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Divulgação/Prefeitura de BentoMosquito da dengue

Mutirões do Trabalho 
já ofertaram mais 
de 900 vagas em 
três edições

Saúde | 2

Em Bento Gonçalves, até a quarta-feira, 13/04, havia um caso de dengue confirmado e 18 sob análise. 
Já são cinco óbitos contabilizados no RS neste ano. Mais de 400 municípios estão com infestações do 
Aedes aegypti, o maior número da série histórica iniciada em 2000

Após interdição, pais 
e Estado divergem 
sobre futuro de alunos

Escola no Barracão

Geral | 4

Especial | 3

Emprego em Bento

Geral | 7

Espetáculo gratuito será realizado no Vale dos 
Vinhedos e promete emocionar o público

Sexta-feira Santa
Encenação da Paixão 
de Cristo inicia às 19h

Luiz Alberto Caprara

Infestações em 
municípios do RS 
preocupam autoridades

Município é a 10ª 
cidade gaúcha que 
mais gerou vagas 
neste ano

Geral | 4

16ª CRE afirma que estudantes serão 
realocados no colégio Landell de Moura, 
mas pais temem fechamento da escola e se 
mobilizam por permanência dos filhos no 
salão da comunidade

Nos fins de semana
Após dois anos, 
operações ‘Balada 
Segura’ são retomadas

Arquivo pessoal

Nas três operações realizadas neste ano, 127 
veículos foram abordados e 40 condutores 
foram autuados

Divulgação/Prefeitura
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Bento tem um caso de dengue 
confirmado e 18 em análise

Alerta

Eduarda Bucco
Nesta semana a prefeitura 

de Bento Gonçalves, por meio da 
secretaria de Saúde, confirmou 
um caso de dengue no município. 
Outros 18 estão sob análise. De 
acordo com a prefeitura, o mora-
dor confirmado teria contraído a 
doença em outra cidade. Ele passa 
bem e se recupera em casa. A con-
firmação foi feita por laboratório 
particular, mas a secretaria de Saú-
de precisou encaminhar amostra 
para o Lacen para contraprova. Até 
o fechamento desta edição, o resul-
tado não havia sido divulgado. Até 
o momento, 70 focos do mosquito 
Aedes aegypti já foram identifica-
dos neste ano.

Na última sexta-feira, 08/04, 
a secretaria Estadual da Saúde 
confirmou mais quatro óbitos por 
dengue no RS, passando ao total 
de cinco neste ano. Já são cerca 
de 8 mil casos registrados desde 
janeiro – de acordo com o painel 
de monitoramento do Estado –, nú-

Conforme a 
prefeitura, neste ano 
já foram identificados 
70 focos do mosquito 
Aedes aegypti no 
município. Cinco 
mortes já foram 
confirmadas no RS

mero que já supera as ocorrências 
de 2021 no mesmo período. Na 5ª 
CRS, de Caxias do Sul, o número é 
de 86 casos.

As últimas mortes confirma-
das aconteceram com moradores 
de Cristal do Sul (mulher, 85 anos), 
Horizontina (mulher, 70 anos), Ja-
boticaba (mulher, 73 anos) e Igre-
jinha (homem, 79 anos). Os óbitos 
ocorreram entre os dias 19 de 
março e 3 de abril. Antes desses, já 
havia sido confirmada a morte de 
uma idosa de 76 anos residente de 
Chapada em 9 de março.

Ano passado, ao todo, o Rio 
Grande do Sul registrou 11 óbitos 
pela doença. Contudo, consideran-
do o mesmo período (primeiras 13 
semanas do ano), foram três óbitos 
em 2021 contra os cinco que já ti-
veram resultado positivo em 2022. 
Nesse mesmo intervalo do ano 
passado, haviam sido confirmados 
3,9 mil casos contraídos dentro do 
Estado (autóctones) enquanto esse 
ano já são 4.952 registros.

INFESTAÇÃO 
EM 88% DAS CIDADES
O Rio Grande do Sul possui 435 

municípios considerados infesta-
dos pelo Aedes aegypti. É o maior 
número de cidades nessa situação 
na série histórica do monitoramen-
to, realizado desde 2000.

Diante do aumento de focos, 
agentes de endemias de Bento têm 
ampliado as visitas às residências, 
empresas e espaços públicos, a fim 
de identificar possíveis criadouros. 
Semanalmente, são realizadas cer-
ca de mil visitas.

A médica veterinária da Vi-
gilância Ambiental do município, 
Analiz Zattera, destacou sobre o 
serviço e os cuidados que a popu-
lação deve tomar: “a melhor e mais 
eficiente maneira de combater o 
mosquito é impedindo que nasçam. 
Para isso, é necessário que todos 
os depósitos passíveis de acumular 
água sejam eliminados ou deposi-
tados em locais cobertos que não 
permita a entrada de água”.

Divulgação/Prefeitura de Bento

Tacchini inicia renovação de 
equipamentos no Pronto Socorro

Modernização

Nos últimos dias, o Hospital 
Tacchini deu início ao processo 
de renovação dos equipamentos 
utilizados no Pronto Socorro. 
Inicialmente, foram adquiridas 
5 macas e uma cadeira hospita-
lar, todas elas compatíveis com o 
nível de excelência dos melhores 
hospitais do Brasil e do mundo. 

A intenção é realizar a substi-
tuição gradual dos equipamentos 
do Pronto Socorro, mantendo a 
instituição sempre atualizada 
frente às mais novas tecnolo-
gias hospitalares disponíveis. As 
macas e a cadeira escolhidas 
respondem a essa demanda e fo-
ram adquiridas junto a uma das 
empresas mais conceituadas do 
mundo no setor, com sede nos Es-
tados Unidos.  

“Queremos cada vez mais 
unir equipamentos de ponta com 
a excelência em atendimento. 
Um é complementar ao outro. A 
qualificação tecnológica e huma-
na tem um único objetivo, que é 

melhorar a saúde da nossa co-
munidade”, descreve Marcela Da-
chery, gerente de enfermagem do 
Tacchini. 

OS EQUIPAMENTOS
A cadeira Striker Prime TC 

possui recursos como rodas gi-
gantes, trava central acionada 
por toque, rodas anti-inclinação, 
suporte para soro revestido em 
crômio e suporte de oxigênio ver-
tical. Todos os mecanismos pen-
sados para melhorar o conforto e 
segurança do paciente sem deixar 
de lado a ergonomia da equipe de 
saúde. 

As macas Stryker ST1 têm 
como principais diferenciais a 
melhora na mobilidade com a in-
clusão de uma quinta roda, meca-
nismo de bloqueio central, grades 
laterais deslizantes e receptácu-
los para colocação de porta soros. 
A intenção é garantir o máximo 
de mobilidade com o mínimo de 
risco à saúde dos pacientes.

Alexandre Brusa

Confira os 
horários para a 
Sexta-feira Santa

Serviços Públicos

Nesta Sexta-feira Santa, 15/04, 
a Prefeitura de Bento Gonçalves 
não terá expediente, exceto nos 
serviços essenciais. Funcionam 
normalmente Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) 24h, Pron-
to Atendimento (PA) Zona Norte, 
SAMU, Guarda Civil Municipal  e 
DMT. A coleta de lixo será realizada 
somente a de resíduo orgânico con-
forme cronograma já estabelecido 
nos bairros. 

Mais de 3 mil 
toneladas devem ser 
comercializadas no RS

Pescados

A Semana Santa é o perío-
do de maior comercialização de 
peixes no Rio Grande do Sul e, 
para este ano, a expectativa gira 
em torno de 3.030 toneladas de 
pescado, apresentado de diversas 
formas aos consumidores, como 
pescado inteiro, eviscerado, file-
tado, cortado em postas, fresco, 
resfriado ou congelado. Estima-
-se que esta quantidade repre-
sente de 20 a 25% da produção.

De acordo com levantamento 
feito pela Emater/RS-Ascar, vin-
culada à Secretaria Estadual de 
Agricultura, Pecuária e Desenvol-
vimento Rural (Seapdr), em 442 
dos 497 municípios gaúchos, o 
preço médio de comercialização 
será de R$ 23 e a expectativa é 
que a Semana movimente em tor-
no de R$ 70 milhões no Estado.
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Bento voltou a assinalar saldo 
positivo na geração de empregos 
em fevereiro. Com as 140 vagas 
criadas no segundo mês de 2022, a 
cidade já acumula, no ano, 739 pos-
tos, o que estabelece Bento como a 
10ª cidade no ranking das que mais 
produziram oportunidades no Rio 
Grande do Sul.

O destaque positivo em feverei-
ro ficou por conta da área de servi-
ços, com 167. Construção civil teve 
boa performance, com 42 vagas, 
enquanto o comércio zerou a conta 
entre contratados e demitidos. Con-
forme o boletim do Observatório da 
Economia, fevereiro também regis-
trou o primeiro saldo negativo de 
empregos na indústria, -69.

O levantamento realizado pelo 
órgão do Centro da Indústria, Co-
mércio e Serviços (CIC-BG), tendo 
os números do Novo Caged como 
base, também mostra que a força 
laboral total do município até feve-
reiro deste ano (47.847), cresceu 
1,6% em relação ao número fecha-
do no ano passado (47.108). O bo-
letim anteriormente divulgado pelo 
OECON previa o alcance de 48 mil 
trabalhadores para o mês de feve-
reiro, mas o número acabou fican-
do 0,4% abaixo do projetado.

Entretanto, observa o autor do 
boletim, os 47,8 mil trabalhadores 
registrados do município simboli-
zam, desde já, um marco. “O total 
de empregos formais no mês se 
iguala a novembro de 2021, até 
então o melhor resultado na série 
histórica do município”, comenta 
Fabiano Larentis, professor da UCS 
e membro do OECON.

Bento é a 10ª 
cidade do RS que 
mais gerou vagas

Eduarda Bucco
No último fim de semana, a 

prefeitura de Bento realizou a ter-
ceira edição do Mutirão Trabalho 
Para Todos, desta vez no bairro 
Vila Nova. Nas duas primeiras edi-
ções, o evento ocorreu no Centro, 
organizado pelo gabinete da pri-
meira-dama e pelas secretarias de 
Desenvolvimento Econômico e de 
Esportes e Desenvolvimento Social 
(Sedes). Somando as três edições, a 
prefeitura estima que foram ofer-
tadas mais de 900 vagas nos mais 
diversos segmentos. Em torno de 
duas mil pessoas passaram pelos 
mutirões em busca de uma opor-
tunidade de emprego nas mais de 
60 empresas participantes. Além 
disso, foram confeccionados cur-
rículos pela equipe da Acessuas 
Trabalho e ofertados cursos profis-
sionalizantes para os interessados.

Conforme a secretária de De-
senvolvimento Econômico, Milena 
Bassani, a iniciativa de promover 
mutirões surgiu por meio de con-
versas com empresários em busca 
de mão de obra e moradores em 
busca de emprego. Ao longo do 
último ano, o SERRANOSSA fez ao 

Mutirão do Trabalho
Mais de 900 vagas foram ofertadas em três edições 
Em torno de duas mil 
pessoas passaram 
pelas três edições, a 
fim de buscar uma 
oportunidade de 
emprego nas mais 
de 60 empresas 
participantes dos 
eventos

menos duas reportagens especiais 
acerca da falta de mão de obra, re-
latada por empresários locais.  “As 
duas partes comentavam sobre a 
dificuldade que enfrentavam. Por 
isso se pensou em alguma ação que 
pudesse aproximar ambas”, conta 
Milena. 

Após duas edições no centro 
da cidade, na Via Del Vino, o Poder 
Público decidiu descentralizar os 
mutirões, levando a terceira edição 
para o bairro Vila Nova. O objetivo 
é oportunizar uma aproximação 
das pessoas com as empresas, e 
vice-versa. “Aproximar o RH da 
empresa dos possíveis candidatos 
dispostos a preencherem seus qua-
dros de funcionários”, comenta a 
secretária. Conforme a prefeitura, 
o intuito é promover cerca de qua-
tro mutirões anuais, em diferentes 
bairros do município. 

Dados mais recentes do Bo-
letim Emprego (OECON-CICBG) 
apontam que, em fevereiro, foram 
gerados 140 postos de trabalho, 
representando o 10º melhor de-
sempenho do RS no acumulado de 
2022. No acumulado do ano já são 
739 empregos e 1.618 se consi-
derado o acumulado de 12 meses. 
Ainda conforme o boletim, o saldo 
positivo de fevereiro se deu, princi-
palmente, devido ao setor de servi-
ços (+167) e de construção (+42).  
Comércio ficou com o saldo zero e 
Indústria saldo de -69. Quanto aos 
MEIs, fevereiro apresentou saldo 
de +144. No acumulado dos 12 me-
ses, o somatório foi de 1.591. 

“A taxa de desemprego [em 
Bento] é baixa e vem reduzindo sig-
nificativamente nos últimos anos. 

As dificuldades são diferentes e 
específicas para cada segmento, 
pois umas exigem qualificação em 
determinados setores”, comenta a 
secretária.

RESULTADOS POSITIVOS
E o principal objetivo dos mu-

tirões tem sido concretizado para 
diversos moradores e empresários. 
A rede Laghetto Hotéis esteve parti-
cipando das duas últimas edições e 
já efetivou contratações. Na segun-
da edição foram contratadas duas 
camareiras para os hotéis, além de 
terem sido selecionados diversos 
currículos de menor aprendiz. Já 
na terceira edição foram ofertadas 
vagas de recepcionista, mensagei-
ro, camareira e auxiliar de limpeza. 
“Coletei os currículos e, no máximo 
na próxima semana, já estarei sele-
cionando alguns para conversar”, 
revela a analista de RH Gabriela 
Lopes Misturini, responsável pelas 
contratações no Laghetto Bento. 

Em sua opinião, a ação nos 

bairros será mais produtiva, tendo 
em vista a maior adesão constatada 
no mutirão no Vila Nova. “As pesso-
as puderam conversar com a gente, 
entender um pouco mais do nosso 
trabalho. E pretendemos participar 
de várias outras edições”, adianta. 

Na De Toni Componentes o sal-
do também foi positivo. A empresa 
participou de duas ações e conse-
guiu realizar a contratação de um 
novo funcionário logo na primeira 
participação no mutirão. As va-
gas ofertadas pela empresa são de 
operador de máquina perfiladeira; 
operador de máquina conformado-
ra e assistente comercial. 

O contratado pela De Toni Eri-
ck Vieira conta que soube do mu-
tirão por meio do SERRANOSSA e 
decidiu ir ao evento procurar uma 
vaga. “Vi o pessoal da De Toni e 
como eu já conhecia a empresa ex-
ternamente, decidi preencher um 
currículo. Eles foram muito aten-
ciosos e sanaram todas as dúvidas 
que eu tinha. Depois disso, sem 
muita demora, fui chamado para 
uma entrevista e contratado. Estou 
com eles até hoje e vejo que escolhi 
a empresa certa”, relata.  

No stand do Hospital Tacchini, 
o número de currículos recebidos 
passou de 150 na segunda edição, 
no Centro, e 27 no último evento, 
no Vila Nova. Desses, diversos can-
didatos foram chamados para rea-
lizar entrevistas, mas os dados so-
bre as contratações efetivadas não 
foram repassados ao SERRANOSSA.

“O mutirão tem se mostrado 
uma excelente ferramenta para 
oportunizar o primeiro emprego e 
também novas oportunidades de 

trabalho para quem precisa. É uma 
parceria entre o setor público e pri-
vado, em benefício ao cidadão”, res-
salta o prefeito de Bento Gonçalves, 
Diogo Siqueira.

OUTRAS AÇÕES
Além dos mutirões, a prefeitu-

ra de Bento Gonçalves tem promo-
vido outras iniciativas para facilitar 
o ingresso ou a reinserção dos cida-
dãos no mercado de trabalho. Entre 
essas iniciativas está o Balcão de 
Oportunidades, uma plataforma 
on-line de oferta de vagas. 

 “É um serviço que poupa o 
tempo de quem busca trabalho, fa-
cilitando o acesso às oportunidades 
e agiliza a seleção das empresas, 
que recebem candidatos conforme 
suas necessidades. Além de ofere-
cer informações atualizadas sobre 
vagas disponíveis aos candidatos, 
atende às demandas de mão de 
obra dos empregadores”, comenta 
a secretária de Desenvolvimento 
Econômico, Milena Bassani. Os in-
teressados devem acessar o site ht-
tps://bentogoncalves.atende.net/
cidadao/pagina/balcao-de-oportu-
nidades e preencher o formulário, 
indicando para qual vaga desejam 
se cadastrar. As informações são 
recebidas pela equipe da secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e 
encaminhadas para as empresas 
parceiras que estão oferecendo as 
vagas.

Já o Balcão do Primeiro Empre-
go é destinado a jovens que buscam 
a primeira qualificação profissio-
nal. O site é o https://bentogon-
calves.atende.net/cidadao/pagina/
balcao-do-primeiro-emprego.

Prefeitura Bento
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Eduarda Bucco
No último dia 02/04, o muni-

cípio de Bento Gonçalves retomou 
as operações Balada Segura, com 
o objetivo de “reduzir o índice de 
crimes de trânsito relacionados 
ao consumo de bebidas alcoólicas 
e buscar segurança no trânsito”, 
conforme a secretaria municipal de 
Segurança. As operações estavam 
suspensas desde março de 2020 
por conta da pandemia. A última 
operação havia sido realizada em 
fevereiro daquele ano. 

A Balada Segura é realizada 
pelos agentes do Departamento 
Municipal de Trânsito (DMT) e da 
Guarda Civil Municipal (GCM), res-
ponsáveis pelas abordagens aos ve-
ículos. As ações contam com apoio 
da Brigada Militar e da Polícia Civil. 

Até o momento, conforme da-
dos da secretaria de Segurança, 
três operações já foram realizadas 
no município, resultando em 127 
veículos abordados e 40 condu-
tores autuados. “Os veículos são 
abordados de acordo com a dispo-

Crimes de trânsito
Após dois anos, 
operações ‘Balada 
Segura’ são retomadas

nibilidade dos agentes, exceto con-
dutores visivelmente embriagados 
ou que atentam contra a segurança 
dos agentes”, explica o secretário 
tenente-coronel Paulo César de 
Carvalho. 

Durante as abordagens, os 
agentes verificam a regularidade 
da documentação do veículo e do 
motorista. Se constatada qualquer 
infração, é lavrada a autuação. “De 
caráter geral, as abordagens são 
educativas. Porém, se constatada 
qualquer irregularidade, é dever 
do agente lavrar o auto de infração 
de trânsito”, esclarece o secretário. 

A última operação foi realizada 
na madrugada de domingo, 10/04. 
No total, 20 autuações foram emi-
tidas pelos agentes. Um veículo e 
14 carteiras de habilitação foram 
recolhidos. Além disso, 25 testes 
de etilômetro foram executados; 
12 motoristas foram autuados por 
recusa; um por crime e três após 
realização do teste etilômetro, to-
talizando 16 condutores flagrados 
sob efeito de bebida alcoólica.

No Barracão

Escola é interditada por problemas 
estruturais e alunos devem ser realocados

Eduarda Bucco
A Escola Estadual de Ensi-

no Fundamental Nossa Senhora 
da Salette, localizada no bairro 
Barracão, foi temporariamente 
interditada nesta semana após 
serem identificados problemas 
estruturais na edificação. Confor-
me o Estado, todos os 190 estu-
dantes estão sendo atendidos de 
forma remota nesta semana até 
que sejam realocados na próxima 
segunda-feira, 18/04.

De acordo com a direção da 
escola, os pais dos estudantes fo-
ram comunicados individualmen-
te sobre o problema. Em mensa-
gem enviada pelo WhatsApp, a 
escola informa que engenheiros 
da secretaria de Educação do Es-
tado constataram que o corredor 
do piso superior da escola estaria 
“seriamente comprometido, com 
risco de desabamento”.

Na sessão ordinária da Câ-
mara de Vereadores de segunda-
-feira, 11/04, o vereador Rafael 
Fantin, o Dentinho (PSD), expres-
sou preocupação sobre o assun-
to. “Mais de 200 alunos voltarão 
a ter aulas remota”, lamentou. O 
parlamentar também ressaltou 
que o problema não é de res-
ponsabilidade apenas do Estado, 
como também do município de 
Bento Gonçalves, que teria alguns 
estudantes matriculados na ins-
tituição. “Quero saber o que vai 
acontecer com essas crianças”, 
indagou.

Conforme a secretária muni-
cipal de Educação, Adriane Zorzi, 
duas turmas de 2º ano da rede 
municipal, totalizando 30 alunos, 
estão alocadas nas dependências 
da escola estadual. “Organizamos 
para que estes alunos fossem 
atendidos, desde a quarta-feira, 
dia 13/04, na EMEF Liette Tesser 
Pozza, com transporte escolar, 

para que não sofram prejuízo no 
seu atendimento”, garantiu.

Já o coordenador da 16ª CRE, 
Alexandre Misturini, informou 
que os estudantes do Estado pas-
sarão a ter aulas no Colégio Lan-
dell de Moura a partir da próxima 
semana. O transporte deverá ser 
fornecido pela secretaria muni-
cipal de Educação. “Eu dependo 

Grupo de pais se mostra contrário à realocação
Em conversa com a redação do jornal, alguns pais se mostraram contrários à medida. O principal motivo 

diz respeito ao receio do atraso na reforma após a transferência dos alunos. “Se tirarem nossos filhos daqui, 
a obra vai ser esquecida, como muitas coisas que prometem e não cumprem”, comenta a mãe de duas es-
tudantes do Salette, de 11 e 8 anos. Outra, externa um receio ainda maior: do fechamento permanente da 
escola. “No momento que interditarem essa escola, ela vai fechar. E eu acho uma grande injustiça. A comu-
nidade precisa da escola”, desabafa.

A mesma mãe acredita que a medida de interdição tenha pretensões políticas, tendo em vista que, há 
tempos, pais e colaboradores do Salette vinham solicitando reformas. “Esses problemas [estruturais] não 
surgiram agora”, afirma. “Outro fato que precisa ser esclarecido é que a interdição foi feita por uma arquiteta. 
Um arquiteto não pode interditar, apenas engenheiro. E esse engenheiro [do Estado] não compareceu. E 
nem sabemos quando virá”, revela. Em áudio enviado ao SERRANOSSA na segunda, o coordenador da 16ª 
CRE comentou que a interdição teria sido feita por um engenheiro.

Outra questão apontada pelos pais diz respeito à adaptação dos estudantes. “As crianças vêm de dois 
anos de pandemia, quando precisaram mudar todos os seus hábitos. Agora, se forem transferidos para uma 
escola diferente e maior, precisarão de mais um tempo de adaptação. Não será legal para eles”, afirma uma 
das mães entrevistadas.

Dessa forma, os pais acreditam que a melhor alternativa para as crianças, no momento, é serem rea-
locadas para o salão da comunidade, onde já há salas disponíveis para a catequese. Além disso, algumas 
estruturas da escola não estariam comprometidas, podendo também serem utilizadas temporariamente, 
até que as reformas fossem concluídas.

O SERRANOSSA entrou em contato com o coordenador Alexandre Misturini para obter um posiciona-
mento sobre o assunto, mas não teve retorno até a publicação desta matéria.

Na noite de terça-feira, 12/04, a equipe diretiva da escola Salette, juntamente com o CPM e o conselho 
escolar realizou uma reunião para debater o assunto. Já nesta quinta-feira, 14/04, as conversas serão com a 
16ª CRE, para explanar os receios por trás da transferência dos estudantes. “A escola precisa ter voz, os pais 
precisam ter voz. A gente luta muito para ter uma escola bacana para nossos filhos”, comenta uma mãe. “A 
gente precisa que as autoridades entendam [nossa solicitação] e que nos deem essa reforma com urgência”, 
complementa outra.

dos engenheiros do Estado para 
fazerem o projeto [da reforma]. 
Com o projeto em mãos, enviado à 
secretaria de Obras da Educação, 
vai ser feita uma planilha orça-
mentária. A partir dela, haverá 
provavelmente uma licitação para 
execução das obras. Então não sei 
dizer quanto tempo [a escola] per-
manecerá interditada”, informa.

ADITIVO PRODUZIDO E IMPORTADO DA ALEMANHA

CHEGOU A NOVA
TECNOLOGIA DE ADITIVAÇÃO TECNO 3

RUA CARLOS FLORES, 450, SÃO BENTO
(AO LADO DO L’AMÉRICA SHOPPING)

VOCÊ SÓ ENCONTRA AQUI!
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(54) 3454 6422
Rua Mario Morassutti, 230
Borgo, Bento Gonçalves/RS

 Com a experiência de quem está há 26 anos em Bento 
Gonçalves, a Persolle Persianas segue investindo cada dia 
mais em inovação para garantir ao cliente o que há de mais 
moderno no mercado. Além de acompanhar as tendências em 
modelos e formatos, a marca foca na qualidade dos materiais 
e tecidos utilizados na fabricação de seus produtos, bem como 
em oferecer mão de obra altamente qualificada.

  Aliando qualidade e inovação, as cortinas e persianas da 
Persolle oferecem conforto e proteção aos ambientes, além de 
fazerem parte da decoração, assim como os papéis de parede, 
que agregam beleza e personalidade aos espaços.  

 Visite o nosso show room!

Persolle Persianas,
a solução perfeita
para o seu ambiente

persollepersianas
www.persolle.com.br
persolle@persolle.com.br

Persianas manuais e motorizadas,
cortinas e papéis de parede.
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Sexta-feira Santa
Encenação da Paixão de Cristo 
promete emocionar público 
Espetáculo gratuito será 
apresentado a partir 
das 19h, no Vale dos 
Vinhedos, em Bento 
Gonçalves

Passagem bíblica basilar 
para a fé cristã, a Paixão de Cris-
to ganha encenação no dia 15 de 
abril, Sexta-Feira Santa, no Vale 
dos Vinhedos, apostando numa 
montagem cênico-musical para 
renovar os credos religiosos dos 
fiéis. Será a 22ª vez – e a primeira 
desde 2019 – que atores amado-
res darão vida, a partir das 19h, 
aos derradeiros e centrais mo-
mentos da trajetória de Cristo, 
percorrendo desde sua prisão no 
Monte das Oliveiras, passando por 
seu martírio até a crucificação e 
chegando ao momento glorioso 
da ressurreição. O espetáculo tem 
início na Gruta de Nossa Senhora 
de Lourdes, na comunidade Ceará, 
e o ponto culminante no Morro da 
Antena.

Cerca de 80 pessoas estão 
envolvidas na apresentação do 
espetáculo, a fim de levar ao pú-
blico uma experiência centrada 
em oferecer toda a dramaticidade 
que a data carrega. Cenários, efei-
tos sonoros e iluminação especial, 
acompanhados de uma narração 
para melhor contemplação dos 
fiéis, ajudam a dar tintas verda-
deiras ao momento crucial da vida 
de Jesus – e, por consequência, de 

todo seu rebanho que se formou a 
partir de então em todo o mundo. 
Outro apoio cênico será as can-
ções entoadas pela soprano Fran-
celi Zimmer, que fará uma partici-
pação especial durante o evento. 

A encenação da Paixão de 
Cristo no Vale dos Vinhedos recria 
momentos que, além da intrínse-
ca ligação religiosa, são impres-
cindíveis para entender a pró-
pria história da humanidade. São 
representados no espetáculo a 
última ceia de Jesus com os após-
tolos e o recebimento da coroa de 
espinhos e da cruz, com a qual Ele 
atravessa as estações do Calvário 
até, finalmente, ser crucificado. 

Os episódios foram tão mar-
cantes que dividiram o mundo 
de maneira cronológica, estabe-
lecendo eras antes e depois de 

Cristo, dando origem aos mais de 
2 mil anos de devoção em torno 
de seu nome. Mas se esses mo-
mentos simbolizam todo o mar-
tírio de Jesus, eles também são 
carregados de expectativas. E é 
com a glória da ressurreição que a 
encenação da Paixão de Cristo se 
encerra, um momento de júbilo e 
emoção, para mostrar ao mundo 
que, acima de tudo, a esperança 
em dias melhores sempre está ao 
alcance de todos. 

A 22ª edição da Encenação 
da Paixão de Cristo no Vale dos 
Vinhedos conta com o financia-
mento da Secretaria de Estado da 
Cultura do RS (LIC/ RS), realiza-
ção da DWR Som e Luz Produções 
Culturais e patrocínio de CENCI 
Prevenção e Proteção das Pessoas 
no Trabalho.

 

Serviço
O quê: 22ª edição da Encenação da Paixão de Cristo no Vale dos Vinhedos
Onde: Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. A encenação começa na 
Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, na comunidade Ceará
Quando: dia 15 de abril, às 19h
Quanto: entrada franca

Luiz Alberto Caprara
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Quel Konrad
@nacaronadaquel

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br

serranossa.com.br/colunas/raquel
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Augusto Tomasi, Vagão Filmes

Os viticultores Renê Tonello e Celito César Bortoli 
foram reeleitos para a presidência e vice-presidên-
cia do Conselho de Administração da Cooperativa 
Vinícola Aurora.  No pleito realizado no último dia 
07/04, e que contou com o número recorde de 820 
associados votantes, o também viticultor associado 
Ivan Marini foi conduzido ao posto de secretário 
para a gestão 2022-2024. O trio representará as 
1,1 mil famílias associadas e mais de 600 funcioná-
rios que compõem o quadro cooperativo e empre-
sarial da Vinícola Aurora. O executivo Hermínio 
Ficagna permanece como diretor superintendente 
da maior cooperativa vinícola brasileira. 

Vinicola Aurora

MERITO LOJISTA
A 31ª edição do Prêmio Mérito 
Lojista, da CDL Bento Gonçalves, 
foi marcada pelo reconhecimento 
a quem se reinventou e empre-
endeu em meio às adversidades 
pandêmicas dos últimos dois anos. 
A solenidade de entrega da outor-
ga ocorreu na noite de 07 de abril 
e reuniu mais de 250 pessoas no 
Dall’Onder Grande Hotel. Foram 
reconhecidos pela excelência de 
sua atuação Fruteira São Roque 
(categoria Comércio), Lancheria 
Portuguesa Goretti (categoria 
Serviços) e Elaine Carrer, da Agro-
-Bento (categoria Jovem Empre-
endedor). Houve, ainda, a dupla 
outorga do Troféu Personalidade: 
para a gerente bancária Deise 
Vanzela Ticiani e à empresária Ma-
rijane Paese. A noite foi conduzida 
pelo presidente da entidade, Mar-
cos Carbone. 

´

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 26

FUA
IMPARCIAL

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

Festiqueijo
A Capital Brasileira do Futsal, terra do 
queijo e da faca, selecionou seus me-
lhores ingredientes para a retomada 
presencial do Festiqueijo. O melhor da 
gastronomia e dos vinhos, o sorriso no 
bem receber, o abraço que ficou guar-
dado por dois anos, a música que traduz 
a alegria dos barbosenses, a diversidade 
cultural na formação da população local 
e, claro, muito queijo. Esta é a receita da 
31ª edição do Festival que vai acontecer 
de 1º a 31 de julho, sempre de sextas a 
domingos.  Serão cinco finais de sema-
na com muitas atrações e experiências, 
aromas e sabores que estão intimamen-
te ligados à cultura regional. Acompa-
nhando as mudanças no comportamen-
to de consumo geradas pela pandemia, 
a diretoria vem maturando ideias para 
apresentar novidades que vão revitalizar 
o evento. O evento tem como Dama 
de Companhia Brenda Pagliarini Sarto-
ri e Senhorita Festiqueijo Kelly Cristina 
Guedes.

Jankiel Azevedo
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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

0KM
2019
2015
2006
2015
2020
0KM0KM
2021
2021
2022
2021
2021

AMAROK HIGHLINE V6 4x4 DIESEL
COMPASS LONGITUDE 2.0 DIESEL
FRONTIER 2.5 SV ATTACK DIESEL
HILUX CD SRV 3.0 DIESEL 4x4
HILUX CD LIMITED 4x4 DIESEL
HILUX 2.8 SR CD 4x4 DIESEL
L200L200 TRITON SAVANA 4x4 DIESEL 
S10 HIGH COUNTRY CD 2.8 DIESEL
STRADA CD 1.3 VOLCANO
STRADA CD 1.3 FREEDOM
TORO 2.0 ULTRA 4x4 DIESEL
HONDA/PCX 150 SPORT ABS 

PRATA
BRANCA
BRANCA
PRETA
BRANCA
VERMELHA
BBRANCA
BRANCA
BRANCA
PRATA
BRANCA
PRATA

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

USADO
NOVA
NOVO
NOVO
NOVA
USADA
USAUSADA

2015
2013
2019
2018
2021

NOVO
NNOVO
2007
2019

NOVO
NOVO
2014
2014
20102010
2017

AGRALE 4233 4x4
AGRALE 4230 4x4
ANTONIO CARRARO MAJOR 5800
ANTONIO CARRARO TIGRONE  50CV
LS 65 CV CABINADO NOVO
MASSEY FERGUSON 4707 NOVO
NNEW HOLLAND TT55 
TRAMONTINI 5045 4x4
 VALTRA A73 FRUTEIRO 237 HORAS
YANMAR SOLIS 80CV NOVO
YANMAR SOLIS 26CV  NOVO
YANMAR 1145 4x4 1.500 HORAS
YANMAR 1155 4x4 3.300 HORAS
YYANMAR 1055 4x4 3.200 HORAS
MICROTRATOR YANMAR 12 CV 
COM ENXADA ROTATIVA 

VERMELHO
VERMELHO
950 HORAS
1.200 HORAS
AZUL
VERMELHO
AAZUL
VERMELHO
AMARELO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHOVERMELHO
BRANCO

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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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bento Gonçalves
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Rua Julio de Castilhos, 497 – salas 1 e 2 - 
Fone/Fax (54)2105-5678.

Oficial: Getulio Fagundes da Rocha
       

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

GETULIO FAGUNDES DA ROCHA, Oficial do 
Registro de Imóveis da Comarca de Bento Gonçal-
ves - RS, no uso de suas atribuições legais:

Faz saber a todos quantos o presente edital 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que foi pro-
tocolado nesta Serventia em 27 de junho de 2019 
o requerimento pelo qual IVONE RIGO NARDIN, 
aposentada e seu marido ALENOR NARDIN, co-
merciante, brasileiros, casados pelo regime da 
comunhão universal de bens,  residente e do-
miciliados no Bairro Santa Marta, nesta cidade, 
representado por sua procuradora TAISA BENINI 
GRILLO, brasileira, solteira, maior, advogada, 
OAB/RS nº 110972, com endereço profissional 
na cidade de Carlos Barbosa - RS, solicitaram o 
reconhecimento do direito de propriedade atra-
vés da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, nos termos 
do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973, autuado sob 
protocolo 206.181, do imóvel constituído de Um 
terreno urbano, localizado na Rua Batista Dosso, 
lado par, bairro Santa Marta, nesta cidade, com a 
área superficial de 439,40m² (quatrocentos e trin-
ta e nove metros e quarenta decímetros quadra-
dos), com uma casa de alvenaria residencial, com 
dois pavimentos, sob nº 610, com esquadrias em 
madeira e telhado em telha cerâmica, com a área 
construída de 140,27m², ficando o imóvel com as 
seguintes medidas, confrontações e coordenadas: 
Iniciando ao NORTE, no Vértice V1 de coordena-
das E:451396.994 e N:6771844.002, segue no 
sentido Oeste-Leste, por 15,00 metros, com a 
Rua Batista Dosso até o vértice V2 de coordenada 
E:451411.981 e N:6771844.472; daí segue ao 
LESTE, no sentido Norte-Sul, por 29,63 metros, 
com Jacir David Carini, até o vértice V3 de coorde-
nada E:451412.737 e N:6771814.866; daí segue 
ao SUL, no sentido Leste-Oeste, por 14,73 metros, 
com Jacir David Carini, até o vértice V4 de coor-
denadas E:451398.028 e N:6771814.337; e, ao 
OESTE, no sentido Sul-Norte, por 29,70 metros, 
com Anildo Feil e Eloi Chies, onde finaliza encon-
trando o vértice V1 de coordenadas E:451396.994 
e N:6771844.002.Vértices das coordenadas em 
UTM SIRGAS 2000.

Tudo conforme mapa e memorial descritivo 
elaborados pelo Técnico em Geomensura Rodrigo 
Toigo - RNP: 96989831049, sob Termo de Respon-
sabilidade Técnica BR20211063532. Assim sendo, 
ficam intimados terceiros eventualmente inte-
ressados e titulares de direitos reais e de outros 
direitos em relação ao pedido, apresentando im-
pugnação escrita perante o Oficial de Registro de 
Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 
(quinze) dias a contar da publicação deste, cien-
te de que, caso não contestado presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos 
Requerentes, sendo reconhecida a usucapião ex-
trajudicial, com o competente registro conforme 
determina a Lei. 

        
Bento Gonçalves, 04 de abril de 2022

Helvio Alchieri – 
Substituto do Registrador

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bento Gonçalves
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Rua Julio de Castilhos, 497 – salas 1 e 2 - Fone/Fax (54)2105-5678.
Oficial: Getulio Fagundes da Rocha

       
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

GETULIO FAGUNDES DA ROCHA, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca 
de Bento Gonçalves - RS, no uso de suas atribuições legais:

Faz saber a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tive-
rem, que foi protocolado nesta Serventia em 27 de junho de 2019 o requerimento 
pelo qual CLAIR ANA FÁVERO ECHER, professora aposentada e seu marido DARCI 
ANTONIO ECHER, eletricista, brasileiros, casados pelo regime da comunhão univer-
sal de bens,  residente e domiciliada no Bairro Santa Marta, nesta cidade, represen-
tados por sua procuradora TAISA BENINI GRILLO, brasileira, solteira, maior, advo-
gada, OAB/RS nº 110972, com endereço profissional na cidade de Carlos Barbosa 
- RS, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade através da USUCA-
PIÃO EXTRAJUDICIAL, nos termos do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973, autuado sob 
protocolo 206.181, do imóvel constituído de Um terreno urbano, localizado na Rua 
Batista Dosso, lado par, bairro Santa Marta, nesta cidade, não formando quarteirão, 
com a área superficial de 472,31m² (quatrocentos e setenta e dois metros e trinta e 
um decímetros quadrados), com uma casa residencial e comercial de alvenaria, sob 
nº 652, com um pavimento térreo e mais três (03) subsolos, com a área total cons-
truída de 347,91m²,  ficando o imóvel com as seguintes medidas, confrontações e 
coordenadas: Iniciando ao NORTE, no Vértice V1 de coordenadas E:451429.582 e 
N:6771845.023, segue no sentido Oeste-Leste, por 15,93metros, com a Rua Ba-
tista Dosso até o vértice V2 de coordenada E:451445.498 e N:6771845.522; daí 
segue ao LESTE, no sentido Norte-Sul, por 29,67metros, com o Município de Bento 
Gonçalves, até o vértice V3 de coordenada E:451446.428 e N:6771815.882; daí 
segue ao SUL, no sentido Leste-Oeste, por 15,83 metros, com Jacir David Carini, 
até o vértice V4 de coordenadas E:451430.616 e N:6771815.347; e, ao OESTE, no 
sentido Sul-Norte, por 29,71metros, com Jacir David Carini, onde finaliza encon-
trando o vértice V1 de coordenadas E:451429.582 e N:6771845.023.Vértices das 
coordenadas em UTM SIRGAS 2000.

Tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo Técnico em Ge-
omensura Rodrigo Toigo - RNP: 96989831049, sob Termo de Responsabilidade 
Técnica BR20211063510. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente 
interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, 
apresentando impugnação escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com as 
razões de sua discordância em 15 (quinze) dias a contar da publicação deste, cien-
te de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o 
competente registro conforme determina a Lei. 

       
 Bento Gonçalves, 04 de abril de 2022

Helvio Alchieri – Substituto do Registrador

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS 
MECÂNICAS E DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE BENTO GONÇALVES

BASE TERRITORIAL: Bento Gonçalves, Veranópolis, Nova Prata, Cotiporã, Fa-
gundes Varela, Guabiju, Protásio Alves, São Jorge, Vila Flores, Vista Alegre do Prata, 
Nova Bassano, Nova Araçá, Paraí , Guaporé, Dois Lajeados, São Valentin do Sul, 
Monte Belo do Sul   e Santa Tereza.

Com Sede e Foro Neste Município E Com Abrangência Intermunicipal
SEDE PRÓPRIA: Rua Dom José Baréa, nº 60 – Bento Gonçalves – CEP: 95700-350
CGC/MF nº. 87.557.641/0001-20 – Fone (054) 3452-2003, (054) 3452-4270

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 No uso das atribuições que me confere o art. 19 do Estatuto que rege esta en-

tidade e a Legislação Sindical em vigor, CONVOCO todos os ASSOCIADOS, quites 
com a tesouraria, que exercem suas atividades nas indústrias, metalúrgicas, me-
cânicas, acessórios para veículos, material elétrico, eletrônico, máquinas e imple-
mentos agrícolas e nacional de máquinas de Bento Gonçalves, Veranópolis, Nova 
Prata, Cotiporã, Fagundes Varela, Guabiju, Protásio Alves, São Jorge, Vila Flores, 
Vista Alegre do Prata, Nova Bassano, Nova Araçá, Paraí, Guaporé, Dois Lajeados, 
São Valentin do Sul, Monte Belo do Sul e Santa Tereza para comparecerem na Sede 
Social do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Bento Gonçalves, na Rua Dom José Baréa, 60, nesta cidade, no 
próximo dia 20 de abril de 2022, às 17:30hs e às 18:30hs, em primeira e segunda 
convocação, respectivamente, a fim de participarem de uma SESSÃO DE ASSEM-
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA - ORDEM DO DIA

1ª - Leitura, discussão e aprovação ou não do Relatório Administrativo do exer-
cício de 2021; 

2ª - Leitura do parecer do Conselho Fiscal, referente ao Balanço Financeiro do 
exercício de 2021; 

3ª - Leitura e aprovação ou não, através do escrutínio secreto do Balanço Fi-
nanceiro do exercício de 2021; 

4ª - Leitura, discussão e aprovação ou não da Previsão Orçamentária para o 
exercício 2022;

5ª - Assuntos Gerais. OBS.: A entrada à assembleia será permitida mediante 
a apresentação de documento que comprove ser, o trabalhador, sócio da entidade 
mediante utilização de máscara e respeitando os demais protocolos vigentes rela-
cionados com o Covid-19.

Bento Gonçalves, 14 de abril de 2022

Deoclides dos Santos Bernardino Prestes de Souza
     Presidente  Dir. Adjunto Financeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia-Geral Ordinária

O Presidente da Diretoria Colegiada do Clube de 
Caça e Pesca Santo Huberto, Sr. João Soliman, convoca 
todos os associados quites com a Tesouraria para par-
ticiparem da Assembleia-Geral Ordinária conforme Es-
tatuto do Clube no Capítulo X do Artigo 14°, Parágrafo 
único, que será realizada no dia 26 de abril de 2022, 
nas dependências da Sede Campestre do Clube, no 
Horário das 18h30 em 1ª Convocação, com qualquer 
número de associados, conforme edital Publicado nos 
jornais em 14/04/2022 com a Seguinte Ordem do Dia: 

1° Prestação de contas com Apresentação e Apre-
ciação dos Relatórios Financeiros correspondentes ao 
Exercício 2021/2022;

2° Outros Assuntos de interesse geral.
Cordialmente,
João Soliman

Presidente

CLUBE IPIRANGA
CNPJ 87.557.708/0001-26

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Cumprindo o que dispõe o Estatuto Social, o Clube Ipiranga notifica os Senhores As-
sociados Proprietários dos Títulos Patrimoniais cujos números são relacionados abaixo 
para que, no prazo de 10(dez) dias a contar da data desta publicação, regularizem sua 
situação junto à tesouraria do clube, sob pena de exclusão do quadro social conforme 
Artigo 27 parágrafo 4º.
Relação de Títulos Patrimoniais: 033; 044; 091; 114; 144; 171; 224; 260; 267; 278; 
286; 408; 419; 739; 928; 1009; 1021; 1052; 1363. 

Bento Gonçalves, 14 de abril de 2022

Irajá V.Vasseur
Presidente do Conselho Deliberativo 

Mauro Francisco Gasperin 
Conselho Fiscal

Vinicius Sonaglio Notari
Presidente

PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 – REGISTRO DE PREÇOS
OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Contratação de empresa 
para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para a 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Caminhos do Aprender e Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Roman Ross, do Município Monte Belo do 
Sul–RS. As datas relativas à sessão de disputa são as seguintes: - Recebimento 
das Propostas: a partir das 9h do dia 18/04/2022, até as 9h do dia 02/05/2022 - 
AberturaAbertura das Propostas: a partir das 9h01min do dia 02/05/2022 - Início da 
sessão de disputa de Preços: as 13h00min do dia 02/05/2022. Referência de 
tempo: Horário de Brasília (DF)Local: 
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ – Pregão 
Eletrônico. Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457-2051. 

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

EDITAL Nº 012/2022
ConvocaConvoca concursadas para assumir cargos públicos no Município de Monte 
Belo do Sul, ADENIR JOSÉ DALLÉ, Prefeito Municipal de Monte Belo do 
Sul, no uso de suas atribuições legais, torna público que convoca as 
concursadas: PÂMELA VANESSA SCHNEIDER DA CUNHA e EDINEIA 
APARECIDA DE SIQUEIRA PRERNISKA, aprovadas no Concurso Público 
n° 01/2017, homologado pelo Edital nº 05/2018, de 26.04.2018 e prorrogado 
pelo Edital nº 004/2020, de 23.04.2020, para que tome posse no cargo de 
ProfessorProfessor de Educação Infantil e Professor de Séries Iniciais, conforme 
classificação: 8º  e 10º lugar, respectivamente, de acordo com o que determina 
os artigos 12, 13, 14 e 15 da Lei Municipal nº 366/2001, que estabeleceu o 
Regime Jurídico Único.

Monte Belo do Sul, 13 de abril de 2022.
Gabinete do Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PeloPelo presente Edital de Convocação, a Comissão Executiva Municipal 
do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de Bento 
Gonçalves, CONVOCA todos os seus filiados com direito a voto para 
a Convenção Municipal a ser realizada em 30 de abril de 2022, nas 
dependências do Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de 
Bento Gonçalves – (Av. Dr. Antônio Casagrande, 270 – Centro), com 
início às 08:30 horas e com término às 14:30 horas, para deliberar 
sobre a seguintesobre a seguinte
ORDEM DO DIA
a) Eleição dos Membros titulares e suplentes do Diretório 
Municipal;
b) Eleição dos Membros titulares e suplentes da Comissão de Ética e 
Disciplina Partidária
c) Eleição do(s) Delegado(s) à Convenção Estadual, titular(es) e 
suplente(s);
d) Eleição, pelo Diretório Municipal eleito, dos Membros titulares e 
suplentes da Comissão Executiva Municipal e do Conselho Fiscal.

Bento Gonçalves, 14 de abril de 2022.
Presidente do MDB-Bento Gonçalves-RS

VAGA PRODUÇÃO
VESPERTINO

HORÁRIO
De seg. a sexta das 15h23 às 23h43 (1h de intervalo) e aos sábados

das 12h55 às 18h55 (15 min. de intervalo).

BENEFÍCIOS
Gabinete odontológico na empresa, plano de saúde básico gratuito, restaurante na

empresa, café da manhã gratuito, vale-transporte e prêmio assiduidade.

TTemos vagas para PCD e Menor Aprendiz
Interessados devem ir até a empresa para preencher currículo ou

enviar por e-mail para recrutamento@rinaldi.com.br
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O período para entrega 
da Declaração de Impos-
to de Renda Pessoa Física 
2022 foi prorrogado para 
31 de maio. Se você ainda 
não entregou a documenta-
ção, fique atento para não 
perder o prazo! Quem não 
apresentar ou entregar a 
declaração fora do calendá-
rio programado paga multa 
de no mínimo R$ 165,74, 
sendo que o valor máximo 
pode chegar a 20% sobre o 
IR devido.

O processo é obrigatório 
para quem recebeu rendi-
mentos tributáveis superio-

Sicredi ensina

IRPF 2022: o que você precisa 
saber para não cometer erros 
Confira as dicas 
da Sicredi Serrana 
para Declaração 
de Imposto de 
Renda Pessoa 
Física. Principal 
novidade deste ano 
é o pagamento da 
restituição via Pix 

res a R$ 28.559,70 no ano 
passado. Para atividade ru-
ral, a obrigatoriedade é para 
receita bruta superior a R$ 
142.798,50 em 2021.

Também devem fazer a 
declaração os contribuintes 
com rendimentos isentos, 
não tributáveis ou tributa-
dos exclusivamente na fonte, 
de mais de R$ 40 mil; quem 
possui patrimônio de mais 
de R$ 300 mil; aqueles que 
tiverem ganho de capital na 
alienação de bens ou direi-
tos ou fez operações na bol-
sa de valores, incluindo os 
dependentes.

5 dicas para se organizar
A Sicredi Serrana RS/ES auxilia você no processo deste com-

promisso anual para que ele não se torne uma dor de cabeça. 
Afinal, ninguém quer pagar multa ou ficar devendo para o leão, 
não é mesmo? Confira as dicas que separamos e se organize.

1. Declaração simples ou completa? 
A escolha entre a declaração completa ou simplificada vai 

depender das despesas que você possui para deduzir. A suges-
tão é preencher a declaração e apenas no final escolher entre os 
modelos, já que o próprio programa mostra qual a melhor opção.

2. Separe os documentos
Deixe tudo separado com antecedência para não se confun-

dir na hora de preencher as fichas e os campos da declaração. 
Com os documentos reservados, fica mais fácil de concluir o pro-
cesso, já que pouca coisa muda de um ano para outro. 

A principal inovação para este ano é o recebimento da res-
tituição por meio de Pix. A novidade facilita o pagamento aos 
contribuintes e busca reduzir os erros de preenchimento de 
dados bancários. Para receber a partir desta opção, é preciso 
que a chave Pix seja o CPF do titular da declaração, obrigato-
riamente. Outras chaves, como e-mail, telefone e chave aleató-
ria, não são permitidas por enquanto. O meio de pagamento 
instantâneo também é válido para quem precisar pagar Do-
cumentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARFs): para 
isso, é só utilizar o QR Code que virá junto ao boleto.

Receba e pague via Pix

3. Preencha com cuidado e revise 
Erros de digitação ou códigos errados podem fazer com que 

você caia na malha fina. Por isso, ao preencher as informações, 
tenha o máximo de atenção possível. Apesar de o programa ofe-
recer uma checagem automática, confira campo a campo ma-
nualmente antes do envio. Revisar também é importante!

4. Compare com a declaração do ano passado
Para evitar inconsistências na declaração de 2022, compare os da-

dos deste ano com a declaração do ano passado. Dessa forma, você 
consegue checar as diferenças e, se precisar, fazer os ajustes finais.

5. Quanto antes, melhor!
Você sabe que entregar no prazo é essencial. Não deixe para 

última hora! Entregando o quanto antes, mais chances de rece-
ber a restituição, caso tenha direito. 
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Seu sonho é cursar
PEDAGOGIA? Na UCS Bento TEM!

Atuar em processos de ensino e aprendi-
zagem; conhecer conceitos fundamentais, teo-
rias e metodologias de ensino e aprendizagem 
e a prática educativa em toda sua complexi-
dade e especificidade é o papel do pedagogo.

O profissional pode trabalhar como pro-
fessor nas redes pública e particular de en-
sino, na Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, nos cursos de En-
sino Médio (curso normal) e na Educação de 
Jovens e Adultos e ainda na área de Serviços 
e Apoio Escolar e na organização e gestão de 
Sistemas Educacionais.

Se você se interessa por essa área e quer 
cursar Pedagogia, na UCS Bento tem!

UCS Oportunidades
O Programa UCS Oportunida-

des visa auxiliar a viabilizar possi-
bilidades de trabalho a alunos e 
egressos (profissionais diplomados) 
da Instituição. A proposta é facilitar 
a busca por geração de renda nas 
mais diversas formas, promovendo 
parcerias com o mundo do trabalho 
e, ao mesmo tempo, com a Univer-
sidade.

O programa engloba estrutu-
ras de oportunidades profissionais 
já existentes e em funcionamento. 
Uma delas é o UCS Carreiras, inicia-
tiva que funciona como uma central 
de empregos e de estágios, e o UCS 
Sempre, programa de relaciona-
mento voltado aos profissionais for-
mados pela Universidade.

A participação no programa é 
gratuita, salvo em projetos que en-
volvam a utilização de laboratórios 
e serviços específicos.

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

Aproveite as inúmeras oportunidades de in-
gressar numa das melhores universidades do Brasil 
e reconhecida internacionalmente: a UCS. Na UCS 
você conta com a segurança de integrar uma insti-
tuição com mais de 50 anos de experiência aliada a 
uma visão moderna, dinâmica e inovadora de for-
mação 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 protagonis-
ta da sua história: estude na UCS! Provas semanais 
online todas as segundas e quintas.

Pós em Perícia Criminal 
com inscrições abertas

Com o objetivo de formar especialistas na in-
vestigação dos assuntos relacionados às perícias 
criminais, incorporando atitude científica na prática 
profissional, a UCS Bento promove a pós-graduação 
em Perícia Criminal.

O curso é destinado aos profissionais graduados 
com intenção de se inserir no mercado de perícia 
com formação acadêmica nas áreas medicina, bio-
medicina, ciências biológicas, odontologia, farmácia 
e medicina veterinária, como também em direito, 
psicologia, ciências sociais, química e física.

As aulas, previstas para iniciar em junho de 2022 
e encerrar em agosto de 2023, serão ministradas às 
sextas-feiras, das 19h às 22h e aos sábados, das 9h às 
12h30min e das 13h30 às 18h30min, na UCS Bento 
Gonçalves.

Saiba mais conversando 
com a nossa área comer-
cial, através do Whats 
(54) 9 9626-2771

Informe-se e inscreva-se em www.ucs.br/site/
vestibular/ ou converse com os analistas da área 

de Relacionamento (Graduação) pelos Whats 
(54) 99626-2771 e (54) 99919-3141.

Saiba mais conversando com a área de Re-
lações com o Mercado através do whats 
(54) 99653.3184, ou acesse o QR-CODE:

Interessados podem obter 
mais informações pelo 

QR-code:

Aprimore seu currículo com os 
cursos de extensão UCS

A UCS é para você que 
quer sempre mais e busca 
dar um “up” no currículo. 
São inúmeras oportuni-
dades de cursos de exten-
são, nas mais variadas áreas.

Para o mês de abril a 
gama é imensa e vale a pena 
dar uma conferida.

Acesse sou.ucs.br/ex-
tensao/  ou contate-nos 
através do WhatsApp (54) 
99653.3184 e conheça de-
talhadamente cada uma 
das opções oferecidas, 
com datas, horários, va-
lores e período de reali-
zação. Certamente algum 
deles irá se encaixar com 
o que você procura.

SEGUNDA LICENCIATURA - 
MODALIDADE EAD

Se você já cursou licenciatura na UCS e 
pensa em cursar uma segunda licenciatura, 
não perca essa oportunidade! Parcelas men-
sais, fixas e que cabem no seu bolso. 

Cursos de Ciências Biológicas, Computa-
ção, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras 
Espanhol, Letras Inglês, Letras Português, Le-
tras Libras, Matemática, Pedagogia e Química.

Inscrições podem ser fei-
tas através do QR-CODE. 
Informações, contate a 

área de Relacionamento 
(Graduação) pelos Whats 

(54) 99626-2771.
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Horóscopo
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Preocupações talvez afetem seu cor-
po. Seu jeito sedutor e simpático será 
irresistível. A dois, ceda em nome da 
paz.

Touro – 21/04 a 20/05
Atenção ao que faz no trabalho. Na 
paquera, boas chances de encontrar 
alguém. A dois, aposte em mudanças.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Não deixe o comodismo tomar conta 
da carreira. Na paquera, há chances de 
se envolver. A dois, clima romântico. 

Câncer – 21/06 a 21/07
Fuja de fofoca. No romance, facilidade 
para resolver problemas. Na paquera, 
seu jeito simpático será atraente. 

Leão – 22/07 a 22/08
No trabalho, sua dedicação será reco-
nhecida. Se está só, aposte no seu jeito 
de se expressar. A dois, fuja da rotina. 

Virgem – 23/08 a 22/09
Atenção a quem quer te influenciar. 
Na relação, é melhor ceder pela paz. 
Aumenta o desejo de um relaciona-
mento. 
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Peixe assado com molho de limão

INGREDIENTES
- 4 filés de peixe médios
- 1 pitada de pimenta-do-reino
- meia colher (chá) de colorau
- suco de 1 limão
- 1 cenoura grande em rodelas
- 1 colher (sopa) de azeite
- meia lata de creme de leite
- 2 colheres (sopa) de cheiro-
verde (salsa e cebolinha) 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 26

FUA
IMPARCIAL

TROARROBE
RRALERI

SERENAMET
CNHPITU

FORTALECER
NEIDOSA

CHAVIAE
BELGALISO

COLACANAL
IJLARME
VARALVOO

REDATORAS
LOARRIMO

Qualquer
pessoa da

família

Animal
que

constrói
teias

Estado 
da capital

Rio
Branco

O juiz que
não toma
partido

Traje
usado ao
sair do
banho

Camada
oposta 
à elite
(pop.)

Ctrl+(?), 
atalho para

copiar
(Inform.)

Letra que o
Cebolinha
troca pelo
"L" (HQ)

Hospe-
dado;

acomo-
dado

É benefi-
ciada pela
aposenta-

doria
O cabelo

mais
sujeito à
caspa

Nascido
na

Bélgica 

Consulta
à prova

do colega
(bras.)

"Devagar
se (?) ao

longe"
(dito) 

Arame
em que se

secam
roupas

Significa
"Mundial",
em OMC

Mulher
que

trabalha
em jornal

(?) de
família:
sustenta 

o lar

Movimento
da ave

Dígrafo de
"barro"

Macio; sem
asperezas
Alta tem-
peratura

Tratamento
dentário

Embalagem
de atum

Moradia
(fig.)
Rádio

(símbolo)

Tornar mais
resistente

Bebida 
de ervas

Estrondar;
trovejar 
Calma;

tranquila

Pode causar 
diversas doenças, 

como o câncer 
Desfigurado

Vogais 
de "rico"

Camarão
(bras.)
52, em

romanos

Meteorolo-
gia (abrev.)
Andar de
bicicleta 

Acha
graça

Pequeno
macaco

Cópia de 
documento
(?) Costa,
cantora

Conjunção
aditiva

Fórmula mágica 
dita por
Ali-Babá 
(Lit. inf.)

Prazer do
intelectual

4/fumo — pitu. 5/belga — troar. 6/arrimo. 7/alojado.

Libra – 23/09 a 22/10
Aproximação com familiares. Na rela-
ção, o clima é de união e romance. Na 
paquera, estará esbanjando charme. 

Escorpião – 23/10 a 21/11 
Mantenha os pés no chão. Na paque-
ra, avalie o alvo antes de se envolver. A 
dois, cresce o interesse pelo romance.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Mudança positiva nas finanças. Se 
está no rol dos solteiros, talvez bus-
que companhia. A dois, aposte em 
passeio.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Cuidado com mal-entendidos. Se está 
só, tem tudo para atrair o alvo. A dois, 
adaptações equilibram o romance.

Aquário – 21/01 a 19/02
Atenção às finanças. Na paquera, 
chance de atrair alguém com afinida-
des. A dois, união e vida social agitada.

Peixes - 20/02 a 20/03
Evite se enganar com as pessoas. Au-
toestima e charme agitam a paquera. 
A dois, relação fica cada vez mais ín-
tima. 

MODO DE PREPARO
Em um recipiente coloque o peixe e tempere com a pimenta-do-reino, o colorau e 
metade do suco de limão. Reserve. Em um recipiente refratário distribua as rodelas 
de cenoura, regue com metade do azeite e distribua os pedaços de peixe, regando 
com o caldo do tempero e com o azeite restante. Leve para assar em forno médio 
(180°C), preaquecido, coberto com papel-alumínio por cerca de 20 minutos. Tire o 
papel-alumínio e volte ao forno para assar por mais 10 minutos, ou até que o peixe 
esteja cozido e sem muita água. Em um recipiente à parte misture o suco de limão 
restante, o creme de leite e o cheiro-verde, formando um molho cremoso. Retire o 
peixe do forno, distribua o molho e retorne ao forno, para aquecer. Sirva a seguir.

Charge

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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ral, social e emocional de sua formação”. 
Ou seja, a formação inicial deve contem-
plar aos licenciandos o desenvolvimen-
to das competências gerais dispostas 
em três dimensões complementares: I 
- conhecimento profissional; II - prática 
profissional; e III - engajamento profis-
sional.

 As competências para a dimensão 
do conhecimento profissional com-
preendem: dominar os objetos de co-
nhecimento e saber como ensiná-los; 
demonstrar conhecimento sobre os es-
tudantes e sua aprendizagem; reconhe-
cer os contextos de vida dos estudantes 
e a estrutura e a governança dos siste-
mas educacionais. As competências es-
pecíficas da dimensão da prática profis-
sional são expressas através das ações: 
planejar as ações de ensino que resul-
tem em efetivas aprendizagens; criar 
e saber gerir os ambientes de aprendi-
zagem; avaliar o desenvolvimento do 
educando, a aprendizagem e o ensino 
e conduzir as práticas pedagógicas dos 
objetos do conhecimento, as competên-
cias e as habilidades.  As competências 
da dimensão do engajamento profissio-
nal estabelecem um olhar para a for-
mação e desenvolvimento profissional 
a partir de situações que mobilizem 
ao estudante a comprometer-se com o 
próprio desenvolvimento profissional 
e com a aprendizagem dos estudantes, 
a participar do Projeto Pedagógico da 
escola e da construção de valores demo-
cráticos e engajar-se, profissionalmen-
te, com as famílias e com a comunidade.  
(CNE/CP Nº 2, de 20/12/19). 

Assim, é fato a necessidade de as 
instituições formadoras de docentes 
reorganizarem os currículos e progra-

A concepção de educação para 
esse novo tempo pressupõe reconhe-
cer a relevância social da escola na 
formação de sujeitos, comprometi-
dos com a transformação social, com 
a justiça e o bem comum. Nesse sen-
tido é preciso compreender a relação 
ensino e aprendizagem, na pers-
pectiva da inovação pedagógica e o 
currículo enquanto um produto cul-
tural. Nesse movimento, o olhar para 
o professor, enquanto profissional 
que atua na mediação dos processos 
educativos formais, é essencial. Logo, 
a formação do docente deve ser re-
pensada, superando a concepção de 
professor transmissor de conteúdos, 
passiva e instrumental, para assumir 
o papel de intelectual transformador, 
crítico, pesquisador e reflexivo, com 
novas competências e habilidades 
para a docência num mundo em con-
tínua transformação.

Desse modo, considerando a 
importância do papel do profes-
sor nesse processo, atendendo ao 
disposto no Parágrafo 1º do art. 
9º e no art. 90 da Lei nº 9.394/96, 
a Resolução do CNE/CP Nº 2, de 
20/12/19 definiu as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a For-
mação Inicial de Professores para a 
Educação Básica e instituiu a Base 
Nacional Comum para a Formação 
Inicial de Professores da Educação 
Básica (BNC-Formação). O Art. 2º 
da referida resolução estabelece que 
na formação docente se priorize o 
desenvolvimento de um conjunto de 
competências gerais, que reúnem as 
aprendizagens essenciais que envol-
vem os aspectos “intelectual, cultu-

A Formação Inicial de 
Professores para a 
Educação Básica 

Docente da área de Humanidades 
da Universidade de Caxias do Sul

mas dos cursos de formação para 
a docência, à luz das novas compe-
tências e habilidades necessárias 
ao fazer pedagógico. O docente 
egresso das instituições formado-
ras que foi estimulado ao desen-
volvimento das três dimensões de 
competências docentes em foco, 
reúne as condições de atuar para 
que a educação possa desempenhar 
o papel criador ou regenerador das 
políticas sociais ou culturais; papel 
que constitui a dimensão essencial 
da educação que assume, desta for-
ma, uma parte ativa e necessária 
na criação de uma nova sociedade, 
através da construção de uma civi-
lização mais solidária e justa. Este 
é o grande desafio para a educação 
neste novo milênio, impactado pela 
pandemia da COVID-19. E, nesse 
cenário, o professor assume papel 
de protagonista, o que remete à es-
sencial contribuição dos Cursos de 
Formação Docente, em nível supe-
rior, para a Formação Inicial, bem 
como, na Formação Continuada, 
como meio para o aprimoramento 
contínuo e qualificado da prática 
pedagógica.

Logo, em tempos cada vez 
mais tecnológicos, em que a infor-
mação está facilmente ao alcance 
de todos, buscar uma formação 
qualificada é fundamental. Se você 
se interessa pela área da Educação, 
a UCS Bento tem diversas oportu-
nidades de cursos e várias formas 
de ingresso. Faça como milhares 
de estudantes e venha para a UCS 
para uma formação profissional de 
excelência.

Profª. Maristela Pedrini
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Quinta-feira, 

14 de abril de 2022

Previsão do tempo

15/04
5º
18º

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

chuva a qualquer hora

14/04
7º
16º

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

16/04
7º
19º

Dia de sol com aumento de 
nuvens a partir da tarde. 

Não chove.

Sol com 
algumas nuvens. 

Não chove.

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

Quel Konrad| 8 

Cães vítimas de abandono e maus-tratos em 
Bento passarão a contar com lar de passagem

Obras em andamento

Eduarda Bucco
Mais um importante passo 

para a Causa Animal em Bento 
Gonçalves será dado neste ano, 
desta vez por meio de uma inicia-
tiva privada. O projeto Por Mais 
Empatia, a partir da voluntária Le-
tícia Bonassina, está construindo 
um ‘lar de passagem’ para abrigar 
temporariamente cães vítimas de 
abandono e maus-tratos no mu-
nicípio. O espaço fica numa área 
afastada, no interior, e o endereço 
não será divulgado por motivos de 
segurança e para evitar descarte de 
animais no local. A expectativa é 
conseguir abrigar cerca de 35 cães, 
que serão cuidados e zelados até 
encontrarem uma nova família. No 

futuro, a voluntária também espera 
conseguir construir um gatil para 
abrigar gatos resgatados em Bento, 
no mesmo espaço.

“A ideia surgiu por conta da 
grande demanda de animais aban-
donados. São muitos precisando de 
lares. Muitos que nós resgatamos e, 
assim que saem da clínica, não te-
mos para onde levar”, comenta Le-
tícia. Essa é a realidade de todas as 
ONGs e protetores independentes 
no município. Apesar de a prefei-
tura municipal estar finalizando os 
trâmites para oferecer 10 vagas de 
hospedagem por meio de licitação, 
o número ainda é muito pequeno 
para a grande quantidade de ani-
mais precisando de auxílio.

Por conta disso, muitos volun-
tários criam parcerias com hotéis 
ou abrigos pagos para animais, mas 
os valores acabam dificultando o 
trabalho de resgate. “Temos hoje 
uma dívida de R$ 6,5 mil com a nos-
sa hospedagem parceira. Antes de 
levarmos nossos resgatados para 
esse lar que estamos construindo, 
vamos ter que quitar essa dívida”, 

revela a voluntária.
Letícia ressalta que o objetivo 

do lar será oferecer uma melhor re-
cuperação e qualidade de vida aos 
animais que tanto sofreram com o 
abandono ou com os maus-tratos 
em Bento. “Será um abrigo, e não 
um canil. É para ser algo tempo-
rário, por isso não construiremos 
muitas baias. É para eles viverem 
por pouco tempo ali até encontra-
rem uma família”, frisa.

COMO AJUDAR
NA CONSTRUÇÃO
A voluntária estima que o cus-

to total da obra será de R$ 50 mil. 
O espaço será padronizado, cons-
truído com materiais de qualida-
de e todo cercado para garantir o 
conforto e a segurança dos cães. 
Por conta disso, o projeto Por Mais 
Empatia está solicitando ajuda da 
comunidade. As pessoas interes-
sadas em auxiliar podem fazer do-
ações em dinheiro, em materiais 
ou em trabalho voluntário. O ideal, 
conforme Letícia, é que as pessoas 
depositem os valores diretamente 

na conta da loja de materiais de 
construção parceria do abrigo (pix 
ao fim da matéria), “pois assim 
conseguimos manter um padrão de 
tudo que será utilizado”, explica.

Também podem ser adquiri-
dos números de uma rifa benefi-
cente do projeto. O prêmio é um 
iPhone 11 e o valor é de R$ 10,00. 
Além de comprar os números, as 
pessoas podem auxiliar na venda 
das cartelas.

Outra forma de ajudar é parti-
cipando dos mutirões da constru-
ção aos sábados. Quem tiver inte-
resse pode entrar em contato com 
a voluntária Letícia pelo telefone 
(54) 99176-5355.

“São muitos animais preci-
sando. Não estamos fazendo nem 
1% do que precisaria ser feito. É 
apenas um começo! Precisamos de 
empresas e empresários que gos-
tariam de entrar nessa com a gen-
te. Os custos são altos, então toda 
ajuda é bem-vinda. E nós vamos 
divulgar com o maior prazer quem 
quiser nos apoiar nessa”, afirma a 
voluntária.

A prefeitura de Bento Gonçal-
ves publicou, no Diário Oficial de 
terça-feira, 12/04, mais um adi-
tamento contratual relacionado a 
obras em execução no município. 
A empresa responsável pela cons-
trução da nova escola municipal 
Infantil do Zatt – EARQUI serviços 
de Arquitetura e Construções Ltda 
– terá mais 180 dias para concluir 
as obras, seguindo até outubro. 
Inicialmente, a vigência do contra-
to, assinado em junho do ano pas-
sado, seguiria até fevereiro.

Conforme a prefeitura, os 
motivos do atraso nas obras di-
zem respeito à “falta de insumos 
no mercado, à necessidade de um 
prazo grande para mobilização da 
empresa de fundações especiais 
e à falta de mão de obra devida”. 
No momento, está sendo excutada 
toda estrutura de alvenaria, parte 

do reboco e impermeabilização 
da laje.

Além da construção da nova 
escola, a empresa está responsável 
pelas obras de prolongamento da 
rua Sérgio Rodrigues dos Santos e 
da revitalização da praça do bair-
ro. O valor, conforme o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), é de R$ 
2.779.784,03.

Com área construída de 
884,75 m², a escola infantil conta-
rá com salas de aula, playground, 
solarium, cozinha, refeitório, lac-
tário, sala de higienização, lavan-
deria, sanitários, área coberta, en-
fermaria e salas administrativas. 
Conforme a secretária de Educa-
ção Adriane Zorzi, serão atendidas 
até 120 crianças de zero a quatro 
anos, abrangendo creche e pré-
-escola, berçários I e II, maternal I 
e II e jardim.

Mais um atraso: escola infantil 
do Zatt fica para outubro

Espaço está sendo 
construído pelo 
projeto Por Mais 
Empatia, sem ligação 
ao Poder Público, 
e pretende abrigar 
cerca de 35 animais


