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Surdolimpíadas

Pela primeira vez na América Latina, surdolimpíadas terão início neste fim de semana em Caxias 
do Sul e Farroupilha, reunindo cerca de 4,5 mil atletas surdos vindos de dezenas de países 
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Recurso de mais de R$ 300 mil não 
será mais repassado à Fundaparque

Dengue

Bento tem quase 90 
focos de Aedes aegypti

Focos localizados na maioria dos bairros é maior 
do que o total identificado em todo o ano passado 
no município. Foram 76 registros em 2021
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Após três meses de 
negociações, Sitracom 
fecha acordo coletivo 
para 2022/2023
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Divulgação

Ministério Público apontou ilegalidades na lei que autorizava o repasse de recurso público 
municipal à fundação que administra o parque de eventos em Bento Gonçalves
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Moradores de Bento demonstram 
preocupação com focos de Aedes aegypti

Dengue

Atualmente são 87 
focos identificados, mais 
que o total registrado 
em todo 2021

Eduarda Bucco
Nesta semana o RS entrou em 

alerta máximo contra a dengue. 
Isso porque mais quatro óbitos 
foram confirmados, chegando ao 
total de doze mortes neste ano. O 
número de casos confirmados já 
ultrapassa os 14 mil. Destes, 148 
foram identificados na 5ª CRS, que 
contempla 49 municípios da região 
de Caxias do Sul.

Em Bento, a prefeitura afirma 
que 87 focos de Aedes aegypti já 
foram encontrados apenas neste 
ano. O número é maior do que o 
total de focos identificados em todo 
o ano passado. Foram 76 registros 
em 2021. Ainda, há um caso de 
dengue confirmado no município, 

que teria sido importado. Outro, 
anteriormente divulgado pela pre-
feitura por ter tido confirmação 
em laboratório particular, ainda 
aguarda contraprova do Laborató-
rio Central de Saúde Pública do RS 
(Lacen). Até a quinta-feira, 28/04, 
26 amostras seguiam em análise.

As denúncias que chegaram 
até o SERRANOSSA apontam in-
festação de larvas e mosquitos na 
maioria dos bairros da cidade. No 
Santa Marta, uma moradora tem 
demonstrado extrema preocu-
pação com a sua saúde e a saúde 
de sua família. Aos fundos de sua 
residência, um pequeno córrego 
parece ser outro foco de Aedes ae-
gypti, ainda não confirmado pelo 
Poder Público. “Moramos aqui há 
dois anos e, desde então, estamos 
denunciando a situação. Alguns 
representantes da prefeitura esti-
veram aqui, mas só vimos fazerem 
fotos e vídeos. Não resolveram o 
problema”, relata a moradora. “Es-

tamos muito preocupados. Mora-
mos em quatro pessoas, incluindo 
uma criança. Quando chegamos em 
casa não podemos ficar de roupa 
curta. Temos que passar repelente 
e inseticidas. Mas não resolve nada. 
Não podem esperar mais pessoas 
morrerem para fazerem alguma 
coisa”, apela. 

No Santa Helena, a colaborado-
ra de uma empresa denuncia a situ-
ação de uma residência localizada 
atrás do empreendimento. “Tem 
muito entulho. Fogão, colchão, bal-
des e várias outras coisas”, relata.  
No local, a colaboradora informa 
que uma equipe da prefeitura este-
ve em visita, mas ainda não infor-
mou aos residentes se realmente 
se trata de mais um foco. “Tinha 
várias larvas de mosquitos, mas 
não sabemos se é de Aedes aegyp-
ti. De qualquer forma, estão todos 
preocupados. As pessoas não se 
conscientizam”, lamenta.

No Licorsul, um terreno próxi-
mo à empresa Rinaldi também tem 
levantado o alerta dos moradores. 
Segundo eles, ao longo dos últimos 
anos já foram feitas denúncias ao 
Poder Público sobre o local, que 
acumula uma série de entulhos. 
Nas residências do entorno, mora-
dores já afirmaram estarem perce-
bendo o aumento de mosquitos.

Na área central da cidade 
também há relatos. Um empre-
sário revela ter conseguido fazer 
registros microscópicos do mos-
quito em sua loja, localizada no 
Palazzo Del Lavoro. “Minha loja 

está infestada de mosquitos”, afir-
ma. Apesar de a prefeitura já ter 
feito vistorias no local, nenhum 
foco teria sido localizado.

A bióloga Juliane Rossi resi-
de em um condomínio no bairro 
Cidade Alta. Por lá, alguns focos já 
foram identificados. “Desde que me 
mudei há sete anos sempre encon-
trava um mosquito que outro. Mas 
nos últimos dois anos a frequência 
aumentou. Ontem mesmo [24/04] 
matamos quatro aqui em casa. 
Nunca tinha visto tantos na área ur-
bana”, revela. Neste ano, equipes da 
vigilância sanitária teriam visitado 
o local e, com o auxílio da bióloga, 
localizaram diversas larvas em ra-
los antigos, em frente ao prédio. 
“A recomendação é que a mulher 
da limpeza coloque água sanitária 
para limpar os ralos e ela nos ga-
rantiu que está fazendo isso. Mas 
continuamos encontrando mosqui-
tos. Acredito que tenham outros fo-
cos nos arredores”, comenta.

Na opinião da bióloga, o au-
mento dos focos está atrelado a 
uma série de fatores, mas princi-
palmente aos maus-hábitos das 
pessoas. “Sempre tivemos focos, 
mas nunca havia chegado tão perto 
da gente. Acabou que os cuidados 
preventivos foram deixados de 
lado. Acredito que o desequilíbrio 
ecológico, que só aumenta, mais a 
falta de cuidado com o descarte de 
resíduos acumuladores de água e 
a falta de bom senso da sociedade 
em pensar no coletivo causou isso”, 
lamenta a profissional.

“A dor é intensa e o cansaço 
é extremo”, diz moradora

Há mais de dez dias, a mora-
dora de Bento Gonçalves Roseli 
Wirlem Almeida tem passado por 
momentos difíceis na luta contra a 
dengue. “É horrível. A dor é intensa 
e o cansaço é extremo. Até os olhos 
doem. Muita febre. A cabeça parece 
que vai rachar. Vômitos que não dá 
para aguentar, porque você já não 
tem mais nada para colocar para 
fora. Você vomita tanto que começa 
a vomitar sangue”, conta a operado-
ra de caixa, de 42 anos.

Os sintomas começaram mais 
leves, como dores no corpo. No 
domingo retrasado, dia 17/04, ela 
decidiu buscar atendimento na 
UPA 24h do bairro Botafogo, mas 
sem qualquer suspeita de dengue. 
“Fui atendida e me mandaram para 
casa, dizendo que poderia ser CO-
VID-19. Na segunda [18/04] fui 
trabalhar bem ruim e tive que re-
tornar à noite. Parecia que a dor era 
nas articulações”, recorda Roseli.

Foi então que o médico plan-
tonista levantou a suspeita de den-
gue. “Eu estava muito cansada e 
falei para o médico que não aguen-
tava mais. Minha pressão também 
estava muito alta. Então fiz um 
hemograma e o doutor constatou 
que eu estava com dengue, porque 
minhas plaquetas estavam muito 
baixas”, recorda.

Na terça, 19/04, após receber 
soro e medicamentos na UPA, Ro-
seli foi para casa. Mesmo assim, as 
dores não diminuíram. “É algo hor-
rível. Eu também tive COVID e não 
fiquei tão mal quanto fiquei nesses 
últimos dias”, compara. Na segun-
da, 25/04, a moradora voltou ao 
trabalho, mas ainda relata fraqueza 
e dores pelo corpo.

Diante dos dias difíceis, Roseli 
deixa o alerta: “deem atenção, por-
que a dengue não é brincadeira. É 
uma doença que também mata. As 
pessoas precisam voltar a dar aten-
ção para aquele vasinho de plantas, 
para aquele pneu parado e aquela 
caixa d’água destampada. Hoje fui 
eu, mas amanhã pode ser você, e 
tudo por conta do desleixo da po-
pulação”, lamenta.

Em sua casa, no bairro Pro-
gresso, Roseli conta que não foram 
encontrados focos do mosquito. 
“Mas no vizinho encontraram. A 
caixa d’água dele foi limpa, mas não 
adianta apenas uma pessoa fazer a 
sua parte”, ressalta.

SOBRE A TESTAGEM
Conforme a secretária de Saú-

de Tatiane Fiorio, todos os pacien-
tes com suspeita de dengue passam 
por coleta de hemograma, “um dos 
exames que serve como base” para 
identificação da doença – como foi 
o caso de Roseli Wirlem Almeida. 
A notificação da suspeita é encami-
nhada para a vigilância epidemioló-
gica, que faz a coleta específica da 
dengue para encaminhamento ao 
Lacen.

Arquivo pessoal

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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Após acordo com MP, recurso de mais de 
R$ 300 mil não será destinado à Fundaparque

Polêmica 

Ministério Público 
apontou ilegalidades 
na lei que autorizava 
o repasse de recurso 
público municipal 
à fundação que 
administra o parque 
de eventos. Por conta 
disso, a Câmara de 
Vereadores de Bento 
Gonçalves teve que 
votar a revogação a 
pedido do Executivo 
municipal. 

Raquel Konrad
Foi revogada na sessão da Câ-

mara de Vereadores desta segun-
da-feira, 25/04, a Lei Municipal 
n° 6.728/2021, que autorizava o 
município de Bento Gonçalves a 
repassar o valor de R$ 312.678,33 
referente à locação de espaços no 
Parque de Eventos. Os pavilhões E 
e F foram utilizados pela municipa-
lidade para a vacinação da popula-
ção contra a Covid-19 em 2021. Os 
valores, no entanto, foram contes-
tados pelo Ministério Público.

Em 30 de setembro de 2021, 
foi ajuizada Ação Civil Pública pelo 
Ministério Público (MP) em desfa-
vor do município, com o objetivo 
de proibir que a prefeitura efeti-
vasse repasses de valores à Funda-

parque e em qualquer outra norma 
futura similar ou equivalente a ela, 
limitando ao Executivo efetuar 
eventuais repasses de verbas pú-
blicas somente ao custeio das des-
pesas referente aos dias em que o 
município tenha efetivamente uti-
lizado os espaços e instalações. Em 
audiência judicial de conciliação, 
realizada no dia 25 de janeiro de 
2022, a prefeitura e o MP entraram 
em acordo e restou ao município 
encaminhar o projeto à Câmara 
revogando a lei que destinaria o re-
passe. A prefeitura deve arcar com 
as despesas de água, energia elétri-
ca, ar-condicionado e limpeza, cor-
respondente aos dias que o parque 
foi utilizado para as imunizações.

Durante a sessão desta segun-
da-feira, o vereador Rafael Fantin, 
o Dentinho (PSD), que na época da 
aprovação do projeto pediu vistas, 
tendo sua solicitação rejeitada, 
lembrou que ele tentou alertar 
quanto às ilegalidades que consta-
vam no projeto e afirmou que teve 
vereador que “patrolou” o projeto 
na casa, sem a discussão necessá-
ria. “A gente sabia da necessidade 
que o parque tinha em receber 
esse auxílio, principalmente por 
conta de tantos eventos cancela-
dos. Mas existiam formas legais de 
repassar esses recursos, que inclu-
sive foi sugerida por este vereador, 
como pagamento de água, luz, e 
não como veio naquele momento, 
como forma indenizatória. Agora 
o Ministério Público impediu esse 

repasse por conta de que não é 
possível pagar valores de forma 
indenizatória para um bem que 
pertence ao município”, lembrou 
Dentinho. 

“Quem é o MP para 
ditar o que tem 
que ser tramitado 
nesta casa?”

Já Anderson Zanella (PP) disse 
que a revogação é um retrocesso e 
que os vereadores deveriam “estar 
envergonhados em votar essa ma-
téria”. “Primeiro que Ministério Pú-
blico não julga ninguém e ele não 
impediu nada. Ele sugeriu. Quem 
é o Ministério Público para ditar 
o que tem que ser tramitado nesta 
Casa e dizer o que o prefeito tem 
que fazer ou não? Ele pode sugerir 
o que pode ser feito, mas não pode 
impedir”, defendeu e ainda compa-
rou o MP local com o Supremo Tri-
bunal Federal (STF), que, segundo 
ele, “diz o que o presidente pode ou 
não fazer”.

Para Zanella, a revogação é 

uma inversão de valores. “Dois 
anos pandêmicos, onde o setor de 
eventos foi totalmente atingido 
e o parque de eventos, que é sim 
um patrimônio público, gerido 
por uma fundação, não pode rece-
ber recursos da municipalidade? 
A prefeitura não pode investir no 
local que cresceu com o duro suor 
da nossa gente?”, questionou. “Nós 
não estávamos passando dinheiro 
para a iniciativa privada e sim para 
uma fundação que gera patrimônio 
público. Se eu tiver que patrolar 
para ajudar no desenvolvimento 
de Bento Gonçalves eu patrolo. Eu 
patrolo para o bem, eu construo, eu 
progrido. Que bom poder patrolar 
desta forma”, provocou, em respos-
ta a Dentinho. 

Já José Gava (PDT) lembrou 
que a Fundaparque só é o que é 
por conta do trabalho de empre-
sários que assumiram a gestão e 
ainda disse estar “constrangido em 
votar a revogação”. “Se gasta tan-
tos recursos em outras coisas e se 
deixa de investir em um local que 
deu certo. Uma vez o parque era 
gerido pela prefeitura, tinha seis 

funcionários e vocês não imaginam 
quanto de despesa o parque dava. 
Depois que a fundação assumiu fo-
ram construídos pavilhões e reali-
zados muitos investimentos. Agora 
parece que o que estamos fazendo, 
de ajudar o parque, depois de dois 
anos de pandemia sem eventos e 
feiras, é errado. O parque é da co-
munidade e aquelas pessoas estão 
lá de forma voluntária”, destacou o 
vereador.

Agostinho Petroli (MDB) lem-
brou que, na época da aprovação, 
o projeto era “moralmente corre-
to, porém era ilegal” e questionou 
o posicionamento de Zanella ao 
contestar o Ministério Público. “Eu 
fico chateado em ver o colega de-
fendendo que essa Casa Legislativa 
é superior ao Ministério Público. 
Quando a gente queria abrir uma 
CPI aqui, o mesmo dizia que o MP 
faz tudo, que estava trabalhando e 
ia averiguar a situação do desma-
tamento e agora o vereador está 
desconsiderando um parecer emi-
tido pelo MP em outro assunto?”, 
provocou. 

Thiago Fabris (PP) apontou 
que a Fundaparque é uma entidade 
sem fins lucrativos e que gere um 
bem do município e defendeu que 
o os recursos deveriam ser repas-
sados em sua totalidade. 

Apesar das manifestações, a 
revogação dos projetos foi aprova-
da por maioria de votos – votaram 
contra Zanella, Gava e Ivar Castag-
netti (PDT). 

Em Bento

Foi publicado em edição suple-
mentar do Diário Oficial de Bento 
Gonçalves de terça-feira, 26/04, 
a suspensão do concurso público 
para o cargo de odontólogo. Isso 
porque, o Conselho Regional de 
Odontologia entrou com uma ação 
na Justiça questionando o salário 
que seria pago aos profissionais. O 
conselho alegou que a remunera-
ção estabelecida para odontólogo 
não observava o piso estabeleci-
do na Lei 3.999/61, uma vez que 
o edital prevê o montante de R$ 
3.576,30 para uma jornada laboral 
de 20 horas semanais, enquanto 
que o piso salarial do cirurgião-
-dentista atualmente alcança o va-
lor nominal de R$ 4.963,50 para 20 
horas de trabalho semanais.

Em seu despacho, a juíza Ma-
ria Isabel Pezzi Klein entendeu que 
prevalece o entendimento que é 
“obrigatória a observância do piso 
salarial da categoria profissional 
e do limite máximo da jornada de 
trabalho estabelecido por lei fede-
ral, mesmo que se trate de cargo 
público” e que “a Administração 
Pública Municipal está adstrita ao 
cumprimento da lei, não lhe sendo 
possível remunerar uma categoria 
profissional em dissonância ao que 
preceitua a legislação correlata vi-
gente”, pontuou.

O cancelamento do concurso 
para o cargo, frustrou quem tinha 
expectativa de concorrer a vaga. 

Justiça suspende 
concurso 
público para 
odontólogo
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Acusado de matar menino 
Fellipe em 2020 em Bento 
vai a Júri Popular

Justiça

Homem de 23 anos 
invadiu apartamento 
onde criança 
residia, no bairro 
Ouro Verde, com o 
intuito de matar o 
pai por desavenças 
envolvendo facções 
rivais do município, 
mas acabou tirando 
a vida do menino de 
apenas seis anos

Eduarda Bucco
O julgamento de um crime 

brutal cometido contra um menino 
de apenas seis anos em 2020 em 
Bento Gonçalves foi realizado na 
quinta-feira, 28/04. O acusado de 
matar o pequeno Fellipe Martins 
Garcia foi a Júri Popular na comar-
ca do município. Até o fechamento 
desta edição, o Júri não havia en-
cerrado.  Ele foi julgado por ho-
micídio qualificado e tentativa de 
homicídio, por também ter atirado 
contra o pai de Fellipe, Leonardo de 
Oliveira Garcia, de 30 anos.

O crime aconteceu em março 
de 2020, em um apartamento no 

residencial Novo Futuro, bairro 
Ouro Verde. Durante a madruga-
da, o acusado Lucas Câmara Gou-
lart, de 23 anos, juntamente com 
outros três comparsas, invadiu o 
apartamento da família, na posse 
de armas de fogo. Leonardo, a com-
panheira Giovana e o filho Fellipe 
estavam dormindo, quando foram 
surpreendidos pelo arrombamen-
to por meio de chutes na porta do 
apartamento.

O réu Lucas teria entrado na 
residência juntamente com um 
comparsa não identificado, en-
quanto outros dois indivíduos 
teriam permanecido ao lado de 
fora. Primeiramente, os criminosos 
tentaram matar o pai Leonardo, 
desferindo-lhe disparos de arma de 
fogo. Depois, os disparos também 
acabaram atingindo o filho da víti-
ma, que chegou a ser encaminhado 

para atendimento médico junto ao 
pai, mas não resistiu aos ferimen-
tos. Após o crime, os indivíduos fu-
giram do local.

A motivação, conforme consta 
no processo judicial, teria sido rela-
cionada a desavenças entre facções 
locais. O acusado seria pertencente 
ao grupo “Os Abertos”, enquanto a 
vítima seria da facção “Os Manos”.

O réu segue preso na Peniten-
ciária Modulada Estadual de Osó-
rio. Ele é natural de Capão da Ca-
noa e residia em Balneário Pinhal.

Em relação aos demais acusa-
dos identificados, um deles ainda 
não teria sido localizado e o outro 
também estaria recolhido na peni-
tenciária de Osório. Entretanto, ele 
não será julgado por “insuficiência 
de provas da autoria”, conforme ex-
plica a juíza Fernanda Ghiringhelli 
de Azevedo.

Eduarda Bucco/arquivo

Eduarda Bucco
Milhares de atletas surdos, vin-

dos de 79 países, estarão reunidos 
de 1º a 15 de maio em Caxias do Sul 
para a 24ª edição das Surdolimpía-
das de Verão. O evento, que estava 
suspenso por conta da pandemia 
da COVID-19, será realizado em di-
versos pontos de Caxias e da cidade 
vizinha, Farroupilha, contando com 
199 atletas brasileiros, sendo 44 do 
Rio Grande do Sul. Essa será a pri-
meira vez das surdolimpíadas na 
América Latina.

No total, serão 20 modalida-
des olímpicas masculinas e 18 fe-
mininas. O futebol será o primeiro 
esporte a iniciar as disputas, an-
tes mesmo da abertura oficial do 
evento, marcada para 1º de maio. 
Dia 30 de abril já terá bola rolando 
nos gramados para que se consiga 
terminar a competição dentro do 
prazo. No dia 1º de maio, além da 
solenidade de abertura, terão se-
quência os jogos da fase classifica-
tória do futebol, que irá até o dia 10 
com jogos diários, com semifinais 
no dia 12 e disputas de bronze e ouro 
nos dias 14 e 15, respectivamente.

No dia 2 de maio, sairão as 

Inédito
Pela primeira vez na América Latina, 
Surdolimpíadas movimentarão a Serra Gaúcha
Evento internacional 
será realizado de 
1ª a 15 de maio 
em Caxias do Sul, 
contando com 44 
surdoatletas gaúchos

primeiras medalhas dos jogos nas 
disputas do Caratê, Ciclismo e Na-
tação. Daí em diante, haverá jogos e 
disputa de medalhas todos os dias, 
havendo, inclusive, disputas simul-
tâneas. Farroupilha será palco de 
algumas modalidades, como Ciclis-
mo, Mountain Bike e Tênis de Mesa. 

O último dia, 15 de maio, fi-
cará reservado para a Maratona, 
que acontecerá pelas ruas centrais 
de Caxias do Sul, e para a dispu-
ta do ouro no futebol masculino e 
feminino, além da solenidade de 
encerramento dos jogos, às 18h. 
Haverá transmissão por streaming 
de todas as modalidades durante as 
surdolimpíadas, com acesso 100% 
gratuito, através do canal Deaflym-
pics TV by XPlay. Também já está 
disponível o aplicativo oficial dos 
jogos, Deaflympics Caxias 2021, 
que concentra todo conteúdo ge-
rado e imagens ao vivo de todos os 
locais de competição. 

Apesar de ocorrer apenas em 
Caxias e Farroupilha, as surdolim-
píadas devem movimentar toda 
a Serra Gaúcha. Conforme os or-
ganizadores do evento, 56 hotéis 
abrigarão os cerca de 4,5 mil atle-
tas confirmados, além dos demais 
participantes das delegações e de 
profissionais da imprensa.

“A 24ª Surdolimpíadas de Ve-
rão é um presente para a região. 
Será um momento de muita visibi-
lidade para os municípios que aco-
lhem as delegações e visitantes. Um 
evento feito a muitas mãos. Com 
certeza é uma grande oportunidade 

para Caxias e região mostrar que o 
turismo esportivo é uma realidade. 
Contamos com a comunidade para 
acolher a todos”, comenta a coorde-
nadora do comitê de hospedagem 
e diretora executiva do Sindicato 
Empresarial de Gastronomia e Ho-
telaria Região Uva e Vinho (SEGH), 
Marcia Ferronato. 

A surdolimpíadas é um evento 

multidesportivo internacional, or-
ganizado pelo Comitê Internacional 
de Esportes para Surdos (ICSD – In-
ternational Committee of Sports for 
the Deaf). Ela ocorre a cada quatro 
anos e teve sua primeira edição em 
Paris, na França, em 1924, sendo 
considerado o evento multidespor-
tivo mais antigo depois dos Jogos 
Olímpicos.

Confira as modalidades, calendário 
e locais de competição: 

Atletismo – de 07 a 14 de maio – Complexo Esportivo SESI 
Maratona – 15 de maio – ruas centrais de Caxias do Sul 
Badminton – 02 a 11 de maio – CIE (centro de iniciação ao 
esporte) 
Basquete – 03 a 14 de maio – SESI e ginásio do Vascão 
Ciclismo – 02 a 08 de maio - Santuário de Caravaggio (Farroupilha) 
Futebol – 30 de abril a 15 de maio – Estádio Centenário e CT 
anexo, Estádio Alfredo Jaconi, CT do Juventude, Fundação 
Marcopolo e Estádio Municipal. 
Golf – 05 a 07 de maio – Golf Club Caxias do Sul 
Handebol – 02 a 14 de maio – UCS 
Judô – 03 a 05 de maio - Recreio da Juventude 
Caratê – 02 a 04 de maio – UCS
Luta livre – 13 e 14 de maio – UCS 
Luta greco-romana – 10 e 11 de maio – UCS 
Mountain bike – 10 de maio – Salto Ventoso (Farroupilha) 
Natação – 02 a 09 de maio – Recreio da Juventude (sede Guarany) 
Orientação – 06 a 14 de maio – áreas urbana e rural de Caxias 
Taekwondo – 06 a 08 de maio - UCS 
Tênis – 02 a 11 de maio – Recreio da Juventude 
Tênis de mesa – 05 a 11 de maio – ginásio mun. de Farroupilha 
Tiro esportivo – 03 a 14 de maio – Clube Caxiense de Caça e Tiro 
Vôlei – 04 a 13 de maio – Fundação Marcopolo 
Vôlei de praia – 03 a 13 de maio - UCS

Pela primeira vez a modali-
dade de Tiro Esportivo terá uma 
representante feminina e gaúcha. 
Mariana Cassina, de Caxias, estará 
representando o país na categoria 
Pistola de Ar, acompanhada pelo 
técnico Vladimir da Silveira. 

E a preparação tem sido um 
desafio e tanto para ambos. Essa 
será a primeira competição olím-
pica da atleta caxiense, que vem 
praticando tiro de defesa desde 
os 12 anos. Incentivada pelo pai, 
que possui uma loja de armas em 
Caxias, Mariana vinha praticando 
e competindo na modalidade de 
Tiro de Defesa há algum tempo, 
mas decidiu se desafiar ao surgir a 
oportunidade de sua participação 
no evento olímpico. Conforme o 
treinador, que é instrutor de tiro e 
atleta pela Confederação Brasileira 
de Tiro desde 2000, a modalidade 
de Pistola de Ar exige técnica espe-
cífica, concentração e foco. 

Além de ser uma proposta 
diferente daquela que Mariana es-
tava acostumada, a atleta e o trei-
nador precisaram se adaptar com a  
distância. Morando em São Paulo, 
Vladimir precisou elaborar um 
planejamento minucioso e diário, 
a fim de que Mariana aprendesse 
os fundamentos da modalidade. 
“Depois fui juntando os funda-
mentos nos treinos, à medida que 

Tiro esportivo terá atleta de Caxias 

ela ia progredindo. Fiz filmagens e 
fotos de como ela poderia treinar 
em casa, mesmo sem dar nenhum 
tiro e só fazendo o gestual espor-
tivo. Ela mesclou treinos em casa 
com treinos no estande, improvisa-
do na loja de armas do pai”, conta 
o treinador. “Seis meses é muito 
pouco tempo para formar um atleta 
de alto nível, mas para minha sur-
presa, já na segunda etapa on-line, 
que aconteceu na cidade de Gari-
baldi em março, prova oficial da 
Confederação Brasileira, ela fez um 
resultado bem expressivo, ficando 
na primeira colocação na categoria 
iniciante”, complementa Vladimir. 

A atleta e o treinador se en-
contraram presencialmente ape-
nas uma vez, no Rio de Janeiro. 
Mariana viajou para acompanhar 
o treinamento da equipe brasileira 
de tiro e também treinar junto com 
Vladimir. “Nessa fase ela teve con-
tato com outros atletas e vivenciou 
um treinamento em equipe”, conta. 
Apesar de ter sido uma experiên-
cia proveitosa, outros encontros 
presenciais não puderam ser con-
cretizados por questões financei-
ras. “Tudo é muito novo no Brasil 
quando se fala em surdolimpíadas. 
Faltam patrocínios e faltam atletas. 
Mas temos certeza que a Mariana 
está no caminho certo e dará o seu 
melhor”, declara. 
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Então, estando tudo on-line faci-
litou e muito a formação continuada e 
construção de novas trajetórias profis-
sionais. Vivemos um período de intensas 
experiências, nos termos que aborda 
Jorge Larrosa (2017,p.18), de que a ex-
periência “é o que nos passa, o que nos 
acontece, o que nos toca”.

A pandemia nos colocou frente a 
uma perspectiva desconhecida da vida, a 
um problema não simulado, num contex-
to em que a própria prática resultaria nas 
teorias que ainda estamos por escrever.

Foi nesse contexto que a imprevisi-
bilidade da vida nos apresentou um pro-
blema real: a necessidade de virtualizar 
as aulas, de repensar estratégias de en-
sino, de lidar com as dificuldades de nos-
sos alunos no acesso diário às aulas, de 
intervir ativamente mesmo que distante, 
de modo muito próximo ao estudante.

O ensino remoto foi criando for-
ma no fazer cotidiano dos docentes, os 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
deixaram de ser exclusividade da tradi-
cional Educação a Distância e passaram 
a promover a interação entre os atores 
pedagógicos, numa dinâmica educativa 
cada vez mais interacionista, na qual a 
construção do conhecimento mediado 
pelas tecnologias ganhou sentido e nor-
teou o desenvolvimento de competências 
e habilidades a partir do protagonismo 
discente e docente.

Entretanto, muitos ainda desejam 
um “retorno”, querem as coisas como es-
tavam lá em 2019. Lembremos o que des-
tacou Albert Einsten: “Uma mente que se 
expande jamais voltará ao estado origi-
nal”.  As vivências dos professores e dos 
estudantes promoveram um salto quali-
tativo no protagonismo educacional.

Com base nessas vivências, as dis-

Muitas foram as perdas geradas 
pelas medidas restritivas que a pan-
demia da Covid-19 impôs a todos nós, 
porém pouco se comenta sobre os be-
nefícios que ela provocou nas pessoas 
e nas organizações sejam elas coope-
rativas, públicas ou privadas.

Sem hipocrisia, todos nós somos 
conhecedores dos malefícios e bene-
fícios que a contingência sofrida pelo 
“fique em casa” provocou nos mais 
diferentes aspectos do cotidiano. Co-
migo não foi diferente. Aprender a ge-
renciar o tempo (o trabalho entrou na 
minha casa e, no meu caso, o compu-
tador estava sempre ali… chamando), 
mediar as urgências do outro (colega 
de trabalho) considerando os múlti-
plos aspectos psicológicos envolvidos 
no momento; os estudantes buscando 
as aprendizagens de diferentes for-
mas (o que para muitos já era rotina 
– complementar as aulas presenciais 
com a busca por materiais de fácil 
compreensão, pesquisas frequentes, 
atividades pelo grupo WhatsApp da 
turma, algumas até “clandestinas”), 
incorporar a curadoria de materiais 
para promover no estudante que não 
tinha amplo acesso tecnológico a ma-
nutenção dos processos educativos. 
Poderia ficar aqui citando inúmeros 
momentos desafiadores. Também 
tivemos ganhos no cuidado com a 
saúde, na manutenção do emprego, 
na facilidade de participação em con-
gressos, seminários, simpósios e cur-
sos gratuitos que em outros tempos 
não teríamos condições, ou por conta 
do alto custo gerado pelo desloca-
mento, hospedagem, inscrição nos 
eventos,.. ou em virtude da liberação 
das horas de trabalho.

Docência em 
Transformação Coordenadora dos polos EAD da UCS e 

docente do curso de Pedagogia da UCS 
Bento Gonçalves

cussões contemporâneas estão rela-
cionadas à fluidez do ensino, numa 
sincronia que mescla momentos de 
aprendizagens presenciais (off line) e 
digitais (on-line).

José Moran deixa claro que “A 
educação sempre foi misturada, hí-
brida. Sempre combinou com vários 
espaços, tempos, atividades, metodo-
logias, públicos. Este processo, agora, 
com a mobilidade e a conectividade, é 
muito mais perceptível, amplo e pro-
fundo: é um ecossistema mais aberto e 
criativo. Podemos ensinar e aprender 
de inúmeras formas, em todo os mo-
mentos, em múltiplos espaços” (MO-
RAN, 2015-p.27).

A flexibilização de tempos e es-
paços privilegia o ritmo de aprendiza-
gem do estudante, o que torna o hibri-
dismo uma importante estratégia que 
não pode ser ignorada, que se soma 
aos processos de aprendizagens cus-
tomizadas e pensadas no aluno, do es-
tímulo ao protagonismo, à ampliação 
do uso de métodos inovadores como 
gamificação, apps, trilhas de aprendi-
zagens e pílulas do conhecimento que, 
sincronizadas com o uso de metodolo-
gias ativas, viabilizam o engajamento 
discente.

A UCS, com o curso Design de 
Aprendizagem para o Ensino Remo-
to e Híbrido, promoveu nos dias 21 e 
22 de abril, essas e outras discussões, 
além de fornecer subsídios para a 
construção de trilhas de aprendiza-
gens, utilizando os recursos educacio-
nais dos diferentes ambientes virtuais 
na interface com o ensino presencial. 
Contou com a presença de estudantes 
de licenciatura, docentes do Rio Gran-
de do Sul e Rio de Janeiro.

Profª. Claudia 
Mara Sganzerla
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Neste sábado

Kelvin Alves lança 
“Raiz do Infinito”, 
segundo álbum da 
carreira solo
Novo trabalho será apresentado no Teia Cultural, em Bento 
Gonçalves, a partir das 18h, com entrada gratuita

Raquel Konrad
O músico Kelvin Alves, vol-

ta à cena com um novo traba-
lho autoral cheio de inspiração: 
“Raiz do Infinito”, álbum com 11 
canções inéditas, que será lança-
do neste sábado, 30/04, na Teia 
Cultural, em Bento Gonçalves a 
partir das 18h.

O artista, que já brilhou com 
outros dois trabalhos anteriores 
– “Tão longe do começo”, de 2018, 

e “Trebbiano”, de 2019 e, agora  
com o terceiro álbum gravado, 
sendo o segundo de sua carreira 
solo – neste novo álbum, além de 
manter a predominância no rock, 
transita também pelo blues, MPB, 
samba e Pop. “Na minha opinião, 
a arte precisa ser verdadeira, não 
posso criar ou cantar algo que 
eu não viva ou não tenha vivido. 
Nesse álbum, mesmo tendo res-
gatado músicas que escrevi há 

muito tempo, juntamente com 
algumas músicas novas, consegui 
criar um conceito no qual todas 
elas se complementam de alguma 
forma, passando por temas como: 
dramas atuais da sociedade, es-
piritualidade, autoconhecimento, 
filosofia, relações humanas, dores 
e alegrias”, comenta.

Para dar vida ao Raiz do In-
finito, Kelvin Alves, que faz voz, 
guitarra e violão, contou com 

a participação de Alison Seben 
(bateria e percussão), Jean Paul 
Deitos (piano e teclados), Gabriel 
Ambrosi (baixo) e Ernani Savaris 
(produção musical). O álbum con-
ta ainda com participações espe-
ciais de Leandro Perin (orques-
tração, violinos e cellos), Luciana 
Ferreira (back vocal), Fernanda 
Zucolotto (back vocal), Kissa Bra-
ga (back vocal), Carlos Zanella 
(guitarra) e Guilherme Lorenzini 

(harmônica). A ilustração do CD 
é de Douglas Garcia Dias.

Para Kelvin, o novo trabalho 
mostra a evolução da sua carreira 
artística. “Quando vi o resultado 
final deste álbum, ficou claro o 
aumento de maturidade em vá-
rios aspectos, tanto musicais, téc-
nicos, poéticos e na produção. O 
novo trabalho é a coroa da minha 
criação até o momento”, garante 
o artista.

SERVIÇO
O quê: lançamento do se-
gundo álbum de Kelvin Al-
ves, “Raiz do Infinito”

Quando: 30 de abril

Horário: 18h

Onde: Teia Cultural – rua 
São Paulo, 68, bairro Cen-
tro

Entrada: gratuita

Patrocínio: Fundo Muni-
cipal de Cultura de Bento 
Gonçalves

Redes sociais (Insta, Face 
e Youtube): Kelvin Alves 
Oficial

Zeto Teloken
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3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves
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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 3451 7773 | 3055 7774
www.casttini.com.br

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

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

VALOR
A PARTIR DE 
R$223 MIL

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br

VENDO terrenos industriais, localizados 
no bairro Barracão, com toda 
infraestrutura, metragem total a partir de 
1.540m², com frente a partir de 20,00 
metros. Contato (54) 99981 3000 ou 98404 
5302. 

VENDOVENDO terrenos no condomínio 
Residencial Villaggio Toscana, no bairro 
Barracão, em localização privilegiada, 
lotes individuais, todo cercado e com 
infraestrutura. Valor a partir de R$ 
135.000. Desconto especial para 
pagamento à vista. Contato (54) 99981 
3000 ou 98404 5302.3000 ou 98404 5302.

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

VENDO apartamento, no edifício Resedá, 
no bairro Maria Goretti, com 1 dormitório, 
sala/cozinha, área de serviço, banheiro, 
boxe de garagem, área total de 55,674m², 
área privativa de 41,872m², prédio de 
esquina. Valor R$ 160.000. Contato (54) 
98404 5302 ou 99981 3000.

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 

0KM
2019
2015
2013
2015
2020
0KM0KM
2022
2020
2021
2021
2022
2021

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
L200 TRITON SAVANA 4x4 DIESEL L200 TRITON SAVANA 4x4 DIESEL 
PULSE 1.3 DRIVE AUTOMÁTICO
SAVEIRO 1.6 CS TRENDLINE
S10 HIGH COUNTRY CD 2.8 DIESEL
STRADA CD 1.3 VOLCANO
STRADA CD 1.3 FREEDOM
TRACKER 1.2 PREMIER 

PRATA
BRANCA
BRANCA
PRATA
BRANCA
VERMELHA
BRANCABRANCA
BRANCO
VERMELHA
BRANCA
BRANCA
PRATA
PRETA

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

USADO
NOVA
NOVO
NOVO
NOVA
USADA

2014
2015
2013
2019
2018
2021

NOVONOVO


NOVO
2019

NOVO
NOVO
2014
20102010
2017

AGRALE 5075 4x4
AGRALE 4233 4x4
AGRALE 4230 4x4
ANTONIO CARRARO MAJOR 5800
ANTONIO CARRARO TIGRONE  50CV
LS 65 CV CABINADO NOVO
MASSEY FERGUSON 4707 NOVOMASSEY FERGUSON 4707 NOVO
MASSEY FERGUSON 35 X
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 HORASYANMAR 1055 4x4 3.200 HORAS
MICROTRATOR YANMAR 12
CV COM ENXADA ROTATIVA 

PRATA
VERMELHO
VERMELHO
950 HORAS
1.200 HORAS
AZUL
VERMELHOVERMELHO

AZUL
AMARELO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHOVERMELHO
BRANCO
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CARBONERA
Mercado

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

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

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

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

Bento Gonçalves

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

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO  BRASILEIRO

6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
BATALHÃO PRESIDENTE GEISEL

AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL Nr 01/2019-FUSEX do 6º B COM

1.1. De acordo com o que prescreve o §4º, Inc IV, do Art 21, da Lei 8.666/93, esta Unidade 
Gestora torna público para conhecimento e esclarecimento dos interessados alterações do 
Edital Nr 01/2019, publicado na edição de 2 de fevereiro de 2021, sexta-feira, objetivando 
o credenciamento de Organizações Civis de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde 
Autônomos (PSA), com vistas a efetuar, de forma complementar, o atendimento 
médico-hospitalar aos beneficiários do Sistema de Atendimento Médico aos Militares do 
Exército e seus Dependentes – SAMMED, do Fundo de Saúde do Exército – (FUSEx), do 
FundoFundo de Saúde da Marinha - (FUSMA), do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSAer), 
da Prestação de Assistência à Saúde Suplementar dos Serviços Civis do Exército – 
(PASS), e de EX-COMBATENTES (SAM Ex-Cmb).
2. Os interessados deverão acessar o site do 6º Batalhão de Comunicações 
(www.6bcom.eb.mil.br) no menu “Serviços – Credenciamentos” ou contatar a Seção de 
Aquisições e Contratos, pelo correio eletrônico salc@6bcom.eb.mil.br, pelo telefone (54) 
3452-1633, ramal 5263, para receber as informações e todas as condições necessárias para 
a realização do credenciamento. 

Bento Gonçalves, RS, 29 de abril de 2022.

DANIEL MICHEL NAJM LOMBELO – Ten.-Cel.
Ordenador de Despesas do 6º Batalhão de ComunicaçõesOrdenador de Despesas do 6º Batalhão de Comunicações

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA
CONHECIMENTO E INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS.
DATAS:DATAS: 1º LEILÃO em 11/05/2022 a partir das 10h, somente pela avaliação. Não 
havendo licitantes, o (s) mesmo (s) seguirá (ão) para 2º LEILÃO aprazado para 

25/05/2022 às 10h, pelo valor mínimo de 50% (cinquenta por cento) da avaliação. LOCAL: plataforma 
digital www.zaccariasleiloes.com.br. VOLNEI ZACCARIAS, LEILOEIRO OFICIAL, matrícula 151/99, 
devidamente autorizado pelo Exmo. (a) Sr. (a) Dr. (a) Juiz (a) da 2ª Vara Cível da Comarca de Bento 
Gonçalves – RS, Dr. Dr. Paulo Meneghetti, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 
2º Leilão virem ou dele tiverem conhecimento, que foi designada a venda do(s) bem(ns) móvel(eis) 
penhorado(s) no Processo n° 5007916-28.2020.8.21.0005 que RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. move 
contra VOLNEI CASAGRANDE e Outros, nos termos do artigo 882 e seguintes, do Código de Processo 
Civil,Civil, conforme abaixo descritos: BEM:  Imóvel –  A Nua Propriedade da Área de 1.426m² (mil 
quatrocentos e vinte e seis metros quadrados), com uma casa de moradia de madeira, coberta de telhas de 
barro, parte do lote nº 64, da Linha Palmeiro, confinando: Norte, na extensão de 16,00m, com a Estrada da 
Linha Palmeiro; Sul, na mesma extensão com terras de Aurino Merlin; Leste, na extensão de 95,00m, com 
terras de Aurino Merlin; Oeste, na mesma extensão. Conforme auto de avaliação existe uma edificação de 
dois pisos sobre o terreno. Matriculado sob nº 34.853 do R. I.  da Comarca de B. Gonçalves RS. Avaliação 
R$R$ 2.650.000,00 (dois milhões e seiscentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo para venda em segundo 
leilão é de R$ 1.325.000,00. ÔNUS: R.3 e Av.2 Servidão de Passagem; Av. 3 Servidão de Passagem; Av. 4 
– Usufruto Vitalício; Av. 5 – Existência de ação Processo 005/1.10.0006517-7 2ª Vara Cível Bento 
Gonçalves RS; R. 10 – Hipoteca Credora MN Painéis Ltda. ME; Av. 12 – Averbação de Existência de Ação 
decorrente do processo nº 005/1.17.0004919-0 da 1ª Vara Cível desta comarca. CADASTRO: Os 
interessados em ofertar lances deverão se cadastrar previamente no site do Leiloeiro, aceitar os termos e 
condições informados e encaminhar cópias dos seguintes documentos: I – Pessoa Física: RG, CPF e 
comprovantecomprovante de endereço (certidão de casamento se casado for); II – Pessoa Jurídica: Contrato Social, 
comprovante de endereço, documentos pessoais do sócio (RG e CPF) ou procuração com firma reconhecida 
da assinatura, ficando o cadastro sujeito à conferência de identidade em banco de dados oficiais. DOS 
LANCES: o sistema estará disponível para recepção de lances com, no mínimo, 5 (cinco) dias de 
antecedência da data marcada para o 1º leilão (art. 11, da Resolução 236/2016 do CNJ). Os lances ofertados 
são irrevogáveis e irretratáveis. O usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo 
queque os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. Dos Lances: Sobrevindo lance 
nos 3 (três) minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial exclusivamente eletrônica, o horário 
de fechamento do pregão será prorrogado em 3 (três) minutos para que todos os usuários interessados 
tenham oportunidade de ofertar novos lances. A publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. Demais 
informações com o Leiloeiro Oficial Volnei Zaccarias, Matrícula 151/99, através do site: 
www.zaccariasleiloes.com.br, telefone: 54 – 3441-1902 – 54 99612-1051.

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITALEDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 
- Objeto: contratação de empresa especializada 
para executar serviços de solda de oxigênio, solda 
elétrica eletrodo, solda de fundição e solda MIG 
para as Secretarias Municipais de Santa 
Tereza/RS. Data de abertura: 12/05/2022, às 9h.

EDITALEDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 015/2022 – 
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
pavimentação asfáltica da estrada municipal da 
Linha Graciema Alta (Programa Avançar no 
Turismo) na extensão de 1,255km no Município de 
Santa Tereza/RS Data de abertura: 17/05/2022, às 
9h. 

Santa Tereza/RS, 29 de abril de 2022. Santa Tereza/RS, 29 de abril de 2022. 
Gisele Caumo

Prefeita Municipal

EDITAL Nº 015/2022

ConvocaConvoca concursada para assumir cargo público 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 a concursada: PÂMELA SUELEN 
GENTILINI, aprovada no Concurso Público n° 
01/2017, homologado pelo Edital nº 05/2018, de 
26.04.2018,26.04.2018, prorrogado pelo Edital nº 004/2020 de 
23.04.2020, e pelo Edital nº 014/2022, de 
27.04.2022, para que tome posse no cargo de 
Professor de Educação Infantil, conforme 
classificação: 9º lugar, 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. Jurídico Único. 

Monte Belo do Sul, 28 de abril de 2022.
ADENIR JOSÉ DALLÉ

Prefeito Municipal

CHAMADA PÚBLICA 01/2022
Objeto:Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural conforme Lei n.º 11.947/2009 de 16/06/2009 
e resoluções do FNDE n.º 06 de 08/05/2020. 
Data-limite para recebimento da documentação 
para habilitação e Projeto de venda: 20.05.2022, até 
as 9h. Edital e anexos no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ 

Monte Belo do Sul, 28 de abril de 2022.
Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

EDITAL Nº 014/2022 

OO Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul, Sr. 
ADENIR JOSÉ DALLÉ, no uso de suas atribuições 
legais, prorroga o prazo de vencimento do 
Concurso Público nº 01/2017, homologado pelo 
Edital nº 05/2018, de 26/04/2018, (homologação de 
resultado do concurso público - cargos de 
professor) e prorrogado pelo Edital nº 04/2020, de 
23.04.2020,23.04.2020, pelo período de 583 (quinhentos e 
oitenta e três) dias, até a data de 30.11.2023, em 
conformidade com o disposto no art. nº 10 da Lei 
Complementar nº 173/2020. 

Monte Belo do Sul, 27 de abril de 2022. 
ADENIR JOSÉ DALLÉ

Prefeito Municipal
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Em noite marcada por uma grande festa, no último sá-
bado, 23/04, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, 
a corte da 17ª Fenavinho foi eleita: Laís Dupont, repre-
sentante do Segh Uva e Vinho, foi coroada Imperatriz do 
Vinho, e Raiane Conci (representante do Vale do Burati) e 
Letícia Beliski (representante da a ONG Patas e Focinhos) 
as Damas de Honra. As três foram as que registraram as 
maiores pontuações na avaliação técnica dos jurados Ali-
ne Gregio, Barbara Bortolini, Claudia Remus, João Pulita, 
Juju Massena, Lizandra Mazzoccato, Luciana dos Santos 
Ribeiro, Patrícia Binz, Rodrigo Parisotto e Vanessa Souza.

Nova corte Fenavinho Ranking Agas
A noite de segunda-feira, 25/04, foi marcada pela en-
trega do tradicional prêmio Ranking Agas 2021, pro-
movido pela Associação Gaúcha de Supermercados 
(Agas). O encontro reuniu cerca de 600 convidados 
para distinguir os supermercados que mais se desta-
caram na pesquisa anual de desempenho promovida 
pela entidade. Ao todo, foram 40 prêmios – 33 ho-
menagens às empresas, cooperativas e entidades do 
varejo destaques do ano e sete a personalidades, que 
receberam o o novo Troféu Supermercador.

´`

Circulação: semanal, às sextas-feiras 
Endereço: rua 13 de Maio, 877/602 (L’América 
Shopping), bairro São Bento, Bento Gonçalves 
Contato: (54) 3454 1015  
Tiragem: 10.000 exemplares 
Direção: Diogo Zanetti 
Repórteres: Eduarda Bucco e Raquel Konrad
Criação: Júlia Milani
Revisão: Jose Maia Alves

E-mails de contato:    
redacao@serranossa.com.br
comercial@serranossa.com.br
financeiro@serranossa.com.br

Acompanhe on-line:   
www.serranossa.com.br
Facebook: SERRANOSSA
Instagram: jornalserranossa
Twitter: @serranossa
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Garibaldi Gastro
O almoço solidário será o primeiro evento oficial da 6ª 
edição do Garibaldi Gastrô e acontece no dia 17/05, das 
11h30 às 13h30. Os 200 ingressos já estão sendo co-
mercializados a R$ 50 cada e podem ser adquiridos na 
sede da Apeme, com os associados do Garibaldi Gastrô 
e com as voluntárias da Associação Serena. No cardá-
pio, risoto de cogumelos com ratatouille de legumes, 
além de torrone de sobremesa e suco de uva da Vinícola 
Garibaldi (200ml) ou água. Quem comprar o ingresso 
pode retirar o prato na praça Loureiro da Silva e levar 
para casa ou comer no local, onde serão instaladas me-
sas e cadeiras.

O estímulo às atividades turísticas é uma das formas que a Cooperativa 
Vinícola Garibaldi encontra para incentivar as visitações à casa e ao mu-
nicípio onde está estabelecida. Por isso, ela é parceira de iniciativas que 
ecoem esse propósito, patrocinando ações como o “Trajetórias da Serra 
Gaúcha: recortes da cultura e do turismo”, série turística de 14 episó-
dios que começou a ser veiculada pelo YouTube em abril. O programa 
é transmitido no canal “Viajante Maduro”, comandado pela turismóloga 
Ivane Fávero, também responsável pela apresentação do “Trajetórias”. 
Sua série destaca aspectos culturais, hábitos, costumes e tradições de 12 
municípios da Serra – Antônio Prado, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, 
Flores da Cunha, Garibaldi, Monte Belo do Sul, Nova Prata, Pinto Bandei-
ra, Protásio Alves, Santa Tereza, Veranópolis e Vila Flores.

Apoio cultural^
Divulgação
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Vestibular UCS: prova on-line 
todas as segundas e quintas

Aproveite as inúmeras opor-
tunidades de ingressar numa das 
melhores universidades do Brasil 
e reconhecida internacionalmente: 
a UCS. Na UCS você conta com a se-
gurança de integrar uma instituição 
com mais de 50 anos de experiência 
aliada a uma visão moderna, dinâmi-
ca e inovadora de formação profis-
sional e humana.

Com mais de 100 mil pessoas for-
madas, a UCS tem como missão fun-
damental contribuir com a realização 
de propósitos de vida. Seja o protago-
nista da sua história: estude na UCS! 
Provas semanais online todas as seg-
undas e quintas.

Informe-se e inscreva-se em 
www.ucs.br/site/vestibular/ ou 
converse com os analistas da área 
de Relacionamento (Graduação) 
pelos WhatsApp (54) 99626 2771 
e (54) 99919 3141.

Pós em Perícia Criminal 
com inscrições abertas

Com o objetivo de formar 
especialistas na investigação 
dos assuntos relacionados às 
perícias criminais, incorporan-
do atitude científica na prática 
profissional, a UCS Bento pro-
move a pós-graduação em Perí-
cia Criminal.

O curso é destinado aos pro-
fissionais graduados com inten-
ção de se inserir no mercado de 
perícia com formação acadê-
mica nas áreas medicina, bio-
medicina, ciências biológicas, 
odontologia, farmácia e medi-
cina 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.

SEGUNDA LICENCIATURA – MODALIDADE EAD

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

Cursos de Ciências Biológicas, Computação, 
Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Espa-
nhol, Letras Inglês, Letras Português, Letras Libras, 
Matemática, Pedagogia e Química.

Curso: Inteligência Artificial 
(IA) Aplicada ao Direito 

Com o objetivo de oferecer uma visão siste-
matizada concernente na utilização da Inteligência 
Artificial aplicada ao Direito, que concilie multidisci-
plinaridade, sofisticação teórica com preocupações 
práticas, a UCS Bento promove, de 18 a 27 de maio, 
o curso de Inteligência Artificial Aplicada ao Direito.

As aulas, ministradas às quartas, quintas e sex-
tas-feiras, das 19h às 22h, são direcionadas a acadê-
micos e profissionais do Direito. Entre os assuntos 
a serem abordados estão Inteligência Artificial (IA), 
Marco Legal da IA, Ética e desigualdades estruturais 
da IA, IA e o poder público, IA e proteção de dados, 
IA e propriedade intelectual.

As inscrições vão até 12 de maio e as vagas 
são limitadas.  Saiba mais conversando com 
a área de Relações com o Mercado através do 
WhatsApp (54) 99653.3184, ou acesse ucs.br, na 
aba Cursos de Extensão.

Inscrições podem ser fei-
tas através do QR-CODE

Informações, contate a 
área de Relacionamento 
(Graduação) pelo 
WhatsApp 
(54) 99626 2771.

Saiba mais conversando 
com a área de Relações 

com o Mercado 
através do WhatsApp 

(54) 99653 3184, ou 
acesse o QR-CODE:

Mestrado Profissional em 
Engenharia e Ciências Ambientais 

A UCS Bento está com as in-
scrições abertas para o Processo 
Seletivo do Mestrado em Engen-
haria e Ciências Ambientais. Os 
interessados deverão se inscrever 
até 29 de julho.

O Processo Seletivo ocorrerá 
entre 4 e 12 de agosto, seguido 
de divulgação dos resultados pre-
liminares no dia 8 do mesmo mês 
e do resultado final no dia 12. Já 
o período de matrículas ocorrerá 
de 17 a 18 de agosto. 

Mais informações e inscrições, 
no QR-CODE.

A UCS é pra 
VOCÊ que 

aproveita a Nota 
do Enem

Aproveite a sua nota do Enem pra 
entrar na UCS e estar entre os alunos que 
cursam sua graduação numa das univer-
sidades que figuram entre as mais bem 
conceituadas do país.

Ganhe descontos exclusivos nas men-
salidades dos dois primeiros semestres, de 
acordo com o seu desempenho no Enem. 
A promoção é válida para novos alunos, 
mas não  para o Curso de Medicina.

Saiba mais acessando o QR CODE.
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Horóscopo
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Controle a vontade de liderar as situa-
ções. Na relação, seu signo conta com 
facilidade para expressar os desejos. 
Touro – 21/04 a 20/05
Com a confiança em alta, surgem 
ótimas oportunidades profissionais. 
No amor, esbanjará charme e sensua-
lidade. 
Gêmeos – 21/05 a 20/06
Atenção às falsas amizades. No amor, 
seu lado racional se destaca. A tendên-
cia é fugir de relações complicadas. 
Câncer – 21/06 a 21/07
Transformações à vista na carreira 
profissional. No amor, seu desejo de 
estabilidade talvez leve a evitar mu-
danças. 

Leão – 22/07 a 22/08
Chance de fechar alianças e parcerias 
ambiciosas. No relacionamento, você 
tem tudo para esbanjar seu charme.
Virgem – 23/08 a 22/09
Clima de amadurecimento, reflexão 
e tranquilidade. No amor, procure 
controlar mais seu lado exigente na 
relação.
Libra – 23/09 a 22/10
Hora de expandir seus conhecimen-
tos. Na paquera, sensualidade em 
destaque. A dois, buscará honestida-
de e paz.
Escorpião – 23/10 a 21/11 
Momento favorável para se destacar 
no que faz. Para evitar atritos na rela-
ção, controle sua vontade de mandar. 

Receita
Carne de panela
INGREDIENTES
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1 kg de maminha 
- 2 xícaras (chá) de água
- 4 cebolas grandes fatiadas
- 1 xícara de batatas-bolinha
-2 colheres (sopa) salsinha
MODO DE PREPARO
Em uma panela de pressão, 
aqueça o azeite o doure a 
carne de todos os lados.
Acrescente a água. Tampe 
a panela e deixe cozinhar 
por cerca de 45 minutos 
após pegar a pressão. 
Retire a pressão, abra a 
panela cuidadosamente e 
acrescente as cebolas e as 
batatas e deixe cozinhar 
por mais 15 minutos, após 
pegar pressão. Após o tempo 
sugerido de cozimento, 

Charge

Sagitário – 22/11 a 21/12
Atenção redobrada nas finanças. No 
amor, a honestidade em destaque. 
Na paquera, surge alguém descom-
plicado.
Capricórnio – 22/12 a 20/01
Organize as finanças e gaste com 
responsabilidade. Nas relações, não 
exagere no controle. Sensualidade em 
alta. 
Aquário – 21/01 a 19/02
Boa hora para superar ansiedades. Na 
paquera, atração por alguém bom de 
papo. A dois, aposte na criatividade. 
Peixes - 20/02 a 20/03
Bom momento nas finanças. Evite mis-
turar dinheiro e amizade. No relaciona-
mento, aumenta o clima de sedução.

retire a pressão 
novamente, abra a 
panela cuidadosamente 
e verifique se a carne 
está macia, se necessitar 
de mais cozimento, veja 
se é preciso acrescentar 
mais água quente. Sirva 
a maminha fatiada com 
o molho que se forma 
durante o cozimento.

Moveleiro 
SITRACOM fecha acordo coletivo fevereiro/2022

Foram dois meses de muita negociação, nem sempre com resultados 
satisfatórios nas reuniões, mas a comissão negociadora do Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário manteve a 
firmeza e fechou a Convenção Coletiva 2022/2023 para os trabalhadores do 
setor do mobiliário. 
AA presidente Adriana Machado de Assis comenta que no início das 
negociações, em fevereiro deste ano (data base da categoria), considerou 
que os representantes das empresas seriam mais receptivos às propostas da 
classe trabalhista. Adriana de Assis comenta que o crescimento e o 
faturamento das empresas do setor moveleiro foram muito bons nos dois 
últimos anos, inclusive com a indústria liderando a reação da economia, 
aumento nas exportações, se destacando como segmento do varejo com 
maiormaior crescimento, enfim foi uma conjuntura muito positiva. “Por isso 
acreditávamos que os empresários iriam reconhecer a participação dos 
trabalhadores, fundamental para atingir os índices tão comemorados pelo 
setor. Mas o que ouvimos é que as empresas não estão em bom momento 
para dar aumento ou benefícios para os funcionários. O dissídio, 
novamente, foi um embate”. A presidente acrescenta que a entidade 
representa uma classe que gerou, sempre, muitas riquezas para o município e para o setor, por isso a comissão do SITRACOM se 
manteve firme na proposta de valorizar o trabalhador da indústria moveleira.
“Precisamos agradecer os contribuintes e associados do SITRACOM, que sempre acreditaram no nosso trabalho e fortalecem 
nossa luta, pois entendem que a entidade é a única ferramenta que os trabalhadores ainda têm para conseguir avançar nas suas 
conquistas e não perder seus direitos e benefícios” ressalta a presidente.
AA comissão de negociação do SITRACOM contou com a participação da presidente Adriana Machado de Assis, do vice-presidente 
Alexandro Giuriati e dos diretores Ivo Vailatti, Gilmar Buratto, Arcelo Rossine e Valério Marcolin.

PRINCIPAIS CONQUISTAS
Pisos: 
1nicial (60 dias) – R$ 1.620,00 
Intermediário – R$ 1.660,00
Após 180 dias – R$ 1.890,00
(Todos os pisos tiveram um reajuste acima de 11%)

Reajuste de 11% em salários até R$ 2.000,00
 Reajuste de 10,6% em salários superiores a R$ 2.000,00

Mais conquistas:
Abono no mês de agosto – R$ 260,00
Antecipação de 1% em setembro
Diferenças salariais pagas no mês de abril/2022

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
“O BRASIL DE VOLTA PARA OS TRABALHADORES”
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Previsão do tempo

30/04
16º
23º

Sol com muitas 
nuvens durante
o dia e à noite. 

29/04
18º
20º

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

01/05
16º
21º

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

chuva a qualquer hora

Chuvoso 
durante o 

dia e à noite.

Música
Kelvin Alves lança segundo trabalho solo 
da carreira neste sábado

Cultura| 6 

Luta contra o câncer
Aapecan irá inaugurar Casa de Apoio em Bento

Novos sonhos e novos proje-
tos. Assim é na vida e na Aapecan 
não é diferente, principalmente 
considerando sua trajetória de res-
ponsabilidade social. A entidade 
que completa 17 anos de ativida-
des no Rio Grande do Sul em 2022 
vai inaugurar no mês de maio (a 
partir da segunda quinzena) a sua 
11ª Casa de Apoio (Serviço de Aco-
lhimento Provisório), que visa dar 
conforto e amparo para pessoas 
que vêm de outras cidades para 
Bento Gonçalves, a fim de realizar 
tratamento oncológico. No total 
serão 16 acomodações que estarão 
em operação, recebendo tanto usu-
ários quanto seus acompanhantes. 
Além da hospedagem, os ocupantes 
do serviço também terão direito a 
quatro refeições no dia. O espaço 
vai contar, também, com sala de 
convivência, com lugar para grupos 
de apoio, oficinas de artes, espaço 
para palestras e ações da entidade.

Em Bento a Aapecan soma 16 
anos de vida, sempre com diversas 
atividades realizadas, mobilizan-
do a Capital do Vinho em vários 
eventos (Bingo Solidário. Feijoada 
Solidária, Brechós e eventos em 
praças), além de outras ações nos 
demais 42 municípios que fazem 
parte da área de abrangência da 
unidade.

A última grande conquista 

da Aapecan Bento foi em 2018, 
com a instalação do Banco de Pe-
rucas, numa parceria com a Ong 
Fio de Luz, de Belo Horizonte, 
Minas Gerais.

Para a coordenadora da Aa-
pecan Bento, Tatiele Medeiros, a 
ampliação do atendimento da en-
tidade no município é uma grande 
vitória para a associação: “uma 
conquista sem precedentes para 
toda a nossa equipe. Por mais de 
quatro anos estivemos procurando 
um espaço para que pudéssemos 
ampliar o atendimento da associa-
ção. Depois de muito insistirmos na 
busca de um lugar ideal para a ins-
talação da Casa de Apoio, hoje es-
tamos tornando nosso sonho reali-

dade. Todos os espaços estão sendo 
feitos com muito amor e carinho, 
para proporcionar o melhor con-
forto para quem precisa de nossa 
ajuda. Vale salientar aqui também 
toda a atenção que as pessoas vão 
ter da nossa equipe técnica”, ressal-
ta a coordenadora.

Segundo a assistente social 
da Aapecan Bento, Raiama Bales-
tra, o serviço de acolhimento ins-
titucional provisório faz parte da 
proteção social, garantindo “mo-
radia, alimentação e higienização”. 
“O usuário e seus familiares terão 
acompanhamento da equipe téc-
nica diariamente, quando poderão 
ter atendimento individualizado 
com o Serviço Social e Psicologia, 
e também estarão inseridos nas 
atividades da casa: grupos de arte-
sanato, oficinas de culinária, pales-
tras e outras atividades. O principal 
objetivo é garantir a todos usuários 
seus direitos de forma humaniza-
da, comprometendo-se com a qua-
lidade do atendimento prestado”, 
comenta.

A comunidade pode auxiliar 
com a doação de colchões, roupas 
de cama e cadeiras em bom esta-
do, para compor as instalações da 
Casa de Apoio. A inauguração está 
prevista para o dia 12/05. O espaço 
está localizado na rua Avaí, número 
89, bairro Maria Goretti.

Vinicius Mieznikowski
Primeira feirinha de adoção da prefeitura 
de Bento ocorre neste sábado no Centro

Cães e gatos

Serão cerca de 40 
animais disponíveis, 
entre cães e gatos, 
resgatados por 
protetores individuais 
e ONGs do município. 
Alguns deles, como é 
o caso da cachorrinha 
Gilda, esperam há 
anos adoção em um 
canil da região

Eduarda Bucco
Um evento especial realizado 

no sábado, 30/04, irá oficializar 
uma nova fase da prefeitura de 
Bento Gonçalves em relação à cau-
sa animal. Nos últimos meses, uma 
série de reestruturações vêm sendo 
feitas dentro do departamento de 
Bem-estar Animal, da secretaria de 
Saúde, a fim de solucionar o grave 
problema de cães e gatos nas ruas 
ou em situação de maus-tratos em 
Bento. E mais uma importante ação 
será realizada no sábado: a primei-
ra feirinha de adoção promovida 
pelo departamento.

Serão cerca de 40 animais dis-

poníveis, entre cães e gatos, resga-
tados por protetores individuais e 
ONGs do município. Alguns deles, 
como é o caso da cachorrinha Gil-
da, esperam há anos adoção em um 
canil da região. O evento terá início 
às 9h e seguirá até as 14h na Via Del 
Vino, no Centro.

Conforme o secretário-adjunto 
de Saúde, Gilberto Júnior, que coor-
dena as ações da causa animal, to-
dos os pets disponíveis para adoção 
estarão com o esquema vacinal em 
dia. As imunizações serão realiza-
das a partir das clínicas parceiras, 
que hoje realizam as castrações 
gratuitas pelo município. Além 
disso, as clínicas disponibilizarão 
banho, tosa e vermífugos. “Eles es-
tarão com a saúde em dia, apenas 

esperando um novo lar”, comenta.
Durante o evento, também se-

rão divulgadas novas ações volta-
das à causa animal em Bento. Uma 
delas será a entrega do Samu Pet, 
uma espécie de ambulância adap-
tada para atender casos graves en-
volvendo cães e gatos. Ainda, serão 
apresentados os novos veterinários 
que irão compor o quadro de fun-
cionários do departamento.

O evento também reserva a 
divulgação do resultado da gincana 
realizada nas escolas municipais. 
Ao longo de abril, os estudantes 
dos terceiros anos do Ensino Fun-
damental das escolas arrecadaram 
tampinhas, lacres e ração. “Tudo 
será revertido para a causa animal”, 
ressalta Gilberto.

Divulgação


