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Hospitais do RS ameaçam 
interromper atendimentos se IPE 
não revogar tabela de remunerações

Reajuste negativo

Reunião entre o 
governo do Estado, 
Ministério Público 
e os representantes 
dos hospitais está 
agendada para 
sexta-feira, 03/06, 
para resolver novo 
escândalo envolvendo 
plano de saúde

Eduarda Bucco
Mais um capítulo envolven-

do o IPE Saúde e os hospitais do 
Rio Grande do Sul se desenrolou 
na terça-feira, 31/05. Em reu-
nião realizada pela Federação 
das Santas Casas e Hospitais 
Beneficentes, Religiosos e Filan-
trópicos do RS e pela Federação 
dos Hospitais e Estabelecimen-
tos de Serviços de Saúde no RS 
(Fehosul), em Porto Alegre, foi 
acordada a suspensão dos aten-
dimentos não urgentes caso o 
plano de saúde do Estado não 
revogue as três novas tabelas de 
remuneração. Conforme os hos-
pitais, os novos valores apre-
sentados representam queda de 
receita para as instituições de 
saúde. A suspensão dos atendi-

mentos prejudicaria cerca de 1 
milhão de usuários do plano.

O episódio se soma ao es-
cândalo da dívida que vem se 
arrastando há meses junto aos 
hospitais. Somente no Hospital 
Tacchini, em Bento Gonçalves, 
o IPE Saúde acumula um débito 
de R$ 6 milhões, conforme últi-
mo levantamento feito pela ins-
tituição de saúde em maio.

Os hospitais argumentam 
que duas das tabelas que entra-
ram em vigor no dia 26/05 tive-
ram reajustes para mais. Entre-
tanto, aquela que soma o maior 
peso na receita total, que é a dos 
medicamentos, teve redução 
média de 20%. No acumulado 
dos reajustes apresentados pelo 
IPE Saúde, os hospitais sofre-
riam uma queda de receita anu-
al de R$ 60 milhões.

Durante a reunião na terça, 
as instituições de saúde haviam 
acordado dar um prazo de ape-
nas 24 horas para a revogação 
das novas tabelas. Entretanto, 
o Ministério Público solicitou 
um tempo maior para que, na 
sexta-feira, 03/06, possa se reu-
nir com o governador Ranolfo 
Vieira Júnior para discutir a 
questão. As entidades represen-
tantes dos hospitais também es-
tarão presentes. “Após contato 
com o governador por telefone, 
ainda durante a reunião desta 

tarde [terça, 31/05], consegui-
mos dar início a um processo 
de mediação entre as partes, 
cujo objetivo principal do MPRS 
[Ministério Público do RS] é 
impedir essa ruptura nas nego-
ciações, que poderá impactar 
milhares de usuários do IPE”, 
destacou o procurador-geral de 
Justiça, Marcelo Dornelles.

Caso não haja resoluções 
por parte do governo do Estado, 
a partir da próxima segunda-
-feira, 06/06, não serão mais 
realizados atendimentos não 
urgentes e procedimentos eleti-
vos pelo IPE Saúde.

No dia 26/05, o plano anun-
ciou que realizaria um paga-
mento extraordinário de R$ 150 
milhões os hospitais, clínicas e 
laboratórios no dia 31 de maio, 
para reduzir a dívida com pres-
tadores. No mesmo dia, foram 
publicadas as novas tabelas de 
medicamentos, diárias e taxas 
hospitalares no Diário Oficial. 
Na ocasião, o presidente do pla-
no, Bruno Jatene, havia informa-
do que as ações seriam “fruto de 
estudos e reuniões técnicas que 
têm foco na sustentabilidade do 
instituto, a partir, principalmen-
te, do controle das despesas e 
de práticas já adotadas no mer-
cado”. A atualização teria sido 
realizada para ajustar a remu-
neração a valores de mercado.

Vigilância em saúde do Estado monitora 
caso suspeito de varíola do macaco

Alerta

A secretaria estadual da Saú-
de (SES) passou a considerar na 
segunda-feira, 30/05, suspeito da 
varíola do macaco (chamada de 
monkeypox) um caso que estava 
em monitoramento desde sexta-
-feira, 27/05. É um residente de 
Portugal que se encontra em via-
gem a Porto Alegre.

O conceito de caso suspeito 
estabelecido pelo Ministério da 
Saúde passou por uma atualização 
na segunda, 30/05, a partir da qual 
foi possível relacionar esse caso re-
gistrado na capital. O homem pro-
curou atendimento médico dia 19 e 
novamente no dia 23 deste mês. O 
paciente desconhece contato com 
pessoas em Portugal que sejam 
confirmadas ou suspeitas para a 
doença varíola do macaco e relata 
melhora parcial das queixas citadas 
com tratamento instituído. Caso se-
gue em monitoramento e acompa-
nhamento clínico na residência de 
familiares.

Para ser considerado suspeito, 
o caso precisa ser de um indivíduo 
que, a partir de 15/3/2022, apre-
sente início súbito de febre, adeno-

megalia (aumento dos linfonodos 
do pescoço) e erupção cutânea agu-
da do tipo papulovesicular de pro-
gressão uniforme e que apresente 
um ou mais dos seguintes sinais ou 
sintomas: dor nas costas, astenia 
(perda ou diminuição da força físi-
ca) e cefaleia (dor de cabeça).

As suspeitas quando identi-
ficadas ainda seguem uma inves-
tigação no intuito de descartar as 
doenças que se enquadram como 
diagnóstico diferencial, como a 
própria varicela (catapora), sa-
rampo, dengue, zika, chikungunya, 
herpes zoster, herpes simples, in-
fecções bacterianas de pele, sífilis, 
reações alérgicas, entre outras.

Quem é suspeito de estar in-
fectado tem coletadas amostras 
de material vesicular (secreção da 
vesícula), crosta (lesão da pele), 
sangue, urina e secreções do nariz 
e boca. O laboratório de referência 
é o Instituto Adolfo Lutz, de São 
Paulo.

Recentemente, casos de in-
fecção do vírus têm sido relatados 
em Portugal, Espanha, Inglaterra e 
Estados Unidos. Até pouco tempo, 
todos os casos fora da África eram 
casos importados de viajantes re-
centes à República Democrática do 
Congo ou à Nigéria. Os casos repor-
tados em maio de 2022 são os pri-
meiros casos autóctones, cuja via 
de transmissão ainda não se tem 
estabelecida ao certo.

O monkeypox virus, embora 
seja conhecido por causar a “varí-
ola do macaco” ou “varíola símia”, 
é um vírus que infecta roedores na 
África, e macacos são provavelmen-
te hospedeiros acidentais, assim 
como o homem. A infecção tem sin-
tomas bem similares à varíola hu-
mana, porém com baixas taxas de 
transmissão e de letalidade.

Divulgação

Mutirão de vacinação será realizado no sábado
COVID e Influenza

No sábado, 04/06, a Unidade 
Móvel da secretaria municipal 
da Saúde de Bento estará na Via 
Del Vino para mais um Mutirão 
de Vacinação contra Influenza e 
COVID-19. O horário de imuniza-

ção é das 8h às 14h. É necessário 
apresentar documento com foto.

Para a vacina contra a gripe, 
seguem sendo vacinados os gru-
pos prioritários, como pessoas a 
partir de 55 anos, crianças de 05 a 

09 anos, professores, caminhonei-
ros e pessoas com comorbidades.

Também estará sendo apli-
cada a primeira e a segunda 
dose da COVID-19, além das do-
ses de reforço. 
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Eduarda Bucco
As discussões acerca do futu-

ro da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental General Bento Gon-
çalves da Silva tiveram destaque 
nos últimos dias no município. A 
possibilidade de municipalização 
da instituição foi levantada pelo 
vereador Ari Pelicioli (Cidadania), 
que no início do ano protocolou 
um pedido de informações na Câ-
mara de Vereadores. Na justifica-
tiva para questionar a viabilidade 
da medida, o parlamentar citava a 
falta de vagas por parte do Estado, 
tendo o município que absorver 
essa demanda. “Ainda, sabe-se que 
algumas salas estão vazias, mesmo 
com a necessidade de ampliação de 
vagas. Entendemos que o melhor 
neste momento seria municipalizar 
a Escola”, argumentou.

Após a realização de uma au-
diência pública no dia 19/05, nas 
dependências da escola, órgãos e 
políticos passaram a se posicionar 
sobre o assunto. A União dos Es-
tudantes Secundaristas de Bento 
Gonçalves (UESB) emitiu uma nota 
no dia 25/05, se mostrando favo-

Discussões
Possibilidade de municipalização da escola Bento gera debates e trocas de farpas 
Diretores, políticos 
e associações têm 
apresentado opiniões 
distintas sobre futuro 
da instituição. Grande 
parte da comunidade 
escolar tem defendido 
permanência na 
esfera estadual

rável. Mesmo com a contrariedade 
da comunidade escolar, a UESB 
acredita que a medida seja impor-
tante para qualificar o ensino no 
município.

Citando as boas avaliações em 
relação à educação da rede munici-
pal de Bento, a união comenta que 
a municipalização não impactaria 
os estudantes, “pois todos que já 
estão matriculados garantem sua 
permanência na escola, bem como 
a ampliação de vagas já prevista”.

A prefeitura também teria 
demonstrado certa simpatia pela 
ideia. “Tem tido bastante falta de 
vagas em escolas próximas às re-
sidências dos estudantes. Então a 
prefeitura gosta da ideia de ter essa 
instituição no centro da cidade. 
Mas não há nada concreto. O que 
sabemos é que o Bento tem capa-
cidade para atender mais alunos. 
O Estado tem deixado de lado as 
questões envolvendo a Educação e 
a prefeitura teria mais recurso para 
isso”, explica o vereador Duda Pom-
permayer (União), que tem partici-
pado das discussões. 

Conforme a secretaria muni-
cipal de Educação, o processo de 
municipalização ocorre em etapas. 
“A primeira é a solicitação da pos-
sibilidade à secretaria Estadual de 
Educação (SEDUC), pela prefeitura, 
e a partir desta solicitação, os res-
ponsáveis pela rede estadual vão 
realizando cada etapa do trâmite, 
sendo uma delas uma audiência 
pública com toda a comunidade es-
colar, profissionais, pais e alunos”, 
comenta a secretária Adriane Zorzi. 
Agora, com o resultado da audiên-
cia, a SEDUC decidirá se dará conti-
nuidade, ou não, ao processo.

DIREÇÃO SE OPÕE 
Fundada em 1910, a escola 

Bento se tornou referência no mu-
nicípio, tendo destaque, também, 
com o Ensino de Jovens Adultos 
(EJA). Atualmente, atende cerca 
de 400 estudantes, em 18 turmas. 
E a trajetória bem vista do colégio 
tem sido utilizada como argumento 
pela direção para defender a per-
manência na esfera estadual. “En-
tendemos que [a comunidade] está 
sendo atendida de forma satisfató-
ria, não havendo a necessidade de 
mudança de administração, visto 
que há o quadro completo de servi-
dores”, comenta o diretor Leonildo 
da L. de Moura, que ocupa a função 
há dez anos. 

O diretor expõe que o vereador 
Ari Pelicioli teria utilizado informa-
ções sem fundamento para justifi-
car a possibilidade de municipali-
zação da escola. Na justificativa, o 
parlamentar citava a falta de vagas 
por parte do Estado, tendo o muni-
cípio que absorver essa demanda. 

Pelicioli informou que a soli-
citação teria partido de um grupo 
de pais da própria escola Bento, 

argumento que também foi rebati-
do pelo diretor. “Mesmo indo até a 
porta da escola no dia da reunião 
e sendo convidado, [Pelicioli] não 
quis se pronunciar e nem ao menos 
apresentar a requisição ou abaixo 
assinado dos pais”, relata. 

Em relação à demanda que o 
município teria de alunos, com fal-
ta de vagas, o diretor afirma que a 
escola Bento “sempre manteve uma 
parceria tranquila com a SMED, 
fornecendo a cessão de uso para 
atender a demanda do município. 
Sempre estivemos de portas aber-
tas, inclusive estamos sem turmas 
de cessão de uso esse ano por não 
haver necessidade deste espaço se-
gundo o município”, informa.

PELICIOLI SUGERE DIÁLOGO
Na última sessão ordinária da 

Câmara de Vereadores, Ari Pelicioli 
apresentou um ofício enviado pela 
16ª Coordenadoria Regional de 
Educação (16ª CRE) sobre a capa-
cidade da escola Bento. Segundo 
o documento, a estrutura da esco-
la teria capacidade para abrigar 
1.200 alunos nos três turnos, tendo 
ocupação atual de 348 estudantes. 
“Esse ofício fala por si só. Queremos 
uma escola com ocupação total e de 
melhor qualidade”, comentou. 

Ainda durante a sua fala, Pe-
licioli ressaltou que está aberto a 
outras sugestões acerca do futuro 
da escola e sugeriu a realização de 
uma nova audiência. “A última au-
diência foi somente para pessoas 
escolhidas e convidadas. Que tenha 
outra audiência para que esses pais 
que têm dificuldade de colocar seus 
filhos nas escolas também possam 
participar”, disse. 

O vereador explica que a ideia 

de trazer o assunto da municipa-
lização do Bento à tona partiu de 
uma demanda da comunidade, que 
sofre com o problema recorrente 
de faltas de vaga. “Diversos pais me 
procuraram, dizendo que a escola 
Bento não estava com todo seu es-
paço sendo utilizado”, informa. 

Diante do retorno da 16ª CRE 
informando a capacidade da ins-
tituição, Pelicioli enfatizou seu 
anseio por viabilizar a ocupação 
integral da escola. “Se alguém ti-
ver uma melhor solução, que nos 
apresente, pois é inadmissível ter-
mos um grande contingente de 852 
vagas em aberto sem serem ocupa-
das”, comenta o vereador. “Reforço 
dizendo que se não querem a mu-
nicipalização, que ao menos sente-
mos para uma troca de ideias, para 
que, juntos, possamos equacionar 
um melhor atendimento a todos os 
demais alunos que tanto procuram 
por vagas”, conclui.

NOTA DE REPÚDIO
O 12º Núcleo do CPERS Sindi-

cato e o Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Bento (SIN-
DISERP) emitiram uma nota de 
repúdio na segunda-feira, 30/05, 
direcionada à UESB e a alguns par-
lamentares do município. Segundo 
eles, as declarações que vêm sen-
do feitas acerca da incapacidade 
do Estado em manter a instituição 
“não se fundamentam com a ver-
dade”.

“A UESB afirma, genericamen-
te, e sem argumentos sólidos, em 
matéria jornalística veiculada na 
página “Serranossa”, na data de 
26/05/2022, “que a assunção da 
responsabilidade da Escola Estadu-
al Bento Gonçalves pelo Município 

de Bento Gonçalves, seria impor-
tante para a qualificação do ensi-
no”, diz a nota. “Para informação 
da Comunidade Escolar e a quem 
interessar, a escola conta com re-
cursos atualizados, assim como 
profissionais com ampla formação, 
reafirmando a qualificação do ensi-
no”, complementam os sindicatos.

Ainda na segunda, o SERRA-
NOSSA publicou uma matéria em 
seu site sobre as manifestações de 
diretores, não somente da escola 
Bento, criticando as falas de vere-
adores na Câmara. Na penúltima 
sessão do Legislativo, o vereador 
Edson Biasi (PP) utilizou o termo 
‘pelegada de esquerda’, já usado 
pelo vereador Anderson Zanella 
(PP) ao mencionar a direção do 
Bento, para criticar as direções 
das escolas estaduais como um 
todo. “O Estado não quer mais sa-
ber de educação, largou tudo. E o 
pior de tudo é que as escolas do 
Estado estão todas direcionadas, 
direcionadas com aquela ‘pelega-
da de esquerda’”, disse Biasi. Na 
sessão de segunda, 30/05, ele se 
desculpou. “Quero pedir descul-
pas na tribuna, sobre minha fala 
da sessão passada, se eu generali-
zei. Se eu errei, só erra quem faz, 
então quero pedir desculpas. Mas 
minha fala era para uma determi-
nada instituição”, comentou.

“Aos vereadores que difamam 
o trabalho do magistério, posicio-
namentos e pautas relevantes para 
a garantia de uma educação públi-
ca, gratuita e de qualidade, pedi-
mos respeito, pois acreditamos que 
a base de uma sociedade se dá pela 
democracia e o respeito pelo próxi-
mo”, comentam os sindicatos.

Arquivo pessoal
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Raquel Konrad
A prefeitura municipal de 

Bento Gonçalves enviou para a 
Câmara de Vereadores, somente 
nos quatro primeiros meses de 
2022, 10 projetos de lei para cria-
ção de vagas para 490 servidores 
– 133 destas são de novos cargos 
efetivos. Com maioria na Câmara, 
governo municipal contou com o 
apoio de sua base para aprovação 
de todas as contratações. Os da-
dos foram divulgados pelo Obser-
vatório Social de Bento Gonçalves 
na última segunda-feira, 30/05.

As vagas aprovadas foram 
para engenheiros mecânicos, 
biólogos, suporte técnico, técni-
cos em enfermagem, agentes de 
Manutenção Urbana, dentistas, 
veterinários, profissionais da 

Projetos de lei

Em quatro meses, Câmara aprovou 
490 contratações para a prefeitura
Destas, 357 são 
contratações 
temporárias e 
emergenciais e 133 
são novos cargos 
efetivos. Dados foram 
divulgados pelo 
Observatório Social 
de Bento Gonçalves, 
que alerta sobre o 
inchaço da máquina 
administrativa

educação, médicos e educadores 
sociais. Das contratações, 357 
são para cargos emergenciais ou 
temporárias, o que pode signifi-
car renovação ou substituição de 
contratos de servidores já em ati-
vidade no município.

De acordo com apontamen-
to do Observatório Social, que é 
presidido por Aiala Maria Santin 
Premaor, a sociedade deve estar 
sempre atenta ao problema do 
“inchaço” da máquina adminis-

trativa. “Percebemos pouca dis-
cussão em torno dos projetos em 
questão”, disse Aiala.

A prefeitura municipal, 
através do secretário de Admi-
nistração Matheus Barbosa, jus-
tifica que os servidores foram 
destinados para áreas que havia 
necessidade do aumento de efe-
tivo “proporcionando serviços de 
mais qualidade e agilidade para 
população, sendo necessários 
principalmente em setores como 

saúde e educação”, destacou.
CCs
Outro monitoramento reali-

zado pelo Observatório Social é 
em relação ao número de cargos 
de confiança (CC) do governo 
Diogo e Amarildo. Até abril des-
te ano, a prefeitura contava com 
144 comissionados, o segundo 
maior número dos últimos seis 
anos – só perde para o ano passa-
do, quando 152 pessoas estavam 
ocupadas. 

Progressão de 
nomeações de 
cargos comissionados

Abril
2017: 125 CCs
2018: 127
2019: 121
2020: 130
2021: 152
2022: 144

Novos cargos eletivos*

50 assessores administrativos
5 psicólogos
5 assistências sociais
5 terapeutas ocupacionais
50 enfermeiros
2 bioquímicos
2 nutricionistas
3 fisioterapeutas
4 farmateuticos
7 psicólogos

*não inclui contratações
temporárias e emergenciais

Prefeitura
62% das empresas que 
vencem licitações em Bento 
são de fora da cidade

Raquel Konrad
Medo de não receber, não sa-

bem como participar, não ficam 
sabendo dos editais, muita bu-
rocracia, não possui responsável 
capacitado e falta de tempo são 
algumas das justificativas apon-
tadas por empresas para não 
participarem de licitações mu-
nicipais. A consequência disso 
estão nos números apresentados 
pelo Observatório Social de Ben-
to Gonçalves nesta semana: 62% 
dos fornecedores da prefeifutra 
de Bento Gonçalves são de fora 
da cidade.

Somente neste primeiro qua-
drimestre de 2022, 140 licitações 
foram realizadas em Bento, sen-
do 93 já homologadas com valo-

res superiores a R$ 30 milhões. 
De acordo com o Observa-

tório, 114 empresas de fora da 
cidade são fornecedores da pre-
feitura, contra 69 de Bento. 

Para a presidente da enti-
dade, participar dos processos 
licitatórios traz diversos benefí-
cios, como lucratividade e opor-
tunidades de negócios. “Hoje 
existem diversos programas que 
informam sobre licitações. Além 
disso, existem diversos mecanis-
mos de capacitação que ajudam a 
enfrentar a burocracia, que se faz 
necessária para transparência do 
certame”, destacou Aiala Prema-
or, que também pontuou sobre a 
importância de aquecer a econo-
mia local. 

114 empresas de fora da cidade são fornecedoras da 
prefeitura, contra 62 de Bento. Somente nos primeiros 
quatro meses de 2022, mais de R$ 30 milhões foram 
contratados pela municipalidade.
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Eduarda Bucco
O comportamento de estu-

dantes em diversas instituições de 
ensino em Bento Gonçalves tem 
preocupado a comunidade escolar 
no período pós-pandemia. Além 
do relato de desrespeito de alguns 
alunos diante dos professores, a 
violência física e verbal nas salas 
de aula é outro motivo que tem ti-
rado o sono de pais e responsáveis 
no município. 

Nesta semana, um grupo de 
pais entrou em contato com o 
SERRANOSSA para pedir ajuda. 
Diversas situações de violência 
teriam sido registradas na escola 
Estadual de Ensino Fundamental 
Comendador Carlos Dreher Neto, 
no bairro Jardim Glória, nos últi-
mos meses. O relato mais recente 
de desentendimento entre dois 
alunos é da última quarta-feira, 
01/06. “Tem dias que a violência 
é verbal, contra professor e contra 
aluno. Meu filho já sofreu e ainda 

Problema recorrente

Violência e bullying em sala de 
aula preocupam pais em Bento
Grupo de pais entrou 
em contato com o 
SERRANOSSA nesta 
semana para cobrar 
mais atenção das 
instituições e do 
Poder Público sobre 
o assunto

sofre muito bullying. Mas também 
já foi agredido fisicamente por co-
legas. Ele tem muito medo e não 
quer que a gente se meta para não 
piorar a situação”, lamenta a mãe 
de um aluno. 

O grupo de pais alega que a 
instituição não tem apresenta-
do ações eficazes para resolver o 
problema. Para eles, os próprios 
professores parecem ter receio 
de denunciar a situação. “Certos 
professores não agem por medo. 
Porque há crianças que já vêm de 
famílias violentas e desestrutura-
das”, comenta um pai. “E as crian-
ças que têm medo de apanhar 
também ficam quietas. Às vezes 
nem falam para os pais e para os 
professores”, complementa. 

Uma mãe recorda que o mo-
torista de uma van escolar chegou 
a comentar que encontrou um 
aluno com uma faca dentro do ve-
ículo. “Achamos que estão se omi-
tindo por medo. Mas tem que ha-
ver medidas mais drásticas para 
garantir a segurança de todos”, 
ressalta uma mãe. 

A professora de outra escola 
estadual do município também 
desabafa sobre a dificuldade de 
lidar com o comportamento de 
alguns estudantes. “Essa parte de 
socialização com os colegas e pro-
fessores está complicada. A gente 
escuta bastante professores re-
clamando do comportamento dos 
alunos e do desrespeito deles com 
professores e colegas. Acho que 

acabou sendo uma herança do pe-
ríodo da pandemia”, analisa. 

De acordo com o conselho tu-
telar, ainda há resistência dos pais 
e dos próprios alunos em relação 
às denúncias de bullying. Mas to-
dos os casos recebidos estariam 
sendo encaminhados para a rede 
de proteção de crianças e adoles-
centes do município. 

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) informa que realiza ações 
periódicas na entrada e saída das 
escolas para garantir a segurança 
de estudantes e funcionários. Já a 
Brigada Militar atua por meio da 
Patrulha Escolar, contando com 
dois servidores que realizam pa-
trulhamento diariamente no horá-
rio de funcionamento das escolas. 
Além disso, conta com o projeto 
PROERD - Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à Vio-
lência, a fim de auxiliar na educa-
ção dos pequenos. “Sempre que 
recebemos uma denúncia pontual, 
comparecemos às escolas e inte-
ragimos com os professores e alu-
nos”, afirma o comandante Artur 
Marques de Barcellos. “Mas não 
percebemos um aumento da vio-
lência. Existem, sim, casos pontu-
ais, mas nada alarmante”, defende. 

O SERRANOSSA entrou em 
contato com a escola Comenda-
dor Carlos Dreher Neto, mas até 
a publicação desta reportagem, 
não havia obtido retorno. “Pre-
cisamos de uma solução”, cla-
mam os pais. 

Bento registra três prisões por 
tráfico de drogas em 24h 

Segurança

A Polícia Civil de Bento Gon-
çalves realizou a prisão de três 
pessoas por tráfico de drogas en-
tre a terça, 31/05, e a quarta-feira, 
01/06. A primeira aconteceu no 
bairro Progresso. Policiais da 1ª 
DP cumpriram mandado de busca 
e apreensão em um apartamento 
na rua Fiorelo Bertuol, no bairro 
Progresso. Os policiais tinham co-
nhecimento de que o imóvel era 
utilizado como esconderijo de en-
torpecentes. Durante buscas no 
imóvel, foram apreendidas 35 por-
ções de cocaína, além de celulares, 
dinheiro, anotações de tráfico e 
uma motocicleta. Um homem de 39 
anos foi preso em flagrante.

Já a segunda prisão foi efetu-

ada pela 2ª DP, no bairro Fenavi-
nho. Uma mulher de 44 anos teve 
a prisão preventiva decretada pelo 
Tribunal de Justiça do RS. Confor-
me a Polícia Civil, a mulher possui 
antecedentes pelos crimes de ten-
tativa de homicídio, furto e tráfico 
de drogas. 

Já a última prisão ocorreu no-
vamente no bairro Progresso. Um 
homem de 25 anos foi localizado 
pela 1ª DP quando iria fazer uma 
entrega no bairro. Em seguida, foi 
cumprido mandado de busca e 
apreensão em sua residência na 
rua Refatti, no bairro Maria Goret-
ti. Com ele foram localizadas nove 
porções de maconha, com peso to-
tal de 400 gramas.

Polícia 
apreende aves, 
carne de caça, 
pescado e 
armas em Bento

A Polícia Civil apreendeu di-
versos materiais em ações de com-
bate a crimes contra a fauna na ter-
ça-feira, 31/05. Foram cumpridos 
mandados de busca nas cidades de 
Bento, Muçum e Roca Sales, sendo 
apreendidas aves silvestres, carne 
de caça, pescado, petrechos, armas, 
munições, dentre outros objetos.

Homem é preso por maus-tratos em Barbosa
A Polícia Civil de Carlos Barbo-

sa prendeu na terça-feira, 31/05, 
um homem de 44 anos por maus-
-tratos a animais, caça ilegal e pos-
se irregular de arma. O indivíduo 
foi localizado em sua propriedade, 
na comunidade de Santa Luiza, in-
terior do município, durante cum-
primento de mandado de busca e 
apreensão. 

A prisão aconteceu após de-
núncias recebidas pela Polícia Civil 
a respeito da situação dos animais. 
Diante dos fatos, a PC de Barbosa 
solicitou o mandado ao Poder Ju-
diciário. O homem foi preso em fla-
grante e recolhido à Penitenciária  
de Bento.

Os nove cães resgatados es-
tavam em situação de extrema 
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magreza e desnutrição, sendo 
encaminhados para atendimento 
veterinário. Conforme a delegacia 
de Barbosa, eles também apresen-
tavam ferimentos por contato com 
animais silvestres, já que eram uti-
lizados para caça.

No local também foi aprendi-
da grande quantidade de carne de 
caça de vários tipos, armas de fogo 
(espingardas e um pistolão), além 

de munições de diversos calibres. 
Ainda foram localizados mais de 
trinta pássaros silvestres de espé-
cies diversas em situação ilegal. Os 
animais silvestres serão encami-
nhados ao IBAMA.

A Associação Barbosense de 
Proteção aos Animais (ABAPA) 
revela que todos os animais pas-
saram por exames, vacinas e, após 
ganharem peso, também serão cas-
trados. A comunidade pode auxiliar 
com dinheiro e ração de qualidade, 
para que possam repor todas as 
vitaminas. Ainda, a associação está 
buscando adotantes ou pessoas 
que disponibilizem suas casas para 
lar temporário. Mais informações 
pelo telefone (WhatsApp) (54) 
99110-2974.
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Eduarda Bucco
Na quarta-feira, 01/06, en-

trou em vigor em Bento Gonçal-
ves o reajuste das passagens de 
ônibus. O valor subiu R$ 0,25, 
passando de R$ 4,75 para R$ 
5,00. As  tarifas das linhas para 
os distritos também foram re-
ajustadas, mas o preço varia de 
acordo com o itinerário. 

A informação foi publicada 
no Diário Oficial do município 
na semana passada, gerando 
revolta entre muitos moradores 
que dependem do transporte 
público. Conforme a prefeitura 
municipal, as empresas conces-
sionárias do serviço solicitaram 

SERRANOSSA

Reajuste salgado

Aumento das passagens revolta moradores, 
mas ainda não resolve déficit das empresas
Valor subiu de R$ 
4,75 para R$ 5,00 
nesta semana, 
impactando o 
orçamento de muitas 
famílias. “Os 25 
centavos vão ser 
bastante pra quem 
paga e pouco para 
o sistema”, resumiu 
a empresa Santo 
Antônio em nota ao 
SERRANOSSA

reajuste levando em considera-
ção os constantes aumentos nos 
insumos que compõem a tarifa. 
A manifestação do Conselho 
Municipal de Trânsito teria sido 
favorável aos valores.

“Não querem saber se o povo 
ganha pouco. Não estão nem aí”, 
lamentou uma moradora na no-
tícia postada pelo SERRANOSSA 
na quinta-feira passada, 26/05. 
“Uma mãe que tem dois, três 
filhos, e precisa ir ao Centro ou 
outro lugar, vai gastar 40 reais 
entre ida e volta... com os preços 
que estão as coisas... fica qua-
se inviável pra quem ganha um 
salário mínimo”, exemplificou 
outra. 

Alguns moradores também 
aproveitaram a situação para 
reclamar do serviço oferecido 
pelas empresas: “não tem nem 
vergonha de reajustar o preço 
das passagens. Não tem horário 

certo pra nada, dia de chuva as 
pessoas mofam nas paradas se 
molhando, os motoristas são 
mal-educados, parece que es-
tamos pedindo favor. Final de 
semana não tem ônibus, quan-
do tem leva mais de 2 horas a 
pra vir. À noite não tem ônibus, 
é uma bagunça, uma falta de 
consideração”, desabafou um 
cidadão. 

Apesar da indignação em 
relação ao reajuste, as empresas 
defendem que os valores ainda 
não resolvem o déficit orçamen-
tário que têm vivido no pós-
-pandemia. Em nota enviada ao 
SERRANOSSA nesta semana, a 
empresa Santo Antônio ressalta 
que o óleo diesel subiu mais de 
50% desde janeiro. “Os aumen-
tos, como é de conhecimento 
geral, foram em todas as áreas. 
Não foi apenas o combustível, 
foram os pneus, as peças, carro-

cerias, chassis e em junho temos 
a convenção coletiva. Nossos 
funcionários precisam repor as 
perdas de salário, como vamos 
ofertar isso para eles?”, ques-
tiona a empresa.  “Se o litro do 
diesel, principal insumo, subiu 
mais de R$ 2,25 ao litro, já fica 
respondido se os 25 centavos 
são suficientes. Os 25 centavos 
vão ser bastante para quem paga 
e pouco para o sistema”, resume 
a Santo Antônio. 

Na nota, a empresa ainda 
cita o exemplo de outras cidades 
que vêm oferecendo subsídio aos 
moradores, como forma de mos-
trar a importância de uma ação 
efetiva do Poder Público. “Caxias 
do Sul tem subsídio, Porto Ale-
gre tem subsídio, Lajeado tem 
subsídio, Santa Cruz do Sul tem 
subsídio, Esteio tem subsídio, 
Canoas tem subsídio... somente 
para citar como exemplo de mui-
tas cidades que já optaram por 
tirar o peso da tarifa todo da con-
ta dos usuários. Bento Gonçalves 
precisa de subsídio na tarifa ou 
as pessoas não terão mais como 
pagar a passagem”, instiga.

A empresa Bento Transpor-
tes não respondeu aos questio-
namentos do SERRANOSSA. 

Já a prefeitura de Bento 
Gonçalves afirma que está viabi-
lizando estudos para, “posterior-
mente, analisar o que pode ser 
feito” para auxiliar os moradores 
com as tarifas.

Lançada a edição 2022 
do projeto Trem dos Vales

Na terça-feira, 31/05, foi lan-
çado o projeto Trem dos Vales – 
Temporada 2022. Com a presença 
do governador Ranolfo Vieira Jr., o 
evento de lançamento foi realizado 
no Galpão Crioulo do Palácio Pira-
tini. “Toda iniciativa que seja para 
o bem do Rio Grande, para o bem 
do desenvolvimento econômico e 
social do nosso Estado, terá sem-
pre o apoio do governo. O Vale tem 
crescido muito nos últimos anos, 
também no aspecto turístico. O 
Trem dos Vales terá uma represen-
tatividade importante não só para a 
região, mas para o Estado como um 
todo. O turismo busca boas experi-
ências, quer boas rodovias, com se-
gurança, e é isso que estamos esti-
mulando no RS”, destacou Ranolfo.

Idealizado há mais de 20 anos 
por um grupo de empresários e 
promotores de turismo da região 
do Vale do Taquari, o Trem dos 
Vales percorre 92 quilômetros, 
passando pelos municípios de Gua-
poré, Vespasiano Corrêa, Dois Laje-
ados, Muçum, Roca Sales, Colinas e 
Estrela. O trajeto passa por 21 tú-

neis e 17 viadutos que ligam o Vale 
à Serra Gaúcha.

A edição 2022 do projeto ocor-
rerá de agosto a outubro, com a re-
alização de 60 passeios. A projeção 
é de transportar cerca de 35 mil 
visitantes, injetando mais de R$ 8 
milhões na economia regional. Esti-
ma-se que 20% dos turistas são da 
região do Vale do Taquari e outros 
20%, de outros estados e países. 
Cerca de 60% dos turistas provêm 
de outras regiões do Estado. 

A apresentação do projeto con-
tou com a presença dos secretários 
Raphael Ayub (Turismo) e Carlos 
Rafael Mallmann (Desenvolvimen-
to Urbano e Metropolitano), de de-
putados estaduais, do coordenador 
do projeto, Rafael Fontana, do pre-
sidente da Associação dos Municí-
pios de Turismo da região dos Vales 
(Amturvales), Leandro Arenhart, 
do vice-presidente da Amvat e pre-
feito de Estrela, Elmar Schneider, e 
do presidente da Amvat e prefeito 
de Colinas, Sandro Herrmann, en-
tre outras autoridades e lideranças 
da região.

Divulgação
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A Forma Espaços Imo-
biliários entregou na úl-
tima sexta-feira, 27/05, 
mais um hotel para a 
rede Laghetto Viverone, 
desta vez  na cidade de 
Canela. O evento reuniu 
os diretores e equipe da 
Forma, além de convi-
dados especiais.

Rápidas
A 24ª Festa Nacional do Kiwi e 2ª Expo Farrou-

pilha, que será realizada de 07 a 24 de julho, nos pa-
vilhões do Parque Cinquentenário, em Farroupilha, 
garantiu acesso à população de baixa renda com a 
distribuição gratuita de  20% dos ingressos para be-
neficiários do Bolsa Família (atualmente Auxílio Bra-
sil), população considerada de baixa renda previa-
mente cadastrada no município de Farroupilha. Os 
ingressos limitados foram entregues na Secretaria 
Municipal de Habitação e Assistência Social, locali-
zada no Centro de Atendimento ao Cidadão (CEAC), 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS I e 
CRAS II) e no Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social de Farroupilha (CREAS).

A Associação Bento-gonçalvense 
de Convivência e Apoio à Infância e 
Juventude (Abraçaí) promoveu mais 
uma edição do Eles na Passarela na 
última terça-feira, 31/05. O jantar 

beneficente e desfile foram realizados 
no Centro Empresarial do CIC Bento 

Gonçalves. O Eles na Passarela tem 
como objetivo principal angariar 

fundos para auxiliar no custeio da 
Entidade ao longo do ano.

Léo Hendegs Fotografia

Fotos: divulgação

Foi lançado na última quarta-feira, o 
livro “Confraria do Vinho de Bento 
Gonçalves – 25 anos de história”. 
O eventon foi realizado na Casa 
Valduga, no Vale dos Vinhedos, local 
do primeiro encontro do grupo, que 
hoje conta com 30 integrantes, que 
já realizaram 163 encontros técnicos, 
visitaram 300 vinícolas, 12 países e 
degustaram 2500 rótulos.

Mais de 3,5 mil pessoas prestigiaram o 6º Vi-
tis Aurora 2022, realizado nos dias 25, 26 e 27 de 
maio no Centro Tecnológico Vitivinícola da Viníco-
la Aurora, em Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha. Vin-
dos de mais de 50 municípios das regiões gaúchas 
da Serra, Campos de Cima da Serra, Campanha, 
Planalto e Vale do Taquari, e do estado de Santa 
Catarina, a maioria dos visitantes foi de viticultores 
e produtores de outras frutas. O evento aberto ao 
público apresentou inovações e tecnologias que 
são aplicadas no cultivo da videira.  Em formato de 
circuito, o Vitis Aurora reuniu 87 expositores, com 
variedades de máquinas, implementos, ferramen-
tas, mudas, fertilizantes e defensivos. Também fo-
ram ministradas palestras, que envolveram cerca 
de 300 pessoas, e minicursos de degustação. 

Começaram nesta 
semana as vendas de in-
gressos da 31ª edição do 
Festiqueijo,  através do 
site festiqueijo.eleven-
tickets.com. Os valores 
variam de R$ 80 a R$ 380, 
conforme o dia e a faixa 
etária dos visitantes. O 
horário de visitação às 
sextas-feiras será das 14h 
às 23h, aos sábados a en-
trada será a partir das 11h 
e encerramento às 23h, e 
aos domingos o horário 
será das 10h às 17h.
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Serviço

O quê: 30ª ExpoBento e 17ª Fe-
navinho
Quando: de 9 a 19 de junho
Onde: Parque de Eventos, em 
Bento Gonçalves
Quanto: R$ 8 (dias de semana) 
e R$ 15 (finais de semana e fe-
riados)
Estacionamento: R$ 15 (dias 
de semana) e R$ 20 (finais de 
semana e feriados) e feriados. 
Para motos, 
R$ 5 e R$ 10, respectivamente

No Parque de Eventos

ExpoBento e Fenavinho iniciam na próxima quinta-feira
Feira reúne 450 
expositores de 9 a 19 
de junho, oferecendo 
desde experiências de 
compra a descobertas 
gastronômicas, 
passando por mais de 
120 atrações artísticas e 
programação para toda 
família. Já a Fenavinho 
deve novamente 
encantar com diversas 
atrações na Vila Típica

Falta pouco! Inicia na próxi-
ma quinta-feira, 9 de junho, a 30ª 
edição da ExpoBento e a 17ª Fena-
vinho. Durante 11 dias, nos quais 
estão inclusos dois finais de sema-
na, o Parque de Eventos de Bento 
acolhe a maior feira multissetorial 
do país, reduto de compras, lazer e 
entretenimento para toda família.

Até o dia 19, 450 expositores 
mostrarão seus produtos nos am-
bientes segmentados da ExpoBen-
to, o que facilita e organiza a visi-
tação das mais de 250 mil pessoas 
que devem passar pelos pavilhões 
do parque. Junto à feira, a Fenavi-
nho também atrai visitantes com 
diversas atrações na Vila Típica.

EXPOBENTO
Com os já conhecidos espaços 

Mundo da Moda, Espaço Varieda-
des, Salão do Imóvel, Arena Gastro-
nômica, Agroindústria, Salão Au-
tomotivo, entre outros, o visitante 

poderá encontrar desde bijuterias 
a R$ 5 a apartamentos de mais de 
R$ 2 milhões, o que mostra o ca-
ráter eclético do evento e também 
seu lado voltado aos negócios. 

Um dos diferenciais da Expo-
Bento é sua programação pensada 
para agradar a todos as fatias de 
público. Isso, claro, inclui as crian-
ças. Por isso, as famílias que vão 
à feira encontram toda segurança 
para aproveitar os diversos atrati-
vos sem se preocupar. Além de cin-
co apresentações de teatro infantil 
e programas artísticos com indi-
cação livre, as crianças encontram 
diversão no Espaço Kids, com brin-
cadeiras recreativas sob a tutela de 
monitores.

Forçada a adiar por duas ve-
zes a emblemática edição de nú-
mero 30 devido à pandemia, a fei-
ra vem reforçada em atrações de 

lazer neste ano para renovar seu 
apelo de encontro para toda famí-
lia. Serão mais de 10 shows por dia 
nos três palcos espalhados pelos 
pavilhões.

 
ATRAÇÕES ARTÍSTICAS
Os palcos Gastronomia, Va-

riedades e Fenavinho vão receber 
shows musicais e apresentações 
teatrais de artistas como Família 
Lima (dias 12), Comunidade Nin-
jitsu (dia 15), Ultramen (dia 16) e 
Guri de Uruguaiana (dia 17). Além 
disso, o talento local terá espaço 
com o projeto Balaio Autoral, di-
vulgando e valorizando músicos 
locais. Para ter acesso a toda essa 
programação, basta adquirir o in-
gresso para a feira, que custa R$8 
em dias de semana e R$15 aos fi-
nais de semana e feriados.

O único ingresso extra que o 

público precisará adquirir além 
do bilhete de entrada na feira será 
para acompanhar os shows nacio-
nais agendados para ocorrerem 
no Pavilhão E. Por lá, um dos des-
taques será o grupo de pagode ro-
mântico Raça Negra (dia 11), ento-
ando sucessos de uma carreira de 
quase 40 anos como “É Tarde De-
mais”, “Cigana” e “Cheia de Manias”.

No mesmo palco do Pavilhão E 
também estarão dois DJs da nova 
geração que têm dado o que falar. 
A noite de 12 de junho, Dia dos Na-
morados e pré-feriado em Bento 
Gonçalves de Santo Antônio, será 
para curtir a música eletrônica do 
DJ Lucas Beat e do DJ KVSH. En-
quanto o primeiro se destaca por 
remixar músicas de sofrência com 
a batida do funk, como “Disco Ar-
ranhado” e “Bloqueia Eu”, o segun-
do chama a atenção com hits como 

“Sorri, Sou Rei” e “Cante por Nós”, 
já apresentadas em festivais como 
Lollapalooza e Rock in Rio.

 Outra atração no Pavilhão E 
será o Festival ExpoBento. Nati-
vismo, sertanejo e funk serão a 
pedida no dia 15, com três grandes 
representantes de cada gênero, o 
gaúcho Baitaca, os paranaenses 
Fernando & Sorocaba e o paulista 
MC Kekel.

 FENAVINHO
Neste ano, assim como ocor-

reu em 2019 e 2000, a ExpoBento 
agrega a maior festa do município 
ao seu rol de atrativos. A Fenavi-
nho aparecerá na feira por meio de 
sua Vila Típica, com a participação 
de diversas vinícolas, instaladas 
em cenário que emula casarios do 
início do século passado e onde 
ocorrem apresentações culturais 

de resgate da cultura dos imigran-
tes italianos. No espaço, o público 
também encontrará opções gastro-
nômicas típicas da região e poderá 
apreciar os premiados vinhos, es-
pumantes e sucos.

Os palcos Gastronomia, Variedades e Fenavinho vão receber mais de 120 shows musicais e apresentações teatrais. Um dos eventos mais aguardos é o Festival 
ExpoBento, no dia 15 de junho, que terá entre os destaques a dupla Fernando e Sorocaba. Visitantes terão oportunidade de encontrar produtos que vão desde 
bijuterias a R$ 5 até apartamentos de mais de R$ 2 milhões. Gastronomia, vinho e tradições típicas italianas são destaques no espaço da Fenavinho.

Fotos: Augusto Tomasi, Vagão Filmes
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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

Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 003/2022

OO Município de Monte Belo do Sul torna público que 
nos dias 06, 07, 08, 09 e 10 de junho de 2022, das 8h 
às 11h, e das 13h30min às 16h, na sede da Prefeitura 
Municipal, a Comissão irá receber os currículos para 
contratação dos seguintes cargos temporários: 
Auxiliar de Serviços de Obras (40h), Merendeira/ 
Servente (40h), Motorista (40h) e Operador de 
MáquinasMáquinas (40h). Edital e anexos disponíveis no 
mural da Prefeitura e no portal:  
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/concurso/cat/
13. 

Monte Belo do Sul, 03 de junho de 2022. 

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

OO Município de Monte Belo do Sul torna público que 
realizará “PREGÃO ELETRÔNICO”, tipo: Menor 
Preço por Item. Objeto: Aquisição de mobiliário para 
Farmácia da Unidade Básica de Saúde de Monte 
Belo do Sul/RS. As datas relativas à sessão de 
disputa são as seguintes: - Recebimento das 
Propostas: a partir das 8h do dia 06/06/2022, até as 
8h8h do dia 15/06/2022 - Abertura das Propostas: a 
partir das 8h01min do dia 15/06/2022 - Início da 
sessão de disputa de Preços: as 10h do dia 
15/06/2022. Referência de tempo: Horário de 
Brasília (DF) Local: 
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ Edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ – Pregão 
Eletrônico. Informações adicionais pelo telefone: 
(54) 3457 2051. 

LANÇAMENTO
NO BAIRRO
MARIA GORETTI
2 dormitórios com 
52m² a 57m²
Rebaixe em gesso
Esperas para água
quente e split 
Churrasqueira 
BBox de garagem 
Piso em todos os
ambientes 
Opção de sacada
aberta e suíte 

Consulte valores
e condições
especiais

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br

VENDO terrenos industriais, com matrículas, 
localizados no bairro Barracão, com toda 
infraestrutura, área total a partir de 1.540m². Valor 
especial de lançamento. Poucas unidades. Entre 
em contato para mais informações. Contato (54) 
3449 4444, (54) 99981 3000, (54) 9997 23122 e 
(54) 99236 7635. 
VENDOVENDO terreno em belo local, seguro, calmo, com 
uma linda paisagem, toda a infraestrutura 
necessária. Você pode financiar direto conosco 
com uma entrada e até 50 meses para pagar, 
valor a partir de R$ 135.000, no condomínio 
Residencial Villaggio Toscana, com matrícula, no 
bairro Barracão. Contato (54) 99981 3000, 98404 
5302. 5302. 
VENDO apartamento no Edifício Resedá, no 
bairro Maria Goretti, com 1 dormitório, 
sala/cozinha, área de serviço, banheiro e boxe de 
garagem. Área total de 55,674m², área privativa 
41,872m², prédio de esquina. Contato (54) 98404 
5302 ou 99981 3000. Valor R$ 160.000. Preço 
especial à vista. 

2021
2014
2019
2015
2013
2015
0KM0KM
2018
2022
2017
2020
2021
2021
20222022
2021
2016
2021
2014
2020

AMAROK EXTREME 3.0 V6 DIESEL
CIVIC 2.0 LXR AUTOMÁTICO
COMPASS LONGITUDE 2.0 DIESEL
FRONTIER 2.5 SV ATTACK DIESEL
HILUX SW4 3.0 SRV 4X4 
HILUX CD LIMITED 4X4 DIESEL
L200L200 TRITON SAVANA 4X4 DIESEL 
PAJERO FULL 3.2 DIESEL
PULSE 1.3 DRIVE AUTOMÁTICO
RANGER 2.3 XLT CD GASOLINA
SAVEIRO 1.6 CS TRENDLINE
S10 HIGH COUNTRY CD 2.8 DIESEL
STRADA CS 1.3 FREEDOM
STSTRADA CD 1.3 FREEDOM
TRACKER 1.2 PREMIER 
TRACKER LT 1.8 AUTOMÁTICA
HONDA/PCX 150 SPORT ABS 
HONDA/CB 500
KAWAZAKI/Z400

PRETA
CINZA
BRANCA
BRANCA
PRETA
BRANCA
BBRANCA
CINZA
BRANCO
CINZA
VERMELHA
BRANCA
CINZA
PPRATA
PRETA
BRANCA
PRATA
BRANCA
CINZA

ARADO 02 DISCOS
PULVERIZADOR 300 LITROS
RASPO BASCULANTE 1,50
RASPO TRANSP. TRASEIRO 1,30
ROÇADEIRA LAVRALE 1,20 540RPM
ROTATIVA MECRUL 1,60 540 RPM

USADO
USADO
NOVO
NOVO
NOVA
USADA

2014
2013
2019
2018
2017
2021

NNOVO

NOVO
2019

NOVO
NOVO
2014
2016
20102010
2017

AGRALE 5075 4X4
AGRALE 4230 4X4
ANTONIO CARRARO MAJOR 5800
ANTONIO CARRARO TIGRONE  5800
LANDINI 45 CV
LS 65 CV CABINADO NOVO
MMASSEY 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
YYANMAR 1055 570 HORAS
YANMAR 1055 4X4 3.200 HORAS
MICROTRATOR YANMAR 12 CV 
COM ENXADA ROTATIVA 

PRATA
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
AZUL
AZUL
VERMELHOVERMELHO

AZUL
AMARELO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHOVERMELHO
BRANCO
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CURSO
GRÁTIS
DE COSTURA
INDUSTRIAL 

INÍCIO DAS AULAS: IMEDIATO
HORÁRIO: de segunda a sexta-feira,
das 7h às 12h e das 13h às 17h 
REQUISITOS: vontade de aprender
a costurar e de ter uma profissão

Interessados devem enviar currículo para o e-mail 
pessoal@gdom.com.br ou comparecer na Malhas G'Dom
(Rua Tietê, 568 B.Imigrante), de 2ª a 6ª feira em horário comercial.VAGAS LIMITADAS

Rua Goiânia, 876 - B. Pomarosa - BG/RS 
ANTIGA GEREMIA REDUTORES 

Traga sua carteira de trabalho,
documento pessoal e currículo 

para concorrer a diversas vagas 
disponíveis na empresa.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE BENTO GONÇALVES

Com Sede e Foro Neste Município e Com Abrangência Intermunicipal
BASE TERRITORIAL: Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza, 

Veranópolis, Nova Prata, Cotiporã, Fagundes Varela, Guabiju, Protásio Alves, São Jorge, 
Vila Flores, Vista Alegre do Prata, Nova Bassano, Nova Araçá, Paraí, Guaporé, Dois 

Lajeados, São Valentin do Sul.
SEDE PRÓPRIA: Rua Dom José Baréa, n.º 60, Bento Gonçalves/RS – CEP 95700-350  SEDE PRÓPRIA: Rua Dom José Baréa, n.º 60, Bento Gonçalves/RS – CEP 95700-350  

CGC/MF n.º 87.557.641/0001-20 – Telefone (054) 3452-2003, (054) 3452-4270.
E-mail: stimmme@stimmme.com.br. Site: www.stimmme.com.br

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES SINDICAIS

PeloPelo presente edital, nos termos do estatuto que regem esta entidade, faço saber que nos 
dias 27 e 28 de setembro de 2022 haverá o pleito eleitoral, sendo que no dia 27 de setembro 
de 2022 no período das 8h às 18h e das 18h30 às 23h30, onde houver empresas com horário 
noturno, e no dia 28 de setembro de 2022 das 8h às 11h, na sede da entidade e através de 
urnas itinerantes, será realizada para composição da diretoria, conselho fiscal e delegados 
representantes junto ao conselho da confederação a que está filiado, bem como, de 
suplentes, ficando aberto o prazo de 8 (oito) dias para o registro de chapas, sendo que a 
contagemcontagem para registro inicia em 03 de junho de 2022. O requerimento acompanhado de 
todos os documentos exigidos para o registro será dirigido ao presidente da entidade, 
podendo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa. A secretaria da 
entidade, em Bento Gonçalves, funcionará, no período destinado ao registro de chapa das 
7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, onde se encontrará à disposição dos interessados pessoa 
habilitada para atendimento e prestação concernentes ao processo eleitoral, recebimento de 
documentação e fornecimento do correspondente recibo. Caso não seja obtido o quórum de 
comparecimentocomparecimento em primeira convocação, a eleição em segunda convocação será realizada 
no dia 03 (três) e 04 (quatro) de outubro de 2022, nos mesmos horários e locais. Em caso 
de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição no prazo de 15 (quinze) 
dias limitando a eleição às chapas em questão.

Bento Gonçalves, 03 de junho de 2022.

DEOCLIDES DOS SANTOS
PRESIDENTE 

Resumo de Contratos:
Contrato nº 048/2022 – Dispensa de Licitação nº 010/2022. Contratação de empresa aquisição de móveis para o Gabinete da Prefeita do 
Município de Santa Tereza-RS. MÓVEIS CENCI LTDA. Valor total: R$ 10.700,00.
Contrato nº 049/2022 – Pregão Presencial nº 025/2022 – 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. FELIPE CAUMO 
LTDA. VALOR TOTAL ATÉ: R$ 107.400,00.
ContratoContrato nº 050/2022 – Tomada de Preço nº 015/2022 – Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica da Estrada 
Municipal da Linha Graciema Alta (Programa Avançar no Turismo) na extensão de 1,255km do Município de Santa Tereza/RS. 
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA. Valor total R$ 1.332.618,47.
Contrato nº 051/2022 – Pregão Presencial nº 026/2022 – Contratação de empresa especializada, para a aquisição de materiais, realizar 
testes de vazão e toda instalação no poço tubular profundo da Linha Leopoldina, no município de Santa Tereza/RS. ATLÂNTICA 
HIDROSOLUÇÕES LTDA. Valor Total: R$ 54.000,00.
ContratoContrato nº 052/2022 – Pregão Presencial nº 027/2022 – Contratação de empresa, com profissional médico do trabalho, para a prestação 
de serviços de consultas médicas ocupacionais, emissão de exames admissionais, periódicos, demissionais, retorno ao trabalho, mudança 
de função, para os servidores regidos pelo Sistema Geral da Previdência Social – INSS do Município de Santa Tereza/RS. ENSEG 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. Valor por consulta R$ 104,00.
ContratoContrato nº 053/2022 – Dispensa de Licitação nº 012/2022 – Contratação de empresa especializada para a confecção de uniformes 
escolares para os alunos regularmente matriculados na Pré-Escola e no Ensino Fundamental do Município de Santa Tereza/RS. NBC 
CONFECÇÃO LTDA. Valor total: R$ 16.993,70.
Contrato nº 054/2022 – Dispensa de Licitação nº 011/2022 – contratação de empresa para confecção de livros do Projeto Vale do 
Taquari/Taquari Valley. JORNAL A HORA LTDA. Valor total: R$ 13.050,00.
Contrato nº 055/2022 – Dispensa de Licitação nº 013/2022 – Contratação de empresa para aquisição de uma nova central telefônica. 
JOSE CARLOS GREGOL - ME. Valor total: R$ 17.477,00.
ContratoContrato nº 056/2022 – Dispensa de Licitação nº 014/2022 – Contratação de empresa autorizada para realizar a revisão de 100 (cem) 
horas da motoniveladora GR1803BR XCMG da Secretaria Municipal da Agricultura, do Município de Santa Tereza/RS. GRA 
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI. Valor total: R$ 5.801,60.
Contrato nº 057/2022 – Pregão Presencial nº 028/2022 – Contratação de empresa especializada, para a aquisição de peças e contratação 
de mão de obra para concerto (substituição das peças) do ar condicionado da Motoniveladora CASE 845B, da Secretaria de Agricultura 
do município de Santa Tereza/RS. EDUARDO HENZ. Valor total R$ 6.500,00.
ContratoContrato nº 058/2022 – Tomada de Preço nº 016/2022 – contratação de uma empresa para prestação de serviços contábeis ao Poder 
Executivo de Santa Tereza/RS. EL BASSO ME. Valor mensal R$ 9.000,00.

Resumo de Termos Aditivos:
Termo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao contrato nº 115/2021 – CORREA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA. Fica acrescido o 
valor mensal R$ 3.364,83. Prazo 12 meses a contar de 19/05/2022.
Termo Aditivo nº 004/2022 – Referente à ata de registro nº 003/2022 – SAFRA DIESEL LTDA. Fica acrescido o valor de R$ 6,54 ao 
litro do óleo diesel comum. 
TermoTermo Aditivo nº 005/2022 – Referente a ata de registro nº 003/2022 – COLOSSO DO VALE. Fica acrescido o valor de R$ 7,29 ao litro 
de óleo diesel S10.
Termo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao contrato nº 026/2022 – CORREA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA. Fica suprida a 
limpeza dos banheiros públicos e acrescido serviço de jardinagem na Unidade Básica de Saúde, Centro de Convivência do Idoso e nos 
acessos da Ponte Pênsil sobre o Arroio Marrecão. 
Termo Aditivo nº 002/2022 – Referente ao contrato nº 116/2020 - CLIBECOR – CLÍNICA BENTOGONÇALVENSE DO CORAÇÃO 
LTDA. Fica acrescido o valor mensal R$ 4.623,39. Prazo 12 meses a contar de 22/05/2022.
TermoTermo Aditivo nº 001/2022 - Referente ao contrato nº 024/2022 - COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA. Fica acrescido o valor 
mensal de R$ 2.854,00. 

Santa Tereza, 03 de junho de 2022. 

GISELE CAUMO
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTE BELO DO SUL/RS

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2022
EXTRATO DO EDITAL Nº 16/2022 – EXTRATO DO EDITAL Nº 16/2022 – 
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 
FINAL DO CONCURSO PÚBLICO – 

EXCETO CARGOS DE MOTORISTA, 
OPERADOR DE MÁQUINAS E 

PROFESSORES

OO Sr. Adenir José Dallé, Prefeito Municipal 
de Monte Belo do Sul/ RS, torna público, por 
este Extrato, a Homologação do Resultado 
Final do Concurso Público Nº 01/2022, em 
conformidade com o respectivo Edital de 
Abertura e suas alterações. O Edital de 
Homologação do Resultado Final - Exceto 
CargosCargos de Motorista, Operador de Máquinas 
e Professores, contendo as classificações dos 
candidatos, está disponibilizado, na íntegra, 
no site da FUNDATEC 
www.fundatec.org.br. 

Monte Belo do Sul, 03 de junho de 2022. 
Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 – Objeto: registro de preços 
para futura e eventual aquisição de bombas submersas para poços artesianos e 
recalques, bem como para prestação de serviços de instalação das mesmas junto 
aos poços do município de Santa Tereza/RS. Data de abertura: 17/06/2022, às 
9h.
EDITALEDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022 – Objeto: contratação de 
empresa para a prestação de serviços técnicos especializado em psicologia, 20 
horas semanais, na Unidade Básica de Saúde do Município de Santa Tereza-RS. 
Data de abertura: 20/06/2022, às 9h.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022 – Objeto: contratação de 
empresa para a prestação de serviço de assessoria de imprensa ao Município de 
Santa Tereza-RS. Data de abertura: 21/06/2022, às 9h.
EDITALEDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 019/2022 – Objeto: Contratação de 
empresa especializada para execução de Dreno Profundo na extensão de 896 
metros, com execução de um murro de contenção com matacões de pedra de 
basalto, na estrada municipal “Caminhos do Pão e do Vinho”. Data de abertura: 
23/06/2022, às 9h. 
EDITALEDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 020/2022 – Objeto: Contratação de 
empresa especializada para revitalização das Pontes do Município de Santa 
Tereza/RS”. Data de abertura: 27/06/2022, às 9h. 
EDITALEDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022 – Objeto: 
credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços Médicos na área 
de Pediatria no Município de Santa Tereza/RS. Credenciamento a partir de 
13/06/2022 na Prefeitura Municipal de Santa Tereza. Horário: 7h30 às 11h e das 
13h30 às 17h.

Santa Tereza/RS, 03 de junho de 2022. 

Gisele Caumo
Prefeita MunicipalPrefeita Municipal
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Docente das áreas de Engenharia 
e Tecnologia da UCS

Prof. Felipe A. Tondo

A evolução da tecno-
logia é um assunto que 
sempre desperta curiosi-
dade e ao mesmo tempo 
certo questionamento: 
qual o limite? A socieda-
de tem papel fundamen-
tal nesse contexto, pois, 
como dizem os pesquisa-
dores, a necessidade da 
evolução tecnológica (em 
diversas áreas), em espe-
cial no âmbito das Enge-
nharias, é fruto de uma 
simples relação entre 
problemas do nosso coti-
diano e as suas soluções. 

Atualmente, sistemas 
cada vez mais automati-
zados nos trazem a cer-
teza de quão importante 
é estarmos imersos no 
contexto tecnológico. 
Hoje temos linhas de 
produção e até mesmo 
parques industriais to-
talmente monitorados e 
robotizados (digo isso, 
pois aqui mesmo em nos-

Engenharias 
e Tecnologia

Combinação do Presente/Futuro

sa região temos exemplos 
bem claros e parcerias com 
investimentos em tecnolo-
gia aplicada à indústria). 

Outro ponto fundamen-
tal que coloco em discussão 
é a evolução das tecnolo-
gias de comunicação, onde 
começamos com a rede 1G 
e hoje estamos implemen-
tando a quinta geração 
(5G) com pesquisas e con-
gressos já falando da sexta 
evolução (6G), com maior 
taxa de dados além de mui-
tas inovações na parte de 
processamento da imagem 
e vídeo. 

Há cerca de um ano 

estou realizando minha 
pesquisa de doutorado 
na área de comunicação 
via satélite de baixa ór-
bita (chamamos de LEO 
satélite), algo que muitos 
anos atrás não tínhamos 
estrutura e poucos in-
vestimentos.  A Lacuna 
Space (https://lacuna.
space/) já é realidade 
em avanços nesse tipo de 
comunicação, seu uso vai 
desde monitoramento de 
áreas agrícolas, desas-
tres ambientais, logísti-
ca, até o monitoramento 
da fauna e flora. 

Essas são apenas al-
gumas palavras sobre o 
assunto, aliás, teríamos 
muito mais para falar, 
porém deixo aqui o con-
vite para que conheçam 
as áreas das Engenharias 
da Universidade de Ca-
xias do Sul (UCS Bento ou 
Sede) e prossigam nessa 
fascinante profissão.

Hoje temos 
parques industriais 

totalmente 
robotizados

Tertúlia é troca de ideias, é 
diálogo, é transformação. O mês 
de junho inicia com o movimen-
to da IV Tertúlia das Cooperati-
vas Escolares, realizada a partir 
da intercooperação entre Sicre-
di Serrana, Sicredi Ouro Branco 
e Cooperativa Vinícola Garibal-
di. Após dois anos, o evento re-
torna ao seu modelo presencial, 
para formar professores orien-
tadores das Cooperativas Esco-
lares, concentrando diálogo e 
aprendizado em um só espaço.

Cerca de 120 professores, 
profissionais da educação e con-
vidados se reuniram nos dias 1º 
e 2 de junho, em Garibaldi, para 
construírem, juntos, um futuro 
ainda mais cooperativo para a 
educação. Em sua 4ª edição, a 
Tertúlia promoveu um momen-
to singular para o registro das 
memórias de cada Cooperativa 
Escolar, com o processo criati-
vo da confecção de um livro. A 

Integração 

IV Tertúlia das Cooperativas Escolares mobiliza 120 professores
Movimento de 
intercooperação 
entre Sicredi Serrana, 
Sicredi Ouro Branco e 
Cooperativa Vinícola 
Garibaldi retorna ao 
modelo presencial 
em 2022, criando um 
espaço de resgate da 
história e construção 
de memórias

partir de diferentes dinâmicas, 
debates, atividades e painéis, 
os participantes evidenciaram 
toda trajetória da cooperativa 
escolar, com o objetivo de man-
ter viva a história. 

Com um olhar no compro-
misso com a comunidade em 
que está presente, a Tertúlia va-
loriza o reencontro e a conversa 
entre os participantes. “Coope-
rativismo é essencialmente pes-
soas, relacionamento e contato. 
Crescemos nesses dois anos, 
utilizando os recursos digitais 
e as transmissões on-line. Fa-
zemos um cooperativismo de 
futuro, com a mente aberta e 
dispostos para a inovação, mas 
o encontro presencial sempre 
vai ficar guardado nas nossas 
memórias”, destaca o presiden-
te da Sicredi Serrana, Marcos 
André Balbinot.   

Após abertura, o público 
conferiu a peça “Uma história 
de amor”, com produção do 
grupo Cia do Teatro. A palestra 
ministrada por Viviane Klaus e 
Luciane Grazziotin, marcou o 
primeiro dia de programação, 
colocando em foco a impor-
tância do registro no processo 
de eternizar a história, para 
construir um futuro conscien-
te, alicerçado no passado e nas 
raízes. 

O protagonismo dos profes-
sores também foi tema nortea-
dor de 2022. No painel mediado 
pelo assessor pedagógico Eve-
raldo Marini, quatro docentes 
puderam compartilhar um pou-

co sobre suas experiências nas 
funções de orientador, coorde-
nador pedagógico, diretor e se-
cretário de educação, trocando 
ideias para uma melhoria contí-
nua do processo de aprendiza-
gem. Para aliar teoria à prática, 
alguns estudantes prestaram 
uma homenagem aos seus pro-
fessores, destacando a impor-
tância da cooperativa escolar no 
seu desenvolvimento pessoal.   

As Cooperativas Escolares  

              O Programa Cooperativas Escolares busca ampliar o aprendizado de crianças e adolescentes, 
vivenciando experiências dos valores e princípios do cooperativismo, impactando diretamente mais de 
300 estudantes. Na área de atuação da Sicredi Serrana, o Programa acontece no contraturno escolar, com 
estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e oportuniza o desenvolvimento de dimensões como: 
liderança, empreendedorismo social, educação financeira e inclusão social. Atualmente, fomentamos o de-
senvolvimento de oito Cooperativas Escolares, distribuídas nos municípios de Carlos Barbosa, Boa Vista do 
Sul, Bom Princípio, São Vendelino, Barão e Garibaldi, com previsão de abertura de uma nova em Tupandi.

Divulgação
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Faça uma PÓS na UCS e ganhe um 
Smart Speaker Google

Interessado em dar um passo além 
na sua carreira? Então a UCS é o lugar 
certo pra você! 

Com especializações em diversas 
áreas, aqui você encontra o curso ideal 
para você se destacar no mercado e ain-
da tem a oportunidade de ganhar uma 
Smart Speaker Google!

É isso mesmo, o Nest Mini segunda 
geração é o presente que você recebe ao 
se matricular e frequentar as aulas de 
uma Pós Lato Sensu. 

Lembrando que o Google Nest Mini 
será entregue em até dois meses após o 
início de suas aulas. Alunos inadimplen-
tes não serão presenteados.

Confira todas as nossas opções de 
Especialização e inscreva-se: www.ucs.
br/site/especializacao, 
ou converse com a área comercial atra-
vés do WhatsApp (54) 99653.3184.

PÓS em Engenharia Industrial 
com inscrições abertas

Com o objetivo de especializar profis-
sionais para aplicação de estratégias de 
gestão, tecnologias e métodos inovadores 
para solução de problemas industriais, a 
UCS Bento promove o curso de pós-gradu-
ação em Engenharia Industrial.

O curso é destinado aos portadores 
de diploma de curso superior nas áreas de 
Engenharias, Tecnologias e Negócios, ou 
outros profissionais de nível superior que 
estejam envolvidos na área industrial e que 
desejam melhorar suas competências no 
campo de atuação da Engenharia Industrial.

A previsão de início é agosto de 2022 e 
término em dezembro de 2023, com aulas 
às sextas-feiras, das 18h30 às 22h30 e aos 
sábados, das 8h às 12h.

Faça como milhares de alunos e profis-
sionais bem sucedidos! Vem pra UCS! 

Mais informações em ucs.br, na aba Especialização e MBA, ou converse com a nossa 
área comercial através do WhatsApp (54) 99653.3184.

Vestibular de Inverno 2022  
Prova presencial dia 12/06!

Salve esta data! 12 de junho tem Ves-
tibular de Inverno na UCS!!!

Previsto para ocorrer nas oito unida-
des universitárias, o processo seletivo con-
firma o retorno à presencialidade, processo 
implementado pela Instituição no primeiro 
semestre com a retomada das disciplinas.

O Vestibular de Inverno 2022 terá 
provas para todos os cursos, com proces-
so seletivo para Bacharelados – incluin-
do o curso de Medicina -, Licenciaturas e 
Tecnologias. Para o ingresso no curso de 
Medicina, a prova será aplicada apenas no 
Campus-Sede, em Caxias do Sul.

As inscrições para o Vestibular de Me-
dicina e dos demais cursos já estão abertas. 

Informações, con-
verse com a nossa 
área de relacio-
namento através 
dos números de 
WhatsApp: 
(54) 9 9626-2771 ou  (54) 9 9919-3141, ou acesse o QR-Code e saiba mais!

UCS Bento conta com serviço de
Psicologia Aplicada

O SEPA - Serviço de 
Psicologia Aplicada, lo-
calizado no bloco A, é 
uma área que oportuniza 
atendimento psicológico 
gratuito à população, na 
UCS Bento Gonçalves.  

Em contrapartida, por 
meio da supervisão de do-
centes, o SEPA possibilita 
aos estudantes vivências 
de integração e estágios 
curriculares, ampliando as 
práticas já oferecidas pela 
UCS à comunidade, des-
pertando, através das ex-
periências, o aprendizado.

Saiba mais e informe-se 
através  do WhatsApp (54) 9 

9997-4061

Mestrado Profissional em 
Engenharia e Ciências Ambientais

A UCS Bento está com as inscrições 
abertas para o Processo Seletivo do 
Mestrado em Engenharia 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 preliminares no dia 8 
do mesmo mês e do resultado final no 
dia 12. Já o período de matrículas ocor-
rerá de 17 a 18 de agosto.

Mais informações e inscrições, acesse 
o QR-CODE ou entre em contato com 
a nossa área de Relações com o Mer-

cado através do (54) 99653.3184

Estude Engenharia na UCS Bento! 

Saiba mais sobre cada um dos cursos, acesse o QR-Code 
ao lado ou contate com a área de relacionamento da UCS 

Bento, pelo whats (54) 99919-3141.

Você se interessa por 
grafeno? Por foguetes? Por 
projetos de veículos? 

Então a UCS é pra você! Es-
tude Engenharia na UCS Bento! 
São quatro cursos de graduação 
na área, laboratórios equipados, 
professores altamente qualifica-
dos e uma estrutura invejável.

Engenharia de Produção, 
Engenharia Elétrica, Engenharia 
Eletrônica e Engenharia Mecâni-
ca são os cursos nesta área ofer-
ecidos na UCS Bento.

E atenção! Toda segunda ou 
quinta, através do Processo Sele-
tivo Contínuo, você pode ingres-
sar na UCS.
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Sorte nas finanças e chance de en-
cher o bolso. Seu entusiasmo anima 
campo dos relacionamentos. 

Touro – 21/04 a 20/05
Dará mais chances ao diálogo. Na 
paquera, buscará quem te dê aten-
ção. A dois, não exagere na posses-
sividade.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Sua dedicação rende frutos na pro-
fissão. Na paquera, seu jeito falante 
chama atenção, A dois, terá muita 
diversão.

Câncer – 21/06 a 21/07
Seu lado comunicativo ganhará des-
taque. Na paquera, estará mais exi-
gente. Na relação, controle o ciúme. 

Leão – 22/07 a 22/08
Sinal de transformações na profissão. 
No relacionamento, seu lado diverti-
do garante bons momentos a dois. 

Virgem – 23/08 a 22/09
Chance de boas alianças profissionais. 
Seu lado seletivo estará “on” na paque-
ra. A dois, curta a boa companhia. 

Libra – 23/09 a 22/10
Sorte nos negócios. Na paquera surge 
alguém tudo de bom. No relaciona-
mento, clima de harmonia e diversão.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Boas parcerias à vista. Na paquera, 
boas chances de mudar de status. Na 
relação, dia promete muita animação.

Sagitário – 22/11 a 21/12 
Transformações prometem ser um 
sucesso. Passeio, viagem ou uma 
aventura deve agitar a relação ou 
paquera. 

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Sinal de alianças profissionais vantajo-
sas. Na paquera, atração por alguém 
experiente. A dois, muita diversão.

Aquário – 21/01 a 19/02
Sorte nas finanças. Se está só, não deve 
continuar assim por muito tempo. A 
dois, seu jeito deixa o clima divertido. 

Peixes – 20/02 a 20/03
Atenção à sua intuição. Chance de 
romance com alguém importante. 
Seu jeito atencioso deixa a relação 
mais leve.

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 8

Bebida junina

INGREDIENTES
- 4 colheres (sopa) de açúcar
- 2 rodelas de gengibre
- 1 litro de água sem gás
- 1 maçã grande
- 1 laranja com casca em rodelas
- 2 pedaços de canela em pau
- 4 cravos
- 3 cardamomos
- 1 colher (sopa) de flores de hibisco 
desidratadas

MODO DE PREPARO
Em uma panela grande derreta o açúcar junto 
com o gengibre, até formar um caramelo 
claro, e acrescente água. Descasque a maçã, 
pique a polpa em cubos e junte a casca e os 
cubos de maçã à panela. Acrescente a laranja, 
a canela, os cravos, os cardamomos e o hibisco 
e deixe ferver até derreter os torrões de açúcar 
(cerca de 10 minutos). Sirva quente.

Sete Erros | Respostas na página 8

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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Autor 
de "Dom
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(Lit.)
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em matas

Desejar 
ardente-
mente
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como o
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Pertencente
ou relativo
à Suécia

Operação
de trans-
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(?) Diego,
cidade dos

EUA

Conjunto
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da igreja
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uma (?): 

bater papo
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Pequeno
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Conteúdo
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Um tanto
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Laço da
gravata
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africano
Branca;

clara

Armar uma 
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Açúcar do

sangue
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(dívidas) 
Arreio de
cavalos

O maior
continente
Dobradura
de papel

Cadeia mon-
tanhosa
Golpe

cortante

Quer muito
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(símbolo)
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caipira

(pl.)

Incré-
dulos 

Proteção
de janelas

(?) house:
dá acesso
à internet

3/lan — san. 5/aires. 7/alevino — origami.

a substituição tributária (ST), 
sistema criado há 15 anos para 
combater a sonegação fiscal. A 
ideia é recolher o ICMS de uma 
cadeia inteira, incluindo varejo 
e consumidor final, de forma 
antecipada na indústria. A ST 
facilita a fiscalização, mas cria 
burocracia, aperto no fluxo de 
caixa e custos para as empresas. 
Como o imposto é cobrado 
de antemão, é preciso gastar 
energia depois com cálculos 
de recolhimento a menor ou 
a maior e operacionalizar os 
ajustes. 

Em meados de 2019, 
após negociações, o poder 
público entendeu que poderia 
simplificar essa relação, uma 
vez que a nota fiscal eletrônica 
havia reforçado o combate à 
sonegação. A indústria do vinho 
foi a primeira a ingressar no 
Regime Optativo e, no final do 
ano, o benefício foi estendido a 
outros setores. Basicamente, o 
ROT-ST elimina a necessidade 
de recálculos, pois extingue a 
exigência de complementar 
ou restituir ICMS. Desde lá, 
o regramento vinha sendo 
renovado por decretos. A nova 
lei representa a instituição do 
ROT-ST independentemente 
da vontade do governante de 
plantão. Para as companhias, 
é mais um passo no 
caminho da produção e do 
desenvolvimento do RS. 

Francisco Gaiga, advogado tributarista 

Toda vez que o poder 
público simplifica a vida dos 
cidadãos e das empresas, 
é preciso comemorar. Isso 
porque são medidas que 
denotam que o Estado fez um 
esforço para superar a lógica 
burocrática, se apropriar de 
tecnologias de gestão e ampliar 
a relação de confiança com a 
esfera privada em nome do 
desenvolvimento. Celebrar não 
significa fechar os olhos aos 
problemas, como o tempo que 
essas mudanças levam. 

O exemplo mais recente 
disso, no RS, é o avanço do 
projeto de lei que torna 
permanente o Regime 
Optativo da Substituição 
Tributária (ROT-ST). Trata-se 
de um instrumento utilizado 
no recolhimento do ICMS. 
A consolidação do ROT-ST 
foi aprovada na Assembleia 
Legislativa por 51 votos a 
zero no dia 5 de abril, placar 
que sinaliza consenso entre 
governistas e oposição e 
comprova a importância do 
tema. 

A matéria foi sancionada 
pelo Palácio Piratini no dia 4 
de maio. Ao virar lei, o regime 
garante segurança jurídica a 
um modelo de ICMS menos 
burocrático e benéfico ao 
planejamento das empresas. 
Para entender a importância do 
ROT-ST, é preciso compreender 

Simplificação, confiança 
e desenvolvimento 

Espaço do leitor

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:
TTrabalhista I Previdenciário I Penal

Civil:
Família | Inventários | Indenizatória
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Atinja seus objetivos através 
da Hipnose Condicionativa

Bem-estar

Depois de passar muito tem-
po sofrendo com indecisão, ansie-
dade, medo e tristeza, a auxiliar 
administrativa Rosângela, de 33 
anos, descobriu, por indicação 
de uma amiga, uma terapia que 
renovou suas esperanças: a Hip-
nose Condicionativa.

Ela tinha dificuldades de de-
cisão e de expressar sua opinião, 
mas não sabia por que agia de tal 
maneira. Às vezes se sentia tris-
te sem ter motivos aparentes e o 
medo a impedia de vivenciar al-
gumas aventuras que tinha como 
objetivo.

   Já nas primeiras sessões, ela 
foi percebendo os resultados gra-
dativos que foram ocorrendo em 
sua vida. A ansiedade foi aos pou-
cos diminuindo, possibilitando 
mais calma e equilíbrio emocio-
nal diante das situações diárias.

  Durante o tratamento, ela 
foi percebendo que começou a 
ser mais decidida, expressando 
sua opinião tanto na vida pessoal 
quanto profissional, impactando 
também as pessoas do seu conví-
vio, pela sua nova maneira.

  Rosângela ressalta com 
muita satisfação seu sonho que 
foi realizado: “consegui saltar de 
paraquedas!”, orgulha-se.

  No final do tratamento, ela 
se lembrou de situações da infân-
cia que eram as causas da tristeza 
que sentia, o que acabou sendo 
solucionado também.

A Hipnoterapeuta Adriele 
Sopelsa, de Garibaldi, que traba-

lha com a terapia há nove anos, 
explica que existem muitos trau-
mas inconscientes dos quais não 
lembramos e que são a origem de 
nossos comportamentos, como 
no caso de Rosângela, que não 
sabia por que era indecisa e ti-
nha dificuldade de expressar sua 
opinião.

 “As mudanças de compor-
tamento são possíveis, por se 
tratar a origem das questões 
emocionais, ‘limpando’ todos os 
sentimentos, emoções, sensações 
negativas e recondicionando, 
conforme o que cada pessoa ne-
cessita”, detalha Adriele.

  A Hipnose Condicionativa 
é utilizada para tratar quaisquer 
problemas, como fobias, ansie-
dade, complexo de inferioridade, 
depressão, TOC, déficit de aten-
ção, hiperatividade, transtornos 
de comportamentos, entre ou-
tros e também para melhorar o 
rendimento em provas e concur-
sos, ou tratar outras questões 
que tragam algum incômodo à 
pessoa que busca a terapia. “É 
um tratamento diferenciado que 
proporciona inúmeras melhoras, 
possibilitando uma vida mais 
feliz, plena e renovada”, destaca 
Adriele.

HIPNOSE CONDICIONATIVA
TRATAMENTO IMEDIATO, COM POUCAS SESSÕES:

Medos | Ansiedade | Depressão  Insônia
Estresse | Insegurança | Timidez | Obesidade

ADRIELE SOPELSA
Hipnóloga (1605) | Terapeuta Holística (CRT 48203)

Especialização em Psicologia Transpessoal

(54) 99936 4051    | adsopelsa81@gmail.com  
Atendimento em Garibaldi/RS

Senac Bento Gonçalves

A importância de aprender um 
segundo idioma na infância

O estudo de um segundo 
idioma na infância traz inúme-
ras vantagens, principalmente 
porque as capacidades cogniti-
vas para o aprendizado são mais 
elevadas e ainda possibilita que 
o aluno consiga se aprofundar 
em outras culturas e costumes. 
Entretanto, de acordo com a 
pesquisa do British Council e do 
Instituto de Pesquisa Data Po-
pular, apenas 5% da população 
do Brasil fala inglês, sendo 1% 
deles fluente. 

Para reverter esse cenário, o 
importante é que a exposição ao 
idioma aconteça desde cedo. Se-
gundo a docente da área de Idio-

mas do Senac Bento Gonçalves, 
Tatiane Gonçalves, há um perío-
do entre os dois e cinco anos de 
idade que ocorre o aperfeiçoa-
mento da linguagem. “A capaci-
dade de aprender e se adaptar 
a novas situações é maior nes-
sa fase, portanto, a imersão de 
crianças em um espaço bilíngue 
proporciona melhores chances 
que elas se tornem fluentes nos 
idiomas a que forem expostas, 
sem prejuízo de aprendizado da 
língua materna”, ressalta. 

O fundamental é que, com a 
colaboração dos pais, sejam es-
timuladas no idioma em questão 
em ambiente lúdico e natural à 

idade: “Essa participação é mui-
to importante, já que as crianças 
devem estender seu aprendi-
zado fora do ambiente escolar, 
por exemplo, contando aos pais 
o que aprendeu e esses as insti-
gando, tornando-se parceiros no 
processo”. 

Para auxiliar nesse pro-
cesso, o Senac Bento Gon-
çalves está com inscrições 
abertas para cursos na área 
de Idiomas destinados para 
crianças. Mais informações 
podem ser acessadas no site 
www.senacrs.com.br/bento 
ou pelo WhatsApp (54) 99647 
1436.

GRIPE É
DOENÇA SÉRIA!

IMUNIZAÇÃO NA

54 3454 7172
54 99151 1186
54 99149 0017

geral@vaccinare.com
 vaccinare

PROTEJA-SE
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Previsão do tempo

04/06
8º
18º

Céu nublado, 
com possibilidade de garoa 

durante o dia e à noite 

03/06
7º
15º

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

05/06
12º
18º

Sol com muitas nuvens durante 
o dia e períodos de céu nublado. 

Noite com muitas nuvens. 

Sol com muitas nuvens e possibilidade 
de chuvas no final da manhã. Tarde e 

noite chuvosas.

Feira das feiras
ExpoBento e Fenavinho movimentam a 
cidade a partir de quinta-feira, 09/06

Variedades | 9 

Divulgação

Comunidade bento-gonçalvense já pode adquirir 
os ingressos para o almoço do Dia Festivo 

144ª Festa de Santo Antônio 

Já estão à disposição da co-
munidade bento-gonçalvense 
os ingressos para o tradicional 
almoço do dia festivo, que inte-
gra a programação dos festejos 
do Padroeiro de Bento Gonçal-
ves, na Paróquia Santo Antônio. 
O evento será realizado no dia 
13 de junho, segunda-feira. Os 
ingressos ao valor individual 
de R$ 70,00 podem ser adquiri-
dos na Secretaria Paroquial, ou 
ainda com os casais festeiros e 
festeiros jovens da 144ª Festa 
Santo Antônio.

O cardápio servido a partir 
do meio-dia terá: sopa de cape-
letti, lesso, piem, suíno, churras-
co, frango, saladas, maionese e 
pão, além de vinho, refrigerante 

Evento acontecerá 
na segunda, dia 13 
de junho, e integra 
a programação da 
144ª Festa de Santo 
Antônio de Bento 
Gonçalves

de garrafa, água e sagu com cre-
me, de sobremesa.

SOBRE A FESTA
A 144ª Festa de Santo Antô-

nio tem como lema: “Como San-
to Antônio, fala com sabedoria, 
ensina com amor”, retirado do 
livro dos Provérbios, capítulo 
31, versículo 26. A mesma te-
mática inspirou a Campanha da 
Fraternidade 2022.

A equipe de festeiros da 
144ª Festa de Santo Antônio é 
composta pelos casais: Adriane 
de Assis e Adilson Boch, Clau-
dete Nichetti Gnoatto e Délcio 
Gnoatto, Carla R. Da Ré Trivelin 
e José A. Trivelin, Eliana Ruiz 
Petroli e Moisés Petroli, Márcia 

Menegotto Rachele e Valério An-
tônio Rachele e Mônica Bandei-
ra Banchi e Cleiton Bianchi. Os 
festeiros jovens desta edição são 
Camille Turatto Spolt e Alexan-
dro Zorzi, Fernanda Luzzi e Eze-
quiel Candido, Letícia Arsego e 
Diogo Dameda Portalupi.

Já a Equipe Paroquial San-
to Antônio é composta pelo 
pároco, padre Volmir Compa-
rin, pelos vigários paroquiais, 
padres João Roberto Masiero e 
Luís Carlos Conci, pelas Irmãs 
Pastorinhas, Lídia Villani, Maria 
Lourdes Motter e Vergínia Fab-
bro. Também compõe a equipe, 
o seminarista Gabriel Guilherme 
Frigo, que está realizando seu 
estágio pastoral na Paróquia.

PATROCIONADORES 
MÁSTERS
Super Apolo, Multimóveis, 

Gambatto Sul Veículos, Anderle 
Transportes, Piva Comércio e In-
dústria, Sicredi Serrana, Todes-
chini, Arcari Empreendimentos, 
Loja D’Art, Sonomais Colchões, 
Solar Serra Aquecimento, Colé-
gio Scalabriniano Medianeira e 
Colégio Marista Aparecida.

PATROCINADORES 
SÊNIOR 
FVA Indústria de Válvulas 

Automotivas, Don Raffelo, Cai-
tá Supermercados, Lojas Pit-
tol, Mecânica de Veículos JLM, 
Motolife, Tedesco Sistemas de 
Armazenagem, Transportes Ra-
sador, Comercial Gás Cainelli, 
Genialflex, Giordani Turismo, 
Ponto Ótico, Real Assessoria 
Empresarial, Vinhedos Trans-
portes, Mérica Transportes, 
Gráfica Bento, New Color, Zegla 
Indústria de Máquinas, Colégio 
Sagrado, Beltoni Indústria e Co-
mércio, Postos de Serviços Serra 
Gaúcha, Hospital Tacchini, Dicas 
Encomendas, Thermo Aqueci-
mento, Suvalan, Vinhos Salton, 
Robopack e Omega Viratto.

Trabalhadores metalúrgicos 
de Bento Gonçalves terão 
reajuste salarial de 12,5%

Convenção Coletiva de Trabalho

Finalizando as negociações 
com os sindicatos patronais 
dos setores metalúrgicos, me-
cânico e de material elétrico, 
o Stimmme-BG anunciou uma 
série de acordos firmados nas 
atualizações da Convenção Cole-
tiva de Trabalho para o período 
2022/2023.

Uma das mais aguardadas, 
envolvendo o setor metalúrgico 
de Bento Gonçalves, encerrou 
com 12,5% no reajuste salarial 
– após um longo período de ar-
ticulação, iniciado ainda no mês 
de março deste ano. “Somos co-
nhecedores e entendedores da 
atipicidade do atual cenário, em 
que estamos recém saindo de 
uma fase crítica de pandemia, 
que prejudicou o desempenho 
de muitas empresas, um período 
de muitas incertezas e retração. 
Mesmo assim, atuamos forte-
mente para que o trabalhador 
tivesse seus direitos respeitados 
e fosse devidamente valorizado 
nas negociações da Convenção 
Coletiva”, analisa o presidente do 
Stimmme, Deoclides dos Santos.

O reajuste faz parte da Con-

venção Coletiva de Trabalho 
(CCT) e será aplicado a partir do 
dia 1º de maio. 

O documento assinado entre 
o Simmme e o Stimmme ainda 
mantém pisos salariais, dias 31, 
auxílio-estudante, quinquênio 
de 5% entre outros benefícios. 
A CCT, que é também estabeleci-
da com o Sindicato Nacional da 
Indústria de Máquinas (SINDI-
MAQ), vigorará até o dia 30 de 
abril de 2023. 


