegre do Prata, Nova Bassano, Nova Araçá, Paraí, Guaporé, Dois Lajeados, São 
Valentim do Sul.
SEDE PRÓPRIA: Rua Dom José Baréa, n.º 60, Bento Gonçalves, CEP 95700-350
CGC/MF n.º 87.557.641/0001-20 | Telefone (054) 3452-2003, (054) 3452-4270.CGC/MF n.º 87.557.641/0001-20 | Telefone (054) 3452-2003, (054) 3452-4270.
E-mail: stimmme@stimmme.com.br. Site: www.stimmme.com.br 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – DATA BASE 1º DE MAIO/2022

  O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE BENTO GONÇALVES, através do seu 
presidente Deoclides dos Santos, no uso das suas atribuições legais, CONVOCA TODOS OS 
TRABALHADORES que exercem suas atividades nas indústrias metalúrgicas, mecânicas, 
reparação de veículos e acessórios, material elétrico, eletrônico, máquinas e implementos 
agrícolas e nacionais de máquinas que desempenham atividades no(s) Município(s) de Bento 
Gonçalves, Monte Belo do Sul e Santa Tereza, que sejam ASSOCIADOS OU NÃO, para a 
Assembleia-GeralAssembleia-Geral extraordinária a ser realizada no dia 25 de março de 2022, às 17h30min, em 
primeira convocação, e, não sendo obtido quórum estatutário, às 18h30min, em segunda e 
última convocação com qualquer número de trabalhadores, na sede do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento 
Gonçalves, sito na rua Dom José Baréa, 60, bairro Cidade Alta, no município de Bento 
Gonçalves, RS, a fim de discutir e deliberar sobre os assuntos da ordem do dia: 
1. Conveniência de formalizar convenção coletiva de trabalho e, em caso de aprovação, 
discussão e estabelecimento da pauta de reivindicações; 
2. Caso frustradas as negociações para a formalização da convenção coletiva, decidir pela 
autorização ou não de ajuizamento de Protesto Judicial e posterior Revisão de Dissídio 
Coletivo; 
3. Concessão de poderes à diretoria do Sindicato para negociar e firmar acordo/convenção 
coletiva de trabalho ou instaurar revisão dissidial; 
4.4. Fixação da contribuição assistencial/negocial a ser descontada em folha de pagamento dos 
respectivos empregados, ASSOCIADOS OU NÃO, e repassados aos cofres do sindicato ora 
convocante, no caso de aprovação; 
5. Estabelecer o direito de oposição ao desconto, delimitação do prazo e forma; 6. Concessão 
de poderes ao Sindicato para ajuizar demandas judiciais na condição de substituto processual 
de integrantes da categoria profissional. 

OBS.:OBS.: o acesso à assembleia será permitido mediante a apresentação de documento que 
comprove ser, o trabalhador, membro da categoria convocada mediante utilização de máscara 
e respeitando os demais protocolos vigentes relacionados com a Covid-19.

Bento Gonçalves, 18 de março de 2022. 
Deoclides dos Santos

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE BENTO GONÇALVES

BASE TERRITORIAL: Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza, Veranópolis, 
Nova Prata, Cotiporã, Fagundes Varela, Guabiju, Protásio Alves, São Jorge, Vila Flores, 
Vista Alegre do Prata, Nova Bassano, Nova Araçá, Paraí, Guaporé, Dois Lajeados, São 
Valentim do Sul.
SEDESEDE PRÓPRIA: Rua Dom José Baréa, n.º 60 – Bento Gonçalves – CEP 95700-350 – 
CGC/MF n.º 87.557.641/0001-20 – telefone (054) 3452-2003, (054) 3452-4270.
E-mail: stimmme@stimmme.com.br. Site: www.stimmme.com.br 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – DATA BASE 1º DE MAIO/2022
  O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE BENTO GONÇALVES, através do seu 
presidente Deoclides dos Santos, no uso das suas atribuições legais CONVOCA TODOS OS 
TRABALHADORES que exercem suas atividades nas indústrias metalúrgicas, mecânicas, 
reparação de veículos e acessórios, material elétrico, eletrônico, máquinas e implementos 
agrícolas e nacionais de máquinas que desempenham atividades no(s) Município(s) de Bento 
Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza, Veranópolis, Nova Prata, Cotiporã, Fagundes 
Varela,Varela, Guabiju, Protásio Alves, São Jorge, Vila Flores, Vista Alegre do Prata, Nova Bassano, 
Nova Araçá, Paraí, Guaporé, Dois Lajeados, São Valentim do Sul, que sejam ASSOCIADOS 
OU NÃO, para a Assembleia-Geral Extraordinária a ser realizada no dia 25 de março de 2022, 
às 17h 30min, em primeira convocação, e, não sendo obtido quórum estatutário, às 18h30min, 
em segunda e última convocação com qualquer número de trabalhadores, na sede do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de 
Bento Gonçalves, na Rua Dom José Barea, 60, bairro Cidade Alta, no município de Bento 
Gonçalves,Gonçalves, RS, a fim de discutir e deliberar sobre os assuntos da ordem do dia: 1. 
Conveniência de formalizar convenção coletiva de trabalho e, em caso de aprovação, 
discussão e estabelecimento da pauta de reivindicações; 2. Caso frustradas as negociações 
para a formalização da convenção coletiva, decidir pela autorização ou não de ajuizamento de 
Protesto Judicial e posterior Revisão de Dissídio Coletivo; 3. Concessão de poderes à diretoria 
do Sindicato para negociar e firmar acordo/convenção coletiva de trabalho ou instaurar 
revisão dissidial; 4. Fixação da contribuição assistencial/negocial a ser descontada em folha 
dede pagamento dos respectivos empregados, ASSOCIADOS OU NÃO, e repassados aos 
cofres do sindicato ora convocante, no caso de aprovação; 5. Estabelecer o direito de oposição 
ao desconto, delimitação do prazo e forma; 6. Concessão de poderes ao Sindicato para ajuizar 
demandas judiciais na condição de substituto processual de integrantes da categoria 
profissional. 
OBS.: o acesso à assembleia será permitido mediante a apresentação de documento que 
comprove ser, o trabalhador, membro da categoria convocada mediante utilização de máscara 
e respeitando os demais protocolos vigentes relacionados com a Covid-19.

Bento Gonçalves, 18 de março de 2022. 
Deoclides dos Santos

Presidente

- Fundamentos do tiro
- Regras de segurança
- Manuseio
- Prática de tiro
Armas utilizadas:

Pistola 9mm
Revólver .38

Revólver .22
Rifle .22

CURSO DE TIRO

54 99945 1042
Instrutor Claudio Machado 

PARA INICIANTES

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO 
DE BENTO GONÇALVES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

NoNo uso das atribuições que me conferem os Estatutos e as Leis em Vigor, 
CONVOCO todos os Associados do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Construção e do Mobiliário de Bento Gonçalves, em pleno gozo de seus 
direitos sociais, para Assembleia-Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de 
março de 2022, na sede da Entidade, sito na rua Candelária, 235, nesta Cidade de 
Bento Gonçalves/RS, em primeira convocação às 17h e em segunda convocação 
às 18h, com a seguinte
ORDEM DO DIA:ORDEM DO DIA:
1º Ratificar ou não a decisão de Diretoria, da requisição de Diretores a fim de 
exercer cargos pertinentes a Administração do Sindicato, de acordo com o 
disposto nos Artigos 71, 72, 73, 74, 75, dos Estatutos Sociais;
2º Fixação do valor de remuneração a ser percebida pelos Diretores requisitados, 
conforme Artigo 75, “Caput”, do Estatuto Social;
3º3º Fixação do valor da ajuda de custo, conforme Artigo 75, Parágrafo Único, 
também dos Estatutos Sociais.

Bento Gonçalves, 17 de março de 2022.

ADRIANA MACHADO DE ASSIS
PRESIDENTE/SITRACOM-BG
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Resumo de Contratos:

Contrato nº 024/2022 – Tomada de preço nº004/2022. Aquisição e instalação de 04 conjuntos de fossas 
sépticas e filtro anabólico no Loteamento Popular Stringhini. COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO 
LTDA. Valor total de: R$ 137.261,86.
ContratoContrato nº 025/2022 – Dispensa de Licitação nº 007/2022 – Contratação de Empresa especializada em 
mineração para a elaboração de projeto ambiental e execução, para o desenvolvimento da atividade de 
lavra de saibro (CODRAM 530,10). TOPMINE SERRA ENGENHARIA LTDA. Valor total de: R$ 
4.500,00.
Contrato nº 026/2022 – Pregão Presencial nº 015/2022 – Contratação de empresa para prestação de 
serviços de limpeza urbana para o Município de Santa Tereza. CORREA SERVIÇOS DE 
JARDINAGEM LTDA. Valor mensal: R$ 10.500,00.
ContratoContrato nº 027/2022 – Pregão Presencial nº 017/2022 – Contratação de empresa para perfuração de 
um poço tubular profundo, para captação de água subterrânea. ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES 
LTDA. Valor total: R$ 272.750,00.
Contrato nº 028/2022 – Dispensa de Licitação nº 008/2022 – Contratação emergencial de empresa para 
prestação de serviços contábeis ao Poder Executivo do Município do Santa Tereza/RS. EL BASSO ME. 
Valor mensal: R$ 9.000,00.

Resumo de Termos Aditivos:
TermoTermo Aditivo nº 003/2022 – PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.  Referente ao contrato 
nº 074/2021 – Pregão presencial nº 011/2021, contratação seguro de TRATOR AGRÍCOLA MARCA 
LS PLUS MODELO LS P80RC03. Valor de R$ 90,32.
Termo Aditivo nº 001/2022 – CZARNOBAY & CIA LTDA. Referente ao contrato nº 041/2021 – 
Tomada de Preço nº 004/2021. Fica acrescido ao objeto de contrato o índice IPCA-E de 10,38% para os 
serviços prestados. Fica prorrogado o prazo do Contrato nº 041/2021 em mais 12 meses, a contar da data 
de 03 de março de 2022.
TermoTermo Aditivo nº 001/2022 – referente ao contrato nº 042/2021 – Pregão presencial nº 004/2021, 
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de agenciamento de estágios para 
estudantes. INQC – INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO.  Por mais 
12 (doze) meses, a contar da data de 5 de março de 2022.
Termo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao contrato nº 119/2021 – Tomada de preço nº 012/2021. MLT 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. Fica acrescida na 
Cláusula Primeira do Contrato nº 119/2021, o valor de R$ 21.316,52. 
TermoTermo Aditivo nº 002/2022 – Referente ao contrato Nº 065/2020 – Pregão presencial Nº 005/2020. 
ENSEG – ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. Contratação de empresa para 
a prestação de serviços de assessoria na área de segurança do trabalho. Valor mensal R$ 978,87. Prazo 
12 meses a contar 24/02/2022.
Termo Aditivo nº 001/2022 – Referente à ata de registro de preços nº 003/2022 – Pregão presencial nº 
001/2022 – SAFRA DIESEL LTDA. Fornecimento de gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel 
S10 e óleo diesel comum. Fica acrescido o valor de R$ 6,362 ao litro do Óleo Diesel Comum.
TermoTermo Aditivo nº 001/2022 – Referente à ata de registro de preços nº 003/2022 – Pregão presencial nº 
001/2022 – COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COLOSSO DO VALE LTDA. Fornecimento de 
gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel S10 e óleo diesel comum. Fica acrescido o valor de R$ 
7,13 ao litro de gasolina comum, R$ 7,34 ao litro de gasolina aditivada e R$ 7, ao litro de óleo diesel 
S10.

Resumo Atas de Registro de Preço
AtaAta de Registro de Preços nº 007/2022 – Pregão Presencial nº 018/2022 – Registro de preços para 
contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina de Escavadeira Hidráulica. 
SILVIO SCHIZZI ME. Valor total de R$ 333.000,00. Vigência: 12 meses, a contar de 14/03/2022.
Termo de Adesão ao Termo de Convênio nº004/2019 – Objeto de delegação recíproca das 
competências de fiscalização de transito e lavratura de autos de infração de transito na circulação 
territorial do Município de Santa Tereza/RS.

Santa Tereza, 18 de março de 2022. 

GISELE CAUMOGISELE CAUMO
Prefeita Municipal

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA/LEILÃO E INTIMAÇÃO ONLINE 
DATA: 1ª Praça/Leilão: Dia 13 de abril de 2022, às 10h.
            2ª Praça/Leilão: Dia 13 de abril de 2022, às 10h10.
LOCAL:  Plataforma digital www.zaccariasleiloes.com.br.

VOLNEI ZACCARIAS, LEILOEIRO OFICIAL matrícula 151/99, devidamente autorizado pelo Exmo. 
(a) Sr. (a) Dr. (a) Juiz (a) da 1ª e 2ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves – RS, FAZ SABER a todos 
quantos do presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que foi autorizado a realizar o Leilão do (s) 
bem (ns) penhorado (s) no Processo 0021194-15.2018.5.04.0511 RECLAMANTE: ANDERSON 
BORGES DOS SANTOS. RECLAMADO: METALÚRGICA ESTRUTURAL LTDA - EPP, referente a: 
um caminhão marca MERCEDEZ BENZ/914 C, placas KDP-0682, cor vermelha, ano/modelo 1998/1999, 
RENAVAM 708052797. Avaliado em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Valor mínimo para venda 
emem segundo leilão é de R$ 32.500,00. Ônus: Taxas de Licenciamento Anual, total de R$ 94,10 (noventa e 
quatro reais com dez centavos); RENAJUD – Transferência, processo 50026619320124047113, TRF04 - 
JEF BENTO GONÇALVES; RENAJUD – Transferência, processo 00036462020118210051, VARA 
JUDICIAL DE GARIBALDI-RS – TJRS; RENAJUD – Transferência, processo 00033401220158210051, 
VARA JUDICIAL DE GARIBALDI-RS - TJRS; RENAJUD – Transferência, processo 
50008762320174047113, TRF04; RENAJUD – Transferência, processo 00201427820185040512, 2ª VT 
BENTO GONÇALVES; RENAJUD – Transferência, processo 00201453320185040512, 2ª VT BENTO 
GONÇALVES;GONÇALVES; RENAJUD – Transferência. Processo 00203254420215040512, 2ª VT BENTO 
GONÇALVES. no Processo 0022474-89.2016.5.04.0511 Reclamante: Ministério Público Do Trabalho 
move contra Reclamado: Colortec Componentes Ltda – ME E Outros (3), referente a: um veículo da marca 
I/Renault Clio Aut. 1016VH, ano/modelo 2008/2008, placas IOR 2101, RENAVAM 961722320, cor bege.  
Avaliação em R$ 12.907,20 (doze mil novecentos e sete reais com vinte centavos). Valor mínimo para 
venda em segundo leilão é de R$ 6.453,60. Ônus: Restrições: Execução Fiscal, Processo 
2003.71.13.00574-0 Justiça Federal de Bento Gonçalves - RS; Averbação de Execução Processo 
5007123092015407107,5007123092015407107, Vara Federal de Caxias do Sul; RENAJUD: Transferência/Penhora 1ª VT Bento 
Gonçalves - RS – Processo: 00009582320105040511, Alienação Fiduciária, Agente Financeiro: Banco 
Santander S.A. Processo 0020519-83.2017.5.04.0512 RECLAMANTE: NILSON BRUMMELHAUS 
RECLAMADO: ELTON J. WESCHENFELDER-ME., referente a: um veículo FIAT/FIORINO IE, 
ano/modelo 1997/1997, PLACAS: IGP-5348, cor branca, RENAVAM 681993189. Avaliado em R$ 
6.000,00 (seis mil reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 3.000,00. Ônus: RENAJUD 
– Transferência, processo 00200957820165040511, 1ª VT BENTO GONÇALVES-RS; Multas Vencidas, 
R$R$ 2.017,89 (dois mil e dezessete reais com oitenta e nove centavos). Processo 
0020934-06.2016.5.04.0511 Reclamante: Nilson Fabricio Rosa Da Silva E outros (2) Reclamado: 
Restaurante Parrilla Dos Vinhedos Ltda. e outro (3), referente a: um veículo da marca I/Renault Clio RL, 
ano/modelo 1997/1998, placas MAB 9055, RENAVAM 702398845, de cor branca.  Avaliação em R$ 
5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 2.900,00. 
Ônus: Veículo com Restrição RENAJUD: Transferência/Penhora RENAJUD: Transferência. Processos: 
00210536120165040512 e 00208194520175040512 - 2ª VT BENTO GONÇALVES – TRT04. Multas 
vencidasvencidas total R$ 4.756,08. Processo 0020886-42.2019.5.04.0511 RECLAMANTE: LUANA CASTRO 
PEREIRA e RECLAMADO: LABORATORIO CHAMPAGNAT LTDA., referente a: um microscópio 
óptico, marca Nikon, modelo Alphaphot-2YS2-H, funcionando, em bom estado de conservação. Valor da 
avaliação: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de 
R$ 1.200,00. Processo 0021490-68.2017.5.04.0512 RECLAMANTE: LARISSA DO NASCIMENTO. 
RECLAMADO: ELLIS BEAUTY CENTRO DE BELEZA E ESTÉTICA LTDA – ME., referente a: um 
televisor da marca PHILIPS, modelo 32PFL3404/78, em bom estado. Avaliado em R$ 500,00 (quinhentos 
reais).reais). Valor mínimo para venda no segundo leilão R$ 250,00; um lavatório, da fabricante KIXIKI, em 
bom estado, com poltrona da marca SPARTA. Avaliação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Valor mínimo 
para venda no segundo leilão R$ 2.000,00; uma poltrona cadeira, da marca KIXIKI, em bom estado. 
Avaliação em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Valor mínimo para venda no segundo leilão 
1.800,00; uma poltrona, da marca IKAESAKI, em bom estado. Avaliação em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
Valor mínimo para venda no segundo leilão 1.000,00; um videogame PlayStation 3, em bom estado. 
Avaliação em R$ 800,00 (oitocentos reais). Valor mínimo para venda no segundo leilão R$ 400,00; um 
aparelhoaparelho de lipocavitação Medical San Etherni.  Avaliação em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Valor mínimo 
para venda em segundo leilão é de R$ 4.000,00. Valor total dos bens R$ 18.900,00 (dezoito mil e 
novecentos reais). I- MODALIDADE: A hasta pública será exclusivamente on-line. O usuário é 
responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou 
cancelados em nenhuma hipótese. Dos Lances: Sobrevindo lance nos 3 (três) minutos antecedentes ao 
termo final da alienação judicial exclusivamente eletrônica, o horário de fechamento do pregão será 
prorrogado em 3 (três) minutos para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar 
novosnovos lances, conforme Resolução 236/2016 do CNJ. Os licitantes que desejarem participar do leilão 
deverão aderir às regras constantes no site (www.zaccariasleiloes.com.br), efetuando o cadastramento 
prévio. Informações com o Leiloeiro Oficial Volnei Zaccarias, Matrícula 151/99, através do site: 
www.zaccariasleiloes.com.br, telefone: 54 – 3441-1902 – 54 99612-1051 e e-mail: 
zaccarias@zaccariasleiloes.com.br. 
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Pós em Educação Física 
no Contexto Escolar

Aprimorar a capacidade de atuação 
de profissionais de Educação Física no 
ambiente escolar, com ênfase na prática 
profissional diferenciada, atualizada e de 
alta qualidade é o objetivo do curso de pós-
graduação em Educação Física no Contexto 
Escolar.

O Curso é destinado aos graduados 
em Licenciatura em Educação Física e será 
ministrado quinzenalmente, às sextas-
feiras, das 18h às 22h30min e aos sábados, 
das 8h às 12h e das 13h às 18h30min, de 
abril de 2022 a abril de 2023.

Aprimore seu currículo com os
Cursos de extensão UCS Bento, 
na área de Gestão e Negócios

Auditoria de Contas: Por 
que é tão importante fazer?

O curso será ministrado no dia 
26 de março, das 8h às 12h. O ob-
jetivo é demonstrar a importância 
da auditoria nas contas como um 
instrumento de visão gerencial e es-
tratégica do negócio. No programa 
estão temas como conceitos básicos 
de auditoria empresarial, momento 
de realização de auditoria de contas, 
vantagens em investir em uma audi-
toria de contas, auditoria interna e 
externa, principais passos de audito-
ria na empresa, entre outros.

Faça 
Engenharia 

na UCS Bento

Você pensa em cursar Engenharia? Na UCS 
Bento tem!

O Campus Bento da UCS oferece o curso 
nas áreas Civil, Elétrica, Produção e Mecânica, 
com uma estrutura de excelentes laboratórios 
e ambientes preparados para as áreas de for-
mação. 

O campo de atuação dos engenheiros civis 
são empresas de construção civil, obras de in-
fraestrutura de barragens, de transporte e de sa-
neamento, obras ambientais e hidráulicas, além 
de serviços autônomos. 

O Engenheiro Elétrico pode atuar em usinas 
de geração de energia, empresas de construção 
e manutenção de sistemas de distribuição, ela-
boração e execução de projetos de instalação 
elétrica e manutenção de sistemas elétricos e 
máquinas elétricas. Podem também atuar como 
funcionários de empresas ou criar suas próprias 
empresas, para produção ou serviços. Atuam 
ainda em áreas de biomedicina, telecomunica-
ção, sistemas microprocessados em geral.

Engenheiros de Produção podem trabalhar 
em Indústrias dos setores metalmecânico, têxtil, 
calçadista, elétrico, alimentício, moveleiro, quí-
mico e empresas prestadoras de serviços como 
bancos de investimento e transporte aéreo, em 
empresas e laboratórios de pesquisa científica e 
tecnológica.

Já os da área Mecânica estarão aptos a tra-
balhar em setores de projeto, de planejamento 
e de manufatura em indústrias dos segmentos 
metalmecânico e automobilístico, bem como 
consultoria em empresas e laboratórios de pes-
quisa científica e tecnológica.

Ingresse na UCS com a nota do ENEM
A UCS é para você! Então, não 

perca mais esta forma de ingresso 
e esteja entre os alunos graduados 
numa das melhores universidades 
do Brasil.

Aproveite a sua nota do Enem 
pra entrar na UCS e Ganhe descon-
tos exclusivos nas mensalidades 
dos dois primeiros semestres, de 
acordo com o seu desempenho na 
prova. 

A promoção é válida para 
novos alunos. Acesse www.ucs.
br/site/formularios/186/exibir/ e 
inscreva-se.

Saiba mais conversando com a 
área de Relações com o Mercado atra-
vés do WhatsApp  (54) 99653.3184.

Valuation: avaliação de empresas
Realizado de 30 de março a 13 de abril, às quartas e 

sextas-feiras, das 19h30min às 22h30min, através do Goo-
gle Meet, o curso é destinado a acadêmicos e profissionais 
das áreas de Administração, Ciências Contábeis e Ciências 
Econômicas.

Entre os objetivos estão proporcionar uma visão intro-
dutória dos diversos conteúdos envoltos na área de avalia-
ção de empresas (valuation), expondo os métodos e práti-
cas de mercado. No programa do curso estão temas como 
introdução ao mercado financeiro, métodos de avaliação 
patrimonial e outros.

Compliance e Controles Internos
Nos dias 2 e 9 de abril, das 8h às 12h, será minis-

trado o curso Compliance e Controles Internos. No pro-
grama serão abordados temas como gestão e desafios 
de compliance, controles internos e desafios de cultura 
organizacional, reflexos dos controles internos nos pro-
cessos operacionais e a Lei 12.846/13: lei Anticorrupção.

Mais informações em sou.ucs.br/extensao/deta-
lhes/compliance-e-controles-internos/

Otimização de carteiras de 
investimento em renda variável
De 5 a 19 de abril, às terças e quin-

tas-feiras, das 19h30min às 22h30min, 
através do Google Meet será ministrado 
o curso de Otimização de carteiras de 
investimento em renda variável. 

O curso é destinado a acadêmicos e 
profissionais de Administração, Ciências 
Contábeis e Ciências Econômicas. Entre 
os objetivos estão introduzir à teoria de 
finanças, especialmente à composição 
de carteiras de investimentos em ações.

No programa, temas como intro-
dução ao mercado financeiro, decisão 
de investir e consumir, processo de in-
vestimento e Teoria do Portfólio, fatos 
estilizados em finanças, arbitragem  e 
eficiência de mercado e introdução à 
otimização de carteiras.

Desenvolvimento de líderes 
na área industrial
Nos dias 6 e 13 de abril, das 18h30min às 22h30min, 

através do Google Meet, será ministrado o curso Desen-
volvimento de líderes na área industrial.

O curso, que tem como objetivo discutir teorias em 
relação à liderança de equipes a partir da prática do dia-
-a-dia nas organizações, é destinado a líderes, gestores 
e acadêmicos.

Entre os temas a serem abordados estão estilos de 
liderança, responsabilidades e funções do líder, foco na 
atividade de líder e sua equipe de trabalho, equipe, fon-
te de ideias e resultados, trabalho em equipe, líder e a 
motivação da equipe e muitos outros.

Informações e inscrições envie um Whats para 
(54) 99653.3184, ou acesse o QR-Code e veja ou-
tros cursos de extensão com inscrições abertas.

Saiba mais sobre as engenharias da UCS Ben-
to, conversando com a área de Relacionamento 
através do Whats (54) 9 9919-3141.

 Vestibular UCS: prova on-line 
todas segundas e quintas

Aproveite as inúmeras oportuni-
dades de ingressar numa das melho-
res universidades do Brasil e reconhe-
cida internacionalmente: 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 reali-
zação de propósitos de vida. Seja o 
protagonista da sua história: estude 
na UCS! Provas semanais online to-
das as segundas e quintas.

Informe-se e inscreva-se atra-
vés dos números de Whats   (54) 
99626-2771 e (54) 99919-3141, 
ou acesse o QR-Code:
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Charge
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Miniovos de Brigadeiro

INGREDIENTES
- 1 lata de leite 
condensado
- 3 colheres (sopa) 
de chocolate em pó
-  colher (sopa) de 
manteiga sem sal
- 1 xícara (chá) 
de chocolates 
granulados 
diversos
Montagem
- 300 g de 
chocolate ao leite

MODO DE PREPARO
Brigadeiro: Em uma panela, coloque todos os ingredientes. Misture 
bem e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até desprender do fundo da 
panela (cerca de 10 minutos). Retire do fogo, passe para um prato untado 
com manteiga e deixe esfriar. Com as mãos untadas, enrole em bolinhas 
e passe-as nos granulados e reserve. Montagem: Em um recipiente, 
coloque o chocolate ao leite e leve ao micro-ondas, em potência média, 
por 3 minutos, misturando de minuto em minuto, para derreter. Misture 
muito bem e tempere o chocolate utilizando um banho-maria frio, até 
que o chocolate chegue à temperatura de 28ºC. Em uma forma de acetato 
própria para mini ovos, coloque cada brigadeiro no centro dos espaços 
e cubra-os com o chocolate temperado, alisando para que fique com o 
tamanho correto. Bata levemente para retirar o ar e leve à geladeira até 
que o chocolate cristalize e solte da forminha. Desenforme e sirva.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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A escola
do curso
supletivo

Et cetera
(abrev.)

Operação
de trans-
ferência
bancária

Forma da
estrada
sinuosa

São acesas
nas festas

de São
João

O Profeta
do Islã
(Rel.)

Papa doce
com milho

branco

Cortou
com os
dentes

Peça de
dominó

com seis
pintas

Ato, em
inglês

Tipo de
verniz 
para

móveis

Arre-
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joga

Autoriza-
ção para
estudante

estran-
geiro estar
num país
Pureza
Energia 

alternativa
Cão do 

Sargento 
Tainha (HQ)

O mesmo 
que "mofo"

Cálcio
(símbolo)

Limpa
o nariz 
Lá ao
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Consoantes
de "data"
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claros

Decorado
(o am-
biente)

Tony Ra-
mos, ator

"Postal",
em CEP
Enorme;

grandioso

A letra do
genérico

Nome, em
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Em tempo
algum

Atração da
rádio FM
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vogal
Certas

pessoas

Parte de
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Marca do
infinitivo
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para cães
Sufixo de
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"(?) melhor
quem ri
por últi-

mo" (dito) 

Cama
portátil
Queira
Deus! 

Sufixo de "pequenito"

Serviço prestado
pelo provedor

(Inform.)

Animais
bravios

Antecede
o "O"

Atrever-se 

Coleção de
quadros

3/act — nom. 4/otto. 7/canjica. 10/pinacoteca.

repensarem seus custos, otimi-
zarem seus processos e até inves-
tirem em processos de eficiência 
energética ou fontes renováveis 
para amenizar os aumentos con-
tínuos e evitarem o pagamento 
de bandeiras tarifárias. Bandeiras 
essas que nos acompanham há 
tempo, como a da escassez hídri-
ca, que nos onera com R$ 14,20 a 
cada 100kWh.

Então, se você consome 
300kWh, você irá pagar R$ 32,60 
pelo pensamento de governan-
tes que focaram em uma matriz 
energética centralizada e distante 
dos centros de consumo, que hoje 
corresponde a 60% de hidrelétri-
cas. Entretanto, não se desespere, 
porque esta centralização já foi 
superior a 80%. Além disso, nes-
te ano há a previsão de aumentos 
na tarifa de energia de 18 a 22% 
para uma residência que paga 
quase R$ 1,00 pelo kWh. 

Neste momento em que 
você está lendo este texto, um 
número expressivo de proces-
sos que consomem energia 
ocorreram para que esta pá-
gina possa estar à sua dispo-
sição. Começo pelo dia em que 
escrevi, oportunidade em que 
estive em minha sala, com o 
computador ligado à tomada, 
com o fone de ouvido na músi-
ca “Under Pressure”, do Queen, 
e com as lâmpadas ligadas 
para clarear o dia nublado. Ao 
terminar de escrever, enviei 
à colega Paula para revisar e 
repassar ao Jornal Serranossa, 
que fez a diagramação em seus 
computadores, ligados tam-
bém a tomadas, para depois 
iniciar as impressões em pren-
sas que funcionam em ritmos 
frenéticos para vencerem seus 
prazos antes de chegar aos lei-
tores.

Todos esses passos pos-
suem consumo de energia 
elétrica e, muitos deles, em 
quantidades expressivas. Ago-
ra, pense que não é uma única 
pessoa que presta serviços ao 
Serranossa e todas elas devem 
seguir um caminho parecido 
com este. Essa contextualiza-
ção ilustra o quanto somos de-
pendentes da energia e o con-
siderável consumo de energia 
elétrica necessário para man-
ter trabalhos e afazeres. Esta 
energia tem feito pessoas 

Você está no meio de uma 
escalada nos custos da energia 

elétrica? Isso tem solução!

Prof. Tiago Cassol Severo
Docente da área de Ciências Exatas
e Engenharias da UCS; Presidente do Programa 
RS SOLAR e Diretor da ABGD

Sabe aquele banho de 15 
minutos, quente e relaxante, 
depois do trabalho? Se você 
estiver usando um chuveiro 
de 7200W, você irá pagar R$ 
1,80 por banho. Agora calcule 
30 banhos mensais por pes-
soa em uma família de quatro 
pessoas.

Mas há algumas estraté-
gias para conter esses cus-
tos. Conscientização de que 
a energia elétrica deve ser 
usada com responsabilida-
de. Banhos mais curtos, ar-
-condicionado inverter em 
temperatura de 21 a 23°C 
em quartos fechados e com o 
temporizador ajustado para 
desligar depois de duas ho-
ras, abrir a geladeira de for-
ma rápida e usar lâmpadas 
LED ligadas só o necessário 
são opções que podem redu-
zir a sua conta.

Além disso, aproveitar 
para colocar energia solar 
também é uma forma efetiva 
de economia. Hoje, com os fi-
nanciamentos, é possível tro-
car a fatura de energia pela 
compra de um sistema solar 
com durabilidade superior a 
25 anos e pagar o que você 
estava pagando na conta de 
luz. 

Canja de galinha e cons-
ciência nos gastos com ener-
gia não fazem mal a ninguém, 
não é mesmo?

Como eu era antes da 
Hipnose Condicionativa?

Artigo

Ernesto, 79 anos, aposenta-
do, sempre teve o hábito de ler 
jornal. E foi em uma de suas lei-
turas que descobriu a Hipnose 
Condicionativa e sentiu vontade 
de experimentar a terapia. 

Ele tinha um medo inexpli-
cável que geralmente iniciava 
no fim do dia. Ainda relatava ter 
vergonha de conversar com as 
pessoas, mas não entendia por 
que se sentia assim.  Sentimen-
tos de tristeza e perdas também 
estavam presentes em sua vida, 
em razão da morte de familiares. 

Conforme realizava as ses-
sões de hipnoterapia, Ernesto 
foi notando as melhoras de 
forma gradativa. “Depois de 
algumas sessões, fui perceben-
do que não tinha mais aquele 
medo e também comecei a ter 
mais vontade de conversar com 
as pessoas, nos lugares aonde 

ia. Nos bailes da terceira idade, 
já me sentia desinibido e com 
coragem para conversar com 
as mulheres desconhecidas e 
até convidá-las para dançar. 
Depois das sessões de Hipnose 
Condicionativa, me tornei outra 
pessoa e passei a me sentir mais 

feliz, comunicativo, desinibido”, 
relata Ernesto.

 A Hipnoterapeuta de Ga-
ribaldi, Adriele Sopelsa, desta-
ca que, desde que começou a 
trabalhar com essa terapia, em 
2013, são inúmeros casos de 
sucesso, o que lhe proporciona 
imensa felicidade em saber que 
é possível tratar qualquer tipo 
de problema, tendo resultados 
satisfatórios. “A Hipnose Condi-
cionativa é uma terapia segura 
e eficaz, por tratar as causas, 
ou seja, aquilo que originam os 
problemas, sejam emocionais e 
até físicos. Implantamos novos 
condicionamentos de calma, 
disposição, motivação, coragem, 
alegria, entre outros, conforme 
aquilo que cada um necessita. 
O que está na sua mente é que 
vai determinar como será a sua 
vida”, finaliza Adriele.

HIPNOSE CONDICIONATIVA
TRATAMENTO IMEDIATO, COM POUCAS SESSÕES:

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

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

Especialização em Psicologia Transpessoal

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

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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A Sicredi Serrana RS/ES re-
alizou na noite de terça-feira, 
08/03, a sua assembleia digital 
ao vivo. Este é o segundo ano 
que a cooperativa realiza o mo-
vimento em formato on-line, 
possibilitando que seus associa-
dos participem das decisões da 
cooperativa com agilidade, pra-
ticidade e de qualquer lugar. 

Na oportunidade, os princi-
pais temas e dados da cooperati-
va em 2021 foram apresentados, 
dentre os quais o resultado de 
R$ 112 milhões, uma evolu-
ção de 40% em relação ao ano 
anterior. O momento também 
foi de homenagear as mulhe-

Oportunidade 

Sicredi Serrana: associados podem exercer 
seu direito de voto até 26 de março
A assembleia 
digital 
gravada está 
disponível no 
site sicredi.
com.br/
assembleias 

res pela passagem do seu dia. 
A comunidade e os associados 
que tiverem interesse em saber 
mais sobre as ações da Sicredi 
Serrana ao longo de 2021 po-
derão conferir o novo Relatório 
Anual, que complementa o con-

teúdo tratado em assembleia. Os 
exemplares já estão disponíveis 
nas agências e no endereço si-
crediserranars.com.br/relato-
rio-anual. 

Os associados que não pu-
deram participar do momento 

ao vivo têm a opção de assistir 
ao resumo da assembleia e in-
dicar o seu voto para cada uma 
das pautas abordadas, garantin-
do o seu direito e dever de par-
ticipação. O vídeo e o espaço de 
votação estarão disponíveis no 

Sobre a Sicredi Serrana

A Sicredi Serrana é uma instituição financeira 
cooperativa comprometida com o crescimento 
dos seus associados e com o desenvolvimento 
das regiões onde atua. Com 36 anos de atua-
ção, a cooperativa está presente em 28 muni-
cípios em sua área de atuação e está presente 
nas regiões da Serra Gaúcha, Vale do Caí, no 
Rio Grande do Sul, e região metropolitana do 
Espírito Santo. Para 2022, segue em seu proje-
to de expansão com a construção de mais uma 
agência em Bento Gonçalves, no bairro Licor-
sul; da quarta em Flores da Cunha, focada no 
segmento Agro; e de duas agências na Grande 
Vitória, nos municípios de Vila Velha e Serra. 
(www.sicrediserrana.com.br). 

site sicredi.com.br/assembleias 
até 26 de março. 

Para participar, basta reali-
zar o cadastro no site, criando 
uma senha. Caso os associados 
tenham dificuldades em cadas-
trar-se ou votar na plataforma, 

os canais de comunicação da Si-
credi Serrana e os colaboradores 
estão disponíveis para auxiliá-
-los. Participar da assembleia é 
contribuir com os rumos da co-
operativa e com a construção de 
uma sociedade mais próspera. 

O Relatório Anual 2021 já está disponível nas agências ou na versão digital, no site da Sicredi Serrana



EDIÇÃO 853
Sexta-feira, 

18 de março de 2022

Previsão do tempo

19/03
13º
22º

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante

o dia e à noite

18/03
17º
31º

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

20/03
11º
21º

Sol com algumas nuvens durante 
o dia. Períodos de nublado com 

chuva a qualquer hora.

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

Noite com muitas nuvens,

Destaques sociais
Conheça as candidatas à corte da Fenavinho e confira 
as homenagens pela passagem do Dia da Mulher 

Quel Konrad| 8 

Bento em Vindima

Programação 
encerra com 
desfile no domingo

Depois de ter sido cancelado 
por duas vezes, o encerramen-
to da programação do Bento em 
Vindima deve ocorrer neste do-
mingo, 20/03. Se a previsão do 
tempo permitir, a Via Del Vino 
será palco do último desfile temá-
tico “O Mundo do Vinho”, às 17h. 
Antes disso, a comunidade ainda 
pode assistir à apresentação da 
Fanfarra Bersaglieri, a partir das 
15h30.

Serviço
O quê: Vieni Vivere la Vita Fes-
tival  – 3ª Edição
Quando: 19 e 20 de março
Horário: 10h às 23h (sábado) 
e 10h às 20h (domingo)
Onde: Praça Padre José Ferlin, 
em Monte Belo do Sul
Quanto: entrada gratuita

Reprodução/Internet

Bento deve investir R$ 25 
milhões em pavimentação 
no interior do município

Aprovado na Câmara

Eduarda Bucco
A Câmara de Vereadores de 

Bento Gonçalves aprovou na se-
gunda-feira, 14/03, durante ses-
são ordinária, a abertura de crédi-
to especial de R$ 25 milhões para 
investimentos no interior de Bento 
Gonçalves. A medida do Executivo, 
proposta no projeto de lei número 
18, estava sendo discutida desde a 
gestão anterior e se caracterizará 
como uma ação importante para a 
agricultura e para o turismo.

“Serão cerca de 25km de pa-
vimentação em vias que são im-
portantes para o escoamento da 
safra, desenvolvimento do turismo 

e para geração de emprego e renda 
para nossas comunidades”, ressal-
ta o prefeito Diogo Siqueira.

Segundo a prefeitura, as vias 
que serão contempladas com as-
faltamento ainda não foram de-
finidas, mas o projeto já está em 
andamento. Posteriormente, o 
planejamento será apresentado 
diretamente nas comunidades. 
“Por ser um financiamento, ainda 
temos um caminho com trâmites 
de contratação, mas logo que es-
tiver concluído, poderemos iniciar 
as obras em todo interior”, informa 
Siqueira.

A lei municipal n° 6.799, que 
autorizou a contratação do finan-
ciamento junto à Caixa Econômica 
Federal, foi sancionada em dezem-
bro do ano passado, após também 
passar por aprovação no Legislati-
vo. Conforme a secretaria munici-
pal de Finanças, o financiamento 
será feito por meio do FINISA – 
Financiamento à Infraestrutura e 
ao Saneamento voltado ao Setor 
Público – exclusivamente para a 
pavimentação de estradas no inte-
rior do município.

Em Monte Belo do Sul, a vida 
acontece ao ar livre, em meio a 
vales entrecortados por encostas 
comumente cobertas de parreirais. 
Nesse cenário de natureza exube-
rante e calmaria típica de um luga-
rejo onde a vida gravita ao redor da 
igreja e da praça centrais, todos es-
tão convidados a viverem como um 
monte-belense por dois dias, neste 
final de semana. E isso inclui, claro, 
vivenciar os hábitos enogastronô-
micos dos locais.

Durante o Vieni Vivere la Vita 
Festival, que ocorre neste sábado 
e domingo, dias 19 e 20 de março, 
o pequeno município oferecerá, 
junto ao sabor de suas agroindús-
trias, restaurantes e vinícolas, uma 
pitada generosa da autenticidade 
cultural. Todos os 27 expositores 

Vieni Vivere la Vita
Festival movimenta Monte Belo 
no sul neste fim de semana
Produção 
enogastronômica e de 
agroindústrias estarão 
à mostra no tradicional 
Vieni Vivere la Vita, 
no sábado, 19/03, e 
domingo, 20/03

da terceira edição do encontro es-
tão estabelecidos no município e 
são representantes legítimos da 
herança de ofícios e saberes deixa-
da pelos imigrantes italianos que 
colonizaram a região.

Instalados em charmosas bar-
raquinhas na praça Padre José Fer-
lin, no centro da cidade, os partici-
pantes oferecerão o mais genuíno 
patrimônio do município aos visi-
tantes. Ele aparecerá tanto expres-
so pela culinária local, por meio de 
pratos típicos ou incrementados 
por toques de chefs, quanto através 
de taças de vinho ou espumante, 
além de se manifestar em peças de 
artesanato.

Tudo isso ocorre em meio a 
um grande clima de descontração. 
Por isso, uma extensa agenda de 

apresentações culturais e artísticas 
ganha palco para tornar o clima de 
convivência e reencontros – depois 
de um longo período de restrições 
impostas pela pandemia – ainda 
mais especial. Shows com corais, 
grupos de dança e conjuntos musi-
cais estão agendados para ocorre-
rem a partir das 13h30 no sábado 
e do meio-dia no domingo.

Fotos: divulgação


