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Polêmica em Bento

Caso do Plano Diretor

Futuro do Vale dos Vinhedos em debate Marcos Barbosa e

Rafael Pasqualotto são
absolvidos pelo TJ-RS
Política | 4

Eleições 2022

Reprodução Câmara

Construção de grandes empreendimentos no Vale dos Vinhedos, como o Gramado Parks, da
Família Salton (foto), tem gerado discussões e até troca de acusações entre políticos, empresários
e entidades. Câmara de Vereadores encaminhou um pedido ao Ministério Público e à prefeitura
para que tornem sem efeito as decisões do Conselho Distrital do Vale dos Vinhedos, que barrou o
início de obras milionárias na localidade.

Especial | 2 e 3

Cães e gatos

Número de castrações em Bento
aumenta cerca de 300% em março

Jovens de 16 anos
representam apenas
0,1% dos eleitores
Geral | 7

Moradia

Após décadas de
espera, mais de 600
famílias no Zatt terão
situação regularizada
Arquivo pessoal

Divulgação/Prefeitura de Bento

A partir do programa Casa Verde e Amarela,
do governo federal, prefeitura concretizará
regularização fundiária no bairro

Geral | 3

Foram aproximadamente 400 animais castrados por meio do novo edital durante o mês de março.
Com o edital antigo, que contemplava apenas uma clínica, média mensal era de 100 castrações

Geral | 6
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Polêmica em Bento

Construção de grandes empreendimentos no Vale dos
Vinhedos gera troca de acusações e mobilização política
Por um lado moradores
e conselho distrital
defendem preservação
da área vitivinícola
e alertam sobre os
impactos de gigantes
empreendimentos
no local. Por outro,
empresários,
políticos e também
moradores defendem
desenvolvimento da
região, geração de
empregos e maior
movimentação no
Vale durante os dias
de semana. Discussão
foi parar na Câmara
de Vereadores onde
diversas acusações
foram dirigidas ao
conselho. Aprovale
lançou abaixoassinado em
defesa dos direitos
e legitimidade
da comunidade,
empreendedores e
moradores do Vale dos
Vinhedos.

Raquel Konrad
Uma polêmica tem movimentado Bento Gonçalves nas últimas semanas: a construção de
gigantes empreendimentos em
um dos cartões-postais da cidade e – por que não? – do Brasil: o
Vale dos Vinhedos. Única do país
com Denominação de Origem
para a produção de vinhos no
Brasil, a região recebe anualmente milhares de turistas e amantes
do vinho para viverem experiências em torno da bebida. Além de
atrair visitantes, a rota também
se tornou aposta de grandes empresas, que veem no local uma
possibilidade de negócios e expansão imobiliária.
A chegada de empreendimentos milionários tem gerado
apreensão e também expectativa na população. Isso porque,
mudanças significativas poderão
ocorrer em toda a cidade nos
próximos anos e décadas. No
entanto, esse debate não tem
sido o foco nas discussões dos
envolvidos. Após o Conselho Distrital barrar a construção de dois
empreendimentos que já tinham
sido aprovados pelo Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano
(Ipurb) – o Be Wine e Família Salton/Gramado Parks –, diversas
acusações, como conflito de interesses e até xenofobia, têm sido
feitas por políticos que saíram
em defesa dos empreendimentos, bem como de membros do
conselho.

Reprodução/Câmara

Na Câmara, representantes da Salton e Gramado Parks esclareceram que todo o projeto
do Vale foi elaborado dentro do conceito e vocação da região, de enoturismo e com experiências diferenciadas para continuidade na valorização das raízes culturais da região.
ACUSAÇÕES
Nesta semana, a Comissão
de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social
da Câmara Municipal de Bento Gonçalves encaminhou um
pedido ao Ministério Público
(MP) e à prefeitura para que tornem sem efeito as decisões do
Conselho Distrital do Vale dos
Vinhedos do último dia 22 de
março, oportunidade em que os
membros votaram por barrar a
construção dos empreendimentos na localidade. Para os vereadores, houve vício de interesses
de participantes na reunião do
Conselho. “Identificamos que
um dos conselheiros não poderia votar por não ter seguido as
normas do regimento do órgão,
e é notório o vício de interesses

de participantes da reunião que
têm empreendimentos na região
do Vale”, disse o vereador Anderson Zanella (PP), presidente da
Comissão.
A Comissão também pediu
para que o alvará de construção do Castelos do Valle, que,
ao contrário do Gramado Parks
e do Be Wine, foi aprovado pelo
conselho, seja suspenso imediatamente. “Entendemos que
o empreendimento tem características semelhantes aos que
foram barrados pelo conselho e,
portanto, não pode ser mantido”,
destacou Zanella.
Durante a reunião da comissão, os vereadores também acusaram membros do conselho de
xenofobia. Zanella e Rafael Pasqualotto (PP) comentaram sobre

um áudio do encontro, no qual
uma conselheira diz que a questão do Vale é social. “De onde virá
a mão de obra para trabalhar
nestes empreendimentos? Que
impacto que isso terá na cultura
do Vale, quando hoje já temos
o pessoal que veio do nordeste
atacando na rua para vender o
tal do conceito de multipropriedade? Eu posso gerar empregos,
mas não 1.500. O que aconteceu
com grandes resorts? Gerou um
grande anel de miséria que hoje
os hóspedes têm medo de entrar.
São empreendimentos decadentes”, diz a conselheira. O SERRANOSSA entrou em contato com a
acusada que falou que os áudios
foram cortados e tirados do contexto e que não se manifestará
sobre o fato.

SALTON PARTICIPOU
DA REUNIÃO
A Família Salton e a Gramado
Parks também se manifestaram
publicamente na reunião de terça-feira na Câmara de Vereadores
sobre o projeto turístico que ambas buscam desenvolver no Vale
dos Vinhedos. No encontro, representantes das duas empresas
esclareceram que todo o projeto
foi elaborado dentro do conceito e
vocação do Vale dos Vinhedos, de
enoturismo e com experiências
diferenciadas para continuidade
na valorização das raízes culturais
da região.
Eles reforçaram que o empreendimento ainda não foi lançado
e não está sendo comercializado
e que o projeto da Família Salton
e da Gramado Parks está percorrendo todos os trâmites legais,
“seguindo rigorosamente todas
as exigências solicitadas pelos órgãos públicos, além de apresentar
benefícios que serão estendidos à
comunidade, dentro dos parâmetros de ética, transparência, visão
de longo prazo e sustentabilidade
dos negócios e destinos em que
atuam”, disseram.

APROVALE REPUDIA
ACUSAÇÕES
Em reunião realizada na tarde
de quarta-feira, 30/03, a Diretoria
Executiva, o Conselho Superior e a
Assessoria Jurídica da Associação
dos Produtores de Vinhos Finos
do Vale dos Vinhedos (Aprova-
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le) enviaram nota reiterando a
“defesa do desenvolvimento sustentável do Vale dos Vinhedos” e
repudiaram as acusações contra
membros do conselho.
Sobre o voto negativo da entidade à aprovação dos dois projetos de megaresorts dentro da região demarcada da Denominação
de Origem no Vale dos Vinhedos,
a Aprovale apontou que os empreendimentos têm “alto índice de
pontos negativos nos estudos de
impacto apresentados e por este
motivo foram recusados tecnicamente pelo Conselho Distrital”.
A entidade explicou que os
projetos apresentados não foram
apreciados como incorporação
imobiliária e sim como hotelaria e que eles excedem em escala
(de construção e de operação) a
infraestrutura disponível no Vale
dos Vinhedos e reduzem a área
destinada à atividade vitivinícola
dentro da demarcação da Denominação de Origem.
Sobre os áudios, a Aprovale
afirma que a íntegra do material
“comprova a ausência de qualquer

inconformidade no processo de
votação dos referidos projetos”.
Em relação ao conflito de interesses, a entidade afirma que vários
membros do Conselho Distrital
do Vale dos Vinhedos são empreendedores de restaurantes, hotéis
e similares e que é natural que as
principais lideranças e representantes da Aprovale exerçam estas
atividades. “O fato de um Conselheiro, de qualquer entidade, estar no mesmo ramo de negócio de
um projeto analisado não o desqualifica, muito pelo contrário,
aporta voluntariamente o conhecimento técnico que o Conselho
necessita para corretamente avaliar projetos”, pontuou.
Em relação ao pedido de
suspensão dos alvarás do empreendimento Castelos do Vale, a
Aprovale aponta que os estudos
de impacto revelaram que o projeto estava em conformidade com
o Plano Diretor e dentro da escala
de viabilidade para sua implantação no Vale, razão pela qual o
voto da Aprovale foi positivo à sua
aprovação e “assim se manterá”.

Abaixo-assinado

A Aprovale também lançou um abaixo-assinado “em defesa dos direitos e
legitimidade da comunidade, empreendedores e moradores do Vale dos
Vinhedos”, destinado ao prefeito Diogo Siqueira. O texto sai em defesa do
presidente do Conselho. “Marciano Batistello, morador e empreendedor
do Vale dos Vinhedos, nos representa. Rogamos que não seja destituído
de seus cargos em nossa Sub-Prefeitura ou nosso Conselho Distrital. A
pressão institucional e o assédio moral a que este cidadão, de inegáveis
préstimos por anos prestados à comunidade, vem sendo submetido, é
avassaladora. Porém é justamente neste momento em que contamos com
o apoio sensato do senhor Prefeito para nos amparar moral e legalmente,
recusando veementemente seu pedido de demissão”, diz.
A entidade continua: “O Conselho Distrital e o Compahc são nossos canais
legais e públicos para livre manifestação sobre as questões do território no
qual residimos e trabalhamos para sustentar nossas famílias e gerar progresso sustentável. Antes de ser um destino turístico, esta é a região da
nossa cultura vitivinícola, terra de nossos antepassados e de nossas futuras
gerações. Rogamos ao Sr. Prefeito Diogo jamais permitir que nossa voz seja
silenciada ou nosso voto seja amputado”, finaliza.

Após longa espera

Mais de 600 famílias serão beneficiadas
com regularização fundiária no Zatt

Situação dos
moradores no bairro
será regularizada a
partir do Programa
Casa Verde e
Amarela, do governo
federal. Grande parte
das famílias espera
há décadas por
regularização
Eduarda Bucco
Desde a semana passada, uma
notícia tem sido comemorada por
moradores do bairro Zatt. Por
meio do programa Casa Verde e
Amarela, do governo federal, será
possível a regularização de 640
terrenos no local. O financiamento
de R$ 2.584.320,00, aprovado para
o município a partir do Programa
de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, foi divulgado
ainda na sexta-feira, 25/03, no Diário Oficial da União.
A iniciativa foi possível a partir
de uma conversa com empresas da
região. Conforme o secretário de
Esportes e Desenvolvimento Social, Eduardo Virissimo, ao ter conhecimento sobre o programa do
governo federal, a pasta logo passou a contatar os empreendimentos que teriam vontade de participar, para que pudessem fazer um

Divulgação/Prefeitura

cadastro junto à União. “Depois,
veio para a secretaria a adesão desse programa, por meio do cadastro
já feito pela empresa. Agora, caberá ao município acompanhar e dar
suporte, mas é a empresa cadastrada que ficará responsável por todo
o processo”, explica.
A regularização fundiária
possibilitará o acesso ao título
que garante o direito real sobre
o lote das famílias, oferecendo
segurança jurídica, redução de
conflitos fundiários, ampliação
do acesso ao crédito, estímulo à
formalização de empresas e aumento do patrimônio imobiliário
do país. “Vai ser ótimo para caso
precisemos vender ou fazer algum empréstimo para reformas.
É uma garantia a mais. Fora que
o local passará a ser mais valorizado e terá mais atenção do Poder
Público”, comenta uma moradora
aposentada, de 54 anos. Conforme seu relato, a família aguarda
há cerca de 30 anos a entrega das

escrituras do local. “Nós compramos o terreno da prefeitura. Sortearam o lote e pagamos em 15
vezes de 15 cruzados na época,
em 1992”, recorda.
Na época, a prefeitura entregou o contrato da compra, mas não
as escrituras. “Todos os vizinhos
estão na mesma situação, uns acredito que já conseguiram, outros seguem na luta”, revela.
Segundo o secretário Virissimo, cada história deve ser analisada de forma independente. “Em
suma, o que aconteceu com esses
moradores é que eles ou compraram, ou ganharam, ou passaram
de contrato para contrato e em
nenhum momento buscaram a regularização fundiária, seja porque
é algo caro, porque não era prioridade ou porque não tinham conhecimento”, explica. Ainda conforme
o secretário, em alguns casos as
pessoas chegaram a receber os terrenos da própria prefeitura como
forma de acerto de contas com fun-

cionários. “Mas a legislação foi mudando. Hoje isso não pode acontecer de jeito nenhum”, esclarece.
No momento, a prefeitura ainda não tem a definição das famílias
que serão contempladas, tendo em
vista que os cadastros serão feitos
após o início do processo de regularização. O município deve apresentar, até o dia 13 de maio, os documentos técnicos, institucionais
e jurídicos ao Agente Financeiro
credenciado. Depois do dia 15 de
julho, após a análise dos documentos, será realizada a contratação do
financiamento entre Agente Financeiro, Agentes Promotores e famílias atendidas.
Mesmo não havendo definição
das famílias, a prefeitura já divulgou um mapa com possíveis ruas
que serão contempladas: Balduíno Valduga, Pastor João Rodrigues
de Jesus, Gilio Dal Ponte, João Domingos Polli, Libório Dall’Agnese e
Antônio A. Costa. “O bloco do Zatt é
atualmente o maior bloco de Bento para regularização fundiária.
Outros grandes blocos já foram
regularizados. Ano passado entregamos 100 certidões de posse no
Municipal, no loteamento Vinhedos”, recorda.
Além do programa Casa Verde
e Amarela, a prefeitura pretende
regularizar mais lotes a partir de
licitações. Segundo Virissimo, já
está em tramitação uma licitação
que deve contemplar a parte superior do bairro Municipal.
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Assessor administrativo

Caso Plano Diretor

Eleições 2022

Henrique Nuncio e Alexsandro
Portilho estão na lista de convocados
para assumir cargo na prefeitura

Marcos Barbosa e
Rafael Pasqualotto são
absolvidos pelo TJ-RS

Leite renuncia
do cargo de
governador

Atual secretário de
Governo e Mobilidade
Urbana, Henrique
Nuncio, e o servidor
investigado por assumir
responsabilidade pelo
maior desmatamento
da história de Bento
estão na lista de
convocados para
assumir o cargo de
assessor administrativo.
Eles passaram em
concurso da prefeitura
em 2018
Raquel Konrad
Dois nomes chamaram a
atenção na lista de convocados
aprovados no concurso público
03/2018, publicada no Diário Oficial de Bento Gonçalves de quarta-feira, 30/03: Henrique Nuncio,
atual secretário de Governo e de
Gestão Integrada e Mobilidade
Urbana (Segimu), e Alexsandro
Portilho, servidor investigado
pelo maior desmatamento da
história de Bento Gonçalves, denunciado em fevereiro pela Associação Ativista Ecológica de Bento
Gonçalves.
Além dos dois, 40 nomes

fotos: divulgação

aprovados no concurso foram
convocados para se apresentarem no período entre os dias 31
de março e 6 de abril de 2022, na
Secretaria Municipal de Administração, comunicando o interesse
ou a desistência do concurso.
Caso não haja manifestação, o
aprovado perderá a vaga, com
base no que prevê a Lei complementar nº 75 de 22 de dezembro
de 2004.
De acordo com a assessoria
de imprensa da Prefeitura Municipal de Bento, o município
possui uma demanda de 43 vagas de assessor administrativo
em aberto e precisa suprir a necessidade de várias secretarias
acerca desse tipo de mão de
obra. “A lista dos convocados é
do concurso de 2018, não podendo o município ignorar a lista de
aprovados. Inclusive em relação à

última convocação de 35, apenas
oito aceitaram as vagas”, explica.
Questionada se o servidor Alexsandro Portilho poderia assumir
a vaga, mesmo sob investigação,
a prefeitura esclareceu que “não
há impeditivo legal em assumir a
vaga, a sindicância continuará de
qualquer forma, assumindo ou
não a vaga”, finalizou.
O SERRANOSSA tentou contato com o secretário Henrique
Nuncio, mas até o fechamento
da edição não obteve retorno.
Em outra oportunidade, quando
questionado sobre possível convocação, Nuncio pontuou sobre a
grande defasagem para a função,
devido ao período em que não foi
permitido chamar novos concursados. “Não cheguei a refletir sobre assumir o cargo. Irei pensar
sobre o caso somente se chegar
a possibilidade”, disse em janeiro.

Raquel Konrad
Foi com tranquilidade que
Marcos Barbosa (Republicanos) e
Rafael Pasqualotto (PP) dizem ter
recebido a decisão do Tribunal de
Justiça (TJ-RS), que na tarde de
quarta-feira, 30/03, absolveu os
vereadores do recurso movido
pelo Ministério Público, em investigação que apurava tentativa
de obtenção vantagens financeiras para aprovação de emenda do
Plano Diretor. Cinco desembargadores da 21ª Câmara Cível negaram provimento do apelo do MP.
Para Pasqualotto, o resultado
já era esperado. “Obviamente fico
satisfeito. Foi uma longa e injusta
investigação em que tentou-se de
todas as formas destruir minha
imagem e trabalho, pois desde
o início não passou de falatório
e fofoca digna de boteco. O MP
formou uma convicção e buscou
encontrar fatos e provas, o que
nunca conseguiu pois eles não

CHEGOU A NOVA

TECNOLOGIA DE ADITIVAÇÃO TECNO 3

ADITIVO PRODUZIDO E IMPORTADO DA ALEMANHA

VOCÊ SÓ ENCONTRA AQUI!
RUA CARLOS FLORES, 450, SÃO BENTO
(AO LADO DO L’AMÉRICA SHOPPING)

existiam. Todas as testemunhas
ratificaram nas audiências que eu
nunca ofereci nem pedi nada que,
para quem me conhece, sabe que
é verdade. Agradeço a todos que
sempre confiaram em mim e sigo
trabalhando”, pontuou.
Marcos Barbosa também comentou a decisão. “Já aguardávamos esta decisão, porque conhecíamos bem o processo. Foi feita
justiça e agora superamos esta
etapa difícil que passamos. Agradecemos todas as pessoas que
acreditaram em nós e no nosso
trabalho”, agradeceu.
O promotor Alécio Silveira Nogueira, que comandou
as investigações no Ministério
Público de Bento, pontuou que
“irá avaliar com Porto Alegre a
possibilidade de recurso ao STJ.
Não vi ainda o teor da decisão; de
qualquer modo, não teria comentários a fazer fora do processo”,
finalizou.

Eduarda Bucco
O governador do Rio Grande
do Sul, Eduardo Leite, anunciou a
renúncia ao cargo na segunda-feira,
28/03, durante coletiva de imprensa. Quem assume agora é o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior.
Leite deixou o cargo oficialmente
na quinta-feira, 31/03. A medida
foi tomada devido ao prazo legal
de desincompatibilização da Justiça
Eleitoral, 02/04, a fim de que Leite possa concorrer às eleições de
2022. A expectativa é que ele dispute a presidência da República.
Durante o anúncio, o governador do RS também afirmou que
permanecerá no PSDB, partido que
já havia eleito João Doria como pré-candidato, após convenção partidária. Ao longo dos últimos meses,
foram feitas diversas reuniões e
discussões com o PSDB e, inclusive,
com outros partidos como o PSD,
a fim de tentar viabilizar a candidatura de Leite. Mesmo assim, o
governador não confirmou que irá
concorrer à presidência e se mostrou aberto à vontade do partido.
“Vou renunciar do poder, para não
renunciar da política”, disse.
Ainda durante a coletiva de imprensa, Leite destacou o papel dos
jovens nas eleições deste ano. Ele
afirmou que irá viajar pelo país nos
próximos dias, a fim de convocar
os adolescentes a se engajarem na
política. “É com os jovens que o impossível se torna possível […]. Que
os jovens levem às urnas a energia,
a paixão e o amor pelo futuro”.
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Causa animal

Bento fecha primeiro mês do novo edital
com cerca de 400 castrações realizadas
Secretaria de Saúde

Número representa um
aumento aproximado
de 300% em relação ao
antigo edital, que tinha
apenas uma clínica
cadastrada. Expectativa
é ultrapassar 600
castrações mensais
em abril
Eduarda Bucco
O novo edital de castrações
de Bento Gonçalves já tem refletido em números recordes no
município. Os procedimentos iniciaram no dia 16 de março, com
três clínicas veterinárias já aptas
para realizar as castrações. Conforme balanço da secretaria de
Saúde, foram cerca de 400 cirurgias realizadas até o fechamento
do mês, um aumento aproximado
de 300% em relação aos procedimentos mensais realizados a partir do antigo edital. Com apenas
uma clínica cadastrada, a média
semanal era de apenas 20 animais, cerca de 100 por mês.
Ainda nesta semana, a expectativa é que a quarta clínica
cadastrada já esteja apta a iniciar
os procedimentos. Nas próximas
semanas, a quinta e última clínica
conveniada a partir do novo edital
também deve iniciar os trabalhos.
Com isso, a média mensal de castrações deve ultrapassar 600 em
abril. “Nos primeiros dias levamos

um número menor de animais
para entender e organizar o fluxo.
Aos poucos fomos aumentando
e percebemos que dá para levar
entre 15 a 20 animais por dia em
cada clínica”, revela o secretário-adjunto de Saúde, Gilberto Junior.
Com isso, a prefeitura se aproxima de zerar a fila de animais do
ano passado e entrar na fila dos
cadastros feitos neste ano. “O fluxo
de animais encaminhados já é bem
representativo e a nossa primeira
lista com 1.180 animais já se aproxima de um final! A expectativa
é que as castrações dos caninos
e felinos da fila de espera sejam
realizadas para todos os animais
até o mês de agosto, quando inicia o novo período de inscrições,
compreendido entre os dias 22 de
agosto e 2 de setembro”, comenta a
veterinária da secretaria da Saúde,
Rafaela Zenatto Jornada.
O número somente não é
maior, conforme a pasta, devido
aos faltantes. Gilberto comenta
que, a cada dez pessoas contata-

das, três ou quatro não têm interesse em levar seu animal ou não
atendem ao telefone. “Gostaríamos de ressaltar que esse número
é muito expressivo em comparação aos números de castrações
realizadas no edital passado, mas
poderia ser maior ainda, se os
munícipes se comprometessem
mais com a causa animal”, frisa a
veterinária.
De modo geral, os animais
devem ser encaminhados até as
clínicas pelos próprios tutores.
Entretanto, para aquelas localizadas em outros municípios e para
as famílias que não têm condições
de levar os animais mesmo nas clínicas de Bento, os próprios estabelecimentos oferecem o serviço de
táxi-dog. Além disso, a secretaria
de Saúde está aparelhada com um
veículo especial para transporte
de animais, o qual é utilizado em
“casos específicos”.
OUTROS PROJETOS
O novo edital de castrações é

apenas uma das novidades relativas à causa animal neste ano no
município. A partir da reestruturação do setor, com a criação do
programa Bento-pet – todos juntos
para o bem-estar animal – estão
sendo preparados novos serviços.
Estão em andamento, por
exemplo, os editais de compra de
medicamentos e de procedimentos cirúrgicos. Já o edital para
contratação de um serviço de
hospedagem de animais vítimas
de maus-tratos está em trâmites
finais. O estabelecimento já foi
habilitado e a prefeitura segue na
fase de documentação. A expectativa é que entre em funcionamento em cerca de um mês, exclusivo
para encaminhamentos feitos por
fiscais do Meio Ambiente.
Ainda, os animais passarão a
contar com um “Samu pet”, indicação feita pelo vereador Ari Pelicioli
no início deste ano. O veículo já
está na secretaria da Saúde e, na
próxima semana, passará por serviços de adesivagem e manutenção. A ambulância voltada aos animais servirá para atender casos de
urgência, contando com o auxílio
de dois médicos veterinários que
serão contratados nos próximos
dias. As inscrições para o processo
seletivo seguem abertas até o dia
04/04. “Nossa equipe está muito
empenhada em avançar em um
curto prazo. São grandes objetivos. Acredito que em pouco tempo
teremos aquele olhar que a causa
animal precisava em Bento”, declara Gilberto Junior.

Novo mascote da BM de
Farroupilha conquista
o coração da comunidade

Fotos: Divulgação

Quem dera todos os animais
do mundo terem a sorte do cãozinho Recruta, de Farroupilha.
Após ser abandonado na cidade
na semana passada, o animalzinho
decidiu seguir uma viatura do 36º
Batalhão de Polícia Militar e entrar
no quartel. Um policial militar notou a presença do filhote e levou
para dentro do batalhão. “Todos
já amaram o cãozinho”, conta o
comandante do Batalhão, tenente-coronel Luís Fernando Becker.
Vendo a fragilidade do animal e o carinho mútuo que todos
sentiram por ele, o comandante
decidiu fazer uma enquete junto
ao efetivo. “Todos se posicionaram
positivamente no sentido de o
adotar como mascote”, relata.
Adotado pelo batalhão oficialmente no último dia 24, Recruta
tem passado a maior parte do
tempo na sala de operações, junto ao efetivo de serviço. A ideia é
construir uma estrutura específica para ele dentro do quartel.
Em poucos dias, todos os policiais já se adaptaram com a rotina
do mascote. Desde que chegou ao
quartel, já tem recebido todos os
cuidados necessários. Há alguns
dias, recebeu vermífugo e precisou

passar um tempo na casa de uma
policial após passar mal. Depois de
melhorar, retornou ao batalhão.
Questionado sobre a possibilidade de utilizar o cãozinho para
alguma ação do quartel, o comandante explica que a ideia é torná-lo o representante oficial do 36º
Batalhão de Polícia Militar. “Vamos treinar ele com o básico, torná-lo realmente uma companhia
do efetivo. E claro, já pensamos em
levar ele a eventos, representando
nosso batalhão”, revela Becker.
“A vida policial é repleta de
diversas situações, como enfrentamento de criminosos e perigos,
porém há momentos que alguém
apenas necessita uma ajuda! Desta vez foi um cachorrinho. Então é
mais uma oportunidade de servir
e ajudar. Agora o cão Recruta tem
lar e cuidados de várias pessoas.
Lembrando que maus-tratos a
animais é crime”, ressalta o comandante, que sempre foi um
amante dos animais. “Ver um cachorrinho tão frágil abandonado é
muito triste, e todos podem ajudar
nestes casos, seja dando abrigo ou
ajudando as entidades de proteção animal”, reforça o apelo à comunidade.
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Eleições 2022

Oportunidades

3ª edição do Mutirão
Adolescentes de 16 anos com título de
eleitor representam apenas 0,1% em Bento do Trabalho ocorre dia
Atualmente, município
conta com 89.996
eleitores, a maioria na
faixa etária dos 45 aos
59 anos
Eduarda Bucco
Em todo o Brasil, diversos
artistas, músicos, políticos e influenciadores digitais têm feito
campanhas nas redes sociais
para convocar os adolescentes às urnas nas eleições deste
ano, que serão realizadas no dia
02/10. Historicamente, o número de jovens de 16 e 17 anos
interessados em tirar o Título de
Eleitor sempre foi baixo no país,
por ainda não ser uma medida
obrigatória. Conforme estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em todo o Brasil há
apenas 225.244 eleitores de 16
anos, o que representa 0,150%
do total de 147.586.338 pessoas.
Em Bento Gonçalves, o cenário é parecido, do total de 89.996
eleitores, somente 95 têm 16
anos – um percentual de 0,110%.
A faixa etária mais expressiva é
aquela entre 45 e 59 anos, que
representa 25% do total de eleitores. O número de adolescentes
de 17 anos com Título de Eleitor
no município também é baixo:
220 no total – 0,240%.
Entre os menos de 100 jo-

vens de 16 anos com título de
eleitor em Bento está o adolescente Andrey Esberse, estudante
da escola Mestre Santa Bárbara.
Ele conta que foi incentivado
pela empresa onde trabalha a
obter o documento, mas afirma
que já pensava em tirar o título
para validar suas opiniões políticas. “Acho importante e interessante que os jovens tirem o título
de eleitor aos 16 anos, pois eles
podem dar suas opiniões nas votações desde cedo”, comenta.
E os jovens que ainda não
foram atrás de seu título e estão
interessados em participar das
eleições gerais deste ano ainda
têm um tempo razoável: o prazo para emissão encerra no dia
04/05. Quem não tirar o título
até maio somente poderá pedir a
emissão depois da eleição e votar em 2026.
REGULARIZAÇÃO DO
TÍTULO DE ELEITOR
O mesmo prazo de 04/05
é válido para quem precisa regularizar a situação eleitoral.
Para estar em dia com o título,
é preciso ter participado de todas as eleições passadas ou ter
justificado as ausências, além de
ter atendido às convocações da
Justiça Eleitoral (para trabalhar
como mesário, por exemplo) ou
ter quitado as multas que tiverem sido aplicadas.
Caso o eleitor tenha deixado

de votar e tenha multas eleitorais, é possível emitir o boleto
para pagamento no site do TSE,
por meio do serviço “Consulta de
débitos do Eleitor”, no seguinte
link:
https://www.tse.jus.br/
eleitor/titulo-de-eleitor/quitacao-de-multas.
Após quitar a Guia GRU no
Banco do Brasil, é necessário
aguardar a identificação do pagamento pela Justiça Eleitoral e
o registro na inscrição pela zona
eleitoral onde for inscrito, que, a
partir daí, ficará regular quanto
ao débito pago.
Caso haja urgência para a regularização da situação eleitoral,
é possível entrar em contato com
a sua zona eleitoral para orientações sobre a baixa da multa no
sistema.
ATENDIMENTO ON-LINE
Com o objetivo de qualificar
o atendimento prestado ao eleitorado do Rio Grande do Sul, o
Tribunal Regional Eleitoral do
RS ampliou, desde setembro de
2021, o rol de serviços oferecidos de forma on-line, diretamente na sua página na internet,
para acesso pelo computador,
tablet ou smartphone.
No site do TRE-RS (www.
tre-rs.jus.br), no menu de Serviço ao Eleitor, basta clicar em
‘Atendimento’ para acessar a plataforma de atendimento virtual
do TRE-RS. Nessa plataforma, a

eleitora ou o eleitor podem obter, de onde estiverem, todos os
serviços disponibilizados nos
cartórios eleitorais, como por
exemplo: fazer o primeiro título; transferir a inscrição eleitoral
para outro Município; alterar
dados pessoais; e tirar certidões.
No serviço “Consultar situação eleitoral” é possível verificar
se está tudo certo para votar nas
próximas eleições. Se o título de
eleitor estiver regular, será possível votar mesmo que não tenha
sido feito coleta biométrica. O registro da biometria está suspenso em todo o território nacional
por prazo indeterminado.
Em caso de dúvida, na própria página dos serviços on-line
é possível conversar com um dos
atendentes da Justiça Eleitoral,
clicando na opção “Preciso de
ajuda”.
A pessoa que não conseguir
solucionar seu problema de
forma virtual poderá agendar o
atendimento presencial, sem a
necessidade de enfrentar fila. O
agendamento em Bento Gonçalves deve ser feito pelo telefone
(54) 3451.8688, no horário das
10h às 17h.
Mais informações pelo site
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2022/Janeiro/
eleicoes-2022-regularize-o-titulo-ate-4-de-maio-e-fique-apto-a-votar

9 de abril no Vila Nova

Divulgação/Prefeitura

Após o sucesso das duas
primeiras edições do Mutirão
Trabalho Para Todos, o Gabinete da Primeira-Dama e as secretarias de Desenvolvimento
Econômico e de Esportes e Desenvolvimento Social (Sedes)
de Bento Gonçalves realizam no
dia 9 de abril, das 9h às 11h, na
praça Padre Rui Boza, no bairro
Vila Nova, a terceira edição do
evento. As duas primeiras edições foram realizadas no centro
da cidade.
A atividade contará confecção de currículos pela equipe
da Acessuas Trabalho, apresentação de vagas e oportunidades
de trabalho, cursos profissionalizantes e outras ações.
O Balcão de Oportunidades
também estará presente no
local com vagas para diversos
setores. Acesse https://bentogoncalves.atende.net/cidadao/
pagina/balcao-de-oportunida-

des. Haverá ainda o Balcão do
Primeiro Emprego, destinado
aos jovens que buscam a primeira qualificação profissional.
A secretária de Desenvolvimento Econômico, Milena
Bassani, comemorou mais uma
edição do Mutirão do Trabalho:
“essa será mais uma bela oportunidade para as pessoas que
estiverem precisando de uma
colocação profissional. Diversas empresas estarão presentes
oportunizando vagas para as
mais variadas áreas e funções. É
mais uma grande ação em prol
da comunidade”.
As empresas interessadas
em se inscrever no Mutirão do
Trabalho podem entram em
contato com a secretaria de
Desenvolvimento Econômico
através dos contatos: WhatsApp (54) 99270-8392. E-mail
balcao.oportunidades@bentogoncalves.rs.gov.br

"álcool"

8Sílaba
8 de
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Quel Konrad

"belga"
Radical
(abrev.)

Filtro do
sangue
Jorge de
(?), ator

Curso de

raquel@serranossa.com.br
serranossa.com.br/colunas/raquel
Raquel Konrad
@nacaronadaquel
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Solução

Piazza Salton

harmonizacao

inaugura dia 29

A harmonização será o ponto
principal da mais nova formação
da regional gaúcha da Associação
Brasileira de Sommeliers (ABS-RS). Com carga horária total de
20 horas, o curso Harmonização
Essencial oferecerá aos alunos
fórmulas para combinar vinho e
alimento. Serão seis encontros
regulares às terças-feiras, com
duração de duas horas a partir
das 19h30. O conteúdo extra terá
quatro aulas, sempre com conteúdo gravado liberado às quintas-feiras, com tempo estimado de
uma hora. O curso iniciará no dia
19 de abril e terminará em 24 de
maio. O investimento para associados da ABS-RS é de seis parcelas de R$ 249, enquanto o público
em geral poderá quitar em seis
parcelas de R$ 349. Ambas as modalidades também terão desconto
de 5% para aqueles que pagarem
no ato via PIX.

O local já abrigou a centenária Vinícola Salton de 1910 a 2004. Também foi ali, no entorno, que Bento
Gonçalves começou a ser construída. Agora, o local acolhe o Piazza
Salton que, ao manter toda fachada,
valoriza e preserva uma parte significativa do patrimônio histórico da
cidade. É o primeiro open mall que
chega retomando o curso da história, gerando uma experiência única
que engloba cultura, compras, turismo, arte, lazer e entretenimento
com segurança e tecnologia. Tudo
num único lugar e que estará aberto à comunidade regional e aos turistas a partir do meio-dia do dia 29
de abril. São 43 pontos comerciais,
com destaque para a Renner com
uma loja de mais de 2 mil metros
quadrados de área e a Toca da Bruxa, rede de pizzaria temática com
unidades no RS e SC.

`

Divirta-se com o Jogo dos 7 Erros na página 14.
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Nova diretoria Sindilojas
Aprovada em Assembleia realizada no dia 21 de fevereiro de 2022, foi empossada a Diretoria do Sindilojas Regional Bento Gestão 2022-2026, que segue sob o comando do empresário Daniel Amadio. Junto com ele, outros
17 lojistas abraçam o desafio de fortalecer a sustentabilidade, através da inovação com novos projetos, além da
continuidade daqueles já consolidados. O momento, reservado aos envolvidos, também foi marcado pela emoção
da homenagem feita ao ex-presidente Jovino Antônio Demari (in memoriam). Prestigiada pelo vice-presidente
da Fecomércio-RS, André Roncatto, a cerimônia marca a recondução de Amadio, porém com uma diretoria que
conta com uma expressiva renovação com forte representatividade feminina.
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Remax inaugura
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: Família – Inventários – Indenizatória

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

em Bento

A experiente empresária Jocimara Nunes está
à frente da nova unidade da Remax, de Bento Gonçalves, inaugurada oficialmente na noite
de quinta-feira, 31/03, na Travessa Maceió, 76.
Com foco em inovação e expertise adquirida
ao longo dos anos, a Remax apresenta em primeira mão para o mercado de Bento Gonçalves
e região um novo modelo de moradia, pensado
e desenvolvido nos mínimos detalhes para surpreender.

Novo Senac
Na próxima terça-feira, 05/04,
convidados, autoridades e
imprensa conhecerão a nova
escola do Senac Bento Gonçalves. Construído do zero na
Travessa Silva Paes, 415, próximo à entrada principal de
Bento, o novo Senac contará
com instalações mais confortáveis, inovadoras e sustentáveis,
com laboratórios nas áreas de
beleza, informática, idiomas e
saúde, além de novos espaços
para a gastronomia.
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Baile seguiu
Direção se
manifesta sobre
morte de mulher
em festa
A morte de uma mulher durante uma festa no último sábado,
26/03, em Bento Gonçalves, gerou
polêmica nesta semana. Testemunhas relatam que o corpo da vítima
teria ficado exposto no salão onde
acontecia o evento, que não teria
sido interrompido diante do fato.
Conforme a direção do local
onde foi realizada a festa, no bairro
Cruzeiro, a mulher de 55 anos teria
passado mal durante o evento, sendo encaminhada, com vida, até o
hall de entrada do espaço. O SAMU
teria sido acionado, mas ao chegar
no local, a mulher já havia entrado
em óbito. “O local, que estava alugado, foi isolado, a bilheteria fechada,
as portas de entrada também foram
fechadas e a vítima não ficou exposta como foi noticiado pela imprensa
local”, afirmou a direção.
A causa da morte teria sido um
mal súbito. Após a confirmação do
óbito, os organizadores do evento
teriam acionado a polícia e o Instituto Médico Legal. “Ela não ficou
estirada no meio do salão. O local
aonde ela estava foi isolado com
cortinas”, relatou a direção. “Foram
fechadas as portas de entrada principal e aberto um acesso secundário para as demais pessoas que estavam no evento”, complementou,
ainda na nota. Também segundo a
direção do espaço, a família esteve
ao lado da vítima durante todo o
tempo, oferecendo apoio e resolvendo questões burocráticas.

Entre torcedores

Novo escudo do Esportivo divide opiniões
Nova identidade
visual do clube de
Bento Gonçalves foi
revelada na noite
de segunda-feira,
28/03. Mudança
repercutiu na
internet. Brasão do
alviazul, alvo de
maior polêmica,
remete a uma
taça estilizada,
estabelecendo link
que liga o vinho ao
futebol.
Raquel Konrad
Um assunto movimentou as
redes sociais na manhã de terça-feira, 29/03, em Bento Gonçalves:
a nova identidade visual do Clube
Esportivo. Apresentada para sócios, lideranças e imprensa, em
um grande evento no Jardim 520,
a mudança dividiu opiniões entre
torcedores do clube, especialmente por conta do novo escudo do
alviazul.
As mudanças, que vão do brasão do clube aos uniformes, e incluem o lançamento de produtos a
serem comercializados junto à comunidade e visitantes, foram pensadas e criadas pela UNT Intelligence Design, de Bento Gonçalves,
e capitaneadas por Marinangelo
Alfredo e pelo designer e profissio-

nal de marketing Fabiano Olbrisch.
Eles explicam que, para chegar ao
produto final, a inspiração foi no
Esportivo de antigamente, com estádio no centro da cidade, e na realidade do clube desde que os jogos
passaram para o novo Montanha
dos Vinhedos. Outro argumento
que ele utilizou foi o fato de Bento Gonçalves ser reconhecida em
todo o Brasil como a Capital Nacional do Vinho. “As pessoas chegam
em um determinado lugar, até em
outros países, e quando dizem que
são de Bento já falam que são da
cidade do vinho. Mas não dizem
que são da cidade do Esportivo, e
é preciso que isso se torne mais
constante, daí a ideia de associar
a taça, em que se toma o vinho, ao
time, e por isso o escudo ganhou
o formato de uma taça estilizada”,
detalhou Fabiano.
O presidente do alviazul, Leocir Glowacki, afirma que a nova
identidade visual, além de estreitar vínculos com a cidade, tem
como meta que é indispensável
para garantir o futuro do Clube
Esportivo: encontrar alternativas
que ajudem a fomentar receita. “O

aporte financeiro é indispensável
para concretizar o que planejamos para o Esportivo e para que
nosso querido Clube ocupe a posição de relevância e referência que
merece. Criamos uma nova forma
de apresentação para o Clube Esportivo que é a matriz de diversos
subprodutos que certamente contribuirão para assegurar o aporte
financeiro contínuo que precisamos”, disse o presidente.
Na internet, no entanto, torcedores criticaram as mudanças.
Na postagem do novo escudo na
fanpage do Clube Esportivo, mais
de 30 comentários até a tarde desta terça-feira, 29/03, criticaram o
novo escudo. “Um absurdo alterar
um escudo tão bonito e tradicional! Até as cores foram alteradas!
Muito triste”, lamentou um torcedor. “Que ideia infeliz! Quem
tomou essa decisão não levou em
conta a história e muito menos
conversou com os torcedores! Sem
contar esse escudo todo estranho,
largo no meio, escrita com ideia
de profundidade! Parece feito no
WORD 95, nem parece profissional”, criticou o outro.

Torcedores saem em defesa do clube
Mas as mudanças não geraram apenas críticas. Membros de torcidas organizadas do clube elogiaram a nova identidade visual. Luana Zorteá, conhecida torcedora do alviazul, afirma que adorou a nova identidade visual. “Claro que há um apego com o logo antigo, pois já estava em uso desde 1970,
sendo que a silhueta era desde 1950, ou seja, muito tempo dentro da memória da cidade. Mas as mudanças precisam acompanhar o que está acontecendo com a localidade. Bento é um dos principais destinos turísticos do
RS e o vinho é o produto que caracteriza a cidade. O clube foi fundado para
representar a cidade, assim como o vinho, então ter uma identidade visual
que casa ambas as propostas foi uma boa sacada”, elogia. “Não acho que a
mudança é tão drástica como tem torcedores (e não torcedores) falando.
Se você pegar o símbolo antigo e tirar a parte superior, fica a silhueta atual.
Além disso, foram mantidas as cores, e ganhamos a sigla CSBG 1919 – lembrando o nome original de fundação Club Sportivo Bento Gonçalves e o
ano. Ficou mais clean, elegante e inovador. A versão com a letra “E” ainda
tem o diferencial dos contornos, superior e inferior, lembrar o formato de
uma folha de parreira. Ficou bem elegante e uma opção boa para o lançamento de produtos mais seletivos e edições especiais”, analisou.
Maicon Rubini, sócio-torcedor e líder da torcida alviazul, pontua que toda
novidade gera um desconforto, ainda mais quando se trata de algo tão
importante quanto o escudo de um clube de futebol. “O antigo era muito
bonito, mas acredito ser muito importante essa evolução na marca Clube
Esportivo, principalmente por fazer uma relação com a nossa cidade, como
Capital Brasileira do Vinho. Outro ponto a se destacar é a evolução junto à
comunidade, no momento que começa a se disponibilizar produtos com a
marca do clube, como o vinho, os Espumantes e também o chopp. Isso certamente fará com que o Esportivo seja cada vez mais lembrado e destacado
tanto na cidade, como através de pessoas que visitam Bento Gonçalves e
que possam comprar os produtos”, destaca.
Cristian Cassinelli, presidente da Torcida Organizada Fúria Alviazul, também
gostou do novo logo. “Precisamos sair da caixinha, olhar para frente e pensar no crescimento do clube. Hoje o Esportivo está associando ainda mais a
sua marca com a cidade”, afirma. “No meu ponto de vista está 100% aprovado e sei que tem muitos comentários negativos, mas precisamos pensar no
crescimento do clube. Agora as pessoas podem ver nossa camiseta e saber
que somos o Esportivo, da Capital Brasileira do Vinho”, elogiou.
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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,
Santa Marta
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3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo
Bento Gonçalves

99665 2112

54
Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

Mercado

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

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

ADVOGADA | OAB/RS 98.202

ADVOGADA | OAB/RS 110.426
TRABALHISTA • INSS • ALIMENTOS • DIVÓRCIOS
INVENTÁRIOS • CONTRATOS • CONSUMIDOR • COBRANÇAS

54 99959 9512 | 54 98435 7252
Rua Visconde de São Gabriel, 392, sala 72,
Edifício São Gabriel, Cidade Alta, BG | 54 3125 0759

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

VALOR

A PARTIR DE

R$223 MIL

VENDO terrenos industriais, localizados no
bairro Barracão, com toda infraestrutura,
metragem total a partir de 1.540m², com
frente a partir de 20,00 metros. Contato (54)
99981 3000 ou 98404 5302.
terrenos
no
condomínio
VENDO
Residencial Villaggio Toscana, no bairro
Barracão, em localização privilegiada, lotes
individuais, todo cercado e com
infraestrutura. Valor a partir de R$ 135.000.
Desconto especial para pagamento à vista.
Contato (54) 99981 3000 ou 98404 5302.
ALUGO pavilhão, no bairro Licorsul, com
toda infraestrutura. Contato (54) 99744
4444 ou 98404 5302.
VENDO apartamento, no edifício Resedá,
no bairro Maria Goretti, com 1 dormitório,
sala/cozinha, área de serviço, banheiro,
boxe de garagem, área total de 55,674m²,
área privativa de 41,872m², prédio de
esquina. Valor R$ 160.000. Contato (54)
98404 5302 ou 99981 3000.
VENDO terrenos no loteamento Encosta do
Sol, prontos para construir. Financiamento
direto em até 70 vezes. Seu carro pode ser
parte da entrada (mediante avaliação).
Contato (54) 99981 3000 ou 3449 4444.

54 3449 4444

contato@pinusplac.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022 – Objeto: contratação de
empresa especializada para pavimentação asfáltica da estrada municipal da
Linha Graciema Alta (Programa Avançar no Turismo) na extensão de 1,255
km no Município de Santa Tereza/RS Data de abertura: 22/04/2022, às 9h.
EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022 – Objeto: contratação de
empresa especializada para pavimentação em concreto armado no final da
Rua Guerino Acco até a ponte sobre o rio Marrecão, Município de Santa
Tereza/RS Data de abertura: 25/04/2022, às 9h.
Santa Tereza/RS, 01 de abril de 2022.
Gisele Caumo
Prefeita Municipal

EDITAL Nº 010/2022
O Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul, Sr. ADENIR JOSÉ DALLÉ, no uso
de suas atribuições legais, prorroga o prazo de vencimento do Concurso Público
nº 01/2017, homologado pelo Edital nº 04/2018, de 23/03/2018, (homologação
de resultado do concurso público, exceto cargos de professor) e prorrogado pelo
Edital nº 03/2020, de 23.03.2020, pelo período de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias, até a data de 27.10.2023, em conformidade com o disposto no art. nº
10 da Lei Complementar nº 173/2020. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte
Belo do Sul.
Monte Belo do Sul, 23 de março de 2022.
ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal
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Resumo de Contratos:
Contrato nº 029/2022 – Tomada de preço nº005/2022. Pavimentação
em CBUQ, drenagem e sinalização em um trecho de 635 metros na
Linha Graciema Baixa, Trecho 01 do Município de Santa Tereza/RS.
MATT CONSTRUTORA LTDA. Valor total de: R$ 580.846,31.
Contrato nº 030/2022 – Chamada Pública nº 002/2022 – Aquisição de
gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para
alimentação escolar. DAVID BATISTA FRANCO. Valor total de: R$
10.374,50.
Contrato nº 031/2022 Chamada Pública nº 002/2022 – Aquisição de
gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para
alimentação escolar. JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS.
Valor mensal: R$ 4.975,00.
Contrato nº 032/2022 – Chamada Pública nº 002/2022 – Aquisição de
gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para
alimentação escolar. MATEUS DA LUZ NUNES. Valor total: R$
1.430,00.
Resumo de Termos Aditivos:
Termo Aditivo nº 002/2022 – Referente ao contrato nº 054/2020 –
Pregão presencial nº 004/2020 – GRUPO SERRANOSSA LTDA. Fica
acrescido o valor de R$ 6,82 (seis reais e oitenta e dois centavos), por
centímetro/coluna publicados. Prazo 12 meses a contar de 19/03/2022.
Termo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao contrato nº 001/2017 –
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Fica acrescido
o prazo de 90 dias a contar de 30/03/2022.
Termo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao termo de credenciamento nº
056/2021 – Chamamento Público 001/2021 – CLÍNICA DE OLHOS G
& O LTDA. Fica reajustado o valor da consulta para R$ 118,25.
Termo Aditivo nº 002/2022 – 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 fixado o valor de R$ 6,15 ao litro do Óleo
Diesel Comum.
Termo Aditivo nº 003/2022 – Referente a 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 fixado o valor de R$ 6,31 ao litro do Óleo
Diesel Comum.
Termo Aditivo nº 002/2022 - Referente a 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$ 7,21 ao litro de gasolina comum,
R$ 7,42 ao litro de gasolina aditivada e R$ 6,86 ao litro de óleo diesel
S10.

54 3452 2755
NO CORAÇÃO DA CIDADE

(54) 3454 6422

Rua Mario Morassutti, 230
Borgo - Bento Gonçalves

www.persolle.com.br

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

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

GISELE CAUMO
Prefeita Municipal

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis, 155
Botafogo | Bento Gonçalves
A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,
sala 302, BG, RS

Resumo Atas de Registro de Preço:
Ata de Registro de Preços nº 008/2022 – Pregão Eletrônico nº
003/2022- registro de preços tem por objeto o Registro dos Preços de
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. D. A.
FERRETTI FILHO. Valor total de R$ 19.364,7113. SUCSUL
COMÉRCIO DE SUCOS LTDA. Valor total de R$ 3.600,00. Vigência:
12 meses, a contar de 23/03/2022.
Santa Tereza, 01 de abril de 2022.

SUA MOTOCICLETA NO
LUGAR CERTO!

FABIANE BELE CRO/RS: 19156.

SERRANOSSA CLASSIFICADOS |

Realizar o seu desejo de morar
bem é o nosso maior compromisso!
(54) 3055 2200 | 3055 4400

Rua Marques de Souza, 502 Sala 02
Bairro São Francisco
atendimento@imoveispontual.com.br
www.imoveispontual.com.br

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves
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Funcionária laureada

Após quase 30 anos

Colaboradora completa 47 anos de amor
e dedicação ao Hospital Tacchini

Sargento se despede
do Corpo de Bombeiros

Fotos: Divulgação/Tacchini

Berenice Bortolini
Biasin recebeu uma
homenagem na
semana passada pelos
longos e valorosos
anos de contribuição
ao hospital
Eduarda Bucco
A cada ano que passa, a vida
se torna mais dinâmica, rápida
e imprevisível. Novos negócios, novas formações e novas
oportunidades surgem quase
que diariamente. Diante de um
cenário tão incerto, são raras
as histórias de pessoas que encontram em somente um lugar
sua realização pessoal e profissional. É o caso da história de
Berenice Bortolini Biasin, que
na semana passada recebeu
uma merecida homenagem por
45 anos de atuação no Hospital
Tacchini. Na verdade, o reconhecimento chegou com dois anos
de atraso por conta da pandemia. São exatos 47 anos de amor
e dedicação ao hospital.
Tudo começou aos 18 anos,
quando Berenice procurou uma
vaga no Tacchini, a fim de garantir uma renda fixa para arcar
com os custos de sua faculdade. Na época, era necessária a
realização de uma prova para
garantir uma vaga na institui-

ção de saúde. “Eu fiz o teste
para recepcionista e acabei não
passando. Mas como fui muito
bem em matemática, o antigo
administrador [Armando Piletti,
falecido em 2015], me chamou
perguntando se gostaria de entrar no escritório. E eu aceitei”,
recorda.
Naquela época, a colaboradora relata que existia apenas
o primeiro piso do novo prédio
e, no total, o número de funcionários não passava de 300. “No
começo eu conhecia todo mundo, desde a menina da copa,
até o administrador. Era bem
pequeno”, conta. No escritório,
Berenice acertava a conta dos
pacientes, fazia a contabilidade,
o faturamento do hospital, entre
outros serviços.
Em 1994, ela foi convidada
para atuar no setor de compras
do Tacchini, onde segue até os

dias atuais. No início, o contato
com os pacientes era frequente.
“Conversávamos com eles para
saber o material hospitalar que
precisavam, fazíamos orçamento, agendávamos as cirurgias e
cuidávamos dos materiais até
a hora do procedimento cirúrgico”, recorda. “Hoje continuo
trabalhando com OPME [órteses, próteses e materiais especiais], mas somente na área de
negociação. Também trabalho
com importação, equipamentos
e emendas parlamentares. Ao
todo somos em 13 pessoas no
setor”, revela.
Apesar das mudanças na
estrutura e no fluxo dos serviços, Berenice avalia que a essência do trabalho não mudou.
Desde que entrou no Tacchini,
tem cultivado amizades e muito
carinho com cada colega e com
cada paciente atendido. “Muitas

vezes não nos lembramos dos
pacientes, mas eles se lembram
da gente. As pessoas que recebem ajuda não se esquecem. E
os sorrisos de agradecimento
são muito confortantes. Fazem
bem para a alma”, comenta.
Atualmente, com mais de
dois mil funcionários no Tacchini, os contatos com os pacientes
e com os próprios colegas acabaram ficando mais limitados.
Mesmo assim, o carinho e a admiração por todos e pelo trabalho executado no hospital segue
inabalável. “Quando a gente faz
com amor, o tempo passa sem
percebermos. É muito gratificante. Eu não me vejo como 47
anos no hospital, parece que
passou muito rápido”, analisa. “E
não me arrependo de nada. Faria
tudo novamente. A gente sempre
trabalha em prol do paciente. É
nosso objetivo final”, encerra.

A segunda-feira, 28/03, foi
marcada por uma série de homenagens e despedidas a José Albino
Matos Oliveira, o sargento Albino.
Desde 1993 atuando no Corpo de
Bombeiros Militar, o profissional se
despediu oficialmente da corporação para seguir à reserva remunerada. Foram quase 30 anos de muitos desafios, mas ao mesmo tempo
de muito amor pela profissão que
escolheu para a vida.
Além das despedidas no quartel dos bombeiros, na avenida Osvaldo Aranha, Albino foi conduzido
por uma viatura da corporação até
sua residência, como um ato simbólico de despedida e agradecimento.
Entre os momentos mais marcantes destacados por Albino durante sua trajetória esteve o salvamento de múltiplas vítimas de um
acidente de trânsito. “Dentre essas
vítimas, algumas com ferimentos
graves, quando tivemos que tomar
decisões rápidas e difíceis para salvar a vida dessas pessoas que gritavam por socorro”, recorda. “Destaco também a entrega do nosso
CCT, Centro de Capacitação e Treinamento dos Bombeiros Militares
da Serra, na qual participamos
diretamente para que se tornasse
realidade. A sua construção elevou
o Corpo de Bombeiros Militar de
Bento Gonçalves a tornar-se referência na formação de Bombeiros
Militares no RS”, recorda.
Como marcas de longos anos
de dedicação aos Bombeiros, Albino afirma que fica o sentimento
de dever cumprido, “de deixar aos

Arquivo pessoal

mais novos o legado de dedicação e
de uma trajetória devoluta a ajudar
e salvar, mesmo com o sacrifício da
própria vida. Ter prestado ao longo
da minha carreira um serviço dedicado ao próximo, pois ‘ser Bombeiro é muito além de uma profissão. É
um vício, uma vocação, um estilo de
vida’”, declara.
A partir de agora, Albino permanece em licença, até a publicação de sua aposentadoria no
Diário Oficial do Estado. Desde já,
planeja seu futuro: “pretendo dedicar a maior parte do meu tempo
a minha família, minha esposa e
meus quatro filhos, Nati, Matheus,
Louize, Isabella e a pequena Alice.
Mas continuarei de alguma forma
ajudando a comunidade, pois uma
vez Bombeiro, sempre Bombeiro”,
afirma. “Aproveito para agradecer
a Deus e a todos que me ajudaram
nessa caminhada até aqui. Aos
meus familiares, aos meus colegas
de trabalho, aos amigos, aos meus
comandantes, à comunidade de
Bento Gonçalves e a vocês da imprensa que sempre me apoiaram.
Meu muito obrigado”, finaliza.
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Aproveite as oportunidades:
faça uma PÓS-Graduação na UCS Bento

Vestibular UCS: prova on-line
todas as segundas e quintas
Aproveite as inúmeras oportunidades
de ingressar numa das melhores universidades do Brasil e reconhecida 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 realização de propósitos
de vida. Seja o protagonista da sua história:
estude na UCS! Provas semanais on-line
todas as segundas e quintas.

Cursos com inscrições abertas:
Perícia Criminal:

Destinado aos profissionais graduados com intenção de se inserir no mercado de perícia com formação acadêmica
nas áreas da Vida: Medicina, Biomedicina,
Ciências Biológicas, Odontologia, Farmácia e Medicina Veterinária; áreas das Ciências Humanas e Sociais: Direito, Psicologia,
Ciências Sociais; áreas Exatas: Química e
Física. Período de realização: de junho de
2022 a agosto de 2023, às sextas-feiras,
das 19h às 22h e, aos sábados, das 9h às
12h30min às 13h30 às 18h30min. Saiba
mais em ucs.br/site/especializacao/detalhes/pericia-criminal/

Treinamento Físico:
da saúde ao desempenho:

No Bacharelado em Educação Física.
Será ministrado nos meses ímpares: uma
aula mensal - sexta-feira, das 18h às 22h
e, ao sábado, das 9h às 12h30min e das
13h30 as 18h30 e, nos meses pares, quinzenalmente, sábado, das 8h às 12h30min
e das 13h30 as 18h30, de abril de 2022
a agosto de 2023. Saiba mais em ucs.br/
site/especializacao/detalhes/treinamento-fisico-da-saude-ao-desempenho/patrimonial e outros.

Informe-se e inscreva-se em
www.ucs.br/site/vestibular/
ou acesse o QR-Code.

Cursos técnicos?
Na UCS Bento TEM!
A UCS Bento Gonçalves está recebendo
novos alunos para o Curso Técnico em Enfermagem. Estudando na UCS, o aluno tem
à disposição toda estrutura do Campus, além
de laboratórios exclusivos para o curso, como
o Laboratório de Anatomia e de Habilidades.
Além disso, a Universidade mantém uma parceria com o Hospital Tacchini para apoio às aulas
práticas.
O técnico em Enfermagem tem um amplo campo de atuação dentro do segmento
da saúde, como hospitais, clínicas, instituições
públicas ou privadas, prestação de serviços,
unidades básicas, laboratórios de análises clínicas e unidades de diagnóstico, empresas de
atendimento domiciliar, consultórios médicos,
clínicas estéticas, creches, escolas e também a
atuação de forma autônoma.
A duração do curso é de quatro semestres
mais estágio curricular obrigatório. O pré-requisito para inscrição é ter concluído ou estar
cursando a 3ª série do Ensino Médio.
Além dos profissionais da área da
saúde, os da área de segurança no trabalho são importantes para a prevenção de doenças e acidentes de trabalho
e mostraram ainda mais a relevância de
sua atuação com o decreto da Pandemia.
Pensando nas pessoas que querem
atuar nesta área, a UCS Bento desenvolveu o Curso Técnico em Segurança no
Trabalho. O Curso conta com a parceria
de diversas empresas da região. A área
de atuação é vasta e as possibilidades
são muitas.

Mais detalhes, sobre os dois
cursos técnicos, contate a nossa
área comercial através do Whats
App (54) 99653.3184, ou acesse ucs.
br, em cursos técnicos.

Educação física
no contexto escolar:

Destinado aos graduados em Licenciatura em Educação Física. Aulas quinzenais de abril de 2022 a setembro de 2023,
às sextas-feiras, das 18h às 22h30min
e sábados, das 8h às 12h e das 13h às
18h30min. Mais informações em ucs.br/
site/especializacao/detalhes/educacao-fisica-no-contexto-escolaralhes/pericia-criminal/

Outros cursos na modalidade Presencial Digital:

Sustentabilidade em Edificações e Espaços Urbanos
/ Envelhecimento Humano; Liderança para Gestão 4.0/
Pedagogias das Infâncias/ Direito e Tecnologia; Musicoterapia/ Gestão de Pessoas/ Psicologia Sistêmica/ Direito
Processual Civil / Psicogerontologia/ Gestão Estratégica
com Foco em Resultados; Gestão de Empreendimentos Turísticos/ Nutrição Funcional e Comportamento Alimentar

Veja outros cursos e conheça detalhes acessando o QR-CODE, ou contate-nos: atendimento-carvi@ucs.br.

MEGA AÇÃO
EAD UCS
Chegou a hora de investir em você! É isso
mesmo!
Só a UCS oferece 80% de desconto na primeira mensalidade e ainda pode oferecer 40%
de desconto no semestre.
Mas atenção! A condição não válida para Biblioteconomia, Formação Pedagógica e programa de 2ª Licenciatura UCS.
Informe-se e inscreva-se em ead.ucs.br/
mega-acao
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Espanhol
Designar;
nomear

© Revistas COQUETEL

Gostar muito Parque
de alguém de exposiArtigo de ção de
contrato animais

"(?) – O Habitar
Extraterrestre", Recusada;
rejeitada
filme

Cada
divisão da
piscina
olímpica

A arte de
Machado
de Assis

Formato
do círculo
Soltar a voz
(o gato)
Green (?),
o visto de
permanência nos EUA

Terminal
de trens
Imaginário

Resultado
feliz;
sucesso
A entrada
paga por
estudantes
Maior
deserto
do mundo,
na África

Ao (?)
livre:
a céu
aberto

Consoantes de
"topo"

Torna comovente
(um fato)
Sequestrador
Rosto;
semblante

Cobrir
para conservar o
calor

Rogar
(a Deus)
por misericórdia

Interjeição de
espanto
Braço,
em inglês
Sucessor
do quatro
Peça de
colchões
A mão do
destro

Sílaba de
"belga"
Radical
(abrev.)
Eu, tu e
ele (Gram.)
Antônio
Dias, pintor

5, em
romanos

Indivíduo
que troca
de opinião
(bras.)

Filtro do
sangue
Jorge de
(?), ator

Aquele
que domestica
feras

3/arm — epa. 4/card. 6/abafar. 10/literatura.
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BANCO

Em (?) de:
em favor de
Cortam o
pelo (animal)

Formato
de cantoneiras
Gargalhar

Avistei

Hiato de
"álcool"

54 99145 0365
/academia.lamerica
phantomlamerica
www.phantomlamerica.com.br

Cookies integrais de aveia e abóbora
INGREDIENTES
- 1 xícara (chá) de aveia em flocos finos
- 1 xícara (chá) aveia em flocos
1 xícara (chá) de abóbora cabotchá (japonesa) cozida
e amassada
- 4 colheres (sopa) de óleo
- 1 colher (chá) de canela em pó
- 3 colheres (sopa) de açúcar demerara
- sementes de girassol ou uvas-passas para decorar
MODO DE PREPARO
Em um recipiente, misture as aveias, a abóbora e o
óleo. Adicione a canela e o açúcar e misture bem.
Faça pequenas bolinhas e coloque sobre uma
assadeira untada com óleo e pressione cada bolinha
em forma de cookie. Decore com as sementes de
girassol ou uvas-passas e leve ao forno médio (180°C),
preaquecido, por cerca de 15 minutos ou até dourar.

Divulgação/Nestlé

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

Sete Erros | Respostas na página 8

SERRANOSSA Gourmet

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

Áries – 21/03 a 20/04
Ótimo dia para começar tarefas novas.
Uma pessoa amiga talvez faça seu coração bater mais forte. No romance, muita
coragem e audácia.
Touro – 21/04 a 20/05
Atenção para as atitudes impulsivas.
Energia favorável para novos começos.
Na paquera, muita sorte na conquista.
Mais confiança no romance.
Gêmeos – 21/05 a 20/06
Dia de muita empolgação. Energia favorável para começar a realizar um grande
sonho. Relação de longa data recebe
vibes maravilhosas.
Câncer – 21/06 a 21/07
Muita coragem e disposição para encarar as tarefas. Na paquera, cresce sua
popularidade. A dois, a relação ganha
cada vez mais importância.
Leão – 22/07 a 22/08
Mostrará muita força e coragem para se
dedicar ao seu mais novo objetivo. No
romance, a cooperação é palavra de ordem. Sorte na paquera.
Virgem – 23/08 a 22/09
Deve agir com coragem no campo das
finanças. No amor, união tem tudo para
se aprofundar. Na paquera, alguém do
trabalho chama atenção.

Libra – 23/09 a 22/10
Deve agir com mais rapidez e tomar iniciativa no trabalho. No amor, intimidade
tem tudo para crescer. Na paquera, há
chance de se amarrar.
Escorpião – 23/10 a 21/11
Atenção para não se deixar levar pelas
emoções ao tomar decisões. Na paquera, cresce sua popularidade. A dois,
fortes emoções na relação.
Sagitário – 22/11 a 21/12
Sorte no jogo. Nos relacionamentos, a
tendência é que você aja com mais impulsividade. Na paquera, há mais chance de tomar iniciativa.
Capricórnio – 22/12 a 20/01
Hora de fazer aquela faxina e organizar
o lar. Procure controlar seu jeito mandão. Na união, buscará arrumar as finanças. Novidades na paquera.
Aquário – 21/01 a 19/02
Terá facilidade para se comunicar, mas
atenção para não falar demais. Na relação, fuja da rotina. Na paquera, sua autoconfiança estará em alta.
Peixes - 20/02 a 20/03
Sorte nas finanças. No romance sinal de
segurança emocional e material. Na paquera, pode pintar aquela pessoa perfeitinha que você espera.

Charge
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Senac ensina

Novidade

Veja três combinações de RE/MAX inaugura nova loja
da franquia em Bento
pratos com vinhos
Outono chegando e o clima já
pede um bom vinho para acompanhar as refeições. Conforme
o chef e docente do Senac Bento
Gonçalves Luan Damiano, para
acertar nas escolhas, é preciso
analisar as combinações de sa-

bores dos elementos do prato e
intensidade de sabor de cada um.
“Gosto de harmonizar vinhos
e comidas pela sua intensidade,
ou seja, combinar vinhos leves
com comida leves, vinhos de médio corpo com pratos de média

Risoto de salmão com panceta
curada e redução de mirtilo

Harmonizando com vinho tinto de médio corpo, o Tranodo
Merlot (Vinícola Tenutta Foppa e Ambrosi) O prato tem intensidade média, e o vinho tem, na sua elaboração, chips de carvalho e é da safra 2020, tendo intensidade média e aromas de
mirtilo que harmonizam muito bem com o prato escolhido.

Rigatoni a carbonara feito com bacon
Vinho tinto Insolito corte IV da Vinicola Tenuta Foppa e Ambrosi.
Nesta receita, Luan utilizou queijo grana padano, bacon, gemas
caipiras e pimenta do reino moída na hora. “Os ingredientes deram
complexidade para o prato. Para acompanhar a potência e complexidade de sabores e aromas, escolhi um vinho tinto Insolito corte IV
da Vinícola Tenuta Foppa e Ambrosi que possui, na sua elaboração,
passagem em carvalho e quatro uvas na sua composição: tannat,
cabernet sauvignon, merlot e do Insólito corte III. Assim, o vinho
escolhido tem boa persistência em boca, toques defumados e especiarias devido à passagem em madeira e pelas na sua composição”.

Fotos: Divulgação

intensidade e vinhos potentes e
mais complexos com pratos complexos de aromas e sabores mais
potentes”, explica.
Para exemplificar, o chef separou alguns pratos e os vinhos
ideais para acompanharem.

Matambre suíno
grelhado com
chimichurri
Harmonizando com corte
Insolito branco da Vinícola
Tenuta Foppa e Ambrosi
O segundo prato escolhido pelo especialista foi o
matambre suíno grelhado
com chimichurri. “O matambre suíno tem sabor
leve e a carne é branca e
suculenta, a potência de
sabor do prato vem do
modo de preparo (brasa)
e seu molho de acompanhamento
chimichirri.
Para esse prato, que também tem de média a alta
de intensidade, escolhi o
corte Insolito branco da
Vinícola Tenuta Foppa e
Ambrosi que é composto
por chardonnay de duas
safras com passagem em
madeira e alvarinho que
traz uma acidez e refrescância, combinando com
o molho do prato”, explica.

Maior rede
imobiliária do mundo
abriu as portas de
sua unidade
na Capital Brasileira
do Vinho na quintafeira, 31/03, no
Centro
Bento Gonçalves passou a contar, na quinta-feira, 31/03, com
uma loja da maior rede imobiliária
do mundo, a RE/MAX. Chamada
de RE/MAX Serra Business, a nova
loja é comandada pela experiente
empresária Jocimara Nunes, que
traz em sua trajetória um exemplo
inspirador de protagonismo feminino. O espaço fica localizado na
travessa Maceió, 76, bairro Centro.
Considerada a companhia que

mais vende imóveis no Brasil, o objetivo da RE/MAX é alcançar os melhores resultados, seja para quem
quer vender ou para quem quer
comprar um novo imóvel. A partir
de uma curadoria feita sob medida,
os imóveis apresentam mais chances de ser aquilo que o cliente comprador procura, fazendo com que o
resultado venha mais rápido para o
cliente vendedor.
Desde a concretização da vinda da franquia a Bento, a equipe
da RE/MAX Serra Business tem
participado de atividades de treinamento on-line, conectados com
empresários de todas as partes do
Brasil e do mundo.
“O que buscamos é servir nosso cliente, apresentando a ele um
estudo de mercado com os dados
para que ele tenha clareza na hora
de escolher quem será o gestor do
seu patrimônio imobiliário. Desen-

volvemos um plano de marketing
específico para dar visibilidade e
buscar o resultado no menor tempo, com o máximo retorno. Aprendemos que, na RE/MAX, todos ganham”, afirma Jocimara Nunes.

PROJETOS PARA 2022
Entre as inúmeras ações inovadoras projetadas logo para este
ano está a apresentação de um
novo modelo de moradia, pensado
e desenvolvido nos mínimos detalhes para surpreender. “Em 2022,
em parceria com um incorporador
local, apresentaremos para o mercado o primeiro empreendimento
100% Airbnb da cidade. O empreendimento, localizado no bairro Cidade Alta, trará muitas novidades.
A principal é facilitar a moradia,
desburocratizando o investimento e a forma de alugar os imóveis”,
adianta Jocimara.

Previsão do tempo

Destaques sociais

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

Daniel Amadio é reconduzido à presidência
do Sindilojas Regional Bento
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Após denúncias, prefeitura de Bento
suspende obras no Loteamento Paim
Na semana passada,
a AAECO denunciou
irregularidades no
licenciamento das
obras e na suposta
supressão irregular de
dois riachos no local.
MP investiga o caso
Eduarda Bucco
A prefeitura de Bento Gonçalves, por meio da procuradoria-geral do município, anunciou nesta semana a suspensão das obras
realizadas entre as ruas Eugenio
Dalmolin e Arlindo Baccin, no Loteamento Paim, no São Vendelino. Conforme o Poder Público, “a
determinação foi executada, após
solicitação da secretaria do Meio
Ambiente para reanálise ambiental
do espaço”. No local estava sendo
feita a canalização de dois riachos,
que seria uma medida mitigatória
de uma empresa privada com o
município.
Na semana passada, a Associação Ativista Ecológica (AAECO)
havia denunciado uma série de ir-

regularidades no local. Uma delas
dizia respeito às licenças da obra.
Conforme a associação, no início
das obras havia duas placas instaladas em nome de uma empresa privada, a mesma envolvida na construção de um loteamento irregular
às margens da BR-470. “Mas quando fomos conferir na secretaria de
Meio Ambiente, apareceram os nomes de duas outras empresas, uma
de embalagens plásticas e outra de
estofados”, revela o secretário-geral
da AAECO, Gilnei Rigotto.
Após as denúncias, a prefeitura teria afirmado se tratar de um
“equívoco”. No último fim de semana, novas placas foram instaladas,
informando que o licenciamento
de instalação estaria em nome da
secretaria de Viação e Obras Públi-

cas – por se tratar de uma obra de
“interesse social”. Segundo a prefeitura, a canalização está acontecendo por pedido de moradores, que
reclamavam do mau-cheiro vindo
dos riachos. “Mas a pergunta que
não quer calar é: cadê a licença de
instalação do loteamento em si? O
que parece é que se está utilizando
do licenciamento para a obra de canalização para construção do loteamento”, comenta Gilnei.
Outra denúncia diz respeito ao
impacto ambiental das obras. Conforme análises da AAECO, apenas
um dos riachos estaria poluído, não
sendo necessária a supressão de
ambos. Além disso, mesmo aquele poluído, na visão da associação,
poderia ser tratado e mantido. No
local, ainda, estaria sendo desma-

tada uma área superior àquela necessária.
As denúncias estão sendo investigadas em inquérito aberto
pelo Ministério Público, a pedido
da AAECO. Conforme a prefeitura, o
IPURB teria notificado os responsáveis pela obra ainda na terça-feira,
29/03, para que fosse paralisada e
reanalisada.

O que diz o MP:

Conforme a promotora Carmem Garcia, o Ministério Público abriu investigação com base
nas informações repassadas
pela AAECO, a fim de apurar
os danos ambientais decorrentes das obras de canalização.
“Como primeiras providências,
foram solicitadas informações
à secretaria municipal de Meio
Ambiente acerca das licenças
expedidas e das medidas adotadas em caso de irregularidades. Também foram solicitadas
informações ao 3º Pelotão de
Policiamento Ambiental”, relata. Agora, com as respostas, o
MP irá analisar as providências
necessárias “para proteção do
meio ambiente”.
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Dia de sol com aumento de
nuvens a partir da tarde.
Não chove.

Para investigação

Aaeco

03/04

02/04

01/04

Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Sol com aumentos de nuvens
pela manhã. Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Terceira alta consecutiva
Intenção de consumo das famílias
gaúchas tem alta em março
A Intenção de Consumo das
Famílias gaúchas (ICF-RS) registrou o terceiro aumento consecutivo, na margem, no mês de março.
Ao nível de 78,7 pontos, o ICF-RS
teve alta de 1,4% na comparação
com fevereiro e de 32,9% frente
ao mesmo período de 2021. Ainda
assim, o patamar do ICF encontra-se 20,7% mais baixo do que o patamar pré-pandemia. A pesquisa
foi divulgada pela Fecomércio-RS
na quarta-feira, 30/03.
Todos os subíndices avaliados pela pesquisa contribuíram
para o crescimento marginal de
1,4% do ICF-RS. A avaliação do
mercado de trabalho foi positiva e concentra os maiores níveis
dentre os aspectos avaliados. A
segurança quanto ao Emprego
Atual registrou 95,8 pontos, o que
representou um avanço de 1,7%
na margem e de 42,1% em relação a março de 2021. Já a Renda
Atual teve aumento de 2,1% e de
14,5%, respectivamente. Quando
comparados à edição de março
de 2020 (dado considerado pré-pandemia), os números demonstraram haver uma defasagem de
16,1% para o emprego atual e de
8,7% para a renda atual.
Nas avaliações que dizem res-

peito ao nível de consumo, o indicador de Acesso a Crédito registrou 89,7 pontos ao variar 0,7%
ante fevereiro passado e -0,2% em
relação a março de 2021. No índice de Momento para o Consumo
de Bens Duráveis se verificou o
menor nível dentre os subíndices
avaliados. Aos 43,8 pontos, houve
aumento de 0,7% na margem e de
3,5% na comparação interanual.
Já a avaliação do nível atual de
consumo registrou 80,0 pontos.
Em fevereiro, esse valor foi de
79,3 pontos e em março do ano
passado de 48,1 pontos. Ainda
que sigam em recuperação, essas
variáveis têm sofrido com os desenrolar da conjuntura atual, em
que predominam os aumentos de
preços e de custos, algo que comprime a renda dos indivíduos e,
portanto, tem gerado efeitos negativos sobre o consumo.
Na análise de expectativas, o
subíndice de Perspectiva Profissional registrou 78,1 pontos ao
variar 1,8% na margem e 82,5%
na comparação interanual. No
que diz respeito à Perspectiva de
Consumo, o nível atingiu os 69,7
pontos com variações de 1,1% na
margem, e de 66,0% em relação a
março de 2021.

