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A vacinação contra a gripe 
em Bento Gonçalves tem avança-
do a passos largos. Até a quinta-
-feira, 07/04, cerca de 9 mil pes-
soas já haviam se imunizado no 
município. “Estamos com uma 
procura muito boa. Inclusive so-
licitamos antecipação da nova 
remessa”, revelou a secretária 
de Saúde, Tatiane Fiorio. Nesta 
primeira etapa, que teve início 
na segunda-feira, 04/04, estão 
sendo vacinados os idosos acima 

Campanha Nacional
Cerca de 9 mil pessoas 
já receberam a vacina 
contra a gripe em Bento

de 60 anos e os profissionais da 
saúde. 

Com exceção dos bairros Fe-
navinho, São João e Cohab, todas 
as unidades de saúde do municí-
pio estão aplicando o imunizante. 
O horário é das 7h30 às 11h e das 
13h às 16h30.

Já a segunda etapa da cam-
panha de vacinação contra a In-
fluenza terá início no dia 03/05, 
se estendendo aos demais grupos 
prioritários elencados abaixo. 

Primeira etapa – a partir de 4 de abril
Pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde
Segunda etapa – a partir de 3 de maio
Crianças entre 6 meses e menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 
meses e 29 dias); gestantes e puérperas; povos indígenas; profes-
sores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência per-
manente; forças de segurança e salvamento e Forças Armadas; 
caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário 
de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; 
funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade 
e adolescentes sob medidas socioeducativas.

Divulgação/Prefeitura de Bento

Município fecha março com queda de 60% nos óbitos
COVID-19

Bento Gonçalves apresentou 
redução significativa no número 
de óbitos pela COVID-19 em mar-
ço. Foram nove mortes ao longo do 
mês, contra 22 em todo fevereiro 
– queda de 59%. A média de idade 
das vítimas ficou em 68 anos. Em 
fevereiro, a faixa etária média ficou 
em 81 anos.

A mesma tendência de queda 
foi observada no âmbito estadual. 
Dados da secretaria de Saúde (SES)  
indicaram redução de 49% nos 
óbitos em março. Em todo mês de 
fevereiro haviam sido 1.401 mor-
tes registradas, contra 718 até o 
dia 28/03. Conforme o governo, a 
queda nesses registros foi possível 

graças ao avanço da vacinação no 
RS. Já são mais de 4,4 milhões de 
pessoas que receberam o reforço.

Há poucas semanas a secre-
taria Estadual de Saúde (SES) 
publicou uma nova análise da 
relação entre a vacinação e as 
mortes por COVID-19. Conforme 
o cálculo, um idoso com dose de 
reforço tem 17 vezes menos risco 
de óbito por Coronavírus quan-
do comparado ao indivíduo sem 
nenhuma dose. Na população 
dos 40 aos 59 anos, essa prote-
ção representou 14 vezes menos 
chances de morte para a pessoa 
com a dose de reforço em relação 
àquela não vacinada.

REFORÇO ATRASADO
Os dados apresentados nessa 

análise chamam a atenção quan-
do comparados com o número 
de pessoas com a dose de reforço 
atrasada. São quase três milhões de 
pessoas no Estado que estão com a 
dose de reforço em atraso, ou seja, 
que estão há mais de quatro me-
ses desde a segunda dose ou dose 
única.

Para auxiliar os municípios 
nessa busca pelos faltantes, a SES 
tem uma rotina de envios periódi-
cos das listas dessas pessoas para 
as secretarias municipais, para que 
elas possam desenvolver ações de 
ligar ou visitar essas pessoas.

Dados até o dia 28/03 regis-
tram que 77% da população do 
RS está com o esquema completo 
e cerca de 4,4 milhões de pessoas 
já fizeram a dose de reforço, o que 
representa 39% da população do 
Estado.

Em Bento Gonçalves, de acor-
do com os últimos dados divulga-
dos pela secretaria municipal de 
Saúde, 43.779 pessoas receberam 
a dose reforço na cidade e 120 já 
receberam, inclusive, a quarta dose 
(no caso de idosos a partir de 80 
anos). No total, 14 mil estão aptas 
para receberem a terceira dose da 
vacina, mas ainda não procuraram 
as unidades de saúde.

Obras atrasam e devem ser concluídas apenas em julho
Bloco Cirúrgico

Expectativa era que 
2ª etapa da estrutura 
no Complexo de 
Saúde, no Botafogo, 
fosse entregue ainda 
em novembro 
do ano passado

Eduarda Bucco
A prefeitura de Bento Gonçal-

ves publicou na terça-feira, 05/04, 
o termo de aditamento contratual 
com a empresa Construvia Servi-
ços de Reformas Prediais EIRELI, 
responsável pelas obras do Bloco 
Cirúrgico do município. A estrutu-
ra está sendo erguida em anexo à 
UPA 24h, no Complexo Hospitalar 

de Saúde, no bairro Botafogo. As 
obras iniciaram ainda em 2019, 
mas haviam sido temporariamente 
interrompidas. Em março do ano 
passado, após licitação, a constru-
ção foi retomada, com expectativa 
de conclusão em novembro.

Entretanto, o contrato foi 
prorrogado até 15/07 deste ano, 
chegando ao valor total de R$ 
4.301.182,64 – um aumento de 
26% do valor inicial, que era de 
R$ 3.399.288,39, conforme infor-
mações do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE).

De acordo com a prefeitura, o 
atraso se deu, principalmente, por 
conta da compra dos equipamentos 
de gás medicinal, “que são máqui-
nas importadas que demoraram 

para chegar”. Além disso, a admi-
nistração pública citou questões 
climáticas e a falta de mão de obra 
enfrentada durante o período da 
pandemia como fatores que tam-
bém levaram ao atraso no término 
das obras.

No momento, falta apenas a 
instalação elétrica, hidráulica e os 
acabamentos da estrutura.

A primeira etapa do Bloco Ci-
rúrgico, concluída em setembro de 
2020, conta com o Centro de Mate-
rial Esterilizado, com banheiros e 
vestiários de barreira masculinos 
e femininos, sala administrativa, e 
estar médico. Já a segunda etapa 
compreenderá área de transferên-
cia do paciente, sala de preparo e 
banheiro para o paciente, oito salas 

de cirurgia, sala de recuperação 
pós-anestésica, sala de armazena-
gem e distribuição de materiais e 
roupas esterilizadas, depósito de 
materiais e equipamentos, DML, 
Sala de Utilidades, Farmácia satéli-
te e circulação interna. A área total 
é de 2.478,20m².

LEITOS DE UTI
O terceiro andar do prédio 

onde está sendo construído o Bloco 
Cirúrgico contará com 15 de leitos 
de UTI, obra que será realizada com 
uma verba de R$ 3,6 milhões do go-
verno do Estado – por meio do pro-
grama Avançar na Saúde. O anúncio 
do aporte ao município foi feito no 
dia 31/03. O andar com leitos de 
UTI teria cerca de 1.300m².
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Eduarda Bucco
Motoristas que trafegam 

pela BR-470, em Bento Gonçal-
ves, deverão continuar enfren-
tando congestionamentos até 
maio. Desde o dia 25/03, equi-
pes do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) realizam obras de recu-
peração e manutenção asfáltica 
entre os quilômetros 215 (con-
cessionária da Toyota) e 220 da 

Melhorias
Obras na BR-470, em Bento, 
devem seguir até o mês de maio
Recuperação e 
manutenção asfáltica 
entre os quilômetros 
215 e 220 tem causado 
congestionamento na 
rodovia, principalmente 
em horário de pico

rodovia (entrada para o Vale dos 
Vinhedos). 

A previsão é que os serviços 
sejam encerrados em 60 dias, 
dependendo das condições cli-
máticas. No local está sendo exe-
cutada a fresagem do pavimento 
deteriorado (remoção com equi-
pamento fresadora); aplicação 
de nova camada asfáltica; e exe-
cução de nova sinalização hori-
zontal. As obras estão inclusas 

nos valores previstos na progra-
mação de 2022 do DNIT para a 
rodovia. 

Durante os serviços, equipes 
do DNIT estão realizando a inter-
rupção parcial do tráfego, com 
operação do sistema “pare e siga”. 
Mesmo assim, motoristas têm 
enfrentado, diariamente, filas no 
local. Diante disso, o DNIT pede 
atenção redobrada dos usuários 
da rodovia à sinalização no local.

Estadualização segue indefinida
Ainda em fevereiro, o então governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-ministro da Infraestru-

tura, Tarcísio Gomes de Freitas, participaram de um encontro em Brasília para tratar sobre a cedência de 
13 quilômetros da BR-470 (entre Carlos Barbosa e o acesso ao Vale dos Vinhedos, na ERS-44, em Bento), ao 
governo do Estado. A intenção é que o trecho seja incluso no plano de concessões de rodovia do RS, a fim 
de que receba R$ 200 milhões em investimentos como duplicações, terceiras faixas, marginais, rotatórias e 
viadutos. Conforme anúncio feito após a reunião, para que a estadualização fosse efetivada, faltava apenas 

a publicação do “decreto de delegação de competência” por parte da União. 
Entretanto, até o momento, não há novidades sobre o assunto. Em nota ao SERRANOSSA, o DNIT apenas 
informou que o processo segue em tramitação. Além do trecho entre Barbosa e Bento, também está em 

discussão a cedência de 6,1 km em Nova Prata, entre a rótula implantada pelo DNIT, de acesso a André da 
Rocha, e a rótula de acesso para Vista Alegre do Prata. 

A BR-470 foi federalizada em 2015, após uma série de reivindicações por parte de autoridades regionais. 
Agora, entretanto, o retorno ao Estado é visto como a única forma de garantir investimentos para o trecho, 
já que não há previsão de importantes obras por parte do DNIT. Conforme a presidente do CIC-BG, Marija-
ne Paese, que tem participado das discussões, o objetivo final é a duplicação da rodovia. “Independente-
mente se for estadual ou federal, precisamos urgentemente de duplicação das rodovias. Nosso desenvol-
vimento regional depende disso. Seja para aumentar a competitividade das empresas ou até mesmo para 

fomentar o turismo”, opina. 

PRF

Caminhão invade empresa e deixa 
três pessoas feridas no Borgo

Grande susto

Três pessoas ficaram feridas 
na tarde de segunda-feira, 04/04, 
após um caminhão invadir o res-
taurante de uma empresa na 
rua São Paulo, bairro Borgo. O 
proprietário do caminhão, de 49 
anos, que esteve entre as vítimas, 
teria perdido o controle do veículo 
próximo ao colégio Anselmo Luigi 
Piccoli, na Cohab, descendo pela 
rua Mário Morassuti e invadido o 
estabelecimento. Ainda na terça-
-feira, 05/04, o Hospital Tacchini 
informou que as três vítimas pas-
savam bem. Dois homens, de 61 e 
40 anos, foram atendidos e libe-
rados ainda na segunda. Já o mo-
torista do caminhão, de 49 anos, 

segue internado, mas em estado 
estável.

No dia do fato, um homem de 
45 anos revelou ao SERRANOSSA 
ser o motorista do caminhão, que 
era de uma empresa de Sapucaia 
do Sul. Ele estava de serviço no 

município, mas decidiu deixar o 
veículo estacionado após perce-
ber que estava apresentando pro-
blemas na embreagem. O homem, 
então, acionou o proprietário do 
caminhão, que veio a Bento Gon-
çalves para tentar solucionar o 
problema. “Mas quando ele en-
trou, o caminhão já começou a 
descer [a Mário Morassuti]. Só deu 
tempo de fechar a porta”, relatou.

O Corpo de Bombeiros e o 
Samu, com auxílio de moradores 
e trabalhadores dos arredores, 
resgataram as vítimas e as condu-
ziram para atendimento médico. 
Quatro veículos de passeio tam-
bém foram atingidos.

Raquel Konrad

Esperança
Cachorrinha salva após possível ritual 
em Farroupilha se recupera bem

Esperança é o único sentimen-
to que mantém em pé a força de 
quem ama e zela pelos animais. Es-
perança em dias melhores e na pu-
nição de responsáveis por crimes 
bárbaros contra seres inocentes 
que, sequer, têm voz. E foi com esse 
sentimento que a equipe do De-
partamento de Proteção Animal da 
secretaria de Saúde de Farroupilha 
abraçou o caso brutal de animais 
torturados e mortos em um possí-
vel ritual descoberto na sexta-feira, 
01/04, no município. A cachorri-
nha resgatada no caso foi batizada 

de Hope (esperança em inglês), e 
tem apresentado melhoras signifi-
cativas a cada novo dia.

Ainda na sexta-feira, o ani-
mal passou por cirurgia, devido 
ao rompimento de traqueia. Hope 
havia sido encontrada com um 
corte na região da garganta e com 
o focinho enrolado com uma fita 
isolante. Também estava bastante 
magra, fraca e assustada. “Agora 
ela está sendo monitorada de per-
to por duas veterinárias que atu-
am no departamento. Precisamos 
garantir que ela receba o cuidado 

necessário. Mas está bastante ativa 
e comendo bastante também”, con-
ta a diretora-geral da secretaria de 
Saúde e responsável pelo Departa-
mento de Proteção Animal, Arlene 
S. Lazzari.

O caso está sendo investigado 
pela delegacia de Farroupilha. En-
tretanto, de acordo com o delegado 
Éderson Bilhan, os suspeitos ainda 
não foram “totalmente identifica-
dos”. “A investigação já está bem 
avançada e esperamos conseguir 
identificar oficialmente os respon-
sáveis já nos próximos dias”, afirma.
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Eduarda Bucco
“É a primeira vez que abrem 

as portas para ele, que gostam de 
recebê-lo e de tê-lo como compa-
nhia”. A fala da mãe Josiane Padilha 
da Silva resume a experiência do 
filho Marlon da Silva Peccin, de 16 
anos, no Colégio Estadual Landell 
de Moura, em Bento Gonçalves. O 
aluno surdo iniciou no colégio regu-
lar de ensino ainda no ano passado, 
mas somente passou a frequentar 
presencialmente as aulas neste 
ano, por conta da pandemia. Desde 
então, os pais têm convivido com 
outro Marlon: mais feliz e realizado.  

Ao longo de sua vida estudan-
til, Marlon já passou por outras 
escolas estaduais de ensino regular 
e por duas escolas especiais, a mu-
nicipal Caminhos do Aprender e a 
estadual Hellen Keller, em Caxias 
do Sul. Entre as experiências de 
inclusão, essa tem, de longe, sido 
avaliada como a mais positiva pelos 
pais. “Ele foi muito bem recebido no 
Landell. Isso fazia falta para ele, po-
der interagir com outras pessoas. 
Todos deveriam tratar eles [pesso-
as especiais] dessa forma. Toda ci-
dade deveria ter esse acolhimento”, 
comenta. 

Amor em sala de aula
A alegria de ser e se sentir incluso, mesmo com inúmeros desafios
O aluno especial 
Marlon da Silva 
Peccin, de 16 anos, 
tem finalmente se 
sentido acolhido por 
professores e colegas 
no Colégio Landell 
de Moura, mas 
falta de monitores 
e intérpretes 
continua atrasando 
aprendizado

Desde que iniciou o ano letivo, 
professores e colegas têm ensinado 
e aprendido com o Marlon. Com a 
falta de monitores e intérpretes, os 
estudantes e a equipe da escola têm 
desenvolvido métodos próprios 
para garantir o aprendizado. A 
professora de Geografia e Filosofia 
Roberta Gugel, que criou uma rela-
ção especial com Marlon, conta que, 
apesar de não ter libras em seu cur-
rículo, acabou desenvolvendo uma 
linguagem própria com o aluno. 
“Ele consegue fazer leitura labial 
e eu e ele nos entendemos muito 
bem. Não faço diferença entre os 
alunos, mas sempre que posso sen-
to ao lado dele para tirar dúvidas”, 
comenta. 

E não são apenas os profes-
sores que têm se dedicado para 
tornar a experiência inclusiva de 
Marlon mais produtiva e divertida. 
Em pouco tempo na escola, Mar-
lon fez diversos amigos, entre eles 
o colega Kaleb Amianti Bertolini, 
de 17 anos. O estudante tem auxi-
liado diariamente na comunicação 
de Marlon com a turma, chegando 
a aprender a língua de sinais para 
conversar com o amigo. “Dou o meu 
melhor para ajudá-lo nas ativida-

des”, afirma. 
E diante do carinho que sente 

pelo colega e da vontade de ajudar, 
Kaleb está desenvolvendo um apli-
cativo que facilite o aprendizado de 
Marlon. “Minha ideia é criar uma 
plataforma na qual serão arma-
zenados vídeos com intérpretes e 
atividades dos conteúdos escolares, 
totalmente voltada para pessoas 
com deficiência”, adianta. “Acredito 
que isso ajudará o Marlon no apren-
dizado em geral, já que para eles 
aprender visualizando o conteúdo, 
e não apenas escrevendo, é uma 
maneira melhor de reter conheci-
mento”, complementa Kaleb. 

No momento, o estudante se-
gue sozinho na empreitada, mas 
está à procura de pessoas inte-
ressadas em contribuir com o de-
senvolvimento do projeto e com a 
captação de recursos para colocá-
-lo em prática. “Tudo pelo bem da 
educação da cidade e pela inclusão”.

“TODOS OS DIAS, ELE 
NOS ENSINA ALGUMA COISA”
A evolução de Marlon dentro 

da sala de aula é perceptível. Pós-
-graduada em Educação Especial, 
a professora Roberta Gugel afirma 

que é possível ver um estudante 
mais motivado e feliz. “Ele é um 
menino muito esforçado e inteli-
gente. Aprende bem rápido o que 
é passado. E percebemos que ele 
se sente bem entre os colegas. Cada 
palavra, cada gesto a mais para ele 
é uma vitória para nós, educadores 
do Landell, e para a turma dele tam-
bém”, comenta. “Um dia estávamos 
confeccionando um mapa – por si-
nal ele desenha muito bem – e no 
final da minha explicação ele conse-
guiu falar bem baixinho: ‘Linha do 
Equador’. Nossa... fiquei emociona-
da. Senti que meu trabalho estava 
dando certo e que ele realmente es-
tava aprendendo em minhas aulas”, 
recorda a professora. 

Com sorriso largo, simpatia 
e muito carinho, é fácil perceber 
que o aprendizado tem sido mútuo. 
Mais do que ensinar, os professores 
e colegas têm aprendido diaria-
mente novas lições de vida com o 
aluno especial. “Todos os dias, ele 
nos ensina alguma coisa. Com aque-
le rostinho meigo, ele consegue nos 
mostrar que não precisa falar para 
demonstrar carinho, amor e conhe-
cimento, e que sempre precisamos 
nos esforçar se desejarmos algo 
em nossas vidas. Nesse mundo 
tão cheio de crueldade, de pessoas 
querendo passar umas por cima 
das outras, Marlon com seu olhar é 
nosso aconchego. Sinto-me abenço-
ada e privilegiada de ser professora 
dele”, declara. 

FALTA DE MONITORES
E INTÉRPRETES
Assim como todas as mães e 

pais de crianças especiais no muni-
cípio, Josiane Padilha da Silva, mãe 
de Marlon, tem travado uma luta 
desgastante para garantir a melhor 
educação ao seu filho – batalha 
também enfrentada com sua outra 

filha especial, Maiara da Silva Pec-
cin, de 21 anos. Desde o nascimento 
de Marlon, ela e o ex-marido Mar-
cos Peccin têm lutado por vagas nas 
melhores instituições. Desde então, 
tem enfrentado problema com falta 
de monitores e intérpretes e com 
falta de transporte. 

Marlon chegou a frequentar 
a Escola Estadual Especial Hellen 
Keller, em Caxias do Sul, onde, com 
o auxílio de profissionais especiali-
zados, conseguiu dar grandes avan-
ços em seu aprendizado. Entretan-
to, devido ao apelo de um grupo 
de pais para que suas crianças 
estudassem em Bento, o transpor-
te até a instituição acabou sendo 
encerrado. Marlon, então, passou 
a frequentar a escola municipal 
Caminhos do Aprender até o nono 
ano (última série da escola), e em 
2021 iniciou no Landell de Moura – 
a qual os pais acreditam ser a insti-
tuição estadual mais qualificada da 
cidade para Marlon, onde os pro-
fessores têm conseguido atendê-lo 
com mais atenção, em uma turma 
com menos alunos.   

Entretanto, assim como as 
demais instituições, a escola não 
conta com intérprete e, atualmen-
te, nem sequer há monitores para 
prestar assistência a Marlon. Além 
disso, a família reside no bairro 
Universitário, tornando-se oneroso 
financeiramente para levar o aluno 
todos os dias até o Landell. 

Diante disso, a família solici-
tou uma audiência junto ao Minis-
tério Público para tentar resolver 
o impasse. No dia 29/03, esti-
veram presentes a mãe de Mar-
lon, a promotora Carmem Lucia 
Garcia, a secretária municipal de 
Educação Adriane Zorzi e a repre-
sentante da 16ª Coordenadoria 
Regional de Educação (16ª CRE), 
Rosane Machado. 

Na ocasião foram levantadas 
três alternativas para Marlon: ten-
tar conseguir transporte para ele 

continuar no Landell; transferir o 
estudante para uma escola estadu-
al próximo de casa – ou tentar uma 
vaga, novamente, na escola especial 
de Caxias do Sul. 

Entretanto, a secretária de 
Educação afirma que, para conse-
guir reaver o transporte a Caxias 
do Sul, terá que ser cumprida uma 
série de etapas burocráticas, o que 
demandará tempo. Dessa forma, o 
município sugeriu a possibilidade 
de, caso o Estado conseguisse um 
monitor para Marlon, articular um 
transporte até a escola Landell. “Es-
tamos aguardando um retorno da 
16ª CRE sobre o assunto”, afirma. 

Questionados sobre a melhor 
opção para Marlon, os pais dizem 
sentir-se divididos. “O Marlon le-
vanta entusiasmado para ir para 
a aula. Ele adora os colegas e os 
professores. Mas ele precisa de 
um intérprete e a gente precisa do 
transporte, porque com o valor da 
gasolina hoje, está saindo muito 
caro para nós”, lamenta. “Então 
entre os estudos ou os colegas, eu 
escolheria os estudos. Ele precisa 
de um futuro”, comenta a mãe, se 
referindo à educação especializada 
oferecida pela escola de Caxias do 
Sul. “Queria que meu filho tivesse 
estudo, fosse para uma faculdade. 
Aí ele poderia até trabalhar em uma 
loja [por exemplo]. Mas nem cursos 
a gente consegue para ele, porque 
não há profissionais. Então a gente 
não espera muito [do futuro dele]. 
Como  ele vai trabalhar sem saber 
fazer uma conta? Sem escrever? Só 
vejo ele trabalhando em produção 
[de fábrica]. Nunca conseguimos 
dar grandes passos”, lamenta a mãe.  

O SERRANOSSA tentou contato 
com a 16ª CRE para questionar se 
já havia se chegado a uma decisão 
quanto à situação de Marlon, mas 
até o fechamento desta edição, não 
conseguiu conversar com a assesso-
ra pedagógica responsável por ques-
tões envolvendo alunos especiais. 

Eduarda Bucco

Marlon e os pais Josiane Padilha da Silva e Marcos Peccin

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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URTIGANH
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DESAFINADO
BCIDADES

FOMEESF
DRACIMÃES

DAMORANL
MALTRATADO

DOEIUAG
ZOOZEROA

CHAPOLIN

N

Ponto (?), 
local como
o Corco-
vado (RJ)

Trabalhos
comuns 

em roupas
de bebês

Dor pela
morte 

de uma
pessoa

A casa de
gelo do
esquimó

Planta
que

provoca
ardência

Capital 
da Grécia
(Geog.)

Objeto
para
puxar

água (pl.)

Vitamina
contra a

gripe

Cobertura
de bolo, à
base de
açúcar

As duas
primeiras
vogais do
alfabeto

Antônio
Dias,
pintor

Corri-
mento
nasal

Elemento
que evita
a cárie

(símbolo)

Frase de
campanha

publici-
tária

Bebida
tradi-

cional do
gaúcho 

Elvis
Presley,
mito do

rock

Prata
(símbolo)

Nota 
mais

baixa de 
uma prova

1, em 
algarismos
romanos

Material acumulado 
no cinzeiro

Ferramenta para
apertar parafusos

Dei;
cedi

Zoológico
(red.)

Doutora
(abrev.)

Ofendido;
ultrajado

"(?) Colorado", série
de Televisão

mexicana
Legal, em inglês

Frutinho
silvestre
usado em
geleias

Fora do tom
(na música)

Vontade
de comer

Dia das
(?): o 2o

domingo
de maio

Má sorte
A última
cerveja
(pop.)

Relativa a
Portugal

Centros
urbanos

Papai (?),
figura

natalina
(Folc.)

(?)
Kuerten,

ex-tenista
brasileiro

Aguento;
suporto
Classe

(?): elite

4/cool — lusa. 6/slogan — urtiga. 8/chapolin.

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

 Os acusados de terem assas-
sinado brutalmente Paulo Mateus 
Lemes Batista, de 39 anos, em 
agosto de 2015 em Bento Gonçal-
ves foram julgados na quarta-feira, 
06/04, em Júri Popular na comarca 
do município. Os irmãos Lucas Eze-
quiel Ribeiro Gonçalves (26 anos) 
e Maikon Gonçalves Moreira (28 
anos), além de Nelson Pereira (56 
anos) e Rafael Willian Perondi (31 
anos) estavam sendo acusados por 
homicídio qualificado e corrupção 
de menor. 

Conforme a defensoria públi-
ca, que atuou na ação, apenas um 
dos quatro acusados foi condenado 
pelo assassinato. A condenação de 
Lucas Ezequiel Ribeiro Gonçalves, 
de 26 anos, entretanto, foi por ho-
micídio simples, e não qualificado 
– como pedia o Ministério Público. 
“Foi afastada a qualificadora e foi 
reconhecida uma causa de dimi-
nuição de pena, conhecida como 
‘participação de menor importân-
cia’, pois as facadas fatais foram 
efetuadas por um menor de idade”, 
explica o defensor Rafael Carrard. 

Já em relação ao segundo cri-

Julgamento
Acusados de assassinato brutal em 
2015 em Bento vão a Júri Popular
Dos quatro acusados, 
apenas um foi 
condenado pelo Júri. 
Vítima Paulo Mateus 
Lemes Batista, de 39 
anos, foi morta em 
agosto de 2015, no 
bairro Municipal me, corrupção de menor, todos os 

quatro réus foram absolvidos pelo 
Júri.  

O réu Lucas foi condenado a 
cinco anos, sete meses e 15 dias em 
regime semiaberto. 

SOBRE O CASO
A denúncia do Ministério Pú-

blico foi recebida pela Justiça em 
fevereiro de 2016. Conforme o 
documento, no dia 30 de agosto 
de 2015, por volta das 15h30, os 
acusados agrediram a vítima com 
“faca, foice, machado, pedaços de 
madeira e um revólver (com o qual 
desferiram coronhadas)”. As agres-
sões levaram à morte da vítima por 
“choque hemorrágico”. O homicídio 
foi cometido em via pública, na rua 
Lajeadense, bairro Municipal, pró-
ximo ao “Bar dos Amigos”.

Ainda conforme a denúncia, a 
perícia indicou que Paulo Mateus 
Lemes Batista foi atingido por pelo 
menos 19 golpes, tendo sido dois 
letais. O crime teria sido cometido 
por desavenças pessoais. Após as 
agressões, os acusados teriam fugi-
do juntos do local.

Arquivo/SERRANOSSA

´
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Polêmica em Bento
Na Câmara, sócios da BeWine defendem 
instalação do complexo no Vale
Semana também foi 
marcada por pedido 
de demissão do sub-
prefeito e presidente 
da Comissão do 
Vale dos Vinhedos e 
por cartas de apoio 
de entidades a 
preservação do Vale

Raquel Konrad
A polêmica quanto à cons-

trução de empreendimentos mi-
lionários no Vale dos Vinhedos 
segue em Bento Gonçalves. Nesta 
semana, a Câmara de Vereadores 
recebeu os sócios da empresa Si-
leno – Rafael Antonio Zardo, CEO, 
idealizador e fundador; Dilson 
Péres Júnior, comercial e jurídico; 
e Charles Tonet, marketing e P&D 
–, que apresentaram aos vereado-
res e à comunidade os detalhes 
sobre o BeWine, complexo que 
incluiu resort, parque do vinho 
e espaços para lazer e shows, e 
que busca aprovação do Conselho 
Distrital do Vale dos Vinhedos.

De acordo com os sócios, o 
projeto contempla uma área total 
de 13,56 hectares, com 3,1 hecta-
res de viníferas plantadas e dois 
hectares de área nativa preserva-
da. O BeWine quer construir de 
forma escalonada 421 quartos e 
ainda sete andares de adega ver-
tical, com 18 mil rótulos, sendo 
70% deles de vinhos nacionais, 
no chamado Parque do Vinho. O 
projeto ainda incluiu restauran-

te suspenso com vista em 180 
graus, piscina com borda infinita 
e cachoeira. 

Para dar conta de toda a 
estrutura, os sócios prometem 
atender o padrão Leadership in 
Energy and Environmental De-
sign (Leed) de construção civil 
e sustentabilidade, com a insta-
lação de duas estações de trata-
mento de esgoto independentes, 
aumento da infraestrutura de 
água, esgoto e gás às margens da 
ERS-444, usina solar para gera-
ção de energia, além de adequa-
ções solicitadas pelo Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano 
(Ipurb), como a rótula de acesso e 
estacionamento próprio. 

Os sócios esclareceram que 
a equipe durante o período de 
obras não deverá ultrapassar os 
300 trabalhadores. “Estes profis-
sionais, ao término da obra, são 
remanejados para a construção 
de outros empreendimentos, não 
havendo o risco de que essas pes-
soas fiquem vagando pelo muni-
cípio”, detalhou Zardo. 

PEDIDO DE DEMISSÃO
 E CARTA DE APOIO
Na semana passada, toda a 

polêmica e troca de acusações 

entre lideranças políticas e em-
presariais motivou o pedido de 
demissão do sub-prefeito do Vale 
dos Vinhedos, que também é 
presidente do Conselho Distrital, 
Marciano Batistello. Em carta en-
viada à gestão municipal no úl-
timo dia 30/03, ele afirmou que 
não pode continuar seu trabalho 
“ao lado de um governo que não 
tem a mesma visão de desenvol-
vimento”. No ofício, Batistello 
pede também o desligamento 
imediato do posto. Sua saída foi 
publicada no Diário Oficial.

A Aprovale e a Comissão 
Distrital do Vale dos Vinhedos 
receberam o apoio de diversas 
entidades ao longo das últimas 
semanas, como a Atuasserra, 
Conselho Municipal de Turismo 
de Garibaldi, e, mais recente-
mente, o Sindicato Empresarial 
de Hotelaria e Gastronomia da 
Serra Gaúcha (SEGH). Nas car-
tas, as entidades reforçam que 
não são contra a instalação dos 
empreendimentos, mas que é 
“imprescindível respeitar a vo-
cação rural do Vale dos Vinhe-
dos e refrear o adensamento 
dos aglomerados, que podem se 
transformar em urbanização de-
sordenada”.
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O novo shopping de Bento Gonçalves, o Piazza Sal-
ton, já tem data para inaugurar: será no dia 29 de 
abril.  Dos mais de 40 pontos comerciais, 31 são lojas 
e 12 quiosques, que formam um mix diversificado, 
contemplando vestuário, calçados, moda íntima, bi-
juterias e acessórios, utensílios domésticos, brinque-
dos, livros e revistas, beleza, barbearia, eletropor-
táteis, informática, farmácia, alimentação e bebidas. 
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.

Save the date

Abracai nos Trilhos
Solidariedade e muita diversão marcaram o Abraçaí nos Tri-
lhos, passeio especial de Maria Fumaça realizado no último dia 
31/03, em prol da manutenção do projeto que atende mais de 
250 crianças de Bento Gonçalves. Nesta edição, o evento con-
tou com degustação de cervejas artesanais da região e também 
participação especial de madrinhas – personalidades locais e di-
gitais que auxiliaram na divulgação do evento. Outro ponto alto 
da noite foi a homenagem a pessoas especiais para a entidade, 
que faleceram recentemente: Jovino Demari, ex-presidente do 
Patrono/Abraçaí, Leonel Giordani, fundador do Grupo Giordani, 
e também Ana Carolina Azevedo, jornalista que foi voluntária da 
entidade. A noite também contou com pratos especiais servidos 
pelo Buffet Dalla Costa, show com o coral da Abraçaí e muita 
diversão com os artistas da Maria Fumaça. Confira alguns regis-
tros da noite.

 

Com o fim do verão, o outono che-
gou com uma atualização das tendências 
de makes apropriadas para a estação. 
Apesar de não existir apenas uma ten-
dência para essa época do ano, é possí-
vel mapear o que será usado durante as 
temperaturas mais amenas para arrasar 
tanto no dia quanto na noite.

Segundo a docente do curso de 
Maquiagem do Senac Bento Gonçalves 
Jéssica Paola Cogo, as tendências em alta 
no outono 2022 serão delineados dife-
rentes, sombras mais coloridas, como o 
neon no canto interno, além de menos 
batom e mais gloss. “Essas devem seguir firmes e fortes neste ano, ainda mais que estamos próximos de 
amenizar o uso das máscaras. Voltaremos a usar gloss, que aumenta o lábio e as mulheres adoram esse 
efeito”, destaca. A especialista ainda ressalta que as cores predominantes continuarão sendo os tons de 
marrom mais quentes. 

Qualificação
Para quem se interessa pela área e deseja aplicar essas tendências, o Senac Bento Gonçalves 

está com inscrições abertas para formações na área da beleza, como o curso de Técnicas de 
Maquiagem, entre outros. No curso, com 96 horas, o aluno aprenderá desde como atender o 
cliente até aplicar técnicas de correção, avaliação e preparação da pele, e tipos de maquiagem 
para cada ocasião. A formação também aborda teoria das cores, sombra e luz aplicadas à ma-
quiagem, tipos e características de maquiagem, entre outros temas. As aulas iniciam no dia 4 de 
maio e serão realizadas nas quartas e quintas-feiras, das 18h30 às 22h30, em novo laboratório, 
com um ambiente totalmente moderno e agradável. 

Tendências de maquiagem para o outono 2022 
Docente do Senac Bento Gonçalves comenta sobre os destaques

Espaco Senac Bento Goncalves
´´

Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (54) 3452 4200 

ou WhatsApp (54) 99161 3507.

Fotos: W
illiam

 C
am

argo Fotografias

´
´

Fotos:divulgação
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A Fundação Proamb celebrou no último dia 31/03, três décadas de histórias e 
conquistas, em uma grande celebração, que reuniu lideranças políticas e em-
presariais no Centro Empresarial de Bento Gonçalves. Pautada pela simbólica 
efeméride, a emocionante cerimônia priorizou o reconhecimento e agrade-
cimento a trajetórias que construíram e desenvolveram a Proamb como ela 
é hoje, uma instituição prestigiada pelas soluções ambientais inovadoras no 
Estado – como o coprocessamento – e pelo seu compromisso com o co-
nhecimento. Mas também foi um momento para exaltar as visões de futuro 
da Proamb, aliás, uma marca de sua caminhada, sempre pavimentada pelo 
interesse no novo, nas tecnologias e nas pessoas. Outro momento particular 
da noite foi a apresentação do livro “Fundação Proamb 30 anos: Pioneirismo a 
serviço da sustentabilidade”. A publicação passa pelo passado, pelo presente e 
pelo futuro da organização, traçando um panorama da busca da Proamb pela 
construção de um polo ambiental no Estado.

30 anos Proamb

Fotos:C
ésar Silvestro

Novo Senac
Bento Gonçalves e região receberam na noite de terça-
-feira, 05/04, uma nova e moderna escola do Senac. Au-
toridades estaduais e regionais, representantes do Siste-
ma Fecomércio-RS/Sesc/Senac, imprensa e convidados 
participaram da cerimônia de inauguração realizada no 
novo endereço, na Travessa Silva Paes, 415, bairro Ci-
dade Alta. O projeto conta com 1.994,76 m² e dispõe 
de 13 espaços para aulas, sendo três salas multiuso, duas 
salas de Idiomas, um laboratório de Informática, três la-
boratórios de Beleza Multiuso (Maquiagem, Massagista, 
Cabeleireiro, Barbeiro e Manicure), quatro laboratórios 
de Gastronomia, além das áreas administrativas e de 
atendimento, espaços de convivência e estacionamento. 
A mudança de localização também vem acompanhada de 
novidades, entre elas a Cozinha Show para eventos e a 
Sala Bar destinada a cursos da área.

Raça Negra e o DJ Lucas Beat são as atrações nacionais da ExpoBento 2022. O anúncio des-
tas e de outras 120 apresentações artísticas foi realizado em um evento para expositores, 
lideranças e imprensa no Centro Empresarial  de Bento. A feira deste ano, que será reali-
zada entre os dias 9 e 19 de junho no Parque de Eventos, será a primeira após o período 
pandêmico. Mais de 450 expositores marcam presença nesta edição. Mundo da Moda, Es-
paço Variedades, Salão do Imóvel, Arena Gastronômica, Espaço Kids, Agroindústria, Espaço 
Empresas e Entidades, entre outros nichos, como os expositores automotivos, comprovam 
que a familiaridade de atrações são um importante motivo da identificação dos visitantes 

com a feira – e um dos fatores que os levam de volta, por 
diversas vezes, a visitar a ExpoBento todos os anos. Na lista 
de atrativos, os visitantes poderão acompanhar desde eventos 
esportivos, como a inédita Copa Padel ExpoBento 30 anos, 
passando pela reedição do sucesso ExpoBento na Mesa, com 
suas oficinas gastronômicas, até chegar aos sempre aguarda-
dos shows nacionais. Além disso, durante a feira, também 
será realizada a 17ª Festa Nacional do Vinho (Fenavinho), que 
mais uma vez monta sua Vila Típica no espaço para exaltar 
a identidade cultural do município através de suas vinícolas. 
Os ingressos irão custar R$ 8 em dias de semana e R$ 15 no 
feriado e nos finais de semana. Lotes de 100 ingressos, com 
valor especial de R$ 5, já podem ser adquiridos.

ExpoBento anuncia atracoes 
´

~

Fotos: D
ivulgação

fotos: Maurício Concatto
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3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

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

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

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

Santa Helena
Filial 2: (54) 3453 6161

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

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

Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

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

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 20,00 metros. Contato (54) 
99981 3000 ou 98404 5302. 

VENDOVENDO terrenos no condomínio 
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.

ALUGOALUGO pavilhão, no bairro Licorsul, com 
toda infraestrutura. Contato (54) 99744 
4444 ou 98404 5302.

VENDOVENDO 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.

VENDOVENDO 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.
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SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

NO CORAÇÃO DA CIDADE
54 3452 2755

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

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

Bento Gonçalves

Cemitério Jardim do Vale 
Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira das 8h às 11h45.

Contato: (54) 3453-1706 | administrativo@jardimdovale.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CEMITÉRIOCEMITÉRIO PARQUE PADRE PIO LTDA. (Cemitério Jardim do Vale) 
convoca a pessoa relacionada abaixo para tratar de assuntos do seu interesse e 
relevância, e solicita que compareça em seu escritório profissional localizado à 
Rua Dom Antônio Zattera, n° 31, bairro Santa Helena, Bento Gonçalves/RS, no 
prazo máximo de 15 dias desta publicação. 

- DALEI BRAGAGNOLLO

Bento Gonçalves, 4 de abril de 2022. 
A DIREÇÃO.A DIREÇÃO.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA 
ALIMENTAÇÃO DE BENTO GONÇALVES

Rua Dom José Baréa, nº 60, Bento Gonçalves/RS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PeloPelo presente edital ficam convocados todos os associados do Sindicato e demais 
trabalhadores da categoria, os quais exercem funções nas indústrias do VINHO, 
SUCOS e SIMILARES de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza e 
Pinto Bandeira, para uma Assembleia-Geral Extraordinária a realizar-se no dia 
1º de  maio de 2022, em primeira convocação às 10h, e em segunda às 11h, tendo 
por local a Sede Campestre do Sindicato, sita a rua Domenico Pompermayer s/n, 
São Valentim, no município de Bento Gonçalves, para deliberarem sobre a 
seguinte:seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Deliberar sobre a conveniência ou não de negociar para a realização de 
Convenção Coletiva do Trabalho;
2. Caso afirmativo as bases a serem pleitadas;
3. Em caso de malogro das negociações ou da negativa de formalização 
Convenção Coletiva, deliberar sobre a conveniência ou não de instauração de 
revisão de Dissídio Coletivo e, caso afirmativo, bases do pedido;
4. Deliberar sobre a seguinte importância ou percentual a ser descontado e 
recolhido aos cofres do sindicato para manutenção da entidade sindical;
5.5. Deliberar sobre a concessão ou não dos poderes ao presidente para as 
negociações com a categoria econômica podendo aceitar ou não dos poderes ao 
presidente para as negociações com a categoria econômica podendo aceitar ou 
rejeitar proposta constituir procuradores e firmar acordos.

Bento Gonçalves, 8 de abril de 2022.
Oclair Sanchez

Presidente 

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
BATALHÃO PRESIDENTE GEISEL

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMEN-
TO DE INTERESSADOS NA COLETA, TRANS-
PORTE E DESTINAÇÃO FINAL, NA FORMA DA 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE, DOS ÓLEOS 
LUBRIFICANTES USADOS E CONTAMINADOS 
DESCARTADOS

1. O 6º Batalhão de Comunicações está realizan-
do chamada pública, visando ao credenciamento 
de interessados na coleta, transporte e destinação 
final, na forma prevista pela legislação ambiental 
vigente dos óleos lubrificantes usados e contami-
nados descartados por esta Unidade Gestora do 
Governo Federal.
2. Os interessados deverão apresentar a docu-
mentação para habilitação até o dia 25 de abril 
de 2022, às 16h30, no 6º Batalhão de Comuni-
cações, situado na avenida São Roque, nº 1935, 
bairro São Roque, Bento Gonçalves-RS, CEP 
95708-636. 
3. O edital e seus anexos poderão ser adquiri-
dos na íntegra através do site do 6º Batalhão de 
Comunicações (www.6bcom.eb.mil.br) no menu 
“Serviços” ou contatar a Seção de Aquisições e 
Contratos, pelo correio eletrônico salc@6bcom.
eb.mil.br, pelo telefone (54) 3452 1633, ramal 
5263, para receber maiores informações. 

Bento Gonçalves, RS, 6 de abril de 2022.

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 - Obje-
to: pregão presencial para registro de preços para 
futura e eventual aquisição de equipamentos de 
informática. Data de abertura: 26/04/2022, às 9h.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº014/2022 – 
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
revitalização da Praça no Município de Santa Tere-
za/RS – Etapa 02. Data de abertura: 29/04/2022, 
às 9h.
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº005/2022 – Vi-
sando a contratação temporária de 1(um) controla-
dor interno, 40 (quarenta) horas semanais. Período 
de inscrição 11/04/2022 a 18/04/2022.  
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº006/2022 
– Visando a contratação temporária de 1(um) 
agente comunitário de saúde, 40 (quarenta) horas 
semanais. Período de inscrição 11/04/2022 a 
18/04/2022.
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº007/2022 – Vi-
sando a contratação temporária de 1(um) operador 
de máquina, 40 (quarenta) horas semanais. Período 
de inscrição 11/04/2022 a 18/04/2022.

Santa Tereza/RS, 08 de abril de 2022. 
Gisele Caumo

Prefeita Municipal

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE 
LUIS ROESSLER – FEPAM

Edital de Consulta, Manifestação Pública e Audiência Pública referente ao 
EIA/RIMA do Licenciamento Prévio do empreendimento linha de 
transmissão de energia elétrica a partir de 38KV – projeto minuano, do 
empreendedor Interligação Elétrica Everecy S.A, localizada no Município 
de Caxias do Sul – RS.

EDITALEDITAL

Considerando que se encontra em tramitação, na Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental Henrique Luis Roessler – FEPAM – o processo administrativo n° 
6167-05.67/20-7, referente ao licenciamento ambiental para atividade de linha 
de transmissão de energia elétrica a partir de 38KV – Projeto Minuano, requerido 
pela Interligação Elétrica Evrecy S.A, localizada no Município de Caxias do Sul 
- RS, informo que: 
1.1. O EIA/RIMA do mencionado empreendimento, nos termos dos art. 75 e 76, da 
Lei Estadual nº 15.434, de 09/01/2020, e do Parágrafo 2º, do Art. 11, da 
Resolução CONAMA nº 001, de 23/01/1986, encontra-se à disposição do 
público em geral para consulta, pelo prazo mínimo de 45 dias, a contar da 
publicação no Diário Oficial do Estado - DOE, a partir da página da FEPAM 
na internet – www.fepam.rs.gov.br
2.2. Os comentários a respeito do empreendimento em questão devem ser 
encaminhados pelo e-mail projeto-minuano@fepam.rs.gov.br até o dia 
26/05/2022.
3.3. A Audiência Pública, conforme previsto no art. 78 da Lei Estadual nº 15.434, 
de 09/01/2020, e com base nas resoluções CONAMA nº 009, de 03/12/1987, e nº 
237, de 19/12/1997, bem como na Portaria FEPAM nº 52, de 16/07/2020, 
aprovada pela Resolução CONSEMA nº 427, de 22/07/2020, será realizada na 
modalidade remota no dia 19/05/2022, às 19h, o link para acesso estará 
disponível em http://www.fepam.rs.gov.br/audiencias.asp, para expor aos 
interessados o conteúdo do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e do Relatório 
dede Impacto Ambiental – RIMA em análise, dirimindo dúvidas e colhendo dos 
presentes as sugestões apresentadas através de manifestações a respeito do 
empreendimento em questão. Os interessados em se manifestar na Audiência 
Pública deverão atender às disposições do Regimento Interno da Audiência 
Pública da FEPAM instituído pelas Portarias FEPAM nº 52, de 16/07/2020 e 57, 
de 23/07/2020.

Porto Alegre, 31 de março de 2022.

Marjorie Kauffmann
Diretora-Presidente

Interessados devem enviar currículo
para rh@dolcegusto.com.br

Atendente de cafeteria
Operador de caixa
Cozinheira

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

Não perca a oportunidade de ingressar 
em um curso superior de uma das univer-
sidades mais bem conceituadas do país. O 
Vestibular UCS ocorre de forma semanal, que 
também pode ocorrer com aproveitamento 
da nota da Prova de Redação do Enem ou de 
vestibulares anteriores da UCS (dos últimos 
cinco anos). 

Confira os cursos oferecidos no Cam-
pus Bento: Administração; Arquitetura 
e Urbanismo; Ciência da Computação; 
Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; 
Comércio Internacional; Design; Direito; 
Educação Física; Engenharia Civil; Engen-
haria de Produção; Engenharia Elétrica; 
Engenharia Mecânica; Farmácia; Fisiotera-
pia; Gestão Comercial; Nutrição; Pedago-
gia; Processos Gerenciais e Psicologia.

Transfira seus estudos para a UCS
Que tal transferir seus estudos 

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

O processo é simples e tem iní-
cio com a análise prévia das discipli-
nas que você já cursou. Para iniciar 
o processo, você precisará apenas 
de cópia da Carteira de Identidade, 
cópia do CPF e Histórico Escolar ori-
ginal completo emitido pela Insti-
tuição de origem. 

Com a apresentação desses 
documentos, nossas equipes farão 
um estudo sobre as disciplinas as 
quais você será dispensado e, em 
seguida, entraremos em contato 
para apresentarmos o resultado 
do Aproveitamento de Estudos. A 
oferta não é válida para o curso de 
Medicina.

 Faça a sua Segunda Graduação 
com desconto especial

Graduados pela UCS contam 
com um desconto exclusivo e espe-
cial de 25% para cursar uma nova 
graduação. Já os graduados em 
outras Instituições de ensino têm 
um desconto de 15% para realizar 
a segunda graduação na UCS. É 
isso mesmo! Um desconto muito 
especial!

Além disso, as disciplinas cur-
sadas na primeira graduação po-
dem ser aproveitadas para reduzir 
o tempo do curso e agilizar a con-
quista do segundo diploma.

Destas condições estão excluí-
dos o segundo bacharelado em 
Ciências Sociais, o segundo bacha-
relado em Comunicação e cursos 
EAD que possuem condições espe-
ciais. E atenção: não é válido para o 
curso de Medicina.

Pós em Gestão de Pessoas 
com inscrições abertas

Com o objetivo de capacitar o participante a geren-
ciar com eficácia a área de recursos humanos e equipes de 
trabalho de uma organização, a UCS Bento desenvolveu o 
curso de pós em Gestão de Pessoas.

O curso é destinado aos profissionais graduados que 
atuam na área de recursos humanos, gestores que lideram 
pessoas no dia a dia, 
consultores de em-
presas e interessados 
em atuar na área de 
recursos humanos.

As aulas serão 
ministradas às terças 
e quartas-feiras, das 
18h30 às 22h30, de 
maio de 2022 a no-
vembro de 2023.

Mais informações e inscrições em ucs.br/
site/vestibular/ ou converse com os analistas 
de Relacionamento da UCS Bento, através 
dos números de Whatsapp  (54) 9 9919-3141 
e  (54) 9 9626-2771.

Saiba mais em ucs.br/site/estudenaucs/
segundagraduacao/ ou envie um e-mail 
atendimento-carvi@ucs.br.

Saiba mais acessando o QR-Code ou conversando com o setor de Relações com o Mercado da 
UCS Bento, através do WhatsApp (54) 99653.3184.

Informações, contate-nos: 
(54) 9 9919-3141, ou 

acesse o QR-CODE e saiba 
mais.

Quer fazer ARQUITETURA? 
Na UCS Bento TEM!

A criatividade e a modernidade das edi-
ficações são mérito de um profissional que se 
destaca na área da construção civil e do design 
de interiores. Ele é o Arquiteto, profissional que 
cria espaços organizados para abrigar as diversas 
atividades humanas, elabora projetos e coordena 
a execução de construção ou reforma de espaços, 
desde a edificação até a paisagem. Além disso, ao 
projetar, determina técnicas e materiais a serem 
utilizados, define a disposição dos objetos, as con-
dições de ventilação e iluminação, acompanha e 
gerencia serviços e custos.

O campo de atuação é amplo, pois além de 
atuar como profissional liberal ou em empresas 
privadas de construção civil, pode trabalhar em 
órgãos públicos, em consultorias e obras em geral. 
Também pode atuar na concepção de objetos, es-
pecialmente mobiliários, programação visual de 
placas de sinalização, embalagens e logotipos.

Se essa é sua área de interesse, saiba que 
a UCS Bento oferece este curso, com amplos e 
modernos laboratórios e um know-how de mais 
de 50 anos de atuação na região e altos conceitos 
entre as melhores universidades do país, inclusive 
com reconhecimento internacional.

Converse com um de nossos  analistas  de relaciona-
mento através do WhatsApp  (54) 9 9919-3141,  e saiba 
mais sobre o curso.

Curso: Desenvolvimento de 
líderes na área industrial

Estão abertas as inscrições 
para o curso “Desenvolvimento de 
líderes na área industrial”, que será 
ministrado nos dias 27 de abril e 4 
de maio, das 18h30 às 22h30, na 
UCS Bento.

O curso é destinado a líderes, 
gestores e acadêmicos e objetiva 
discutir teorias em relação à lide-
rança de equipes a partir da prática 
do dia a dia nas organizações. No 
programa estão estilos de lideran-
ça, responsabilidades e funções do 
líder, trabalho em equipe, desafios 
da equipe, identificação e comuni-
cação de metas, entre outros.

Mais informações acesse o Qr-Code ou converse conos-
co através do  WhatsApp (54) 99653.3184.
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Horóscopo
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Sorte nas finanças. Aproveite suas ideias lucrativas. 
Pense bem antes de agir e use sua habilidade para se 
expressar. Na paquera, lance passageiro. 
Touro – 21/04 a 20/05
Sua habilidade para debates e discussões estará em alta. 
Nos relacionamentos, momento para novos começos. 
A dois, aumenta a intimidade. 
Gêmeos – 21/05 a 20/06
Terá facilidade para encontrar soluções e elaborar pla-
nos. Sorte nas finanças. Vibe favorável para conquista a 
dois. Na paquera, romance à vista.  
Câncer – 21/06 a 21/07
Sua facilidade de comunicação será útil no trabalho. Na 
paquera, relação recente pode ser estimulante. A dois, 
comecem um novo capítulo. 
Leão – 22/07 a 22/08
Chances de fazer boas alianças profissionais. Nos rela-
cionamentos, talvez seja hora de começar uma nova 
etapa, na paquera ou no amor. 
Virgem – 23/08 a 22/09
A saída da zona de conforto deve ser tudo de bom. Nos 
relacionamentos, boas energias para iniciar algo novo. A 
dois, hora de ir atrás dos sonhos. 

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 6

Pão de Alho com Pesto de Espinafre
INGREDIENTES
Pesto de Espinafre
- 2 potes de iogurte natural
- meia xícara (chá) de folhas de 
manjericão
- 1 xícara (chá) de espinafre aferventado 
e espremido
- 2 dentes de alho pequenos
- 1 cebola picada
- 1 pitada de pimenta-do-reino
- meia colher (chá) de sal
- 4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
- 2 fatias de pimenta dedo-de-moça, sem sementes
- 2 colheres (sopa) de azeite
Montagem: 4 minibaguetes
MODO DE PREPARO
Pesto:  Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até 
obter uma preparação cremosa. Reserve. Montagem:
Corte as baguetes em fatias, sem separá-las do pão.
Recheie os espaços com o Pesto reservado e leve-as à 
churrasqueira ou ao forno médio (180°C), pré- aquecido, por 
cerca de 20 minutos ou até estarem crocantes. Sirva a seguir.

Sete Erros | Respostas na página 6

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 32

LULC
TURISTICO

URTIGANH
IOLAZAR
CGUSTAVO
OELAEED

DESAFINADO
BCIDADES

FOMEESF
DRACIMÃES

DAMORANL
MALTRATADO

DOEIUAG
ZOOZEROA

CHAPOLIN

N

Ponto (?), 
local como
o Corco-
vado (RJ)

Trabalhos
comuns 

em roupas
de bebês

Dor pela
morte 

de uma
pessoa

A casa de
gelo do
esquimó

Planta
que

provoca
ardência

Capital 
da Grécia
(Geog.)

Objeto
para
puxar

água (pl.)

Vitamina
contra a

gripe

Cobertura
de bolo, à
base de
açúcar

As duas
primeiras
vogais do
alfabeto

Antônio
Dias,
pintor

Corri-
mento
nasal

Elemento
que evita
a cárie

(símbolo)

Frase de
campanha

publici-
tária

Bebida
tradi-

cional do
gaúcho 

Elvis
Presley,
mito do

rock

Prata
(símbolo)

Nota 
mais

baixa de 
uma prova

1, em 
algarismos
romanos

Material acumulado 
no cinzeiro

Ferramenta para
apertar parafusos

Dei;
cedi

Zoológico
(red.)

Doutora
(abrev.)

Ofendido;
ultrajado

"(?) Colorado", série
de Televisão

mexicana
Legal, em inglês

Frutinho
silvestre
usado em
geleias

Fora do tom
(na música)

Vontade
de comer

Dia das
(?): o 2o

domingo
de maio

Má sorte
A última
cerveja
(pop.)

Relativa a
Portugal

Centros
urbanos

Papai (?),
figura

natalina
(Folc.)

(?)
Kuerten,

ex-tenista
brasileiro

Aguento;
suporto
Classe

(?): elite

4/cool — lusa. 6/slogan — urtiga. 8/chapolin.

Libra – 23/09 a 22/10
Atenção às finanças. Evite exagerar nos gastos. Vibe po-
sitiva para coisas novas. Nos relacionamentos, se busca 
um novo amor, olhe à sua volta. 
Escorpião – 23/10 a 21/11 
Hora de levantar o astral e ir em busca dos seus sonhos. 
Mas cuidado com os mal-entendidos. Atenção à saúde. 
Bons momentos no romance.
 Sagitário – 22/11 a 21/12
Aposte no seu carisma para convencer as pessoas. 
Sorte no jogo. Período animado na paquera, ideal para 
chegar junto e dizer o que sente.
Capricórnio – 22/12 a 20/01
Boas vibes na área das finanças. Convém controlar os 
nervos e a vontade de falar umas verdades. Ótimas 
energias nos assuntos do coração. 
Aquário – 21/01 a 19/02
Com seu carisma, ousadia e inteligência, não terá difi-
culdade para fazer mudanças. Na paquera, tome inicia-
tiva para não perder a oportunidade.
Peixes - 20/02 a 20/03
Período estável e produtivo no trabalho e boas vibes na 
saúde. Nas relações, será preciso controlar o ciúme. Seu 
charme fica em evidência.
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totalizados pelo sistema.
Sexto: os programas que o TSE produz são analisados, 

inspecionados e auditados por diversas entidades externas 
à JE, dentre elas, polícia federal, sociedade brasileira de 
computação, departamentos de TI das universidades, 
partidos políticos, ministério público e outras entidades 
representativas da sociedade civil que tenham interesse.

Entretanto, quem entende de programação, 
argumenta que a possibilidade de fraude concentra-se 
nas mãos de quem constrói os programas oficiais de uma 
eleição. Em outras palavras, quem maneja os códigos fonte 
tem nas mãos o destino dos votos. Ora, essa nobre missão é 
dos servidores da JE, daqueles que trabalham na secretaria 
de tecnologia e informação do TSE. Portanto, não confiar 
na urna eletrônica é, em última análise, não acreditar que 
exista imparcialidade da JE.

Mas quais as razões que levariam esse Poder do 
Estado, incumbido de garantir o exercício da democracia, a 
desviar do seu dever, viciando a legitimidade do processo 
eletrônico de votação? E mesmo que alguém encontre 
razão plausível, coerente, isto significaria supor que todo 
o batalhão de servidores incumbidos de fazer a eleição 
acontecer estariam participando de uma grande farsa ou 
fraude sem saber. E o pior deste cenário é que o maior 
prejudicado (o cidadão) também é chamado ao palco para 
se apresentar e ser enganado.

Imagine um belo jantar, grandioso, com uma 
numerosa e eficiente equipe para servir centenas de 
convidados famintos. De repente, alguém pede a palavra, 
sem apresentar nenhuma base fática, anuncia que a comida 
está envenenada e que o chefe de cozinha sabe de tudo, 
qual o veneno, quem mandou colocar e qual foram as 
motivações. Todos ficam inseguros, pois a própria equipe 
da cozinha (ajudantes, garçons, etc.) se espanta com a 
notícia. Nesse contexto, parece lúcido basear convicções 
em fatos e ações institucionais concretas, deixando de lado 
teorias da conspiração.

A JE tem cumprido seu compromisso com a 
democracia. A história das eleições comprova seu esforço 
para assegurar o livre exercício do sufrágio. E suas ações 
institucionais demonstram uma constante preocupação 
com a responsabilidade inerente a sua missão.

Este nobre trabalho não pode ser abalado pela onda 
de desinformação e por manifestações radicais ou falsas. 
Ajudar a divulgar a boa informação é um caminho melhor 
e mais seguro.

Ricardo de Abreu, analista judiciário do TRE-RS. Servidor da Justiça 
Eleitoral há 17 anos no cartório da 8ª Zona Eleitoral, com sede em Bento.

Ricardo de Abreu, Analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) 

Esta é uma questão muito polêmica e que costuma 
gerar incertezas sobre a garantia da lisura e transparência 
no processamento eletrônico da votação em eleições no 
Brasil. Afinal, por que acreditar na Justiça Eleitoral (JE), 
quando ela afirma que a totalização dos votos dados pelos 
eleitores é um processo seguro? Como acreditar, a partir 
de uma afirmação, que o resultado da eleição é o exato 
espelho da escolha feita pelo eleitorado?

É possível citar alguns dos fatores formadores da 
minha convicção de que a votação eletrônica garante a 
expressão da vontade do eleitor.

Primeiro: A urna eletrônica é um equipamento que 
não possui conexão com a internet, tampouco tecnologia 
de comunicação sem fio.

Segundo: Em anos não eleitorais, são realizados 
testes públicos de segurança, onde grupos de 
investigadores podem se inscrever para realizar ataques 
aos softwares e hardwares da urna. O objetivo é descobrir 
possíveis vulnerabilidades na urna eletrônica a tempo de 
serem corrigidas para as Eleições vindouras.

Terceiro: no dia da eleição, é realizada uma 
cerimônia chamada votação paralela, que consiste numa 
auditoria para mostrar que os votos inseridos na urna 
correspondem exatamente ao resultado que ela produz. 
Em todas as cerimônias até então realizadas nunca houve 
divergência.

Quarto: os votos de cada urna (cada seção eleitoral 
ou mesa receptora de votos) são gravados em uma mídia 
(cartão de memória, pen drive) e são transmitidos/
processados pela rede de computadores da Justiça 
Eleitoral. E este processamento (totalização dos dados de 
uma urna) só é validado se houver uma correspondência 
eletrônica entre a mídia utilizada na transmissão e a 
que foi utilizada na mesma urna, antes da eleição, na 
cerimônia de preparação (inserção dos programas oficiais 
da eleição). Essa verificação de correspondência é feita 
para cada urna eletrônica utilizada na eleição.

Quinto: ao final da eleição, cada urna eletrônica 
emite um relatório que contém um resumo da votação 
dos eleitores daquela seção eleitoral. Este documento é 
chamado de boletim de urna. Existe um aplicativo para 
telefone celular, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, que, 
através da leitura do QR code que consta em cada boletim 
de urna, qualquer pessoa pode obter (reter em seu 
celular) o resultado da votação na urna (de quantas quiser 
ler) e, ainda, após a totalização (envio e processamento 
dos dados pelos computadores da JE) pode conferir tais 
resultados no site da JE. Isto comprova que os votos 
registrados pelo boletim na seção são idênticos aos 

Urna eletrônica é confiável?

Espaço do leitor

Obra foi apresentada 
no último dia 17, em 
evento no Museu do 
Imigrante

UCS Bento participa do livro Laços Patrimoniais

Trabalho comunitário

No dia 17 de março, em evento 
no Museu do Imigrante de Bento 
Gonçalves, foi lançado o livro físico 
do projeto “Laços Patrimoniais”. 
Junto a esta edição física também 
foram apresentados os exemplares 
em Braile para que todos possam 
acessar o conteúdo elaborado.

O livro é resultado de um tra-
balho comunitário realizado com 
diversos pesquisadores envolvidos 
e em especial com a participação e 
colaboração da comunidade local. 

Este projeto iniciou com uma 
proposta elaborada pelos respon-
sáveis pelo Museu e, em especial, 
pela historiadora Deisi Formolo 
que, a partir de um plano de ativi-
dades, obteve verbas da Secretaria 
Estadual de Cultura para a reali-
zação. O foco de todo este levan-
tamento é a educação patrimonial 
a partir de um novo olhar sobre 
a imigração no Município. Estes 
eventos de migração abordados 
revelam que, além dos italianos, os 
poloneses, os africanos, os alemães 
e outras etnias também fazem par-
te da população atual residente em 
Bento Gonçalves.

Interessante é retornar ao 
ponto de que esta é a conclusão 
de um trabalho de pesquisa. Toda 
a iniciação científica parte de que é 
preciso resolver problemas de uma 
nova forma e aprofundar temas 
que pouco se conhece, por isso a 
importância da investigação. Na 
temática estudada é importante 

a pesquisa histórica. A partir do 
quadro teórico que fundamenta as 
análises, conceituando patrimônio, 
memória e identidade, parte-se 
para os levantamentos bibliográfi-
cos existentes sobre o tema.

Após são realizados os le-
vantamentos técnicos de mapas, 
sítios históricos e edificações 
relevantes. No entanto, a grande 
parcela de informações vem das 
entrevistas orais que auxiliam a 
construir as facetas esquecidas 
da imigração. Através de conta-
tos, (difíceis durante a epidemia 
COVID 2019) foi possível compre-
ender um pouco mais sobre cada 
local pesquisado e das caracterís-
ticas de cada comunidade.

Na equipe de pesquisadores 
se fizeram presentes professores e 
alunos da UCS Bento Gonçalves – 
Campus da Região dos Vinhedos. 
Através da disciplina de estágio 
obrigatório, os alunos auxiliaram 
nos levantamentos de diversos sí-
tios históricos do município e as 
edificações a eles pertencentes. Os 
professores orientadores da disci-
plina, Margit Arnold Fensterseifer, 

Pauline Fonini Feline e Matheus 
Gomes Chemello, auxiliaram os 
alunos Cindia Cristina Torres Mül-
ler, Laura Gaddo Dal Mas e Carina 
De Cesaro, Aline Tessaro, Rudiane 
Zaccaria, Giovani Piovesana e Vi-
viane Gheno. É importante também 
salientar que a egressa designer 
Ketlin Baggio foi responsável pela 
diagramação do livro.

A experiência de pesquisa e o 
resultado surpreenderam a todos 
os envolvidos. Além do livro, foi 
elaborado um Jogo de Trunfo, que 
será utilizado para a educação de 
crianças e jovens no Ensino Fun-
damental e Médio. As ilustrações 
utilizadas no jogo são todas alusi-
vas aos levantamentos realizados. 
O objetivo desta aplicação é traba-
lhar a educação patrimonial desde 
o período escolar, de modo a in-
cutir a importância da preserva-
ção de nosso patrimônio cultural, 
histórico e material. Entender esta 
preservação nos auxilia a enten-
der nosso passado e viver nosso 
presente de modo a conhecer nos-
sa identidade e igualmente nossa 
memória coletiva.

A coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UCS Bento Gonçal-
ves e a professora orientadora Margit Arnold Fensterseifer; as egressas da 
UCS,  Ketlin Baggio (do curso de Design) e Carina De Cesaro (do curso de 
Arquitetura e Urbanismo); e a professora orientadora Pauline Fonini Felin.
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Previsão do tempo

09/04
16º
25º

Chuvoso 
durante

o dia e à noite

08/04
16º
21º

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

10/04
13º
25º

Dia de sol com algumas nuvens e 
névoa ao amanhecer. 

Noite com poucas nuvens.

Sol com aumentos de nuvens 
pela manhã. Pancadas de chuva 

à tarde e à noite. 

Destaques sociais
Confira os eventos que movimentaram
a semana em Bento Gonçalves

Quel Konrad| 8 e 9 

Mediações coletivas têm aumento superior a 100% 
durante a pandemia no Rio Grande do Sul

Resolução de conflitos

Em visita a Bento 
Gonçalves, 
presidente do TRT4, 
desembargador 
Francisco Rossal de 
Araújo, destacou 
atuação da Justiça 
do Trabalho na 
resolução de conflitos 
entre empregados e 
empregadores

Eduarda Bucco
Nos últimos dias, a administra-

ção do Tribunal Regional de Traba-
lho da 4ª Região (TRT4) tem reali-
zado visitas a municípios gaúchos, 
a fim de se aproximar da comuni-
dade. Na última sexta-feira, 01/04, 
o presidente do TRT4, desembar-
gador Francisco Rossal de Araújo; 
o ouvidor do tribunal, desembar-
gador Clóvis Fernando Schuch 
Santos; o diretor da Escola Judicial 
e coordenador do Núcleo de Con-
ciliação do TRT4, desembargador 
João Paulo Lucena; e a coordenado-
ra do Cejusc 2º Grau do TRT4, juíza 
Aline Doral Stefani, estiveram em 

Bento Gonçalves. Foram visitadas 
instituições como a OAB, sindicatos 
locais, Câmara de Vereadores, pre-
feitura e Hospital Tacchini.

No Tacchini, em coletiva de 
imprensa, o presidente Francisco 
Rossal de Araújo comentou sobre 
o principal objetivo das visitas: di-
vulgar a relevância do trabalho de 
mediações de conflitos trabalhis-
tas. “Nos interessa que as partes 
dialoguem. E na pandemia tive-
mos um grande fluxo diante das 
novidades e desafios”, comentou. 
Segundo o desembargador, 480 mil 
trabalhadores passaram pelas me-
diações do tribunal da 4ª região, re-
sultando em um aumento de 118% 
no número dessas audiências. “E 
achamos que isso é importante 
para a sociedade, porque preserva 
empregos, empresas e distribuição 
de renda”, disse.

Durante a pandemia, as me-
diações mais expressivas foram 
feitas em hospitais, empresas de 
transporte coletivo, supermerca-
dos, farmácias, no setor público, 
em estatais e em fundações. Dian-
te de uma série de novas medidas 
previstas em decretos e leis em âm-
bito federal, estadual e municipal, 
acabaram surgindo situações que 

não estavam previstas nessas no-
vas normas. Entre elas, as questões 
relativas à saúde dos funcionários. 
Conforme o desembargador, essa 
foi a primeira grande etapa dos 
conflitos surgidos durante a pan-
demia. “Começou com a distribui-
ção de máscaras, álcool em gel e o 
distanciamento social. Porque uma 
coisa eram as leis estaduais e muni-
cipais, mas como eu aplico dentro 
de um frigorífico, de um hospital 
ou de uma indústria? Naquela épo-
ca [início de 2020], havia escassez 
de materiais”, recordou. “Sempre 
dou o exemplo da mediação que 
fizemos nos Correios. Havia pou-
cas máscaras. Então, quem recebe 
primeiro? A lei não especificava”, 
exemplificou o presidente.

Em um segundo momento, a 
partir da segunda metade de 2020, 
de Araújo ressaltou que tiveram 
destaque as questões trabalhis-
tas específicas, diante da onda de 
demissões e das negociações para 
redução de salário. “Enfrentamos 
questões sobre suspensão dos 
contratos de trabalho e redução 
da jornada. No Brasil inteiro foram 
afetados 28 milhões de brasileiros. 
Aí se iniciaram as negociações para 
saber como isso se aplicaria na prá-

tica”, comentou.
Agora, a Justiça do Traba-

lho vive um terceiro momento de 
negociações, que diz respeito ao 
efeito nocivo da inflação. Com um 
percentual superior a 10%, nego-
ciar reajustes salariais têm sido um 
desafio. “Quando o índice ultrapas-
sa 10%, também ultrapassa uma 
barreira psicológica. Todo mundo 
corre para reajustar. O fornecedor 
reajusta, o preço final reajusta e os 
salários ficam para trás. A inflação 
leva ao empobrecimento de quem 
trabalha pelo salário, mas também 
desgasta as verbas dos emprega-
dores, porque têm que gastar mais 
para repor insumos. Em resumo, a 
inflação é inimiga de todos”, disse.

Ainda sobre o trabalho de me-
diação de conflitos, o presidente 
exaltou as características de isen-
ção e imparcialidade da Justiça do 
Trabalho. Atualmente, os pedidos 
de conciliação se dividem entre 
52% empresários e 48% emprega-
dos. “Isso mostra que a sociedade 
confia na Justiça. E esse também 
é nosso objetivo em buscar uma 
aproximação com as cidades do in-
terior do Estado. Temos que chegar 
próximo de onde a população está”, 
declarou.

Prefeitura de Bento 
publica quarto edital 
de seu concurso público

Oportunidade

Na terça-feira, 05/04, foi pu-
blicado no Diário Oficial de Ben-
to Gonçalves o quarto edital do 
Concurso Público da Prefeitura. 
O documento está disponível no 
site da Fundação La Salle, pelo 
link https://fundacaolasalle.org.
br/concursos/?filtro=inscricoes-
-abertas, organizadora do con-
curso. O edital corresponde aos 
cargos de nível superior, sendo 64 
vagas disponíveis. As inscrições 

seguem até o dia 04/05. O valor é 
R$ 180,00.

No dia 22/03 a prefeitura já 
havia publicado três editais para 
agentes da Guarda Civil Municipal 
(GCM), cargos de nível fundamen-
tal completo e 13 de nível funda-
mental incompleto e para 18 car-
gos de nível médio completo e 10 
de nível técnico. As inscrições para 
estes primeiros editais seguem 
abertas até 19/04.

Confira as vagas disponíveis para o quarto edital:
Advogado, Analista de Sistemas e Programas, Arquiteto, Assistente Social, 
Auditor Tributos Municipal, Biblioteconomista, Biólogo, Biomédico, Bioquí-
mico, Contador, Educador Infantil, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Enge-
nheiro Civil, Engenheiro Elétrico, Engenheiro Florestal, Engenheiro Mecânico, 
Engenheiro Químico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Geólo-
go, Médico Anestesista, Médico Angiologista, Médico Cardiologista, Médico 
Cirurgia Geral, Médico Clínica Médica, Médico Dermatologista, Médico do 
Trabalho, Médico Endocrinologista, Médico Gastroenterologista, Médico 
Geral Comunitário, Médico Ginecologista/Obstetra, Médico Infectologista, 
Médico Neurologista, Médico Oftalmologista, Médico Ortopedista Trauma-
tologista, Médico Otorrinolaringologista, Médico Pediatra, Médico Pneumo-
logista, Médico Psiquiatra, Médico Radiologista, Médico Urologista, Médico 
Veterinário, Museólogo, Nutricionista, Odontólogo, Pedagogo – Orientador, 
Pedagogo – Supervisor, Professor Área 1 – Anos Iniciais do Ensino Funda-
mental, Professor Área 2 – Inglês, Professor Área 2 – Artes, Professor Área 2 – 
História, Professor Área 2 – Geografia, Professor Área 2 – Português, Professor 
Área 2 – Ciências, Professor Área 2 – Matemática, Professor Área 2 – Educação 
Física, Professor de Educação Física 1ª a 4ª Série, Psicólogo, Publicitário, Rela-
ções Públicas, Terapeuta Ocupacional e Turismólogo.


