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Plano de Concessões 

Consórcio Integrasul venceu leilão do bloco 3 na semana passada, apresentando desconto de apenas 
1,3%. Com isso, valores dos pedágios na Serra e Vale do Caí deverão ficar entre R$ 6,85 e R$ 9,83

Geral | 2 e 3

Altos valores previstos para 
pedágios instigam novos debates 
entre autoridades e políticos

Prefeitura de Bento
Para garantir vaga de 
concurso, Nuncio é 
exonerado e reassume o 
cargo na mesma semana
Secretário de Governo e de Mobilidade 
Urbana, Henrique Nuncio, passou em 
concurso público de Bento em 2018, foi 
convocado neste ano e, para ter estabilidade, 
teve que ser exonerado temporariamente

Marlon Plizzari

Incentivo dos pais

Menino de 
oito anos 
completa 
55km de 
bike até 
Caravaggio

Especial | 12

Apaixonado por pedal, o pequeno João Antônio Menegotto acompanhou os pais na última 
Sexta-feira Santa em mais uma aventura de Bento até o santuário de Farroupilha 

Arquivo pessoal

Política | 4

Jogador de Bento
Franco é convocado para 
Seleção Brasileira de Vôlei 

Atual oposto do Vedacit Vôlei Guarulhos, Franco 
Willian Paese se apresentará na segunda, 25/04, 
no Rio de Janeiro

Esporte | 12

Reprodução/Instagram

Foragidos capturados
Indiciados por 
assassinato em Bento 
são presos em POA

Segurança | 7
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Novos debates

Eduarda Bucco
Na última semana o Consórcio 

Integrasul – associação das em-
presas Silva & Bertoli Empreendi-
mentos e Participações Societárias 
SA e Gregor Participações LTDA – 
venceu o leilão para concessão de 
rodovias gaúchas que integram o 
bloco 3 do programa de concessões 
do RS. Com isso, o consórcio ficará 
responsável por 271,5 quilômetros 
de rodovias estaduais, incluindo 
estradas da Serra Gaúcha e do Vale 
do Caí, em um contrato de 30 anos. 
O bloco contempla as estradas ERS-
122, ERS-240, RSC-287, ERS-446, 
RSC-453 e BR-470 (com processo 
de estadualização ainda em curso).

A grande polêmica entre os 
gaúchos, entretanto, diz respeito 
aos altos valores previstos para as 
novas praças de pedágio. No total, o 
bloco 3 contempla seis praças, em 
São Sebastião do Caí (com previsão 
de R$ 9,83); em Flores da Cunha 
(já existentes, com previsão de R$ 
6,85); em Ipê (R$ 6,89); em Capela 
de Santana (R$ 7,19); em Farroupi-
lha (R$ 8,50) e em Carlos Barbosa 
(R$ 7,85). Os valores sofreram uma 

Apesar dos pedágios, conselho regional vê concessões como “única alternativa viável”
Corede-Serra avalia 
que conjunto de obras, 
que inclui mais de 
100km de duplicações 
e 40 viadutos nas 
estradas da região, 
é expressivo e busca 
solucionar os “30 
anos de apagão na 
infraestrutura regional”

leve baixa a partir do desconto 
de 1,3% oferecido pelo consórcio 
durante o leilão. A partir deles, as 
tarifas em uma viagem entre Ben-
to Gonçalves e Porto Alegre, por 
exemplo, custariam cerca de R$ 35, 
ida e volta. Atualmente, é pago ape-
nas R$ 6,50 em um sentido, no pe-
dágio de Portão. O início da cobran-
ça dos novos pedágios está previsto 
para o segundo ano da concessão. 

Os únicos descontos previstos 
são para os usuários frequentes 
das rodovias. A partir desse plano, 
motoristas que fizessem até três 
viagens por mês receberiam des-
conto de 5%; de quatro a sete via-
gens subiria para 10%; de oito a 11 
para 12,5%, chegando ao desconto 
máximo de 20% para os motoristas 
que fizessem 20 viagens ou mais. 

Apesar dos altos valores, a 
presidente do Conselho Regional 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social da Serra (Corede-Serra), 
Mônica Mattia, avalia que “a con-
cessão das rodovias é a única al-
ternativa viável para que a região 
possa contar com uma nova infra-
estrutura de rodovias”. Segundo 

ela, o conjunto de obras proposto 
pelo plano de concessões é “mui-
to expressivo na busca de solução 
para os 30 anos de apagão na infra-
estrutura regional”. 

OBRAS PREVISTAS
As obras do bloco 3 do plano 

de concessões do Estado preveem 
119,46km de duplicações, 26,98km 
de faixas adicionais, 105 disposi-
tivos de interseções, 39,53km de 
marginais, 10km de ciclovias, entre 
outras intervenções, totalizando 
um investimento de R$ 3,4 bilhões. 
No total, 40 viadutos de grande 
porte, 24 pontes e 45 passarelas 
para pedestres estão previstas, 
conforme estudos elaborados pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES). 

Grande parte das demandas 
da Serra foi levada ao Estado pelo 
Corede, que, juntamente com insti-
tuições regionais, vinha dialogando 
com o governo desde 2020. Em 
abril do ano passado, foi formado 
um Grupo de Trabalho específico 
para tratar assuntos do Plano de 
Concessões. O grupo, conforme a 

presidente Mônica, focou-se em 
questões técnicas, buscando me-
lhorias ao plano de execução de 
obras. “De todas as demandas apre-
sentadas, cerca de 95% foram aten-
didas”, afirma.

A expectativa é que, a partir do 
leilão realizado na semana passa-
da, a assinatura do contrato com o 
Consórcio Integrasul seja feita em 
um prazo de 120 dias. “O Grupo de 
Trabalho seguirá acompanhando o 
processo, realizando reuniões que 
visam receber informações e escla-
recimentos. Também, está previsto 
ouvir a Integrasul após a assinatura 
de contrato”, adianta a presidente 
do Corede-Serra.

Depois da assinatura, o pri-
meiro passo será a instalação da 
base operacional e administrativa  
da concessionária na região. Pri-

Em nota oficial divulgada na 
terça-feira, 19/04, a CIC Garibal-
di também se mostrou favorável 
ao modelo de concessão, princi-
palmente por conta dos grandes 
investimentos previstos para a 
BR-470. No momento, o governo 
do RS ainda aguarda a transferên-
cia do trecho de 13km entre Bento 
Gonçalves e Carlos Barbosa ao Es-
tado, para que possa ser incluso no 
Plano de Concessões. “Nunca antes 
estivemos tão próximos de ver as 
rodovias de nosso entorno receber 
tantos investimentos”, escreveu a 
CIC.  

Na nota, o órgão afirmou não 
acreditar mais na capacidade dos 
governos em investirem nas es-

CIC Garibaldi se mostra favorável às concessões 
e demonstra preocupação com a BR-470

Eduarda Bucco
meiramente, as empresas terão o 
compromisso de reestruturar as 
rodovias com recapeamento, sinali-
zação horizontal e vertical e ilumi-
nação. No segundo ano, as praças 
de pedágio deverão ser instaladas, 
com início das cobranças. “E até o 
final do sétimo ano deverá entregar 
todas as obras concluídas. Assim, 
até 2030 os bento-gonçalvenses 
poderão ir a Porto Alegre ou Caxias 
do Sul com as rodovias duplicadas”, 
comenta Mônica. 

Questionada sobre a opinião 
do Corede-Serra em relação ao 
plano de concessões como um 
todo, a presidente afirma que os 
benefícios do processo “são inú-
meros”. “Com uma malha rodo-
viária duplicada, novos negócios 
podem ser atraídos para a região. 
As empresas instaladas podem 

estruturar suas ampliações. Jo-
vens se mantém desenvolvendo 
negócios inovadores aqui. Novos 
negócios na área do turismo se 
consolidam. Haverá redução de 
acidentes e mortes. Redução no 
tempo de viagem, no custo da me-
cânica dos veículos e caminhões, 
no custo de pneus. Atualmente, 
todo o custo de péssimas rodovias 
já impacta o bolso de todos, pois 
o custo da logística é inserido no 
custo dos produtos e em todas 
as atividades”, cita. Mônica ainda 
complementa que o contrato com 
o Consórcio prevê uma revisão 
quinquenal, incluindo revisão de 
tarifas, de prazos e inclusão de 
novas obras. “Trata-se de um mo-
delo de concessão similar ao que 
o governo federal está pratican-
do”, ressalta. 

tradas gaúchas. “Todos lembram 
na nossa luta para encontrar uma 
solução que acabasse com os cons-
tantes acidentes com mortes no 
Trevo da Telasul, que levou 17 anos 
para receber investimentos míni-
mos para uma alternativa paliativa, 
mas eficaz”, exemplificou. 

A CIC teme que, caso a gover-
no opte por paralisar o processo 
licitatório, como solicitam algumas 
autoridades regionais e deputa-
dos, as discussões sobre a BR-470 
fiquem de lado. “Caso seja man-
tido o cronograma previamente 
estabelecido, nosso papel é o de 
garantir que as obras da 470 sejam 
incluídas em sua plenitude [...]. De 
um total de 17 obras previstas, 12 

serão em Garibaldi. Por isso, a CIC 
defende o modelo proposto e a im-
preterível inclusão da 470 entre as 
obras”, continua o órgão.

Em relação aos valores dos 
pedágios, a CIC declara se unir “a 
todos que sentiram-se frustrados”. 
“Este, a propósito, é o único ponto 
discordante de toda a proposta de 
concessões”, complementa, na nota. 

Por fim, a CIC alerta que, mes-
mo que a BR-470 não integre o pro-
jeto, os pedágios serão mantidos. 
“O que importa não é quem fará a 
obra. O que precisa ser debatido 
é que do jeito que está não pode 
mais ficar. Temos que ter garantias 
de que as obras serão realizadas no 
menor espaço de tempo”, finaliza.



SERRANOSSA | Sexta-feira, 22 de abril de 2022 3

Algumas das obras previstas 
para o bloco 3 das concessões

- Duplicação do trajeto Bento Gonçalves (trevo do Vale 
dos Vinhedos) até Porto Alegre, com três passarelas para 
pedestres, viadutos e pontes. 

- Viaduto na entrada do Vale dos Vinhedos (um dos 
maiores de todo o Bloco 3).

- Viaduto no trevo da Telasul. 
- Construção de três pontes e passagens inferiores pró-

ximo à Chandon e ao Posto do Avião, em Garibaldi.
- Novo viaduto no acesso a Garibaldi. 
- Pontes previstas entre Carlos Barbosa e São Ven-

delino. 
- Novo viaduto no entroncamento da ERS-122 (acesso 

a São Vendelino).
- Duplicação de todo trajeto em direção a Farroupilha.
- Rótula alongada no acesso ao bairro Tamandaré.
- Viaduto e rótula no acesso ao Barracão, em Bento 

Gonçalves.
- Duplicação, construção de viadutos, passarelas, pon-

tes e rótulas na Rota do Sol, em Caxias do Sul. 

Deputados e autoridades regionais buscam 
solução para altos valores de pedágios

Eduarda Bucco
Uma reunião com líderes das 

bancadas dos partidos da Assem-
bleia Legislativa do RS e autorida-
des da região da Serra Gaúcha e do 
Vale do Caí foi realizada na manhã 
de terça-feira, 19/04. O encontro 
foi proposto pelo presidente da 
Assembleia, deputado Valdeci Oli-
veira (PT). O objetivo foi debater 
alternativas para os altos valores 
dos seis pedágios previstos no blo-
co 3 do Plano de Concessões do go-
verno Estadual. Com um desconto 
de 1,3% oferecido pelo consórcio 
vencedor do leilão na semana pas-
sada, os preços ficaram entre R$ 
6,85 e R$ 9,83. Uma viagem entre 
Bento Gonçalves e Porto Alegre, 
por exemplo, custaria cerca de R$ 
35, ida e volta.

Além dos valores elevados, as 
principais críticas dizem respeito 
à concorrência de apenas uma 
empresa no leilão, ao baixo valor 
apresentado no deságio (descon-
to de 1,3%), à falta de diálogo 

Novos debates

Na manhã de terça-
feira, 19/04, foi 
realizada uma reunião 
com os líderes de 
bancada na expectativa 
de juntar forças para 
barrar a assinatura 
do contrato com 
a concessionária 
vencedora do leilão

com o governo do Estado e ao 
momento inoportuno em que te-
ria sido realizado o leilão – diante 
da crise financeira instaurada em 
todo o mundo. 

A reunião contou com a pre-
sença do presidente do CICS Serra 
e vice-presidente da Serra da Fede-
ração de Entidades Empresariais 
do Rio Grande Sul (Federasul), El-
ton Paulo Gialdi; do prefeito de São 
Sebastião do Caí, Júlio Campani 
(PSDB); do prefeito de Bom Prin-
cípio, Fábio Persch (PSDB), e do 
prefeito de Feliz, Junior Freiberger 
(PSD). Também estiveram presen-
tes vice-prefeitos, ex-prefeitos, ve-
readores e demais autoridades de 
cidades como Portão, Bom Princí-
pio, Feliz, Montenegro e Capela de 
Santana. 

“Ninguém é contra pedágio, 
ninguém é contra as concessões. 
O governo do Estado é ineficaz na 
gestão das rodovias, um exemplo 
é a situação da ERS-122. Agora, 
aquele grande discurso do governo 

de que quanto mais participantes 
nós tivéssemos [no leilão] menor 
seria a tarifa não se concretizou. 
Apenas uma empresa participou e 
apresentou esse deságio de 1,3%, 
que é praticamente nada”, disse o 
prefeito de São Sebastião do Caí, 
Júlio Campani.

“Esse leilão, como esperado, 
não atingiu as expectativas e os 
objetivos nem do próprio governo, 
nem dos usuários. Nós entende-
mos que esse modelo de concessão 
acabou não atraindo concessio-
nárias tradicionais, sendo eleita 
somente uma empresa para par-
ticipar do leilão. E essa empresa 
propôs um desconto insignificante, 
portanto as tarifas de pedágio se-
rão 60% mais caras do que outras 
regiões do nosso estado”, compara 
Gialdi. “Entendemos que as obras 
da Serra são mais complexas e po-
dem encarecer ‘um pouco mais’ as 
tarifas, mas esse ‘um pouco mais’ 
tem que ser em torno de 10% a 
20%, no máximo. Não pode alcan-

çar índices superiores a 60% das 
demais regiões”, complementa.

Durante o encontro, os depu-
tados participantes também teriam 
se mostrado descontentes com os 
valores dos pedágios. O líder do 
Legislativo, Valdeci Oliveira (PT),  
de acordo com sua assessoria, cum-
priu agenda com o governador do 
RS, Ranolfo Vieira Júnior, na quarta-
-feira, 20/04, quando teria solicita-
do uma reunião com representan-
tes das regiões para tratar sobre o 
assunto. “Está previsto no edital a 
possibilidade de não assinar o con-
trato caso o governo entenda que 
não se atingiu as expectativas ade-
quadas. Estamos tentando salvar o 
Estado dos próximos 30 anos em 
termos de tarifas muito elevadas, 
acima do padrão normal do Estado 
e também do Brasil”, ressalta Gialdi.

REUNIÃO COM SECRETÁRIO
Também na terça-feira, 19/04, 

o prefeito de Bento Gonçalves, Dio-
go Siqueira esteve reunido com o 
secretário extraordinário de Parce-
rias do Estado, Leonardo Busatto, 
para tratar sobre as concessões. 
“As nossas rodovias são importan-
tes para o escoamento da produção 
e também para o turismo. Precisa-
mos de uma malha viária à altura 
da Serra. O esperado era uma dimi-
nuição do preço lançado no edital, 
o momento é de buscar soluções 
conjuntas para que consigamos re-
duzir o custo das tarifas, seja com 
aportes do estado ou ainda com 
um reestudo das demandas”, disse 
o prefeito.Acesso a Bento pelo trevo do Barracão deverá ter viaduto e rótula

Marlon Plizzari

 Joaquim Moura
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Para assumir vaga de concurso da 
prefeitura, secretário deixa o cargo
e retorna na mesma semana

Raquel Konrad
Henrique Nuncio deixou o 

comando da secretaria de Mobi-
lidade Urbana e de Governo de 
Bento Gonçalves nesta semana 
para poder assumir uma vaga de 
assessor administrativo na pre-
feitura Municipal. Isso porque ele 
foi um dos convocados aprovados 
no concurso público 03/2018. 
Seu nome foi publicado no Diá-
rio Oficial de Bento Gonçalves do 
dia 30/03. Para assumir a vaga, 
porém, Nuncio não poderia estar 
ocupando nenhum cargo na pre-
feitura.

Com a decisão, ele assumiu 
temporariamente a cadeira como 
vereador no lugar do suplente 
Jocelito Tonietto (PSDB), líder de 
governo na Câmara. Nuncio foi 

Trâmites legais

Henrique Nuncio foi 
convocado a assumir vaga 
de assessor administrativo 
de concurso público de 
2018. Para garantir a 
estabilidade do cargo, 
porém, o secretário de 
Governo e de Mobilidade 
Urbana teve que ser 
exonerado

eleito nas últimas eleições, mas 
não chegou a assumir como vere-
ador, pois optou por aceitar o con-
vite de Diogo e Amarildo para co-
mandar a secretaria de Governo.

O então secretário voltou à 
Câmara na terça-feira e, após dois 
dias de trâmites legais de sua con-
vocação, assumiu novamente as 
pastas de Governo e Mobilidade 
Urbana.

Segundo Nuncio, a prática 
já ocorreu em outros casos de 
secretários municipais e não 
interferiu em suas funções. 
“Continuarei como secretário de 
Governo, sendo um servidor efe-
tivo. Apenas o meu estágio pro-
batório fica paralisado enquan-
to eu estiver em uma função de 
comando”, explica.

A
rquivo pessoal

Nesta sexta
Legislativo e 
Executivo têm 
ponto facultativo

Foi publicado no Diário Ofi-
cial de segunda-feira, 18/04, o 
decreto legislativo n° 130, que 
prevê ponto facultativo na Câ-
mara de Vereadores de Bento 
Gonçalves nesta sexta-feira, 
22/04. O documento, assinado 
pelo presidente da Casa, Rafael 
Pasqualotto, afirma que as ho-
ras não trabalhadas no dia 22 
de abril serão compensadas no 
dia 30 de abril de 2022, um sá-
bado, no horário das 8h às 14h.  

A prefeitura de Bento 
Gonçalves também não terá 
expediente nesta sexta-feira, 
exceto nos serviços essenciais. 
O ponto facultativo foi com-
pensado conforme Decreto 
11.303/2022, também publi-
cado no Diário Oficial de Bento 
Gonçalves. 

Funcionam normalmente 
Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA) 24h, Pronto Atendi-
mento (PA) Zona Norte, SAMU, 
Guarda Civil Municipal e DMT. 
As unidades de saúde dos bair-
ros estarão fechadas. 

A Secretaria de Finanças 
terá expediente nos dias 22 e 
23 de abril, das 8h às 12h. Já a 
coleta de lixo ocorre normal-
mente nesta sexta-feira. 

A Câmara dos Deputados concluiu na terça-
-feira, 19/04, a votação da medida provisória que 
cria o Programa Internet Brasil. A iniciativa prevê 
o acesso gratuito à internet em banda larga móvel 

aos estudantes da educação básica da rede pú-
blica de ensino de famílias inscritas no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico). A matéria seguirá para o Senado.

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

VOCÊ SÓ ENCONTRA AQUI!

AQUI VOCÊ PODE ABASTECER
SEU VEÍCULO COM O MELHOR

COMBUSTÍVEL

CONFIRA NOSSO
CERTIFICADO
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Eduarda Bucco
Uma grande operação da Polí-

cia Civil contra abigeato no último 
dia 07/04 nos Campos de Cima 
da Serra chamou a atenção dos 
gaúchos. Seis pessoas foram pre-
sas, suspeitas de, pelo menos, sete 
furtos de grandes proporções, que 
totalizaram 198 cabeças de gado. 
Os mandados de busca e apreen-
são foram cumpridos em nove 
locais, entre propriedades rurais, 
residências e estabelecimento co-
mercial nos municípios de Bom 
Jesus, São Francisco de Paula e 
Caxias do Sul. Segundo o delegado 
de Bom Jesus, Ancelmo Carvalho 
Camargo, os criminosos agem em 
diversos municípios da região, 
subtraindo verdadeiras tropas de 
gado. No curso das investigações, 
foram apreendidas e recuperadas 
64 cabeças de gado. 

Entretanto, são raros os casos 
de prisões dos responsáveis por 

Abigeato

‘Modus Operandi’ de criminosos 
dificulta trabalho da Polícia Civil
Em Bento Gonçalves 
já foram registradas 
três ocorrências 
do tipo neste ano, 
contra oito em todo 
o ano passado, 
mas nenhuma 
investigação está em 
curso no município

furtos de animais em proprieda-
des rurais. A maioria desses cri-
mes fica sem resolução, como é o 
caso dos oito registros feitos em 
Bento Gonçalves em 2021. Para 
nenhum deles foi aberto inquérito 
policial, segundo informa o dele-
gado titular da 1ª Delegacia de Po-
lícia (1ª DP) do município, Renato 
Nobre Bias. Somente neste ano, já 
são três ocorrências registradas 
em Bento, todas sem resolução. 

Conforme Bias, o grande 
desafio da investigação dos cri-
mes de abigeato diz respeito ao 
horário e ao local em que eles 
ocorrem: normalmente durante 
a noite ou madrugada e em áreas 
rurais, sem câmeras de monitora-
mento e sem testemunhas. “Esses 
crimes costumam ser praticados 
por pessoas que conhecem a vida 
de campo, que conhecem gado e 
que são desse ramo. Normalmen-
te utilizam caminhões e pegam 

estradas alternativas para não se-
rem pegos”, comenta o delegado. 
Além disso, esses criminosos aca-
bam adulterando a documentação 
necessária para transporte de ani-
mais – a Guia de Trânsito Animal 
(GTA) – dificultando a identifica-
ção do crime também para autori-
dades policiais rodoviárias. 

O último crime de abigea-
to cometido em Bento do qual 
o SERRANOSSA teve informa-
ções – antes da Polícia Civil local 
proibir a imprensa de ter acesso 
às ocorrências – foi praticado no 
dia 06/03 na Linha Palmeiro. Na 
ocasião, o comunicante de 38 
anos informou à Brigada Militar 
que chegou a visualizar os crimi-
nosos próximos ao chiqueiro dos 
porcos em sua propriedade.  Os 
dois homens teriam fugido em di-
reção ao mato ao perceber a apro-
ximação do proprietário, mas 
conseguiram furtar um porco do 

local. Outro, de aproximadamen-
te 80kg, teria morrido durante a 
ação dos criminosos.  

Em todo o Rio Grande do Sul, 
de acordo com dados da secreta-
ria de Segurança Pública, houve 
redução dos crimes de abigeato 
nos primeiros meses do ano. Em 
janeiro, a redução foi de cerca de 
7%, caindo de 334 para 325. Em 
fevereiro, a diminuição foi maior, 
de quase 10%, saindo de 316 em 
2021 para 285 neste ano. 

Mesmo assim, as autorida-
des policiais ressaltam o alerta 
aos proprietários de animais. 
Conforme o delegado Renato 
Nobre Bias, há procedimentos 
modernos e eficazes como a chi-
pagem dos animais, possibilitan-
do identificar sua movimentação. 
Entretanto, ainda é considerado 
um procedimento oneroso fi-
nanceiramente. “Tem também a 
opção do chip de identificação, 
que é mais barato. É aconselhá-
vel que todos identifiquem [seus 
animais], porque passando o lei-
tor digital é possível identificar 
todas as informações do animal. 
Ajudaria caso os animais fossem 
localizados posteriormente, por 
exemplo”, explica. 

Atualmente, após a alteração 
do código penal em 2016, a pena 
para crimes de abigeato é de 2 a 
5 anos. “Mas não tivemos prisões 
no ano passado devido ao ‘Modus 
Operandi’ deles. É uma tarefa 
bem dificultosa”, afirma.

Polícia Civil

PRF encerra Operação 
Semana Santa com 
menos mortos e feridos 
nas rodovias gaúchas

Levantamento

Ações de combate ao crime e 
de segurança viária, com o triplo 
de veículos fiscalizados, marca-
ram as operações da Polícia Rodo-
viária Federal que trabalhou diu-
turnamente fazendo a sua parte 
para a redução de 40% no número 
de mortos e 62% no de feridos 
durante o feriadão de Páscoa em 
2022, de 14/04 a 17/04.

No período, houve aumento 
na movimentação de veículos nas 
rodovias federais gaúchas, quase 
atingindo os patamares comuns 
ao período anterior à pandemia. 
Foram registrados diversos pon-
tos de congestionamento nas ro-
dovias de chegada à região metro-
politana durante a tarde e a noite 
de domingo, 17/04.

Com a fiscalização de trânsito 
focada nas condutas que geram 
maior risco de letalidade, os Po-
liciais Rodoviários Federais cum-
priram sua missão no combate 
à violência no trânsito. Diversas 
ações focadas nos locais com 
maior índice de acidentalidade 
foram realizadas, resultando no 

aumento da fiscalização (5.492 
veículos fiscalizados, aumento de 
258%), e das autuações (2.533 
autos, aumento de 63%), em com-
paração com o ano passado. Des-
taque para as autuações de mo-
toristas embriagados e/ou que se 
recusaram a realizar o teste com o 
bafômetro (153 autuados, aumen-
to de 264%).

As rondas ostensivas foram 
reforçadas, principalmente nos 
horários e locais de maior movi-
mento, tornando o policiamento 
mais visível e o tempo de resposta 
às ocorrências menor. Segundo a 
PRF, em geral a movimentação foi 
muito maior que a de 2021, muito 
próxima a da Páscoa de 2019, a úl-
tima antes da pandemia.

As ações de combate ao cri-
me para promover segurança aos 
usuários da rodovia ocorreram 
diuturnamente. Veículos suspei-
tos de serem utilizados para o 
cometimento de crimes foram 
interceptados e fiscalizados, refle-
tindo na prisão em flagrante de 48 
criminosos (aumento de 71%).

Dados de acidentes da Operação Semana Santa em 2021 e 2022:

Acidentes graves: 14 em 2021 (01/04 – 04/04) contra 6 em 2022 
(14/04 – 17/04).

Pessoas feridas: 67 em 2021 (01/04 – 04/04) contra 25 em 2022 
(14/04 – 17/04).

Pessoas mortas: 5 em 2021 (01/04 – 04/04) contra 3 em 2022 (14/04 
– 17/04).
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Indiciados por assassinato em Bento 
Gonçalves são presos em Porto Alegre

Após intensa procura

Na terça-feira, 19/04, a Po-
lícia Civil do RS efetuou a prisão 
do casal indiciado por ter prati-
cado homicídio qualificado con-
tra Antônio Vilmar Moraes, no 
dia 11/03, na Linha Eulália, no 
interior do município de Bento 
Gonçalves. Os acusados Sheila 

Homem é morto com 
golpe de faca no Fátima

Sheila Daiane 
Corrêa Ceconi e de 
Martielo de Souza 
Martins estavam 
foragidos e foram 
localizados na 
madrugada da 
terça-feira, 19/04, 
no bairro Restinga, 
Zona Sul da capital

Daiane Corrêa Ceconi, que seria 
companheira da vítima, e Mar-
tielo de Souza Martins estavam 
foragidos há várias semanas e 
foram localizados, após intensa 
busca da Polícia Civil, durante a 
madrugada de terça no bairro 
Restinga, na Zona Sul de Porto 
Alegre.

Conforme informações da 
1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) 
de Bento, responsável pela in-
vestigação da morte de Antônio 
Vilmar Moraes, os presos teriam 
primeiramente fugido para a 
cidade de Crissiumal, após o 
crime em Bento Gonçalves. Na-
quela cidade, teriam cometido 
latrocínio – roubo seguido de 
morte – contra o taxista Cleber 
Roni Tormes.

Imagens dos foragidos que 
estavam com mandado de pri-
são preventiva em aberto foram 
divulgadas pelas autoridades 
policiais em veículos de comu-

nicação do Estado. Além disso, a 
equipe de investigação da 1º DP, 
juntamente com os agentes da 
Delegacia de Crissiumal, reali-
zaram várias diligências e com-
partilhamentos de informações, 
a fim de localizarem os autores 
dos assassinatos.

“Em razão da autuação 
em conjunto com o delegado 
William Garcez, responsável 
pela investigação do latrocínio 
na cidade Crissiumal, foi pos-
sível a captura dos foragidos, 
a qual ocorreu com o apoio da 
16ª Delegacia de Polícia da Ca-
pital, coordenada pelo delegado 
Brentano”, informou o delegado 
da 1ª DP de Bento Gonçalves, 
Renato Nobre Bias.

No interrogatório, os presos 
teriam permanecido em silên-
cio. Após as formalidades legais, 
eles foram encaminhados ao 
sistema prisional gaúcho, onde 
ficarão à disposição da Justiça.

Fotos: Polícia Civil

5º homicídio do ano

Um homem de 28 anos foi 
morto com um golpe de faca no 
fim da tarde de segunda-feira, 
18/04, na rua Ernesto Celso, 
bairro Fátima. As informações 
foram repassadas pelo Corpo 
de Bombeiros, que atendeu a 
ocorrência.

Conforme os bombeiros, o 
homem sofreu uma facada na 
região do abdômen. Ele foi reti-
rado às pressas do local, devido 
à gravidade da perfuração, e 
encaminhado por uma equipe 
do Samu ao Hospital Tacchini. 

Entretanto, não resistiu aos feri-
mentos e veio a óbito durante a 
noite. O homem foi identificado 
como Rafael José de Souza.

O autor da facada, um ho-
mem de 27 anos, foi localizado 
pela Brigada Militar, por meio 
da Força Tática, e encaminhado 
à delegacia do município. Esse 
foi o 5º homicídio do ano regis-
trado em Bento Gonçalves.

INVESTIGAÇÕES
Conforme o delegado da 2ª 

DP de Bento Gonçalves, Rodrigo 

Morale, as informações prelimi-
nares apontam que a vítima e 
seu irmão teriam ido até a casa 
do autor da facada, “onde houve 
uma discussão e uma briga, sen-
do que durante a briga o indi-
ciado deu uma facada na vítima 
que veio a óbito”. Em seu inter-
rogatório, o autor da facada te-
ria informado que somente iria 
se manifestar em juízo. O dele-
gado afirma que foi instaurado 
inquérito policial para apurar a 
motivação e as circunstâncias 
do fato.

PRF prende estelionatário em Garibaldi
Na última sexta-feira, 15/04, 

a Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
prendeu um estelionatário em Ga-
ribaldi. Ele havia trocado uma ca-
minhonete clonada pelo carro de 
uma família da Serra Gaúcha. Os 
dois veículos foram recuperados.

Conforme a PRF, na quinta-fei-
ra, 14/04, a família adquiriu uma 
camionete L200 Triton anunciada 
na internet. Em Bento Gonçalves, 
eles pegaram a camionete e entre-
garam na troca um HB20 e certa 
quantia em dinheiro.

Com a L200 recém-adquirida, 
saíram para viajar. Entretanto, fo-
ram abordados na BR-386 por uma 
equipe da PRF, que descobriu que o 

carro era clonado.
A família apresentou todos 

os documentos comprovando que 
havia adquirido a caminhonete na-
quele dia e que havia sido vítima de 
um golpe. Porém, esqueceram de 
entregar o documento de transfe-
rência do HB20 para o golpista.

A entrega, então, foi com-
binada, mas no lugar da família, 

Policiais Rodoviários Federais en-
contraram o criminoso na manhã 
desta sexta-feira em Garibaldi. O 
estelionatário, um homem de 33 
anos, que já tinha passagens por 
homicídio e furto, foi encaminhado 
à polícia judiciária em Bento Gon-
çalves. O HB20 foi devolvido à famí-
lia que sofreu o golpe e a L200 foi 
apreendida.

PRF

Caminhonete clonada
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Divulgação

A comitiva do 31º Festiqueijo, liderada pelo prefeito da cidade de Carlos 
Barbosa, Everson Kirch, e pelo vice-presidente do evento, Clóvis Tramon-
tina, foi ao Palácio Piratini, na terça-feira, 19/04, em Porto Alegre, para a 
entrega de convite ao Governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, para 
o lançamento do Festival na capital, no dia 27 de abril, e também para a 
abertura oficial, no dia 1º de julho, na Serra Gaúcha. Também integraram a 
comitiva a Senhorita Festiqueijo, Kelly Cristina Guedes, a Dama de Com-
panhia, Brenda Pagliarini Sartori, o Secretário Municipal de Turismo, Fabio 
Rogerio Basso, e a Secretária do Festiqueijo, Angelita Morari Canal.

Convite ao governador

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Visita a Fecomercio
Buscando aproximar associados e empresários do Sistema Fecomércio, 
o Sindilojas de Bento promoveu uma visita à nova sede da entidade na 
última quarta-feira, 20/04. Na oportunidade, os comerciantes puderam 
conhecer a estrutura da Fecomércio, seu funcionamento e as possibilida-
des que são oferecidas na casa do comércio do Rio Grande do Sul. 

Felipe Dalla Valle

´

Fundado em 1977, o Sindicato 
das Indústrias do Mobiliário de 
Bento Gonçalves (Sindmóveis) 
completou 45 anos na quarta-fei-
ra, 20/04, com uma trajetória que 
rompe as fronteiras locais. Re-
presentando as 300 empresas do 
principal polo moveleiro do Bra-
sil – composto pelos municípios 
de Bento, Monte Belo do Sul, 
Pinto Bandeira e Santa Tereza – 
a entidade conquistou relevância 
nacional e se tornou importante 
aliada à internacionalização das 
indústrias. Esse status é resultado 
de articulação política, ações es-
tratégicas, confiança dos associa-
dos, equipe qualificada e trabalho 
voluntário das 18 diretorias que 
já passaram pelo sindicato. Atual-
mente, a entidade é presidida por 
Vinicius Benini (foto direita). No 
registro preto em branco, lem-
brança da inauguração da sede 
do Sindmóveis. 

45 anos 
Sindmoveis´ Festival ExpoBento

A celebração da 30ª edição da maior feira multissetorial de 
compras e entretenimento do país ganha mais uma nova 
atração para comemorar com toda região a passagem des-
se momento especial: o Festival ExpoBento, circuito de 
shows com atrações musicais nativistas, sertanejas e funk. 
Na noite de 15 de junho, três artistas sobem ao palco do 
pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves: o 
gaúcho Baitaca, a dupla paranaense Fernando & Sorocaba 
e o paulista MC Kekel. As apresentações estão programa-
das para ocorrer às 22h, 0h e 2h, em sequência. Os ingres-
sos para o Festival ExpoBento já estão sendo comerciali-

zados, com valores a partir 
de R$ 50, no site www.in-
gressonacional.com.br. Os 
shows são uma realização 
da 30ª ExpoBento, em par-
ceria com a produtora Cola 
Aí. Outra atração marcante 
da feira é a apresentação do 
Raça Negra, na noite de 11 
de junho, que também está 
com os ingressos à venda. 
A aquisição pode ser feita 
pelo mesmo site e os va-
lores dos ingressos partem 
de R$ 50.

fotos: Arquivo

`
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CREA-RS se posiciona contra 
projeto que flexibiliza Lei Kiss

PPCI

Projeto de Lei 
Complementar nº 
39, em tramitação na 
Assembleia Legislativa 
do RS, inclui técnicos 
de nível médio para a 
elaboração de PPCI. 
Segundo CREA-RS, 
apenas Engenheiros e 
Arquitetos teriam essa 
atribuição legal

O Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia do Estado do 
Rio Grande do Sul (CREA-RS) está 
se manifestando contra o projeto 
de lei complementar nº 39, que 
poderá ser votado pela Assembleia 
Legislativa nos próximos dias. O 
projeto prevê a inclusão de Técni-
cos Industriais (de nível médio) 
para elaboração de Planos de Pre-
venção e Proteção Contra Incêndio 
(PPCI). Atualmente, conforme a lei 
nº 14.376/2013 (Lei Kiss), somen-
te profissionais de ensino superior 
podem realizar a função.

Conforme o CREA-RS, o projeto 
fere a Lei Federal nº 13.425/2017 
e deverá “fragilizar a legislação 
contra incêndio em todo o Estado 
do Rio Grande do Sul”, colocando 
“em risco a segurança da sociedade 
gaúcha”. Por conta disso, o órgão 

tem intensificado ações junto ao 
Poder Legislativo e “demais órgão 
de segurança contra incêndio a res-
peito da inconstitucionalidade” do 
projeto de lei. O CREA-RS defende 
a retirada da proposta da pauta da 
Assembleia.

De acordo com a presidente do 
CREA-RS, a engenheira ambiental 
Nanci Walter, somente os enge-
nheiros e arquitetos possuem atri-
buição legal para elaborar projeto 
e execução de Planos de Prevenção 
e Proteção Contra Incêndio (PPCI), 
por suas competências curricula-
res.  “Temos que lembrar sempre 
que vida é o bem mais valioso e que 
precede qualquer discussão de na-
tureza econômica”, enfatiza.

De acordo com a justificativa 

do projeto, de autoria do deputa-
do Paparico Bacchi (PL), hoje há 
uma demanda represada de pro-
fissionais liberais de nível médio, 
os chamados Técnicos Industriais, 
que estão impedidos de executar 
os projetos por conta da legislação 
vigente. “[…] antes da promulgação 
da Lei Kiss, os Técnicos Industriais 
pertencentes ao Conselho de Pro-
fissionais de Engenharia e Agro-
nomia – CREA/RS realizavam as 
atividades de projeto e execução 
de PPCI’s, gerando ATR’s – Anota-
ção de Responsabilidade Técnica 
junto ao Sistema CONFEA/CREA. 
[…] Ou seja, os profissionais de ní-
vel médio, legalmente habilitados, 
sempre realizaram essas atividades 
de projeto e execução de PPCI’s, ge-

rando as referidas ART’s, sendo os 
mesmos sempre fiscalizados pelo 
Corpo de Bombeiros, que liberava o 
alvará pertinente às atividades des-
critas”, argumenta o texto.

Ainda conforme o projeto, em 
março de 2018 foi criado o novo 
Conselho dos Técnicos Industriais 
– CFT e o Conselho Regional dos 
Técnicos Industriais do Rio Grande 
do Sul – CRT-RS, “com a finalidade 
precípua de fiscalizar os profissio-
nais de Nível Médio, assegurando 
para a sociedade gaúcha a oferta de 
trabalhadores qualificados e legal-
mente habilitados”.

A proposta teve sua tramitação 
concluída no dia 11/04 e no mo-
mento apenas aguarda a inclusão 
na pauta do dia.

Nota do CREA-RS
O CREA-RS vem a público manifestar à sociedade gaúcha o repúdio ao teor do PLC nº 39/2020 que altera a Lei nº 

14.376/2013 (Lei Kiss), a ser votado nos próximos dias. Caso aprovado, fragilizará a legislação contra incêndio em todo o 
Estado do Rio Grande do Sul. O PLC Nº 39/2020 altera competências profissionais e fere a Lei Federal nº 13.425/2017, que 
em seu art. 1º, inciso V, define: (…) V – prevê responsabilidades para os órgãos de fiscalização do exercício das profissões das 
áreas das engenharias e arquitetura, na forma que especifica (não fala em Conselhos Técnicos – nossos comentários). Art. 
2º O planejamento urbano a cargo dos municípios deverá observar normas especiais de prevenção e combate a incêndio e 
a desastre para locais de grande concentração e circulação de pessoas, editadas pelo poder público municipal, respeitada 
a legislação estadual pertinente ao tema. Art. 3º Cabe ao Corpo de Bombeiros Militar planejar, analisar, avaliar, vistoriar, 
aprovar e fiscalizar as medidas de prevenção e combate a incêndio e desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de 
reunião de público, sem prejuízo das prerrogativas municipais no controle das edificações e do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano e das atribuições dos profissionais responsáveis pelos projetos.” A inclusão de técnicos de nível 
médio para a elaboração de Planos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) é inaceitável, somente os Engenheiros 
e Arquitetos possuem atribuição legal para elaborar projeto e execução, por suas competências curriculares. Esta atividade 
conta com aproximadamente 68 mil profissionais habilitados nas diversas modalidades de Engenharia, conforme a Lei nº 
5.194/66. Além destes, também estão habilitados mais de 18 mil profissionais da Arquitetura e Urbanismo, que estudaram 
em instituições de ensino superior por pelo menos 5 anos, conhecendo profundamente todos os aspectos relacionados ao 
projeto, construção e manutenção de imóveis residenciais, comerciais e industriais. É gravíssima a mudança proposta no 
PLC. Precisamos que ele seja retirado de pauta, e alternativamente seja reprovado, uma vez que o atual texto é incompatível 
com as garantias trazidas pela Lei Kiss. E não pode ser desvirtuada para o fomento de mercado de trabalho. A vida é o bem 
mais valioso e que precede qualquer discussão de natureza econômica.

Inicia trabalho de 
mapeamento em 
localidades do interior

GPS Rural

Na segunda-feira, 18/04, teve 
início a primeira etapa da implan-
tação do GPS Rural (sistema de 
georreferenciamento por satélite 
que funciona de forma off-line, 
bastando apenas cadastrar as pro-
priedades rurais), nas localidades 
do interior de Bento Gonçalves. O 
processo iniciou nesta semana com 
o mapeamento das localidades de 
São Valentim e Tuiuty.

A prefeitura afirma que a ini-
ciativa garantirá celeridade na 
prestação de socorro, salvamento, 
e também o atendimento de furto e 
roubo na área rural. Cada proprie-
dade rural também receberá uma 
placa de identificação com um có-
digo de cadastramento.

Neste primeiro momento es-
tão sendo mapeadas e cadastradas 

todas as propriedades rurais do 
Município, bem como as suas res-
petivas sedes, criando um Ponto 
Geográfico. O mesmo será feito das 
vias, estradas (principais e secun-
dárias, que dão acesso às comuni-
dades), assim como os pontos de 
referência, como escolas, igrejas e 
comunidades.

A expectativa é que sejam ma-
peadas em torno de 150 famílias 
por semana, sendo que em três me-
ses, pelo menos 1.600 famílias esta-
rão com o mapeamento concluído. 
Esse processo deve levar em torno 
de três meses para ser concluído.

Conforme a prefeitura, os pro-
fissionais da empresa que realiza 
o mapeamento estão devidamente 
identificados e acompanhados com 
um servidor da subprefeitura.

Rodrigo de Marco
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AMAROK 3.0 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
PRATA
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

2014
2015
2013
2019
2018
2021

NNOVO
NOVO
2019

NOVO
NOVO
2014
2010
20172017

AGRALE 5075 4x4
AGRALE 4233 4x4
AGRALE 4230 4x4
ANTONIO CARRARO MAJOR 5800
ANTONIO CARRARO TIGRONE  50CV
LS 65 CV CABINADO NOVO
MMASSEY FERGUSON 4707 NOVO
NEW HOLLAND TT55 
 VALTRA A73 FRUTEIRO 237 HORAS
YANMAR SOLIS 80CV NOVO
YANMAR SOLIS 26CV  NOVO
YANMAR 1145 4x4 1.500 HORAS
YANMAR 1055 4x4 3.200 HORAS
MICRMICROTRATOR YANMAR 12 CV 
COM ENXADA ROTATIVA 

PRATA
VERMELHO
VERMELHO
950 HORAS
1.200 HORAS
AZUL
VERMELHOVERMELHO
AZUL
AMARELO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
BBRANCO

PREGÃO PRESENCIAL 006/2022 

OO Município de Monte Belo do Sul torna público 
que realizará “PREGÃO PRESENCIAL”, tipo: 
menor preço por item. Objeto: Contratação de 
empresa para realização de oficinas de instrumentos 
e canções folclóricas de origem italiana. O início da 
sessão de disputa de preços será dia 5 de maio de 
2022, às 9h (horário de Brasília). Edital e seus 
anexosanexos encontram-se disponíveis no site: 
h t t p s : / / w w w . m o n t e b e l o d o s u l . r s . g o v . b r / . 
Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457 
2053.

Monte Belo do Sul, 20 de abril de 2022. 
ADENIR JOSÉ DALLÉ

Prefeito Municipal

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.

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



SERRANOSSA CLASSIFICADOS | Sexta-feira, 22 de abril de 2022 11

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

  Convocamos os senhores Cooperados da Cooperativa Habitacional Sonho 
Meu Ltda, CNPJ 04.040.954/0001-89, NIRE 43400082891, para fazer parte da 
Assembleia-Geral Extraordinária, a realizar-se na rua Júlio de Castilhos, nº 
101, sala 05, bairro Centro, Bento Gonçalves-RS, no próximo dia 07/05/2022, 
às 9h, em primeira chamada, às 10h, em segunda chamada e às 11h em terceira 
e última chamada, a fim de deliberarem a seguinte ORDEM DO DIA:

Eleição de presidente, Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
Demais assuntos de interesse dos Cooperados.Demais assuntos de interesse dos Cooperados.

Bento Gonçalves-RS, 22 de abril de 2022.
Iliane dos Santos Pinheiro Guimaraes

Presidente

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022
 

OO Município de Monte Belo do Sul torna público que estará recebendo, a partir do 
dia 02.05.2022, no horário das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h, no Setor 
de Protocolos da Prefeitura Municipal, documentação para credenciamento de 
interessados para prestação de serviços de profissionais de saúde para 
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, encaminhados por 
meio da Secretaria Municipal da Saúde de Monte Belo do Sul. Edital e Anexos 
disponíveis no site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. Informações 
adicionais pelo telefone: (54) 3457-2053.adicionais pelo telefone: (54) 3457-2053.

Monte Belo do Sul, 20 de abril de 2022. 
ADENIR JOSÉ DALLÉ

Prefeito Municipal

Resumo de Contratos:
Contrato nº 033/2022 – Tomada de preço nº008/2022. Contratação de empresa especializada para pavimentação em PVS, Drenagem 
e Sinalização na Linha José Júlio, comunidade Sagrado Coração de Jesus no Município de Santa Tereza/RS. PRESOTTO 
CONSTRUÇÕES LTDA. Valor total de: R$ 316.318,98.
ContratoContrato nº 034/2022 – Pregão Eletrônico nº 004/2022 – contratação de empresa para a aquisição de roçadeira hidráulica articulada 
e uma enxada rotativa para a Secretaria Municipal de Agricultura, com recursos do Convênio nº 911130/2021. ANA CRISTINA 
MANJABOSCO. Valor total de: R$ 70.000.
Contrato nº 035/2022 – Pregão Eletrônico nº 004/2022 – contratação de empresa para a aquisição de roçadeira hidráulica articulada 
e uma enxada rotativa para a Secretaria Municipal de Agricultura, com recursos do Convênio nº 911130/2021. AGROPRATA 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Valor total de: R$ 19.203,50.
ContratoContrato nº 036/2022 – Pregão Presencial nº 020/2022 – Contratação de empresa para a prestação de serviços de enfermagem, 40 
(quarenta) horas semanais, na Unidade Básica de Saúde do Município de Santa Tereza-RS. SANCHES HOME CARE LTDA. Valor 
mensal: R$ 7.666.
Contrato nº 037/2022 – Pregão Presencial nº 021/2022 – Contratação de empresa para a prestação de serviços odontológicos, 40 
(quarenta) horas semanais, na Unidade Básica de Saúde do Município de Santa Tereza- RS. SANCHES HOME CARE LTDA. Valor 
mensal: R$ 6.800.
ContratoContrato nº 038/2022 – Tomada de Preço nº 009/2022 – Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica da 
Estrada Municipal da Linha Bento Gonçalves (Programa Pavimenta) na extensão de 1,36km do Município de Santa Tereza/RS. 
MATT CONSTRUTORA LTDA. Valor total: R$ 1.256.267,30.
Contrato nº 040/2022 – Chamamento Público nº 002/2022 – Credenciamento de interessados para prestação de serviços 
especializado em cirurgias de esterelização de gatos e cães do Município de Santa Tereza/RS. UNIVETE HOSPITAL 
VETERINÁRIO LTDA. 
Resumo de Termos Aditivos:
TermoTermo Aditivo nº 002/2022 – Referente ao contrato nº 095/2020 – JATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA.EPP. Fica acrescido 
o valor total R$ 1.861,42. Prazo 12 meses a contar de 06/05/2022.
Termo Aditivo nº 006/2022 – Referente ao contrato nº 053/2019 – ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA. Fica 
acrescido o valor de R$ 6.854,59. Prazo 12 meses a contar de 16/04/2022.
Termo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao contrato nº 068/2021 – LL TURISMO LTDA. Fica acrescido o valor mensal R$ 
11.299,60. Prazo a contar de 16/04/2022.
TermoTermo Aditivo nº 002/2022 – Referente ao contrato nº 069/2021 – BRUVIL TRANSPORTES E VIAGENS LTDA. Fica acrescido 
o valor mensal R$ 10.478,37. Prazo a contar de 19/04/2022.
Termo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao contrato nº 066/2021 – VINÍCIUS LORENZI VILLA ME. Fica acrescido o valor mensal 
R$ 2.992,89. Prazo a contar de 15/04/2022.
Termo Aditivo nº 003/2022 – Referente à ata de registro de preços nº 003/2022 – Pregão presencial nº 001/2022 – COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS COLOSSO DO VALE LTDA. Fornecimento de gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel S10 e óleo diesel 
comum. Fica acrescido o valor de R$ 6,97 ao litro de óleo diesel S10.
Resumo Atas de Registro de Preço:Resumo Atas de Registro de Preço:
Ata de Registro de Preços nº 010/2022 – Pregão Presencial nº 022/2022 – Registro de preços para futura e eventual aquisição de gás 
liquefeito de Petróleo (GLP) – gás de cozinha para as Secretarias do Município de Santa Tereza/RS. Comercial de Gás Vinhedos 
LTDA. Vigência: 12 meses, a contar de 18/04/2022.

Santa Tereza, 20 de abril de 2022. 

GISELE CAUMO
Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 – 
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
ministrar curso de acordeão aos munícipes de Santa 
Tereza-RS. Data de abertura: 05/05/2022, às 9h.

Santa Tereza/RS, 20 de abril de 2022. 

Gisele CaumoGisele Caumo
Prefeita Municipal

- AJUDANTE GERAL
- CORTADOR DE ROUPAS

- COSTUREIRA DE MÁQUINA INDUSTRIAL
- VENDEDORA DE LOJA

(ENSINO MÉDIO COMPLETO E EXPERIÊNCIA EM VENDAS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO DO SUL/RS 
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2022

EXTRATO DO EDITAL Nº 11/2022 – DATA, HORA E LOCAL DE 
REALIZAÇÃO DAS PROVAS

OO Sr. Adenir José Dallé, Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul/ RS, no uso de 
suas atribuições legais, torna de conhecimento público, por este Extrato, a data de 
realização das Provas Teórico-Objetivas, que ocorrerão no município de Bento 
Gonçalves/RS, no dia 01/05/2022, DOMINGO, nos turnos manhã e tarde. Os 
horários de realização das provas estão informados, na íntegra, no Edital Nº 
11/2022, disponibilizado no site da FUNDATEC, www.fundatec.org.br. O 
candidato deverá consultar seu local de prova, bem como o número da sala, pelo 
sitesite www.fundatec.org.br, através do link “Consulta da Data, Hora e Local da 
Prova Teórico-Objetiva”. 

Monte Belo do Sul, 20 de abril de 2022. 

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

COMUNICADO

INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM MADEIRA
E MOBILIÁRIO

OO Instituto SENAI de Tecnologia em Madeira e Mobiliário, inscrito no CNPJ 
Nº 03.775.069/0034-43, localizado na avenida Presidente Costa e Silva, 571, 
bairro Planalto – Bento Gonçalves/RS, torna público que recebeu da SMMAM 
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Licença de Operação LO Nº 
098/2022 - SMMAM, válida até 11 de abril de 2026, para a atividade de 
LABORATÓRIO DE TESTES DE PROCESSOS E/OU DE PRODUTOS 
INDUSTRIAIS no município de Bento Gonçalves/RS. 

Bento Gonçalves, 22 de abril de 2022.Bento Gonçalves, 22 de abril de 2022.
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Aos oito anos, menino de Bento completa 
55km de bicicleta até Caravaggio

Paixão por bike

O pequeno 
apaixonado por 
pedal João Antônio 
Menegotto arrancou 
sorrisos dos fiéis na 
última Sexta-feira 
Santa, ao completar, 
acompanhado dos 
pais, seu maior 
trajeto de bicicleta 
até o momento

Eduarda Bucco
Ir e voltar de bicicleta até 

o Santuário de Caravaggio, em 
Farroupilha, já virou rotina entre 
muitos amantes do pedal de Ben-
to Gonçalves, principalmente na 
Sexta-Feira Santa. Mas, quando a 
viagem é feita por um menino de 
apenas oito anos, a história ga-
nha um toque especial. O peque-
no João Antônio Menegotto deci-
diu embarcar pela segunda vez 
nessa aventura, desta vez fazen-
do um percurso ainda mais lon-
go. Acompanhado dos pais, Már-
cia Lauriano e Diogo Menegotto, 
João Antônio percorreu 55km na 
última sexta-feira, 15/04, arran-
cando sorrisos sinceros de fiéis 
que também completavam o tra-
jeto – a pé, de bicicleta ou mesmo 
de carro. “Passamos por vários 

fiéis e todos ficavam empolgados 
e vibravam”, conta a mãe.

João se interessou pelo ci-
clismo ainda quando era bem 
pequeno, ao ganhar a primeira 
bicicleta de presente. Além dis-
so, sempre gostou de caminhar, 
correr e fazer trilhas. Em 2019, 
quando os pais criaram o hábito 
de pedalar, João logo externou a 
vontade de acompanhá-los em 
distâncias mais longas. “Então 
prometemos que, quando com-
pletasse sete anos, ganharia uma 
bicicleta de marcha. Acabamos 
comprando antes, pois ele anda-
va muito com aquela que tinha 
e ela já estava ficando pequena”, 
conta Márcia.

Desde então, o menino pas-
sou a acompanhar os pais a pas-
seios até o interior de Bento Gon-

çalves, com distâncias chegando 
até 20km. No ano passado, a fa-
mília decidiu embarcar no pri-
meiro pedal mais longo, até Cara-
vaggio. “Ele mesmo separou uma 
mochila com água, frutas e, claro, 
chocolate, porque ele diz que dá 
energia. Também colocou uma 
cordinha para que nos morros 
o ‘papai’ amarrasse na bicicleta 
dele e o puxasse morro acima se 
fosse necessário”, recorda a mãe. 
Nessa primeira aventura, foram 
42km ida e volta. “Meu sogro foi 
com um carro de apoio caso pre-
cisasse, mas quem precisou fui 
eu e não ele”, brinca.

Neste ano, a ideia era supe-
rar a quilometragem anterior. 
“Para ser mais empolgante, deci-
dimos ir por um trajeto mais lon-
go, com a estrada melhor e com 

pouco movimento. Compramos 
uma bicicleta nova para ele, com 
mais marchas, com freio a disco 
e suspensão. Tudo certinho para 
uma melhor pedalada”, conta 
Márcia.

Assim como a distância, a 
empolgação de João também foi 
maior. Mesmo com os desafios, o 
menino chegou tranquilamente 
ao Santuário, “agradeceu e rezou 
igual gente grande”, revela a mãe, 
orgulhosa. “A experiência foi 
desafiadora, mas acima de tudo 
incrível, enchendo nossos cora-
ções de orgulho. Meu esposo até 
eternizou este momento, tatuou 
a igreja e os dois chegando de bi-
cicleta”, revela.

Hoje, a família já se progra-
ma com novas aventuras, sendo 
motivados pela alegria e entu-
siasmo de João – o menino se-
quer deixa os pais venderem sua 
primeira bicicleta, pois fala que, 
quando ficar famoso, quer mos-
trar para as pessoas a bicicleta 
que aprendeu a pedalar.

Para a mãe Márcia, o tempo 
que passam juntos nos pedais se 
reflete em bons momentos em 
família e em uma oportunidade 
de conhecer lugares e pessoas 
novas. “É também uma forma 
de mostrar para ele que é neces-
sário ter uma válvula de escape 
para se desconectar deste mun-
do corrido e poder ser livre para 
aproveitar as coisas simples da 
vida”, finaliza.

Fotos: arquivo pessoal

Jogador de Bento é 
convocado para a seleção 
brasileira de vôlei

Conquista

O jogador bento-gonçalven-
se Franco Willian Paese, de 32 
anos, foi convocado nesta sema-
na para a seleção brasileira mas-
culina de vôlei, comandada pelo 
técnico Renan Dal Zotto. Na pró-
xima segunda-feira, 25/04, ele 
se apresentará em Saquarema, 
visando participar da Liga das 
Nações e da sequência do Cam-
peonato Mundial.

Franco iniciou sua carreira 
no Bento Vôlei, mas logo cedo já 
rodou por diversos times do país, 
passando uma temporada tam-
bém em Paris, na França. Entre os 
principais títulos conquistados 
estão o campeonato mundial ju-
venil em 2009 e a vice colocação 
na Superliga. Atualmente, Fran-
co joga como oposto no Vedacit 
Vôlei Guarulhos, de São Paulo, e 
vive um dos melhores momen-
tos de sua carreira. O jogador foi 
destaque na Superliga deste ano, 
assumindo o título de maior pon-

tuador até o momento.
“Franco William, o camisa 

4 do Vedacit Vôlei Guarulhos foi 
o grande destaque da tempora-
da. O oposto brilhou muito e se 
tornou o maior pontuador da Su-
perliga com 477 pontos e agora 
é BRASIIIILLL!”, comemorou o 
time em suas redes sociais.

O jogador afirma que re-
cebeu a notícia da convocação 
pelas redes sociais, durante a 
comemoração de encerramento 
da temporada com sua equipe 
na segunda-feira, 18/04. “Fiquei 
muito feliz e nem vai dar tempo 
de descansar”, brinca. “Segunda 
já tenho que me apresentar no 
Rio”, comenta o jogador.

Após sua participação na 
seleção brasileira, Franco afir-
ma que continuará jogando pelo 
time de Guarulhos, por meio do 
qual chegou à final da Superliga 
e do campeonato paulista neste 
ano.

Reprodução/Instagram
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Curso de 
Fisioterapia? 

Na UCS 
Bento TEM!
Atuar na promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde 
do indivíduo e da comunidade é o pa-
pel do fisioterapeuta.

O profissional pode trabalhar 
em Unidades Básicas de Saúde, con-
sultórios, clínicas, hospitais, clubes de 
recreação e desportivos, creches, esco-
las, academias, instituições geriátricas, 
centros comunitários. 

Se você se interessa por essa área 
e quer cursar Fisioterapia, vem para 
a UCS Bento! Saiba mais conversando 
com a nossa área comercial, através 
do WhatsApp  (54) 9 9919-3141.

Participe das Lives da UCS! 
É on-line e gratuito.

Com professores, especialistas, 
mestres e doutores convidados em 
áreas diversas, as Lives da UCS são 
uma oportunidade para você apro-
fundar seus conhecimentos de for-
ma on-line e gratuita. 

Confira nosso acervo acessan-
do o QR-CODE, e se prepare para 
aprender muito!

Transferência 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 início com a aná-
lise prévia das disciplinas que você já cursou. Para 
iniciar o processo, você precisará apenas de cópia 
da Carteira de Identidade, cópia do CPF e Histórico 
Escolar original completo emitido pela Instituição 
de origem.

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

Vestibular UCS: provas todas 
as segundas e quintas-feiras!
Faça como milhares de pes-

soas e estude na UCS! Estudar 
na UCS é optar por excelentes 
perspectivas para a construção 
de uma trajetória pessoal e pro-
fissional de sucesso.

Então, se você ainda não faz, 
mas quer fazer parte desta gran-
de e conceituada Universidade, 
com mais de 50 anos de credibi-
lidade, não perca tempo. Inscre-
va-se no Vestibular UCS. Provas 
às segundas e quintas-feiras.

Em Bento Gonçalves são 
20 opções de cursos: Admi-
nistração, Arquitetura e Ur-
banismo, Ciência da Compu-
tação, Ciências Biológicas, 
Ciências Contábeis, Comér-
cio Internacional, Design, 
Direito, Educação Física, En-
genharia Civil, Engenharia 
de Produção, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Mecâ-
nica, Farmácia, Fisioterapia, 
Gestão Comercial, Nutrição, 
Pedagogia Processos Geren-
ciais e Psicologia.

Mais informações, contate-nos: 
(54) 9 9626-2771 ou  (54) 9 9919-3141.

Acesse o QR-Code, 
ou contate-nos através 

do WhatsApp
 (54) 99919-3141. 

Interessados podem obter 
mais informações pelo 

QR-code:

MEGA 
AÇÃO 
EAD

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

Pós em Gestão de Pessoas 
com inscrições abertas

Com o objetivo de 
capacitar o participante 
a gerenciar com eficácia 
a área de recursos huma-
nos e equipes de traba-
lho de uma organização, 
a UCS Bento desenvolveu 
o curso de pós em Gestão 
de Pessoas.

O curso é destinado 
aos profissionais gradua-
dos que atuam na área de 
recursos humanos, gesto-
res que lideram pessoas 
no dia a dia, consultores 
de empresas e interessa-
dos em atuar na área de 
recursos humanos.

As aulas serão 
ministradas às ter-
ças e quartas-feiras, 
das 18h30 às 22h30, 
de maio de 2022 a 
novembro de 2023. 

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

Áries – 21/03 a 20/04
Reconhecimento no trabalho e po-
pularidade em alta. Alguém novo 
na paquera. A dois, sintonia e bons 
momentos.

Touro – 21/04 a 20/05
Tende a planejar e buscar abrir seus 
horizontes. Paquera promete agito. 
A dois, momento favorável para pas-
seios.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Bom momento nas finanças. Se está 
na pista, há sinal de romance com 
alguém experiente. A dois, novas 
sensações. 

Câncer – 21/06 a 21/07
Seus planos contam com a ajuda 
dos amigos. Na paquera, conversa 
animada envolve. A dois, momentos 
divertidos.

Leão – 22/07 a 22/08
Aposte em hábitos saudáveis. Na 
paquera, pode atrair alguém bem-
-sucedido. A dois, intimidade e fortes 
emoções. 

Virgem – 23/08 a 22/09
Bom momento para fechar parceria 
lucrativa. Excelentes energias nos 
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Trufas de Colher

INGREDIENTES
- 1 lata de creme de leite
- 300g de chocolate meio 
amargo
- 1 xícara (chá) de 
chocolate em pó
- 100 g de manteiga em 
temperatura ambiente
- 2 colheres (sopa) de 
conhaque 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 5

CDG
MACAXEIRA

SACPOR
APOTEOSE

AMILANESA
ETAPAOS
NUARES
TASDL
OBSTECE

OCASIONAL
IIISME
VANESSA

SINALEIRO
LARAMAS

É realizado
pelo juiz
de paz

Densos;
espessos
(molhos)

São
medidas 

em metros
quadrados

Maluco
(gíria)

Como
gosta de
viver o

naturista

Sintoma 
da gripe
(Patol.)

Local de
trabalho

dos verea-
dores

Inscrição
que indica 
o sanitário
feminino

"(?) Vinga-
dores",
filme de 

ação (Cin.)

Dona
Ivone (?),
a Rainha
do Samba

"(?) que
Nada",

sucesso de
Ben Jor

Som da "voz"
da ovelha
Confirma-

ção nupcial

3, em
romanos 

Traba-
lhador de
ferrovia

(?)
Giácomo,

atriz

Observação
(abrev.)

Eventual;
acidental 

Mandioca
(bras.)

Atendimento
ao cliente
Praça do 
sambó-
dromo
carioca

Condições
climáticas
Firmar com

o nome 

Origem
(abrev.)
Vogais 

de "nove"

Produz
(tecido)

Jardim
do (?): o
Paraíso
(Bíblia)

Pancadas
com a mão

aberta

Fase de
torneio

esportivo

Empanado
e frito

(o bife)

Vende-
dora de
acarajés

Amada de
Bentinho

(Lit.)
Para

aquele
lugar

Tirar as penas 
A 1a

incógnita
matemática

3/sac. 4/éden — lelé. 5/tosse. 9/macaxeira — sinaleiro.

relacionamentos. Novidades na inti-
midade.

Libra – 23/09 a 22/10
Sinal de boas transformações. Criati-
vidade e poder de comunicação em 
alta. Pode abrir os horizontes no amor.

Escorpião – 23/10 a 21/11 
Momento excelente para parcerias. Na 
paquera, sua boa lábia atrai o alvo. A 
dois, criatividade na intimidade.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Aumenta a responsabilidade nas fi-
nanças. Para quem está na pista, pode 
pintar novidade. Na relação, honesti-
dade. 

Capricórnio – 22/12 a 20/01
A sorte está do seu lado. Se está só, 
pode rolar sintonia com o alvo. A dois, 
o bom papo rende ótimos momentos. 

Aquário – 21/01 a 19/02
Com sensibilidade, suas ideias podem 
ser rentáveis. Na paquera, estará con-
fiante. A dois, êxito nas finanças. 

Peixes - 20/02 a 20/03
Seu lado sonhador estimula os planos. 
Se está na pista, pinta boa oportunida-
de. A dois, passeio favorece a relação.

MODO DE PREPARO
Em um recipiente refratário, aqueça em banho-
maria o creme de leite e junte o chocolate meio 
amargo, mexendo até derreter. Retire do banho-
maria e adicione o chocolate em pó, a manteiga e 
o conhaque e misture até ficar homogêneo. Leve à 
geladeira por cerca de 6 horas. Disponha porções 
em colheres descartáveis médias, polvilhe com 
chocolate em pó ou decore com chocolates de sua 
preferência. Sirva a seguir.

Charge

Nesse contexto paradoxal, 
uma solução criativa e 
inovadora chama a atenção. 
Os “sandbox regulatórios” são 
ambientes experimentais, nos 
quais a inovação anda lado a 
lado com a regulação, criando 
campos de testes controlados 
para que ela seja feita de 
forma inteligente, propiciando 
o desenvolvimento de novas 
tecnologias e garantindo a 
segurança de suas aplicações. A 
adoção desse conceito no setor 
financeiro inglês, com a criação 
do Open Banking Britânico, 
transformou Londres em 
líder mundial de tecnologias 
financeiras. Não se trata aqui 
de defender qualquer nível de 
aventura ou irresponsabilidade 
em áreas tão relevantes 
como as do Direito e da 
Justiça. Ao contrário. É pela 
imprescindível necessidade 
de leis inteligentes, eficazes e 
seguras que se faz necessários 
evoluir, minimizando riscos e 
aumentando os benefícios para 
os usuários.  

As normas não podem ser 
barreiras para a inovação, mas 
sim incentivo.  Ninguém ganha 
se os negócios promissores 
são forçados a escolher entre 
inovação e regulação. Quando 
o empreendedorismo encontra 
espaços em que ambas 
caminham juntas, o resultado 
se chama desenvolvimento. 

Gabriel Fontanive Dupont, sócio da
Dupont Spiller Fadanelli Advogados

A inovação pede um 
novo jeito de pensar as 
leis.  A afirmação pode 
soar contraditória em um 
sistema legislativo embasado, 
justificadamente, na segurança 
e na certeza. Leis, em geral, 
não combinam com tentativas 
e erros rápidos para chegar 
aos acertos. No ambiente da 
inovação, porém, a dinâmica 
se dá, cada vez mais, em 
ritmo acelerado. Acaba, por 
isso, esbarrando em marcos 
regulatórios pesados e que 
se tornam obsoletos da 
noite para o dia. Surge um 
novo desafio: democratizar 
os benefícios da inovação 
minimizando os riscos para 
a sociedade. Leis em excesso 
engessam a criatividade. A 
ausência de normas pode 
trazer consequências nefastas à 
sociedade. 

Enquanto esse debate 
ganha corpo, a busca de 
ambientes favoráveis para 
novas tecnologias está fazendo 
com que empresas migrem para 
locais onde a regulação seja 
mais atrativa. Um exemplo é a 
Wing, que saiu da Califórnia e 
encontrou na Austrália um país 
que permite testes de entregas 
com drones em centros 
urbanos. O risco dessa nova 
solução logística está associado 
ao perigo de queda ou de 
colisão com uma aeronave. 

O desafio legal 
da inovação

Espaço do leitor

Rápida
Na segunda-feira, 18/04, 

foi publicada no Diário Oficial 
da União a autorização do 
Ministério da Economia para 
que a Caixa Econômica Federal 
(CEF) ofereça uma nova mo-
dalidade de loteria no Brasil, a 
+Milionária. A autorização foi 
dada em portaria da Secreta-
ria de Avaliação, Planejamen-
to, Energia e Loteria da Pasta.  
Com início no dia 02/05, a data 
no primeiro sorteio ainda não 
foi divulgada. Cada aposta 
será exigida uma indicação de 
um a seis números na matriz I 
e até dois números na matriz 
II.  O valor da aposta simples 
será de R$ 6. O preço de cada 
aposta combinada, ou múl-
tipla, será estabelecido pela 
multiplicação do preço unitá-
rio da aposta simples. De acor-
do com o texto, a nova loteria 
terá frequência semanal. As 
apostas poderão ser feitas nas 
casas lotéricas ou pelo site da 
Caixa, além de aplicativo App 
Loterias Caixa.

Dissídio do setor moveleiro
Desde fevereiro, data-base do 
dissídio do setor moveleiro, o 
SITRACOM está em negociação com o 
sindicato patronal para ampliar as 
conquistas do trabalhador. “Foram 
anos atípicos por causa da pandemia, 
mas não houve paralisação de 
prprodução ou perdas significativas 
para o setor moveleiro. Muito pelo 
contrário. Os números mostram que 
a indústria do móvel teve muito o 
que comemorar com os resultados do setor em Bento Gonçalves”, argumenta a Presidente 
Adriana Machado de Assis.

Confira os números do setor moveleiro de Bento Gonçalves:
- Crescimento de faturamento em mais de 50% em 2021, em relação ao ano anterior.
- Evolução na geração de novas vagas de trabalho de 9,4% no ano passado.
- Previsão de crescimento nominal de 6% no faturamento do setor em 2022.
- Aumento de 13% nas exportações no primeiro trimestre deste ano.

““São números conquistados com muita dedicação e muito empenho, principalmente, dos 
trabalhadores do setor moveleiro. Mesmo com a pandemia, a produção não parou e quem 
esteve na linha de frente para que a indústria do móvel conquistasse esses números 
também merece o reconhecimento. Por isso, o Sindicato dos Trabalhadores do Mobiliário já 
está em plena negociação com o patronal para que o dissídio da categoria seja 
homologado com a valorização do trabalhador” ressalta a Presidente do Sitracom.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
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ocupados com outras tarefas, ou com 
equipamentos velhos. Por isso o in-
cêndio pode se alastrar e a sensação 
de dor ficar pior, é como se a lesão 
cicatrizasse, porém a sensação de dor 
permanecesse. Esses bombeiros são 
recrutados mais facilmente se fizer-
mos exercícios físicos, exercícios de 
respiração, praticarmos atividades 
que gostamos ou mesmo refletirmos 
sobre a dor que estamos sentindo, 
sem pensar que algo de muito ruim 
está acontecendo. Assim é a dor crô-
nica, aquela que dura por mais de três 
meses e, na maioria dos casos, não 
existe mais nenhuma lesão, ou seja, 
seu corpo não está mais machucado 
como você pensa. 

A dor pode estar relacionada a 
padrões negativos de pensamentos, 
sentimentos e comportamentos, que 
podem piorar a condição da sua dor! 
Em algum período da vida, todos po-
demos passar por momentos difíceis 

A dor crônica está entre as de-
mandas mais comuns na procura 
de atendimento médico. Estima-se 
que a dor crônica esteja afetando 
em torno de 35% da população 
mundial. No Brasil, as dores crô-
nicas com maior incidência são as 
lombalgias e as dores de cabeça. A 
dor funciona como um sistema de 
alarme do nosso corpo. Ela avisa 
que o corpo, ou parte do corpo, 
está em risco e, assim, podemos 
tomar alguma atitude perante uma 
situação de perigo. Quem percebe 
essa sensação de perigo é o nosso 
cérebro! Nosso cérebro é capaz de 
perceber o som, a visão, o cheiro, 
o tato e tudo isso ao mesmo tem-
po! Como se ele fosse uma grande 
central de monitoramento. Muitas 
vezes, nosso sistema de alarme 
pode ficar desregulado, pois nosso 
sistema de monitoramento perce-
be todas as essas coisas que estão 
ocorrendo ao nosso redor, além de 
preocupações, emoções, relação 
familiar, trabalho, situação econô-
mica, entre outras.

Assim, todos esses fatores 
podem interferir na nossa sensa-
ção de dor, inclusive, esses fatores 
contribuem para deixar o sistema 
de alarme ainda mais sensível. 
Podemos representar este cená-
rio, como um corpo de bombeiros 
tentando apagar um incêndio. Em 
alguns cérebros, existem muitos 
bombeiros que apagam os incên-
dios de maneira eficaz. Em outros, 
os bombeiros estão com poucos 
funcionários, ou funcionários 

Mas afinal o que é 
Dor Crônica? Professora e coordenadora do curso de 

Fisioterapia da UCS Bento gonçalves

e devemos nos amparar no apoio 
de amigos e familiares. Você ain-
da pode contar com uma equipe 
de profissionais de saúde para 
te ajudar, entre eles, o Fisiotera-
peuta, com técnicas de terapia 
manual e cinesioterapia, pode 
promover alívio da sua dor e 
melhora da sua disposição para 
atividades laborais e atividades 
de lazer. Escolha pessoas e profis-
sionais em quem você confia para 
contar seus problemas e te ajudar 
a aliviar a sensação de dor. Além 
de fazer coisas saudáveis que te 
deem prazer!

Referências: 
VASCONCELOS, Fernando Holanda; 

ARAÚJO, Gessi Carvalho de. Prevalence of 
chronic pain in Brazil: a descriptive study. 
BrJP, v. 1, p. 176-179, 2018.

MOSELEY, G. Lorimer; BUTLER, Da-
vid Sheridan. Explain Pain Handbook: Pro-
tectometer. Noigroup Publications, 2015.

Profª. Claudia 
Adriana Bruscatto

Na próxima segunda-feira

O setor supermercadista gaú-
cho inicia a retomada dos eventos 
presenciais em Porto Alegre com a 
realização do tradicional prêmio 
Ranking Agas 2021, promovido 
pela Associação Gaúcha de Su-
permercados (Agas) e marcado 
para as 20 horas da próxima se-
gunda-feira, 25/04, na nova sede 
da Fecomércio/RS, na Capital. O 
encontro deverá reunir cerca de 
600 convidados para distinguir 
os supermercados que mais se 
destacaram na pesquisa anual 
de desempenho promovida pela 
entidade – e que em 2020 não foi 
divulgada em virtude no momento 
adverso provocado pela pandemia. 
Ao todo, serão 40 prêmios – 33 
homenagens às empresas, coope-
rativas e entidades do varejo des-
taques do ano e sete a personalida-
des, que receberão o novo Troféu 
Supermercador.

Novidade deste ano, o Troféu 
Supermercador foi criado para 
enaltecer a trajetória de persona-
lidades que simbolizam o espírito 
comerciante que moldou a his-
tória do ramo supermercadista. 

Ranking Agas distingue os supermercados
mais destacados de 2021 em jantar
Evento vai homenagear 
33 empresas e 
entidades do varejo 
por seu desempenho 
no ano passado. 
Sete personalidades 
receberão o inédito 
Troféu Supermercador

“São sete lideranças em sua área 
de atuação que personificam a 
simbologia do mercador do setor 
de alimentos, por seu bom relacio-
namento, capacidade de formação 
de parcerias e atuação insigne em 
seu segmento”, explica o presiden-
te da Associação Gaúcha de Super-
mercados, Antônio Cesa Longo. 
Os homenageados com a primeira 
edição do troféu serão o presiden-

te do Sindiatacadistas/RS, Zildo De 
Marchi; o CEO do Atacadão, José 
Roberto Müssnich; o presidente 
da Famurs, Eduardo Bonotto; o 
jornalista Fernando Di Primio; o 
diretor-superintendente do Se-
brae/RS, André Vanoni de Godoy; 
o diretor-geral do Senac/RS, José 
Paulo da Rosa; e o vice-presidente 
executivo da Associação Brasileira 
de Supermercados, Marcio Milan. 

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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Previsão do tempo

23/04
11º
20º

Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva à 

tarde e à noite.

22/04
12º
24º

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

24/04
8º
26º

Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva à 

tarde e à noite.

Sol com 
algumas nuvens. 

Não chove.

Destaques sociais
Confira o que movimentou a agenda 
social de Bento Gonçalves nesta semana

Quel Konrad| 8 

Bairro Progresso

Eduarda Bucco
A prefeitura de Bento Gonçal-

ves publicou nesta quarta-feira, 
20/04, no Diário Oficial do muni-
cípio, o resultado da concorrência 
para asfaltamento da rua Pedro 
Maragno, no bairro Progresso. O 
trecho de 641 metros, entre as ruas 
Pedro Rosa e Pernambuco, será as-
faltado pela Concresul Engenharia 
Ltda, vencedora do pregão. O valor 
será de R$ 785.042,37.

Conforme a prefeitura, o pro-
cesso ainda segue em tramitação 
para assinatura do contrato e or-
dem de início dos serviços. Dessa 
forma, ainda não há previsão de 
quando as obras propriamente te-
rão início e qual o prazo para con-
clusão.

Mesmo assim, a notícia já vem 
sendo comemorada por moradores 

Após décadas de espera, Pedro 
Maragno será finalmente asfaltada
Precariedade do trecho 
entre as ruas Pedro 
Rosa e Pernambuco 
foi assunto de diversas 
reuniões e solicitações 
de moradores ao longo 
dos últimos anos

da rua. A colaboradora da Loja Sga-
bi e também residente da rua Jane-
te Damiani Bertoldi afirma que a 
espera pelo asfaltamento do local já 
ultrapassa 15 anos. “Temos um dos 
piores calçamentos do bairro. A rua 
está sempre esburacada. E sempre 
que nos reuníamos com o Poder 
Público, eram somente promessas. 
Diziam que estava nos planos, mas 
nunca era feito [o asfaltamento]”, 
revela.

A última reunião entre mora-
dores e prefeitura havia sido reali-
zada no ano passado. “Há cerca de 
um mês finalmente recebemos a 
notícia de que nosso pedido será 

atendido”, comenta a moradora.
Proprietários e colaboradores 

da loja Sgabi vinham acompanhan-
do as reclamações e vivenciando 
de perto os transtornos da pre-
cariedade da rua há décadas. O 
comércio tem mais de 40 anos de 
história. Agora, a equipe celebra a 
notícia. “Em uma parte vai ser um 
pouco difícil, porque não terá mais 
o estacionamento nos dois lados 
da via. Mas já providenciamos um 
estacionamento próprio, porque o 
asfalto é mais importante que isso. 
Vai melhorar muito para nós mora-
dores, comerciantes e para os clien-
tes”, comenta Janete.

Arquivo pessoal

Bairro Eucaliptos
Obras da terceira pista da Aristides Bertuol 
são apresentadas aos moradores do entorno

Na última quinta-feira, 
21/04, foi realizado um encontro 
com moradores da rua Aristides 
Bertuol, no bairro Eucaliptos. 
O objetivo foi apresentar as in-
tervenções que serão realizadas 
para construção da terceira pista, 
no trecho, que é uma importante 
ligação para o Barracão e Far-
roupilha. Estiveram presentes o 
vice-prefeito, Amarildo Lucatteli, 
secretário de Governo e Mobili-
dade Urbana, Henrique Nuncio, 
e de Esportes e Desenvolvimento 
Social, Eduardo Viríssimo. Além 
do Engenheiro do IPURB, Mauri 
Magnaguagno.

A obra irá melhorar as con-
dições de trafegabilidade e dar 
mais segurança para os pedestres 
e motoristas. Conforme dados do 
Instituto de Pesquisa e Planeja-
mento Urbano (IPURB), na via 
trafegam diariamente nos dois 
trechos cerca de 9 mil veículos, 
entre carros, ônibus e caminhões.

A obra será de 900m a par-
tir da entrada do bairro Euca-
liptos. Serão duas pistas com 
3,20m e uma com 3,60m. Além 
do alargamento da pista, será 
realizada drenagem, pavimenta-
ção asfáltica (recapeamento da 
pista) e pintura.  O valor é de R$ 

1.565.337,87.
Entre as principais preocu-

pações dos moradores estão a ve-
locidade dos veículos, segurança 
dos pedestres, parada para ôni-
bus, e recuo para veículos. “São 
questões de mobilidade, que po-
dem ser avaliadas e modificadas 
com o decorrer da obra. Estamos 
falando de uma importante ação 
que vai possibilitar que o trânsito 
flua com mais facilidade, princi-
palmente nos períodos de pico”, 
disse o secretário, Nuncio.

“Nosso objetivo é conversar 
com os moradores, apresentar 

as intervenções e explicar que é 
uma obra grande, e podem haver 
alguns transtornos durante o pe-
ríodo de realização, pois será fei-
to recapeamento, detonação para 
terceira pista e outras ações. Mas, 
também apresentar a importân-
cia da realização dessa obra, que 
com toda certeza vai ser uma 
melhoria para todos”, destacou o 
vice-prefeito, Amarildo Lucatelli. 

O processo tem empresa ven-
cedora, e está na fase de análise 
de planilhas no IPURB. Após a 
tramitação será assinado contra-
to e dada ordem de início.

fotos: divulgação


