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Tráfico de drogas

Juíza da 1ª Vara Criminal de Bento, Fernanda Ghiringuelli de Azevedo, argumentou 
que policiais militares não possuíam autorização para ingressar na residência onde os 
indivíduos foram presos, além de citar o fato de alguns dos suspeitos serem réus primários
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Prefeitura deverá fazer modificações para 
possibilitar passagem de veículos maiores

Túnel do São João

Após a realização de uma audiência entre prefeitura e MP, foi acordado pela ampliação das 
alças de acesso do túnel. Uma simulação deve ser realizada para garantir eficácia da medida
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Monkeypox

A secretaria da Saúde do Rio 
Grande do Sul confirmou no do-
mingo, 12/06, o primeiro caso de 
varíola do macaco (monkeypox) no 
Estado. O resultado foi confirmado 
laboratorialmente por RT-PCR pelo 
Instituto Adolf Lutz de São Paulo 
(IAL/SP). Trata-se de um paciente 
homem, de 51 anos, que desembar-
cou em Porto Alegre, vindo de Por-
tugal, em maio e estava em monito-
ramento desde o dia 27/05.

Conforme a secretaria da Saú-
de, o paciente havia procurado 
atendimento médico no dia 19/05 
e, depois, no dia 23/05. O homem 
desconhece contato com pessoas 
em Portugal que sejam confirma-
das ou suspeitas para a doença 
varíola do macaco e relata melhora 
parcial. Ainda segundo a pasta, o 
paciente está evoluindo bem e se-
gue em isolamento domiciliar. 

Já na terça-feira, 14/06, o Esta-
do notificou ao Ministério da Saú-
de mais um caso que se enquadra 
como suspeito. Trata-se de um re-
sidente de Porto Alegre, com histó-
rico de viagens a países europeus 
onde já foi confirmada a doença. 
Conforme a secretaria da Saúde, 

Com primeiro caso confirmado no RS, prefeitura já 
se prepara para atender possíveis casos em Bento
Confirmação foi 
divulgada no 
domingo, 12/06, pela 
secretaria Estadual 
da Saúde. Na terça, 
14/06, mais um caso 
suspeito foi notificado 

o homem de 34 anos passou por 
atendimento médico na última se-
mana e encontra-se em isolamento 
domiciliar, apresenta quadro clíni-
co estável, sem complicações e está 
sendo monitorado, assim como 
seus contatos, pelas secretarias de 
Saúde do Estado e do município. 
Uma amostra já foi coletada e será 
analisada pelo Instituto Adolf Lutz 
de São Paulo (IAL/SP). Ainda de 
acordo com a secretaria da Saúde, 
não há relação de contato dele com 
o outro caso já confirmado.

No total, o Brasil possui cinco 
casos confirmados, sendo três em 
São Paulo, um no Rio Grande do Sul 
e um no RJ. Além desse novo caso 
suspeito no RS, outros oito seguem 
em investigação no país. 

Diante dessas notificações, 
a prefeitura de Bento Gonçalves, 
por meio da secretaria municipal 
de Saúde, afirma que já está adap-
tando seu fluxo de atendimento e 
orientações para possíveis casos 
no município. De modo geral, a 
recomendação é que, em caso de 
sintomas, os moradores procurem 
atendimento médico e cumpram as 
medidas de isolamento. 

SOBRE A DOENÇA
A monkeypox é uma doença 

rara que é causada pela infecção 
pelo vírus da varíola dos macacos. 
O vírus da varíola dos macacos 
pertence ao gênero Orthopoxvi-
rus, família Poxviridae. O gênero 
Orthopoxvirus também inclui o ví-
rus da varíola (que causa a varíola 
comum), o vírus vaccinia (usado 
na elaboração da vacina contra a 

varíola) e o vírus da varíola bovina. 
A varíola dos macacos foi desco-
berta, pela primeira vez, em 1958, 
quando dois surtos de uma doen-
ça semelhante à varíola comum 
ocorreram em colônias de maca-
cos mantidos para pesquisa, daí o 
nome “monkeypox”. 

O primeiro caso humano de va-
ríola dos macacos foi registrado em 
1970, na República Democrática do 
Congo (RDC), durante um período 
de ações para eliminar a varíola.

SINAIS E SINTOMAS 
Em humanos, os sintomas da 

varíola dos macacos são seme-
lhantes, mas mais leves do que os 
sintomas da varíola comum. A varí-
ola dos macacos começa com febre, 
dor de cabeça, dores musculares e 
cansaço. A principal diferença en-
tre os sintomas de varíola comum 
e da varíola dos macacos é que esta 
dos macacos faz com que os linfo-
nodos inchem (linfadenopatia), 
enquanto a varíola comum, não. O 
período de incubação (tempo entre 
a infecção e os sintomas) para a 
varíola dos macacos, geralmente é 
de 7 a 14 dias, mas pode variar de 
5 a 21 dias. A doença começa com: 
febre, dor de cabeça, dores mus-
culares, dor nas costas, linfonodos 
inchados, calafrios, cansaço.

Dentro de 1 a 3 dias (às vezes 
mais), após o aparecimento da fe-
bre, o paciente desenvolve uma 
erupção cutânea, muitas vezes co-
meçando no rosto e se espalhando 
para outras partes do corpo. As le-
sões progridem nos seguintes está-
gios, antes de começarem a desapa-
recer: Máculas - Pápulas - Vesículas 
- Pústulas - Crostas. A doença nor-
malmente dura de 2 a 4 semanas. 

TRANSMISSÃO 
O vírus da varíola dos macacos 

pode ser transmitido quando uma 
pessoa entra em contato com um 
animal infectado, com uma pessoa 
infectada ou com materiais conta-
minados pelo vírus. O vírus tam-
bém pode atravessar a placenta, 
passando da mãe para o feto. 

TRATAMENTO 
O quadro clínico da maioria 

dos indivíduos infectados com o 
vírus da varíola dos macacos evolui 
de forma leve e autolimitada, sem a 
utilização de nenhum tratamento 
específico. No entanto, o prognós-
tico da doença depende de múlti-
plos fatores, como o estado vacinal 
prévio, o estado de saúde inicial, 
doenças simultâneas e comorbida-
des, entre outros. A recomendação 
é procurar atendimento médico em 
caso de sintomas. 

Divulgação

Após 215 dias internada, 
paciente tem alta e ganha 
festa da equipe do Tacchini

Na última sexta-feira, dia 
10/06, parte da equipe multipro-
fissional do Tacchini se reuniu 
para celebrar a alta de Vanderléia 
da Silva Farias. A paciente de 56 
anos saiu pela porta da frente do 
hospital após 215 dias de interna-
ção. Ela precisou se recuperar das 
queimaduras que atingiram cerca 
de 70% do seu corpo após um in-
cêndio consumir parte da sua re-
sidência no dia 8 de novembro de 
2021, além de superar uma série 
de outras adversidades durante a 
trajetória. 

Na caminho até a porta de sa-
ída do hospital, ela passou por um 
corredor formado por profissionais 
de diversas áreas com os quais ela 
teve contato durante o período de 
internação. Munidos de cartazes e 
balões, eles aplaudiram a trajetória 
vitoriosa da paciente,  que durante 
os últimos 7 meses trabalhou in-
tensamente para voltar ao convívio 
de seus familiares. 

Na recepção do hospital, ela 
ainda recebeu o carinho de fami-
liares e amigos que a esperavam 
com flores e mensagens de incen-
tivo. “Não imaginava que tanta 
gente estava torcendo por mim”, 
afirmou ela. 

O CAMINHO ATÉ A ALTA
Quando chegou ao Hospital 

Tacchini, Vanderléia apresentava 
um quadro considerado grave, com 
queimaduras em membros inferio-
res, superiores e couro cabeludo. 
Após 18 dias na UTI da instituição 

bento-gonçalvense, ela foi transfe-
rida para o Hospital Cristo Reden-
tor, em Porto Alegre, considerado 
referência no tratamento de quei-
maduras no Rio Grande do Sul. 

Em 10 de fevereiro de 2022 
ela voltou para o Hospital Tacchi-
ni para completar seu tratamento 
intra-hospitalar. Desde então, ela 
sofreu com uma série de complica-
ções de saúde, que atrasaram sua 
recuperação integral. Vanderléia 
superou uma cirurgia de urgência 
em função de uma perfuração in-
testinal, foi intubada e ainda preci-
sou voltar à UTI novamente para se 
recuperar de uma sepse pulmonar, 
entre outros entraves de menor 
gravidade. 

Com a ajuda de diversas técni-
cas, equipamentos e o cuidado da 
equipe multiprofissional do Tac-
chini, ela venceu todas as adversi-
dades e recebeu alta. Vanderléia 
deve continuar seu tratamento em 
casa até eliminar todas as limita-
ções motoras causadas pelo longo 
período de internação, dessa vez ao 
lado da família.
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Leonardo Bortolini

Ministério Público indica 
necessidade de adequação 
em obra do túnel do São João

Inquérito Civil

Após audiência 
decorrente de 
inquérito civil, ficou 
acordado que a 
prefeitura de Bento 
irá ampliar alças 
de acesso para 
possibilitar manobras 
de veículos maiores. 
Simulação deve 
ser realizada após 
a adequação para 
garantir eficácia 
da medida

Eduarda Bucco
O Inquérito Civil do Ministério 

Público que apura possíveis falhas 
nas obras do túnel do São João, em 
Bento Gonçalves, teve novos des-
dobramentos recentemente. No 
dia 09/06, foi realizada uma audi-
ência com o MP e a prefeitura de 
Bento Gonçalves, a fim de “colher 
esclarecimentos” sobre a obra, 
conforme informa a promotora 
Carmem Garcia.

Na ocasião, ficou acordado que 
a prefeitura de Bento Gonçalves irá 
ampliar as alças de acesso ao túnel, 

a fim de permitir manobras de veí-
culos maiores. Essa é uma das prin-
cipais queixas de representantes 
de transportadoras do município, 
tendo em vista que a estrutura do 
túnel não permite a circulação de 
certos veículos como ônibus de 
transporte rodoviários (3 eixos), 
carreta de cinco eixos (18,60m), 
bitrem de sete eixos (BT7) e bitrem 
nove eixos, por exemplo – confor-
me denúncia encaminhada por em-
presários ao MP.

Em maio, o Ministério Público 
havia informado que estava aguar-
dando um parecer técnico do Ga-
binete de Assessoramento Técnico 
(GAT), a “fim de verificar se a obra, 
do modo como foi projetada, ofe-
rece risco à segurança e permite o 
tráfego de veículos maiores”, disse 
a promotora Carmem na época.

Após o recebimento do pare-
cer, o MP marcou a audiência rea-
lizada no dia 09/06, quando foram 
acordadas as adequações na obra. 
Conforme a prefeitura de Bento, a 
ampliação das alças ainda não teve 

início, “mas serão feitas”, afirma o 
Poder Público.

Depois que as mudanças fo-
rem feitas, deverá ser realizada 
uma simulação para garantir que 
a “medida será suficiente para 
atender a demanda das transpor-
tadoras”, informa a promotora. A 
simulação deve ser realizada em 
um prazo de 30 dias, a contar da 
data da audiência.

PRAZOS
Em maio, o consórcio respon-

sável pela construção do túnel so-
licitou mais um aditivo de prazo. 
As obras tiveram início em agosto 
de 2020 e tinham previsão inicial 
de conclusão em 10 meses. Desde 
então, novos prazos foram sendo 
estabelecidos. O último previa que 
a estrutura fosse finalizada ainda 
no mês de maio.

Com esse novo aditivo de pra-
zo, a expectativa é que as obras 
sejam concluídas em agosto. Até o 
momento, o valor total segue em R$ 
13,4 milhões.

Leite anuncia pré-candidatura 
ao governo do Estado do RS

Tentativa de reeleição

Eduarda Bucco
O ex-governador Eduardo 

Leite (PSDB) confirmou sua pré-
-candidatura ao governo do Rio 
Grande do Sul nesta segunda-fei-
ra, 13/06. A informação foi divul-
gada durante coletiva de impren-
sa do partido, transmitida pelas 
redes sociais. Leite havia renun-
ciado ao cargo de governador em 
março, para pode participar das 
eleições deste ano. A expectativa 
inicial era que ele fosse candidato 
à presidência da República, algo 
que não se concretizou após con-
versas internas com o partido.

Em outras ocasiões, Leite ha-
via afirmado que não tinha pre-
tensões de concorrer à reeleição 
ao governo do RS. No início do 
ano, em visita a Bento Gonçalves, 
o governador havia afirmado que 
não tinha “preocupação em estar 
na vitrine”, reforçando que não 
concorreria novamente ao cargo.

Contrariando suas afirma-
ções iniciais, Leite comentou que 
aceitou “com muita humildade” o 
desafio de concorrer ao governo. 
“Mudei de opinião, mas não mu-

dei de princípios”, disse.
Ainda durante o anúncio, o 

ex-governador afirmou que es-
tar fora do cargo irá facilitar sua 
candidatura, “sem contaminar a 
máquina pública, podendo ser 
um candidato a governador, e 
não um governador candidato”. 
“O Brasil provou que eleição no 
cargo, muitas vezes não é o me-
lhor caminho”, complementou.

Leite também ressaltou os 
trabalhos feitos durante sua 
gestão. “Promovemos reformas, 
colocamos salários em dia, reto-
mamos a capacidade de investi-
mentos no Estado, que já somam 
mais de R$ 6 bilhões em todas as 
áreas”, citou, fazendo referência 
ao programa Avançar RS.

“O jogo virou, mas não termi-
nou […]. Cabe aos gaúchos deci-
direm me dar a chance de conti-
nuar o projeto que já iniciamos”, 
declarou.

Ao ser questionado por jor-
nalistas sobre um nome para 
vice, Leite disse que irá inten-
sificar conversar com partidos 
políticos.

Felipe Dalla Valle

Rápidas

Na tarde de terça-
-feira, 14/06, o secretário 
da Agricultura de Bento 
Gonçalves, Volnei Chris-
tófoli, esteve, juntamente 
com o subprefeito do Vale 
dos Vinhedos, Mauro Villa, 
acompanhando o anda-
mento das obras de uma 
extensão de rede de água 
de 250 metros na comuni-
dade da Linha Leopoldina. 
A obra é realizada pela 
prefeitura municipal, em 
parceria com a Corsan.

Na oportunidade, o 
secretário municipal da 
Agricultura comentou so-
bre a importância da nova 
rede de água: “essa obra 
visa atender diversas famí-
lias da comunidade, am-
pliando o abastecimento 
de água. Esse é o nosso 
compromisso, trabalhar 
em prol de nossa popula-
ção”, afirmou.

Divulgação
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RS oferece ensino complementar 
para quem concluiu Ensino 
Médio em 2020 e 2021

Escolha Certa

As inscrições para o Escolha 
Certa ocorrem até 21 de junho. 
A iniciativa tem o intuito de me-
lhorar as aprendizagens dos es-
tudantes no pós-pandemia e esti-
mular os jovens a oportunidades 
de aperfeiçoamento para o mun-
do do trabalho. A ação, que se es-
tende até dezembro, é destinada 
aos estudantes que concluíram 
o 3º ano do Ensino Médio entre 
2020 e 2021.

Há quatro opções de trilhas de 
aprendizagem, e em todas são dis-
ponibilizadas aulas de Português, 
Matemática, Inglês e Projeto de 
Vida com Letramento Digital com 
foco na capacitação para o merca-
do de trabalho. Opção 1: contem-
pla somente os conteúdos citados 
acima; opção 2: preparação para 
o Enem com acesso gratuito à pla-
taforma Me Salva; opção 3: cursos 
de capacitação em tecnologias da 
informação, desenvolvimento de 
sistemas, programação e outras 
áreas de tecnologia e empreende-
dorismo; opção 4: capacitação em 
Economia Criativa (artes visuais, 
design, multimídia e tecnologias 
voltadas à comunicação).

As aulas têm formato híbri-
do. O estudante pode escolher se 
prefere cursar de forma presencial 
ou apenas remota. Os encontros 
presenciais ocorrem às terças e 
quintas-feiras, das 19h às 22h, no 
polo selecionado pelo aluno  

No formato remoto, as aulas 
serão disponibilizadas via plata-

forma Google Sala de Aula e con-
tarão com atividades síncronas 
e assíncronas. O início das aulas 
ocorreu em 31 de maio, mas os 
alunos que ainda irão se matricu-
lar podem recuperar as atividades 
no canal TV Seduc RS no YouTube 
e no Google Sala de Aula.

A secretária da Educação, Ra-
quel Teixeira, destaca que o mode-
lo visa atender uma demanda dos 
próprios estudantes, que foram 
prejudicados pelo período da pan-
demia e demonstraram interesse 
em continuar o aprofundamento 
dos estudos após estarem forma-
dos. “Vivemos um momento de 
muitas dificuldades devido à pan-
demia e na área da Educação não 
seria diferente. Nossos alunos do 
Ensino Médio tiveram perdas de 
aprendizagem e a nossa meta é 
oferecer um período a mais de es-
tudos para que se sintam seguros 
antes de ingressar no mundo do 
trabalho”, explica.

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
Os alunos que se inscreverem 

no Escolha Certa terão indicação 
e acesso gratuito a cursos da te-
mática escolhida com instituições 
parceiras. A iniciativa tem o intui-
to de oportunizar o conhecimento 
e aproximar ainda mais os estu-
dantes do mercado de trabalho e 
da área em que almejam. Entre os 
parceiros da Seduc estão Sebrae, 
Senai, Instituto Caldeira, platafor-
ma Me Salva e o Co.liga.

Oportunidade
Prefeitura de Bento oportuniza cursos 
profissionalizantes na área do turismo 

Lucas Marques
Diante da expansão do setor 

do turismo em Bento Gonçalves 
e da necessidade de qualificação 
para suprir a demanda de mão de 
obra no município, a prefeitura 
lançou dois cursos gratuitos para 
a população que deseja uma opor-
tunidade de trabalho no setor. Com 
inscrições abertas até o dia 27/06, 
as aulas dos cursos de “Informática 
Básica e Preparação para Entrevis-
ta de Emprego” e “Hospitalidade e 
Atendimento ao Turista” iniciam 
no dia 29/06 e serão realizadas 
uma vez por semana, às quartas-
-feiras. Podem participar pessoas 
de, no mínimo, 14 anos, e com En-
sino Fundamental Incompleto. 

Os cursos, que são uma promo-
ção da secretaria de Esportes e De-
senvolvimento Social (SEDES) via 
ACESSUAS Trabalho, terão as aulas 
realizadas no Instituto Federal do 
Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus 
Bento Gonçalves, que é parceiro da 
iniciativa. O atual secretário da pas-
ta, Eduardo Veríssimo, comemorou 
a parceria que garantiu o sucesso 
da ação. “É uma alegria darmos 
continuidade ao trabalho em con-
junto com os outros órgãos do mu-
nicípio e potencializar as ofertas de 
qualificações”, afirmou durante o 
lançamento dos cursos. 

Está é a primeira vez que essas 
modalidades de cursos são oferta-
das pela prefeitura. Uma iniciativa 
semelhante, porém, ocorreu em 
maio de 2022, quando 28 alunos 
receberam o certificado de con-

Fotos: Jose Martim Estefanon

clusão dos módulos de Hospita-
lidade e Qualidade nos Serviços, 
Competências Básicas (Garçom ou 
Camareira) e Visitas Técnicas. Na 
oportunidade, a parceria foi reali-
zada com a Faculdade Cenecista de 
Bento Gonçalves.

Uma das profissionais que 
celebrou a conquista foi Lucima-
ra Dias Rosseto, hoje garçonete. 
Após saber por uma amiga sobre 
a oportunidade, logo se inscreveu 
e começou a frequentar as duas 
aulas semanais oferecidas nas 
dependências da Faculdade. Com 
uma rotina que mesclava aulas te-
óricas e práticas, Lucimara foi se 
encantando com as possibilidades 
apresentadas nos encontros, além 
da qualidade dos professores que 
acompanhavam os estudantes. 
“Cada dia era um aprendizado di-
ferente, o curso me surpreendeu 
muito, não queria perder nenhuma 
aula”, pontua.

Para Vera Picoli, atual coorde-
nadora do ACESSUAS Trabalho, o 
município carece de profissionais 
preparados para atuar em áre-

as como o Turismo e Hotelaria, 
que demandam perfil qualificado. 
“Durante a trajetória dos cursos 
de Garçom e Camareira, os alunos 
relataram o diferencial da qualifi-
cação no momento da contratação 
para o trabalho”, afirma. 

Ainda segundo Vera, já ao lon-
go das aulas era possível perceber 
que oportunidades de emprego 
chegavam aos participantes. Esse 
foi o caso de Lucimara. “Eu não es-
perava ter retorno tão rápido com 
mais esse aprendizado, mas na 
metade do curso eu já fui chama-
da para fazer entrevista, fiz testes, 
gostei, continuo trabalhando de 
garçonete e amando mais o que 
faço”, destaca ela.

Os novos cursos visam desde 
os princípios do bem receber e do 
atendimento ao turista, até o ato 
mais simples de como preencher 
um currículo corretamente, com 
informações valiosas para futuros 
contratantes. As novas oportunida-
des já fizeram os olhos de Lucimara 
brilhar novamente e ela pretende 
continuar se profissionalizando. 
“Eu já me inscrevi e quero conti-
nuar me aperfeiçoando na área tu-
rística, e, com certeza, quem puder 
fazer, não vai se arrepender. Quem 
quer trabalhar na área não pode 
perder essa oportunidade”, pontua.

As inscrições para os cursos 
já estão sendo feitas nos Centros 
de Referência de Assistência Social 
(CRAS) de Bento Gonçalves, direta-
mente com as equipes ACESSUAS 
Trabalho.

Reciclagem e cooperativismo em projeto 
promovido em escola de Bento

Iniciativa do bem

Estudantes da Escola 
Estadual Luiz Fornasier 
têm reunido, separado 
e vendido materiais 
recicláveis em ação de 
conscientização sobre 
sustentabilidade e 
descarte correto 
dos resíduos

Lucas Marques
Uma iniciativa que une sus-

tentabilidade, meio ambiente, 
cooperativismo e educação finan-
ceira tem movimentado a Escola 
Estadual de Ensino Fundamental 
Luiz Fornasier, em Bento Gonçal-
ves, desde o início do ano letivo. 
Promovido por meio da disciplina 
de Projeto de Vida e englobando 
todos os estudantes do turno da 

manhã, a iniciativa visa à cons-
cientização de alunos, familiares e 
comunidade em geral sobre a im-
portância da separação e descarte 
correto do lixo, além de incluir li-
ções de educação financeira.

Após a arrecadação de ma-
teriais recicláveis na escola, os 
alunos também têm a tarefa de 
separar os itens, pesar e realizar 
a venda para recicladoras parcei-
ras. O lucro das vendas é destina-
do para uma conta bancária de 
cada turma. Ao final do ano, além 
de agregarem conhecimento, os 
estudantes poderão aproveitar os 
lucros em conjunto. As questões 
financeiras são trabalhadas nas 
aulas de Matemática e o projeto 
inclui ainda as disciplinas de Geo-
grafia, Português e Ciências.

De acordo com a professora 
de Geografia Sirlei Rizzardo, no 
início do processo de aprendi-
zagem, os estudantes visitaram 

uma recicladora do município, 
onde puderam aprender sobre a 
importância da separação corre-
ta do lixo. A estudante do oitavo 
ano Luiza Pedrassani conta que a 
ida ao espaço das recicladoras e 
a realização da ação fizeram com 
que ela abrisse a mente sobre o 
assunto. “A gente vê um pouco o 
que eles [recicladores] passam 
todos os dias, porque tem muita 
gente que descarta o lixo sujo ou 
que coloca coisa errada no lixo”, 
afirma.

Entretanto, além da união das 
turmas para a realização do pro-
jeto, a comunidade em torno da 
escola também tem se empenha-
do. A professora Sirlei destaca a 
parceria de um dos pais, que tem 
ajudado as turmas paralelamen-

te. “Como ele tem bastante bom-
bonas, ele não está trazendo para 
a escola, mas ele está vendendo o 
material e irá repassar o dinheiro 
para a turma”.

Na visão de Luiza, além de 
a turma reunir um valor para 
aproveitar no final do ano, o en-
sinamento agregado diariamente 
está sendo compartilhando para 
fora dos portões da escola. “Ajuda 
também em casa, porque a gente 
vê mais como separar e ensinar 
para os pais”, afirma. De acordo 
com Sirlei, a união e conscientiza-
ção dos estudantes são valiosas. 
“Nós vamos partir também para 
o cooperativismo, que é outra 
questão bem importante, já que 
eles estão aqui trabalhando em 
grupo”, destaca.

Lucas Marques

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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Escola Alfredo Aveline

Empresa desiste de obra do aeródromo
Terminal de passageiros

A prefeitura de Bento Gonçal-
ves informou, na última semana, 
que resultou fracassado o Edital da 
Concorrência 32/2021, que tinha 
como objetivo a contratação de 
uma empresa para construção do 
terminal de passageiros do aeró-
dromo de Bento. A informação foi 
publicada no Diário Oficial do mu-
nicípio no dia 09/06.

Em maio, o SERRANOSSA ha-

via divulgado a empresa vencedora 
do edital, a Coimbra Engenharia e 
Gestão Ltda, que executaria o pro-
jeto no valor de R$ R$ 766.151,03, 
sendo  R$ 600 mil oriundos de 
emenda parlamentar e o restante 
do município.

Entretanto, a prefeitura revela 
que a empresa “desistiu formal-
mente da realização da obra. Quan-
do há desistência, o termo da lei é 

Empresa que desapareceu durante 
obras realizou somente 4% dos serviços
FRO ENGENHARIA 
EIRELI recebeu multa de 
R$ 408.978,52 e teve 
contrato rescindido, 
mas ainda não foi 
localizada pelo Poder 
Público. Nova licitação 
foi aberta para dar 
continuidade às obras 
na escola municipal

fracassado”, explica a assessoria da 
administração pública.

Com isso, a prefeitura deverá 
lançar um novo edital em breve, 
com a atualização da planilha de 
valores.

O projeto do terminal con-
templa 169,09m², contando com 
salas de embarque e desembarque, 
recepção, setor administrativo, ba-
nheiros, café e área para check-in.

Eduarda Bucco
A empresa contratada para 

executar as obras de ampliação da 
Escola Municipal de Ensino Médio 
Alfredo Aveline teve contrato res-
cindido e recebeu uma multa de R$ 
408.978,52 após “desaparecer do 
mapa”. A FRO ENGENHARIA EIRELI 

já havia recebido R$ 118.731,40 do 
Poder Público, mas havia cumprido 
apenas 4% das obras. A expectati-
va era que, nesta metade do ano, a 
empresa já tivesse executado 74% 
do projeto.

Diante do sumiço da empresa 
e da não apresentação de justifica-
tiva, a prefeitura de Bento realizou 
um “processo de inexecução con-
tratual” no dia 31/05. “No dia 03 
de junho, a prefeitura realizou uma 
tentativa de entregar a citação para 
os responsáveis da empresa, mas 

não foram encontrados”, informa 
o secretário de Governo, Henrique 
Nuncio.

Agora, a empresa terá um pra-
zo para recorrer da multa. Mesmo 
assim, o município informa que já 
abriu uma nova licitação, marcada 
para o dia 27/06, a fim de dar con-
tinuidade nas obras, “pois se trata 
de um espaço que recebe alunos 
diariamente”, comenta o secretário.

A ordem de início das obras 
foi assinada ainda em dezembro do 
ano passado, em cerimônia realiza-
da na própria escola. O objetivo era 
que as reformas fossem realizadas 
em etapas, com ampliação do bloco 
e instalação de novas salas de aula, 
construção de um auditório para 
160 pessoas, dois novos banhei-
ros feminino e masculino, além da 
obra do parquinho, remodelando 
e o tornando maior, entre outras 
melhorias.

Arquivo/SERRANOSSA

Eduarda Bucco
A ponte que liga os muni-

cípios de Bento Gonçalves e 
Cotiporã tem sido motivo de 
reclamação constante entre 
motoristas. Devido às condi-
ções climáticas da região, a es-
trutura chega a ficar submersa 
entre quatro e cinco vezes ao 
ano. Somente em 2022, com as 
chuvas intensas de maio e início 
de junho, o acesso no local já foi 
interrompido em três ocasiões. 

Conforme a prefeitura de 
Cotiporã, diante dessa proble-
mática, tem-se buscado uma so-
lução juntamente com o Depar-
tamento Autônomo de Estradas 
de Rodagem (DAER). As tratati-
vas com o órgão estadual inicia-
ram há cerca de quatro anos.

A ideia principal é a cons-
trução de uma nova ponte, al-
ternativa que segue sendo dis-
cutida pelos órgãos públicos. 
Atualmente, conforme informa a 
prefeitura de Cotiporã, a ideali-
zação da nova estrutura está em 

Ponte entre Bento e Cotiporã
DAER e prefeitura municipal 
buscam soluções para estrutura 
Conforme o Poder 
Público, ponte chega 
a ficar submersa entre 
quatro e cinco vezes 
ao ano. Apenas em 
2022, acesso no local 
já foi interrompido 
em três ocasiões

fase de estudos e elaboração de 
Termo de Referência “para uma 
possível contratação da elabora-
ção do projeto de engenharia”. 

Entretanto, devido à com-
plexidade da obra, não há previ-
são de início das ações práticas 
de construção da nova ponte. 
“Assim que o projeto estiver ela-
borado, o caminho para a solu-
ção ficará mais visível”, afirma a 
administração municipal. 

SOBRE A PONTE
A construção da estrutura 

teve início em 1978 e foi inau-
gurada em 1981. A ponte possui 
cerca de 88m de comprimento, 
3,5m de largura e 6m de altura. 

Conforme relata a prefeitura 

de Cotiporã, o local passou a ser 
utilizado com mais frequência 
nas últimas décadas, quando a 
Estrada Bento Gonçalves se tor-
nou uma rota alternativa para a 
BR-470. 

Desde então, além do au-
mento do fluxo, o Poder Público 
tem lidado com a recorrente in-
terdição da estrutura devido ao 
nível do Rio das Antas. As maio-
res enchentes já registradas 
aconteceram em 2001 e julho 
de 2020, quando muitas casas 
ficaram totalmente submersas 
e uma residência foi arrastada 
pelas fortes águas (em 2020). 
Em ambos os anos, o nível do rio 
chegou a passar os 10 metros 
sobre a ponte. 

Imagens: câmara de segurança
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Oito homens são presos 
e mais de 300kg de maconha 
são apreendidos em Bento

Segurança

Uma grande apreensão de dro-
gas foi realizada na tarde de segun-
da-feira, 13/06, por policial do 4º 
Batalhão de Polícia de Choque em 
Bento Gonçalves. Oito pessoas fo-
ram presas nos bairros Fenavinho 
e São Roque, mas seis delas foram 
soltas cerca de 24h depois (desfe-
cho na página 8). A ação aconteceu 
durante averiguação de denúncia 
repassada pela Agência de Inteli-
gência do CRPO Serra. Conforme 
a Brigada Militar, os locais averi-

guados eram utilizados como de-
pósito e centro de distribuição de 
entorpecentes de uma organização 
criminosa atuante em Bento. No 
total foram apreendidos 314,5kg 
de maconha e 385,5g de cocaína. 
Também foi recuperado um veícu-
lo JEEP/Compass, em ocorrência 
de furto do dia 15/05 na cidade de 
Nova Prata, além de um GM/Prisma 
utilizado pelos criminosos e outros 
materiais utilizados na prática de 
tráfico de entorpecentes.

Divulgação/4ªBPChoque

1ªDP elucida 
assassinato 
cometido em 2019

A 1ª Delegacia de Polícia de 
Bento Gonçalves (1ªDP) remeteu 
ao Poder Judiciário nesta semana 
o Inquérito Policial que apurou um 
homicídio qualificado cometido no 
dia 31/07/2019, no Vale Aurora, 
interior de Bento. Na ocasião, Mar-
cos de Souza, de 34 anos, foi morto 
por diversos disparos de pistola ca-
libre 9 mm, e seu corpo foi desova-
do em meio a uma região de mato.

As investigações resultaram na 
identificação e indiciamento de três 
homens ligados a uma organização 
criminosa, com idades de 25, 33 e 
36 anos. O quarto homem envolvi-
do teria sido morto em uma ação 
policial, naquele mesmo ano.

Casal é preso por 
tráfico de drogas 
no Borgo

Na tarde de terça-feira, 
14/06, com base em investiga-
ções realizadas pela 2ª Delegacia 
de Polícia (2ªDP) de Bento, foi 
cumprido um mandado de busca 
e apreensão em uma residência 
no bairro Borgo. Na ocasião, fo-
ram apreendidas drogas, petre-
chos para embalagem de drogas, 
balança, caderno com anotações 
e eletrônicos. 

No local foram presos em 
flagrante um homem de 24 anos 
e uma mulher de 26 anos. Os pre-
sos foram encaminhados ao siste-
ma prisional. Conforme a 2ªDP, o 
suspeito já possuía antecedentes 
por crime de tráfico de drogas.

Homem e menor 
são flagrados com 
arma e drogas 

Na terça-feira, 14/06, a BM 
prendeu um homem 25 de anos 
e apreendeu um adolescente por 
tráfico de drogas e porte ilegal de 
arma de fogo no bairro Vila Nova II.

Os policiais, após incursão 
em um beco na área de invasão do 
bairro, flagraram a dupla com um 
revólver cal.38 com numeração su-
primida, com seis munições, além 
de uma balança de precisão, um 
celular, dinheiro, materiais para 
embalar drogas, 300g de maconha, 
3,5g de cocaína e 8g de crack. 

O homem foi preso e o adoles-
cente apreendido. Após os trâmi-
tes, o adolescente foi entregue aos 
responsáveis.

Inquérito policial é remetido 
ao Judiciário sem indiciamentos

Eduarda Bucco
Um caso que chamou a 

atenção da comunidade bento-
-gonçalvense no início do ano 
teve um desfecho final nos úl-
timos dias. O Inquérito Policial 
que investigou o sumiço de nove 
gatos de uma residência do bair-
ro Conceição em fevereiro foi re-
metido ao Poder Judiciário sem 
indiciamentos.

Conforme o delegado Rena-
to Nobre Bias, da 1ª Delegacia 
de Polícia (1ªDP), foram ouvidos 
os proprietários da casa, o casal 
que alugava o imóvel e cuidava 
dos animais, vizinhos e pessoas 
da secretaria municipal de Meio 
Ambiente. “Foi apurado que não 
teve responsabilização criminal. 
O inquérito foi instaurado, prin-
cipalmente, para apurar se teve 
responsabilização dos agentes 
fiscais da vigilância, uma vez 
que teriam tirado os animais à 
força e se desfeito deles, sem sa-
ber o destino dos gatos”, explica.

Entretanto, de acordo com 
o delegado, foi constatado que 
não teria tido invasão de domi-
cílio, já que a entrada na casa 
teria sido autorizada, e também 
não teria tido comprovação de 
maus-tratos. “Os animais foram 
retirados pelo proprietário da 
casa. O próprio casal [que cui-
dava dos gatos] dias antes havia 
pedido auxílio, porque não tinha 
mais como cuidar. Então tiraram 
os gatos e levaram para Muçum, 
onde teriam pessoas interes-

Sumiço dos gatos

sadas [em adotá-los]”, afirma o 
delegado.

Um dos animais teria mor-
rido durante o transporte, “por 
já estar bastante debilitado”. Os 
demais, segundo afirma o dele-
gado Bias, foram adotados na ci-
dade de Muçum. “Também não 
teve responsabilidade dos agen-
tes da vigilância, pois estavam 
ali para ajudar”, complementa o 
delegado.

A prefeitura de Bento Gon-
çalves também abriu sindicân-
cia para investigar a conduta 
dos funcionários da pasta de 
Meio Ambiente que estiveram 
presentes no dia do fato. Entre-
tanto, conforme informações da 
assessoria de imprensa da pre-
feitura, a sindicância ainda não 
foi concluída.

RELEMBRE O CASO
No dia 17/02, João Fernan-

do Cipriani, morador do bairro 
Conceição, teria sido surpreen-
dido com a presença dos pro-
prietários da casa que aluga, 
além de fiscais da Vigilância Sa-
nitária e da secretaria de Meio 
Ambiente de Bento Gonçalves. 
O local estaria sendo alvo de di-
versas denúncias em relação à 
quantidade de gatos que João e 
sua família cuidam.

Na época, em conversa com 
o SERRANOSSA, João havia 
afirmado que a casa havia sido 
“invadida” pelos proprietários 
e fiscais. “Eles pegavam os ga-

tos, colocavam dentro de sacos 
e jogavam no porta-malas. Eu 
até tentei impedir. Pedi pra não 
levarem um ceguinho, que a 
gente gostava bastante, mas não 
adiantou”, contou João. De acor-
do com seu relato na ocasião, 
pelo menos nove animais foram 
levados. “Só não pegaram mais, 
porque a maioria estava na rua”, 
complementou.

No dia dos fatos, a Vigilância 
Ambiental havia deixado uma 
notificação confirmando que 
nove animais teriam sido leva-
dos pelo proprietário da casa e 
que seu João se comprometeria 
a ficar com apenas quatro gatos 
na residência.

O fato gerou revolta na co-
munidade, diante da falta de 
informações sobre o destino 
dos animais. Pelo menos duas 
manifestações foram realizadas 
por protetores da causa animal 
no município. Também houve 
uma rede de apoio ao casal que 
cuidava dos animais, tendo em 
vista que diversos outros gatos 
permaneceram no local.

Conforme reafirma o de-
legado Renato Nobre Bias, os 
gatos realmente foram levados 
para Muçum e encaminhados 
para adoção. “Já havia pessoas 
esperando pelos animais”, res-
salta o delegado, em referência 
à data em que os gatos foram 
retirados da residência no Con-
ceição e transportados pelo pro-
prietário do imóvel.
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nocivo
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remédio

Tipo de
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à feijoada
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Prado, ator
paulistano

Aquisi-
ção co-
mercial

Desculpar
uma falta

leve

Fundação
Getúlio
Vargas
(sigla)

Ellen
Rocche,

atriz

Significado
do "O", em

S.O.S.
Parentesco

Conjunto
de casas

Use a
balança

O dobro de
quatro

Ligada (luz)
Carlos (?) 

de Andrade,
poeta

Indivíduo
que vive
isolado

Conteúdo
da câmara

do pneu

Tipo de
aparta-
mento

Terreno
para

cultivo de
flores

Vitamina
de xampus
Homem,

em inglês

Descrente
em Deus

Fatal;
letal

Conjunção
aditiva

Sílaba de
"clone"

A 4a nota
musical

"Disc",
em CD

Plástico de
garrafas

Governo
(abrev.)

Natural;
congênito

Carne
bovina
própria

para assar

Organiza
o Enem
(sigla)
Parte

sonora de
um filme

Não
cumprir

(contrato)
A 5a vogal

2.000, em
romanos

A primeira
ferrovia

3/man — mec — our — pet. 4/flat. 7/eremita. 8/drummond.
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“Não compactuamos com esse tipo de decisão”, 
diz MP sobre soltura de presos em Bento

Segurança

Na segunda, 13/06, 
a BM havia efetuado a 
prisão de oito pessoas 
por tráfico de drogas, 
decorrente de uma 
apreensão de mais de 
300kg de maconha. 
Entretanto, Justiça 
optou pela soltura 
de seis delas

Eduarda Bucco
O Ministério Público de Bento 

Gonçalves promoveu no início da 
tarde de quarta, 15/06, uma cole-
tiva de imprensa para tratar sobre 
a soltura de seis dos oito homens 
presos na segunda, 13/06, pela 
Brigada Militar. Na ocasião, foram 
apreendidos mais de 300kg de ma-
conha. Após o encaminhamento 
dos indivíduos à delegacia, a autori-
dade policial decidiu pela prisão em 
flagrante e preventiva de todos os 
oito homens, o que foi contestado 
pela 1ª Vara Criminal da comarca 
de Bento, por meio da juíza Fernan-
da Ghiringhelli de Azevedo.

Conforme o MP, os motivos da 
1ª Vara Criminal para liberar seis 
dos oito presos envolveu a atuação 
dos policiais militares e os antece-
dentes policiais de alguns dos indi-
víduos. “A BM estava legitimada a 
entrar [na residência] e entrou sim. 
E vai continuar entrando”, defen-
deu o promotor da área criminal de 
Bento, Manoel Figueiredo Antunes. 
Sobre a questão dos antecedentes, 

Antunes rebateu com a estimativa 
de que um indivíduo pratica, em 
média, até 18 crimes sem o conhe-
cimento das autoridades. “É difícil 
que alguém que esteja atuando em 
uma ocorrência de mais de 300kg 
de droga não tenha envolvimento 
com o crime. Bons antecedentes 
não é um salvo-conduto para a prá-
tica delitiva”, argumenta.

A coletiva foi convocada, se-
gundo o promotor, para deixar cla-
ro o posicionamento contrário do 
MP em relação à decisão da Justiça. 
“Não compactuamos com esse tipo 
de decisão. O MP está diligente e 
nós já estamos recorrendo dessa 
decisão, assim como viemos recor-
rendo de todas as decisões toma-
das nesse sentido”, disse. “A Briga-
da Militar, a Polícia Civil e todos os 
órgão policiais precisam ter o seu 
excelente trabalho reconhecido. E 
a sociedade, sobretudo, precisa ser 
protegida”, complementou.

Conforme o MP, o documento 
para recorrer da decisão da 1ª Vara 
Criminal de Bento já foi remetido. 
Mas devido aos trâmites do pro-
cesso, foi feita uma medida caute-
lar pedindo que as prisões sejam 
reestabelecidas de imediato, antes 
do julgamento do recurso – que po-
derá demorar até um ano.

Sobre a conduta da Justiça, o 
promotor caracteriza como uma 
“distorção da técnica jurídica”. 
“Não é um erro, é uma questão de 
postura. Mas é uma decisão equi-
vocada”, defende. “Dessa forma, a 
gente quer que a sociedade saiba 
que o MP vai continuar trabalhan-

do para que não haja desmotivação 
dos policiais. Para que isso sirva de 
estímulo para que mais ações desse 
tipo sejam realizadas”, enfatizou.

Além da decisão pela soltura 
dos presos, a Justiça ainda teria 
solicitado à corregedoria da BM 
uma investigação quanto à pos-
tura dos policiais durante a abor-
dagem. “Essa é a postura que nos 
deixa mais estupefatos. Enquanto 
a palavra dos policiais não serve 
para determinar a homologação do 
flagrante e a prisão preventiva dos 
autores dos crimes, a palavra dos 
criminosos serve para instaurar 
procedimentos contra os policiais. 
Então me parece que há um dese-
quilíbrio de valores”, comentou.

A contestação de solturas pelo 
MP, de acordo com Antunes, vem 
ocorrendo desde o ano passado. 
Desde então, pelo menos 40 recur-
sos já foram interpostos, logran-
do êxito no reestabelecimento de 
prisões que haviam sido liberadas 
pela 1ª Vara Criminal. “Há uma ba-
nalização do mal. Uma banalização 
do pernicioso à sociedade. Quando 
a gente fala de tráfico, nós estamos 
falando de criminalidade organiza-
da, de defesa de território, de um 
crime de violência, de morte, de 
assassinato, de milhões e milhões 
de reais, de um negócio altamente 
lucrativo, e altamente destruidor”, 
ressaltou. “Quando alguém é preso 
com essa quantidade de droga e, no 
outro dia, é solto, isso é um estímu-
lo à prática de tráfico de drogas. E é 
exatamente isso que devemos com-
bater”, concluiu.

Juíza comenta sobre caso
A falta de representação ao 

Poder Judiciário para expedição de 
mandado de busca e apreensão na 
casa dos suspeitos foi um dos moti-
vos para a soltura de parte dos sus-
peitos. Esse é um dos argumentos 
da juíza da 1ª Vara Criminal de Ben-
to Gonçalves, Fernanda Ghiringuelli 
de Azevedo. Em relação à entrada 
na residência, a juíza comenta que 
os policiais militares teriam apenas 
referido terem recebido informa-
ções do Serviço de Inteligência da 
Brigada Militar, a respeito de se tra-
tar de um depósito de entorpecen-
tes. “Sequer esclareceram se tais 
informações decorreram de denún-
cia anônima ou outra espécie de 
fonte. Ressalte-se, ainda, que, com 
relação a este endereço, ao contrá-
rio do relato dos policiais militares 
quanto ao imóvel situado no Bairro 
São Roque, não houve prévia cam-
pana a fim de verificar qualquer 
movimentação que demonstrasse 
condutas relacionadas ao tráfico 
de drogas, capazes de confirmar 
as informações (de origem não es-
pecificada) recebidas do Setor de 

Inteligência”, explicou.
Permaneceram presos, com 

conversão da prisão em flagrante 
para preventiva, dois suspeitos que 
possuem condenações definitivas, 
além de denúncias pela prática de 
delitos de tráfico de drogas e as-
sociação para o tráfico. Segundo a 
juíza, as circunstâncias revelariam 
a periculosidade e a tendência para 
esse tipo de delito.

Conforme a decisão, os demais 
suspeitos soltos são primários. 
Além disso, conforme a juíza, a in-
formação recebida pelos policiais 
que originou a ação policial não 
fazia referência específica a tais fla-
grados como envolvidos no esque-
ma de venda de drogas.

“As confissões informais, noti-
ciadas pelos policiais militares, não 
foram confirmadas nos interroga-
tórios policiais. Diante desse con-
texto, em que pese a representação 
da autoridade policial – à qual ade-
riu o Ministério Público, não vis-
lumbro necessidade de decretação 
de segregação cautelar”, observou 
a juíza.

AJURIS se manifesta
Na quinta-feira, 16/06, a Associação dos Juízes do Rio 

Grande do Sul (AJURIS) emitiu uma nota pública sobre o caso 
da soltura de presos em Bento Gonçalves. Conforme a Asso-
ciação, a forma e os argumentos utilizados pelo promotor do 
Ministério Público Manoel Figueiredo Antunes para criticar 
a postura da juíza Fernanda Ghiringhelli de Azevedo foram 
“inadequados”.

A AJURIS defende que o ato judicial praticado pela juíza 
“preenche rigorosamente os requisitos exigidos pelo sistema 
normativo”. Ainda, criticou o “apelo midiático” que estaria 
sendo utilizado por órgãos como o MP para casos que ainda 
serão “submetidos a processamento e julgamento”.

A nota na íntegra pode ser conferida pelo site do SERRA-
NOSSA no link: https://www.serranossa.com.br/ajuris-se-ma-
nifesta-sobre-criticas-do-mp-a-decisao-de-juiza-em-bento/.
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54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

Mais de 50 itens 
a preço único.

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 

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 
matrícula, localizados no bairro Barracão, 
com toda infraestrutura, área total a partir 
de 1.540m². Poucas unidades. Valor 
especial de lançamento a partir de R$ 
545.000. Contato (54) 3449 4444, (54) 
99981 3000, (54) 9997 23122, (54) 99236 
7635. 7635. 
VENDO terreno em local seguro, calmo, 
com uma paisagem linda, com toda 
infraestrutura necessária, com matrícula.  
No Condomínio Residencial Villagio 
Toscana, bairro Barracão. Você pode 
financiar direto, com uma entrada e até 
50 meses para pagar. Valor a partir de R$ 
135.000.135.000. Contato (54) 99981 3000 ou 
98404 5302.
ALUGO pavilhão, com ótima localização, 
no bairro Licorsul, com toda 
infraestrutura. Contato  (54) 99974 4444 
ou 98404 5302. 
VENDO apartamento, no Edifício 
Resedá, bairro Maria Goretti, com 1 
dormitório, sala/cozinha, área de serviço, 
banheiro, boxe de garagem, área total de 
55,674m², área privativa 41,872m²,  
prédio de esquina. Valor R$ 160.000. 
Preço especial à vista. Contato (54) 
98404 5302 ou 99981 3000. 98404 5302 ou 99981 3000. 
VENDO terrenos no loteamento Encosta 
do Sol, prontos para construir, 
financiamento direto em até 70 vezes. 
Restam poucas unidades. Avaliamos seu 
carro como parte da entrada. Contato 
(54) 99981 3000 ou 3449 4444.

2021
2014
2019
2015
2013
2015
20222022
2017
2020
2021
2021
2022
2021
20162016
2015
2022
2021
0 KM
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
PULSE 1.3 DRIVE 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
STRADA CD 1.3 FREEDOM
TRACKER 1.2 PREMIER 
TTRACKER LT 1.8 AUTOMÁTICA
TROLLER EQUIPADO
TORO RANCH 2.0 DIESEL
HONDA/PCX 150 SPORT ABS 
HONDA/QUADRICICLO 420
KAWAZAKI/Z400

PRETA
CINZA
BRANCA
BRANCA
PRETA
BRANCA
BBRANCO
CINZA
VERMELHA
BRANCA
CINZA
PRATA
PRETA
BBRANCA
PRATA
CINZA
PRATA
VERMELHO
CINZA

ARADO 02 DISCOS
DISTRIBUIDOR DUPLO 1.300 L
GRADE ARADORA 14 DISCOS
GRADE NIVELADORA 32 DISCOS
PULVERIZADOR 300 LITROS
RASPO BASCULANTE 1,50
RRASPO TRANSP. TRASEIRO 1,30
ROÇADEIRA LAVRALE 1,20 540RPM
ROTATIVA MECRUL 1,60 540 RPM

USADO
USADO
USADA
USADA
USADO
NOVO
NNOVO
NOVA
USADA

2015
2015
2014
2013
2019
2018
20172017
2021

NOVO

NOVO
2019

NOVO
NOVO
20142014
2016
2010
2017

AGRALE 5105 CABINADO 
AGRALE 575 4x4
AGRALE 5075 4x4
AGRALE 4230 4x4
ANTONIO CARRARO MAJOR 5800
ANTONIO CARRARO TIGRONE  5800
LLANDINI 45 CV
LS 65 CV CABINADO NOVO
MASSEY FERGUSON 4707 
MASSEY FERGUSON 35 X
NEW HOLLAND TT55 
VALTRA A73 FRUTEIRO 237 HORAS
YANMAR SOLIS 80CV 
YYANMAR SOLIS 26CV  
YANMAR 1145 4x4 1.500 HORAS
YANMAR 1055 570 HORAS
YANMAR 1055 4X4 3.200 HORAS
MICROTRATOR YANMAR 12 CV
COM ENXADA ROTATIVA 

VERMELHO
VERMELHO
PRATA
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
AAZUL
AZUL
VERMELHO

AZUL
AMARELO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHOVERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
BRANCO
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Rua Marechal Deodoro, 238, 
Shopping Bento, sala 46, 

Bento Gonçalves

Imóveis

VENDO apartamento no São 
Roque, Res. IPÊ, com 2 dor-
mitórios, esperas para água 
quente, ar-condicionado, 
rebaixe em gesso, com chur-
rasqueira, sala, banheiro 
social e vaga de garagem.  
Financiamento pelo banco 

de sua preferência e aceita o 
FGTS como entrada. Valor R$ 
150.000. Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 42.589. 

VENDO apartamento (em 
obras), no Borgo, Res. Da 
Vinci, com entrada parce-

lada, 2 dormitórios, sala de 
estar, cozinha com churras-
queira na sacada, área de 
serviço banheiro e boxe de 
garagem. Possibilidade de 
financiar até 100% usando 
FGTS. Valor a partir de R$ 
223.000. Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 42.589. 

VENDO apartamento no São 
João, Res. Alto dos Vinhedos, 
2 dormitórios, esperas para 
água quente, ar-condiciona-
do e rebaixe em gesso, com 
churrasqueira, sala, banhei-

SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

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

54 3451 7773 | 3055 7774
www.casttini.com.br

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

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

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

FAÇA SUAS
PUBLICAÇÕES LEGAIS
NO JORNAL

IMPRESSO E DIGITAL*

O MELHOR PREÇO
DO SUL DO BRASIL

*Publicação com certificação  digital.

Assembleias, atas, avisos, balanços, citações,
editais, extravios, licitações, pregões, entre outros.

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

Com Sede e Foro Neste Município e Com Abrangência Intermunicipal

BASEBASE 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 
Valentim do Sul. SEDE PRÓPRIA: rua Dom José Baréa, n.º 60 – Bento Gonçalves/RS – 
CEP 95700-350 CNPJ n.º 87.557.641/0001-20. Telefones (054) 3452-2003 e (054) 
3452-4270. E-mail: stimmme@stimmme.com.br. Site: www.stimmme.com.br

AVISO
ELEIÇÕES SINDICAISELEIÇÕES SINDICAIS

Em cumprimento ao disposto no artigo 51, § 1º do Estatuto que rege esta entidade, 
comunico que foi registrada uma única chapa, como concorrente à eleição a que se refere 
o edital de convocação para eleições sindicais publicado no dia 3 (três) de maio de 2022 
no Jornal Serranossa e no Jornal do Comércio. Nos termos do artigo e parágrafo acima 
mencionados, o prazo para impugnação de candidatura é de 3 (três) dias a contar da data 
de publicação deste edital. 

Chapa registrada:Chapa registrada:
Diretoria Efetiva: Deoclides dos Santos, Denis Braun, Nelson Menegotto, Vilmar 
Andreazza, Ademar Bressan, Bernardino Prestes De Souza e Clarisse de Fátima dos 
Santos; 
Suplentes de Diretoria: Cleia Teixeira Garcez, Edegar Cordeiro, Volmar Francisco dos 
Santos, Rogelio Luiz Winter, Loiri Antonio Comin, Celi Cristina Bin e Taline Rigo; 
Conselho Fiscal Efetivo: Clairi Ana Pivotto Fossa, Nelson Lottici e Roberto Sganzerle; 
Conselho Fiscal Suplente: Zulmir Tarso, Oilson Zambiasi e Sergio Valmor Scheibel; Conselho Fiscal Suplente: Zulmir Tarso, Oilson Zambiasi e Sergio Valmor Scheibel; 
Delegados Representantes: Deoclides dos Santos e Francisco Reginatto; 
Suplentes de Delegado Representante: Nelson Menegotto e Denis Braun.

Bento Gonçalves, 17 de junho de 2022.
DEOCLIDES DOS SANTOS

PRESIDENTE 

- AJUDANTE GERAL
- COSTUREIRA DE

MÁQUINA INDUSTRIAL
- VENDEDORAS DE LOJA

Interessados devem comparecer na empresa (rua Tietê, 568,
bairro Imigrante) de segunda a sexta-feira, em horário comercial,

com a Carteira de Trabalho ou enviar currículo para o e-mail
pessoal@gdom.com.br

ro social e vaga de garagem.  
Financiamento pelo banco 
de sua preferência e aceita o 
FGTS como entrada. Valor R$ 
170.000. Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 42.589 

VENDO casa no Loteamento 
Bertolini, com 2 dormitórios, 
piso porcelanato, cozinha, 
churrasqueira em área exter-
na fechada, área de serviços, 
banheiro social e vaga de ga-
ragem.  Pode ser financiado e 
usado o FGTS como entrada. 
Possui ótima posição solar. Va-

lor R$ 220.000. Contato (54) 
99683 6257, com Luiz. Creci 
42.589.
 
VENDO apartamento (em 
obras), no Progresso, Res. Da 
Vinci, com entrada totalmente 
parcelada, 2 dormitórios, sala 
de estar, cozinha cozinha com 
churrasqueira na sacada, área 
de serviço, banheiro e boxe 
de garagem. Possibilidade de 
financiar até 100% usando 
FGTS. Valor a partir de R$ 
233.000. Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 42.589. 

VENDO apartamento (em 
construção), no Humaitá, com 
entrada totalmente parcelada, 
2 dormitórios, sala de estar, 
cozinha com churrasqueira, 
sacada aberta, área de serviço, 
banheiro e boxe de garagem. 
Possibilidade de financiar até 
100% usando FGTS. Valor R$ 
205.000. Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 42.589. 

ESTAÇÃO DE TRABALHO
PARA ESCRITÓRIO
4 unidades disponíveis
Mesa medindo 2,80x2,80m
Acompanham gaveteiro e cadeira

Valor 
R$ 250*
*Valor referente a 
um móvel e a uma 
cadeira.
Frete não incluso.

Contato: (54) 99134 4732
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Fagner Magrinelli

Docente do 
Programa de 

Pós-Gradução 
da Engenharia 

de Produção 
- Mestrado 

Profissional, e da 
área de Exatas e 

Engenharias 
da UCS

Prof. Odacir 
Deonisio Graciolli 

Se você está, como a 
maioria dos gestores, com 
a sensação de que está cada 
vez mais complexo tomar de-
cisões nas empresas, a forma 
que sempre funcionou já não 
funciona tão bem. É muito 
difícil imaginar ou planejar si-
tuações futuras considerando 
mudanças que podem aconte-
cer. Nesses cenários, a Pesqui-
sa Operacional pode auxiliar 
significativamente para tomar 
decisões mais inteligentes. 

Como definir qual o veí-
culo e qual a rota que ele deve 
percorrer para fazer entregas 
ou coletas? Qual o melhor 
local para instalação de um 
novo centro de distribuição 
ou uma escola? Qual a escala 
de pessoal que minimiza os 
custos? Como definir melhor 
o mix para um plano de pro-
dução de forma a maximizar 
o lucro?  Em quais recursos 
produtivos ou produtos de-
vem ter investimentos para 
melhorar o resultado?  Qual o 
sequenciamento de tarefas de 
forma a atender prazos com o 
menor custo? Qual a reconfi-

guração otimizada da produção, 
caso o custo de transporte ou de 
energia aumente? 

A Pesquisa Operacional está 
ligada a todas essas situações e 
a uma infinidade de outras situa-
ções tanto na indústria quanto no 
comércio e serviços. 

Pesquisa Operacional é uma 
área do conhecimento que aplica 
métodos matemáticos e algorit-
mos de otimização e simulação 
para resolver tanto problemas 
básicos quanto mais comple-
xos. O conhecimento empírico, 
intuitivo baseado nas experiên-
cias, associado aos modelos de 
Pesquisa Operacional apoia a 
tomada de decisão e traz vanta-
gem competitiva relevante. Os 
modelos, por exemplo, podem 
considerar custos ou relações 
entre variáveis do problema que 
passam despercebidos, mas que 
tem grande influência na solução.

O estudo para a criação de 
modelos de Pesquisa Operacio-
nal e sua respectiva aplicação 
para resolver problemas, é abor-
dado no curso de Engenharia de 
Produção da UCS Bento. Tanto na 
graduação quanto no mestrado, o 

estudante conhece os méto-
dos e ferramentas de Pesqui-
sa Operacional que podem 
ser aplicados em problemas 
reais considerando diferen-
tes níveis. Na graduação a 
abordagem com problemas 
básicos e no mestrado uma 
abordagem mais profunda, 
tratando problemas mais 
complexos. Em alguns casos, 
a limitação quanto ao domí-
nio do assunto e disponibili-
dade de tempo do estudante, 
pode não ser suficiente para 
tratar problemas mais com-
plexos e abrangentes. Nesses 
casos, é possível desenvolver 
projetos em que haja o re-
forço de pessoal por meio do 
envolvimento de mais profes-
sores da área.

Sua empresa pode ser 
mais produtiva e se diferen-
ciar dos concorrentes.

Quer saber se a Pesquisa 
Operacional pode resolver 
alguns problemas da sua em-
presa, entre em contato com 
o Grupo de Pesquisa Opera-
cional da UCS Bento.

Contato: 
odacir.graciolli@ucs.br.

UCS Orquestra e Angelo State Symphony 
Orchestra realizam concerto na Casa das Artes

Comemoração

Concerto de 
integração com 
universidade dos 
EUA será realizado 
no sábado, 18/06, 
em comemoração 
aos 50 anos 
da FERVI

Neste sábado, dia 18 de junho, 
às 19h, na Casa das Artes em Ben-
to Gonçalves, será realizado o con-
certo de integração entre a UCS 
Orquestra e a Orquestra Sinfônica 
da Angelo State University (EUA), 
em comemoração aos 50 anos da 
FERVI – Fundação Educacional 
da Região dos Vinhedos (parceira 
da UCS na implantação do Ensino 
Superior em Bento Gonçalves). Na 
mesma data, haverá o lançamento 
da marca celebrativa ao cinquen-
tenário e a exposição da galeria de 
fotos em desenho técnico de todos 
os presidentes da FERVI, pelas 
mãos da artista Julia Pasquali.  

A Angelo State University é 
uma universidade estadual loca-
lizada em San Angelo, no estado 
do Texas/EUA. Fundada em 1928, 
oferece uma variedade de progra-
mas acadêmicos, sendo 50 pro-
gramas de graduação e 31 de pós-
-graduação, que atendem cerca de 
10 mil alunos. A ASU Symphony 
faz parte do curso de música da 
universidade e é dirigida pelo 

músico Fagner Magrinelli Rocha, 
natural de Caxias do Sul. O grupo 
é formado por cerca de 40 alunos 
e faz 6 concertos ao ano. A orques-
tra é parte vital no aprendizado 
dos alunos do curso de música da 
ASU. Através de seus concertos, a 
ASU Symphony tem por objetivo 
fomentar a apreciação musical e 
enriquecimento da comunidade 
acadêmica e local em San Angelo, 
Texas.

A UCS Orquestra, por sua vez, 
tem uma importante trajetória na 
cidade, tendo iniciado as suas ati-
vidades em outubro de 2001, com 
estreia oficial no dia 22 de novem-
bro daquele ano e, desde então, 
busca contribuir para a formação 
artístico-cultural da região, agin-
do em prol da construção de uma 
sociedade culturalmente enrique-
cida. O planejamento das ativida-
des é sempre organizado a fim de 
estabelecer papéis educativo e so-
cial condizentes com as políticas 
de atuação da instituição Universi-
dade de Caxias do Sul e da cidade.

Repertório
Abertura “La Clemenza di Tito” – 
W. A. Mozart 6 min
Ombra mai fu: Aria da Xerxes 
HWV 40 – Lillian Magrinelli, so-
prano 5 min
Quando me’n vo’ from “La Bohè-
me” – Lillian Magrinelli, soprano 
5 min
Andante e Rondó Húngaro – C. 
M. von Weber | Dr. Janelle Ott, 
fagote 10 min
Concerto para Vibrafone “O Par-
que de Diversões” – Joe Porter 
8 min
Sinfonia No. 104 em Ré Maior 
“Londres” (1795) Franz Joseph 
Haydn 30 minutos
1. Adagio – Allegro
2. Andante
3. Menuetto and Trio: Allegro
4. Finale: Spiritoso

Serviço:
Data: 18 de de junho de 2022 
(sábado). Horário: 19h. Local: 
Casa das Artes, Bento Gonçalves

Lucas Marques
Valorizar as vilas ferroviárias 

de Bento Gonçalves e seus mora-
dores é um dos objetivos de um 
recente projeto que une afetividade 
e cultura. Criado pela historiadora 
Sabrina Greselle, o Rolê Cultural 
busca também sair da rota de des-
tinos mais tradicionais e levar o pú-
blico a conhecer as trilhas e pontos 
históricos de São Luiz das Antas, 
uma das cinco vilas que ainda exis-
tem no interior do município. 

Para Sabrina, antes de tudo, o 
projeto tem uma importância afeti-
va, já que o local também faz parte 
da sua história. “Tanto a minha fa-
mília paterna quanto materna é de 
lá, e eu acabo sendo descendente de 
ferroviário. O meu avô paterno tra-
balhou no 1° Batalhão e o meu avô 
materno trabalhou na Rede Ferro-
viária Federal”, afirma. O Rolê, que 
partiu da vontade da historiadora 
de pesquisar a fundo sobre o local 
e que até foi tema do seu Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC), tem 

como objetivo o resgate histórico, 
mas também pretende envolver a 
comunidade. “Ele busca desenvol-
ver o turismo sustentável, cultural 
e de consciência que tenha uma 
participação ativa da comunidade, 
dos moradores locais nesse uso 
turístico do patrimônio histórico”, 
destaca. Ainda de acordo com ela, o 
projeto quer jogar luz a áreas que, 
no momento, são marginalizadas.

O passeio, que na visão de Sa-
brina “não é turismo por turismo”, 
consiste em conhecer pontos como 
a vila ferroviária em si, a ferrovia 
abandonada, a capela que foi cons-
truída pelo 1º Batalhão Ferrovi-
ário, além de um sítio de um dos 
moradores, onde os visitantes têm 
acesso a uma vista do Rio das Antas 
e podem desfrutar de um café colo-
nial com iguarias produzidas pelos 

moradores. 
Cada etapa do roteiro é acom-

panhada de uma aula sobre aquele 
espaço, na qual Sabrina e os pró-
prios moradores que acompanham 
a visita contam curiosidades e 
falam sobre a relevância histórica 
do local. Para ela, essa é uma for-
ma única de firmar laços. “É criar 
uma rede com os moradores locais 
para se montar um turismo comu-
nitário, que não seja um turismo 
de massa e nem exploratório, mas 
a ideia de turismo de consciência, 
um turismo cultural, que valorize 
a cultura, que valorize a história 
do lugar e que tenha participação e 
retorno para os moradores locais”, 
pontua.

A historiadora Angela Marini 
destaca a importância da chegada 
do antigo Batalhão Ferroviário e de 

suas vilas para o desenvolvimento 
do município. “Quando o Batalhão 
Ferroviário chega a Bento [1943], 
a cidade aumenta. É incrível ver 
como o batalhão faz com que a ci-
dade cresça e faz com que a cidade 
mude o seu perfil. Passa de 100% 
agrícola para agrícola e mais um 
pouco. Consegue levar mercadoria 
para fora, a cidade consegue ser 
pensada de outro jeito e isso é bem 
importante como um todo. As vilas 
ferroviárias são um marco desse 
desenvolvimento”, diz Angela.

IDENTIDADE
Além de conhecer os lugares 

onde parte da história de Bento 
Gonçalves aconteceu, o “Rolê Cultu-
ral” busca atrair visitantes pela me-
mória afetiva que os patrimônios 
culturais transmitem, principal-
mente se compartilhados em par-

Projeto une turismo e memória 
afetiva em Bento Gonçalves

ceria com a população local. “Todo 
mundo [moradores] tem alguma 
memória sobre aqueles patrimô-
nios, sobre as casas de turma, sobre 
a estação, sobre a ferrovia, com a 
escola e essas memórias fazem par-
te da identidade daquela pessoa, 
porque a nossa identidade também 
é formada por essas relações que a 
gente tem e isso cria um vínculo de 
pertencimento”, destaca Sabrina. 

Após vivenciar a experiência 
de um dos passeios promovidos 
pelo Rolê Cultural, a professora de 
História Tatiane Spazzin classificou 
a atração como muito proveitosa, 
principalmente por dar espaço e 
voz para a população local. “Per-
cebi uma comunidade envolvida e 
orgulhosa de sua Memória e Histó-
ria, elementos cruciais para a com-
preensão histórica da localidade. 
Sejam em aspectos naturais, arqui-

tetônicos e culturais”, relata.
A idealizadora da proposta ex-

plica que a formação da identidade 
é um dos diferenciais do Rolê, já 
que, ao visitar a vila, o turista es-
tará pertencendo ao local e o local 
ao turista. “Quando a gente passa 
nos lugares, ou qualquer lugar 
que a gente visita, a gente carrega 
um pouco dele e aquele lugar vai 
ficar com um pouquinho da gente 
também. Então essas relações que 
os visitantes do Rolê Cultural têm 
com a população local vão agregar 
para os dois lados, vão causar na 
identidade do local e vão causar 
na identidade do visitante”, conclui 
a historiadora. A próxima edição 
do Rolê já está programada para 
ocorrer em breve. Mais informa-
ções para quem quiser participar 
podem ser obtidas no perfil do Ins-
tagram @histsabrina.

A iniciativa busca 
levar turistas para 
conhecer uma das 
vilas ferroviárias da 
cidade e promover 
uma troca de 
conhecimentos entre 
público e moradores

Rolê Cultural
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A Pesquisa Operacional pode te ajudar!

Quer aprender 
como tomar 

decisões que 
melhorem os 

resultados de sua 
empresa?
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Com o objetivo de desenvolver profis-
sionais para o setor enoturístico a fim de 
produzir resultados sustentáveis, possibil-
itando às empresas sucesso econômico/fi-
nanceiro e geração de diferenciais humanos 
e sociais, a UCS Bento promove o curso de 
pós-graduação em Enoturismo.

O curso é destinado aos portadores de 
diploma de curso superior em Hotelaria, 
Enologia, Turismo e Gastronomia, além de 
outros cursos afins, como Nutrição, Admin-
istração, dentre outros, bem como profis-
sionais, graduados em curso superior, de 
empreendimentos turísticos, seja em res-
taurantes, hotéis, parques, vinícolas, e/ou 
outros setores.  

A previsão de início é para agosto de 
202, com aulas semanais, segundas e ter-
ças-feiras, das 19h30min às 22h30min, via 
plataforma Google Meet.

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

UCS presente 
na ExpoBento 2022

A Universidade de Caxi-
as do Sul marca presença na 
30ª edição da ExpoBento, 
que ocorre  até domingo, 
dia 19 de junho, no Parque 
de Eventos de Bento Gon-
çalves. No estande da Insti-
tuição (localizado na Rua 4 
do pavilhão A, espaço 33), a 
comunidade poderá saber 
mais sobre os cursos e a at-
uação em ensino, pesquisa, 
extensão e inovação, que 
impactam as regiões em que 
está inserida.

O ambiente também 
sediará programação de 
workshops e oficinas da 
Escola de Gastronomia da 
UCS (ESLAG) e das diversas 
Áreas do Conhecimento.

Ainda, a emissora UCSfm realiza uma série de ações e cobertura especial da Feira, 
com estúdio na entrada do Parque de Eventos.

Paula Larentis

É AMANHÃ! 
Evento dos 50 anos 
da FERVI, na Casa das 
Artes, em Bento

A Fundação Educacio-
nal da Região dos Vinhedos 
– FERVI, completa 50 anos 
presenteando a comunida-
de de Bento Gonçalves com 
uma apresentação imper-
dível. É amanhã, dia 18 de 
junho, às 19h, na Fundação 
Casa das Artes, a entrada é 
gratuita, ou para quem op-
tar, o ingresso é um quilo de 
alimento não perecível que 
será direcionado à entida-
des carentes.

Com a parceria da Fun-
dação Casas das Artes/ Se-
cretaria da Cultura de Bento 
Gonçalves, a atração será 
o Concerto de Integração 
da Angelo State University 
(ASU), dos Estados Unidos, 
com a Orquestra da Uni-
versidade de Caxias do Sul 
(UCS), sob a regência do 
maestro Dr. Fagner M. Rocha 
(ASU).

Reserve esta data e não 
perca este espetáculo. 

Mestrado Profissional 
em Engenharia de Produção

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Fluxo Contínuo para os interessados 
no curso de Mestrado em Engenharia de Produção, no Campus Bento da UCS.

Informe-se e inscreva-se em ucs.br, na aba Mestrados e Doutorados. 
Ou contate-nos através do WhatsApp (54) 99653.3184. 

O Mestrado estrutu-
ra-se em duas linhas de 
pesquisa:

Modelagem e 
Análise de Siste-
mas de Qualidade e 
Produção - Enfoca a 
solução de problemas 
decisórios ou de gestão 
em nível tático-oper-
acional, por meio de 
métodos quantitativos 
ou quali-quantitativos, 
estáticos ou dinâmi-
cos, uni ou multivari-
ados, determinísticos 
ou probabilísticos.

Estratégias de Sis-
temas de Qualidade e 
Produção - Concentra 
interesses relaciona-
dos a decisões estra-
tégico-táticas ou de 

longo prazo, nas quais a incerteza ou as características do escopo superam a capaci-
dade de decisões puramente quantitativas, requerendo outros métodos de decisão e 
gestão de qualidade e produção.

O ingresso no Mestrado é anual e é realizado mediante processo seletivo regu-
lamentado por edital da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. O número de 
vagas está condicionado à capacidade de orientação do Programa, comprovada pela 
existência de orientadores disponíveis, respeitado o limite de 20 vagas anuais e as 
normas estabelecidas pela Pró-Reitoria. O processo seletivo é classificatório e será 
conduzido por Comissão de Seleção, nomeada pelo Colegiado do Programa.

Candidatos egressos da UCS terão um desconto de 30% sobre o valor da inscrição.

Vestibular UCS
provas on-line todas as segundas e quintas

Aproveite as inúmeras opor-
tunidades de ingressar numa das 
melhores universidades do Brasil 
e reconhecida internacionalmen-
te: a UCS. Na UCS você conta com 
a segurança de integrar uma ins-
tituição com mais de 50 anos de 
experiência aliada a uma visão 
moderna, dinâmica e inovadora de 
formação profissional e humana.

Com mais de 100 mil pessoas 
formadas, a UCS tem como missão 
fundamental contribuir com a rea-
lização de propósitos de vida. Seja 
o protagonista da sua história: es-
tude na UCS!

As provas são realizadas todas 
as segundas e quintas, com prova 
de redação on-line; ou o aprovei-
tamento da nota da prova de reda-
ção de Vestibulares anteriores da 
UCS (de 2017 a 2022) ou no Enem 
(de 2016 a 2021).

Confira os cursos oferecidos 
no Campus Bento: Administração; 
Arquitetura e Urbanismo; Ciência 
da Computação; Ciências Biológi-
cas; Ciências Contábeis; Comér-

cio Internacional; Design; Direito; Educação Física; Engenharia Civil; Engenharia de Produção; Engenharia 
Elétrica; Engenharia Mecânica; Farmácia; Fisioterapia; Gestão Comercial; Nutrição; Pedagogia; Processos 
Gerenciais e Psicologia.

Informe-se através dos números de WhatsApp:  (54) 9 9626-2771 ou  (54) 9 9919-3141.

Especialização em Enoturismo 
com inscriçoes abertas

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

Áries – 21/03 a 20/04
Clima de harmonia. Atenção às finan-
ças. Na paquera, confiança estará em  
alta. Planos a dois tendem a dar certo. 

Touro – 21/04 a 20/05
Carreira em foco. Talvez rolem mudan-
ças. Na paquera, aposte no poder de 
sedução. A dois, seu charme encanta.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Vibe positiva para trocar ideias. Na pa-
quera, lance com amigo pode decolar.  
Na relação a dois, mudanças à vista. 

Câncer – 21/06 a 21/07
Tende a ficar mais independente, racio-
nal e inovador. Confiança na paquera. A 
dois, a relação fica ainda mais intensa. 

Leão – 22/07 a 22/08
Mais sociável, deve fazer contatos com 
facilidade. Paquera pode virar romance. 
A dois, suas ideias agitam a relação.

Virgem – 23/08 a 22/09
Criatividade no trabalho. No amor, 
emoção comanda suas ações. A intimi-
dade conta com seu jeito mais ousado.

Libra – 23/09 a 22/10
Lua chega no seu paraíso astral e traz 
boas energias. Se está na pista, pode to-
mar a iniciativa. A dois, alegria e prazer.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Maior independência pode te levar a 
empreender. Se está só, surge alguém 
interessante. A dois, união aumenta.

Sagitário – 22/11 a 21/12 
Não deixe a rotina te desanimar.  Tente 
fazer diferente suas tarefas.  Bom papo 
anima a paquera. Clima divertido a dois. 

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Boas energias nas finanças. Na paquera, 
chance de iniciar um romance. Na rela-
ção, hora de colocar a casa em ordem.

Aquário – 21/01 a 19/02
Partiu criar projetos para o futuro! Na 
paquera, seu bom papo pode acertar o 
alvo. A dois, sua ousadia agita  relação.

Peixes – 20/02 a 20/03
Na saúde, a natureza pode renovar suas 
energias. Na paquera, forte atração. A 
dois, aposte em um programa caseiro.

Cinema 
Programação de 17/06 a 22/06

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 1

Jurassic World: Domínio
Aventura, 12 anos, 147 minutos.
Diariamente, 14h e 17h, dublado.
Sexta, sábado, terça e quarta, 20h30, du-
blado.
Domingo, 20h30, legendado. 

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 2

Top Gun - Maverick
Ação, 12 anos, 131 minutos.
Diariamente, 14h, 18h e 21h, dublado.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3

Lightyear
Animação, livre, 105 minutos.
Diariamente, 13h40, 16h e 18h30, dublado.
Sexta, sábado, terça e quarta, 20h30, du-
blado.
Domingo, 20h30, legendado. 

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 1

Top Gun - Maverick
Ação, 12 anos, 131 minutos.
Sábado, segunda e quarta, 14h, dublado.
Sexta, domingo e terça, 18h, dublado.
Sábado e terça, 21h, dublado.
Quarta, 21h, legendado. 

Jurassic World: Domínio
Aventura, 12 anos, 147 minutos.
Sexta, domingo e terça, 14h, dublado.
Sábado e quarta, 18h, dublado.
Sexta, 21h, dublado.
Domingo, 21h, legendado. 

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2

Lightyear
Animação, livre, 105 minutos.
Diariamente, 13h40, 16h e 18h30, dublado.
Sábado, terça e quarta, 20h30, dublado.
Sexta e domingo, 20h30, legendado. 
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quedos

Verde-(?),
cor da

farda do
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em Deus
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A primeira
ferrovia

3/man — mec — our — pet. 4/flat. 7/eremita. 8/drummond.
Sesi anuncia criação de escola de Ensino Médio em Bento
Novidade

Voltada para 
os filhos dos 
trabalhadores 
da indústria, a 
instituição deve 
iniciar as aulas em 
2026 e atenderá 
360 alunos do 
1º ao 3º ano, no 
turno integral

Lucas Marques
Na tarde de quarta-feira, 

15/06, o superintendente do 
Serviço Social da Indústria (Se-
si-RS), Juliano Colombo, deu 
mais detalhes sobre a constru-
ção de uma escola de Ensino 
Médio em Bento Gonçalves vol-
tada para os filhos dos traba-
lhadores da indústria. A ideia é 
que a instituição inicie as aulas 
em 2026 e que atenda 360 es-
tudantes do 1º ao 3º ano, no 

turno integral. A reunião ainda 
contou com a presença de repre-
sentantes do Conselho Consul-
tivo do Sesi-RS, o prefeito Diogo 
Siqueira, e demais autoridades.

Os estudos para a constru-
ção da instituição já estão sendo 
feitos. A primeira opção de terre-
no para a instalação da escola é 
o Centro Esportivo Sesi de Bento 
Gonçalves, no bairro Fenavinho. 
A iniciativa integra o programa 
“A Indústria pela Educação”, lan-
çado pela Federação das Indús-
trias do Estado do Rio Grande do 
Sul (FIERGS) em 25 de maio de 
2022. Também serão construí-
das escolas em Caxias do Sul, Ca-
noas, Lajeado, Novo Hamburgo e 
Santa Cruz do Sul, além da am-
pliação da estrutura já existente 
em Pelotas.

Em coletiva de imprensa pro-
movida após o encontro, Colom-
bo destacou que a futura escola 
busca levar um diferencial para 
os estudantes. “É um modelo 
inovador, diferente das escolas 
tradicionais. É uma escola que 
trabalha com projetos, uma esco-
la onde o aluno transita nas salas 

e não o professor que transita. 
É uma escola que a tecnologia 
e as ferramentas tecnológicas 
permeiam a sala de aula”, disse.

De acordo com o superin-
tendente, a escola seguirá a 
proposta pedagógica que já é 
trabalhada nas outras unida-
des escolares. O aprendizado 
se dará por meio da pesquisa, 
as tecnologias de inovação 
estimularão a criatividade e 
a solução de problemas e as 
turmas serão divididas em 
grupos para incentivar o tra-
balho colaborativo. “A ideia 
de uma escola que dê conta 
daquilo que o jovem de hoje 
busca”, afirma.

A escolha de Bento Gon-
çalves para ser uma das cida-
des a receber o investimento, 
segundo Colombo, se deu pela 
cidade ser um importante polo 
da indústria, com grande volu-
me de trabalhadores. “É uma 
escola que é prioritariamente 
voltada para filhos de traba-
lhadores”, disse. Ele ainda 
afirmou que haverá vagas para 
bolsistas e vagas subsidiadas.Instituição deverá entrar em funcionamento em 2026, no bairro Fenavinho 

Dudu Leal

Reprodução
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Fotos: Divulgação

A Sicredi Serrana conquistou 
um marco importante neste pri-
meiro semestre de 2022, atingin-
do a marca de 150 mil associados. 
Nos últimos oito meses, a coo-
perativa passou a fazer parte da 
vida de 10 mil novos associados, 
representando aumento de 7,14% 
para o período. 

A trajetória da Serrana ini-
ciou em 1985, com 25 associados 
da Cooperativa Santa Clara. Entre 
os sócios-fundadores está Aris-
tides Colombo, que representa 
a memória viva da cooperativa. 
“O começo foi difícil, tímido, com 
números que comprovam isso. 
Só dez anos após a fundação, 
conquistamos 1.100 associados. 
Como andamos por caminhos 
desconhecidos, demos passos se-
guros, com os pés no chão”, recor-
da Colombo. Para ele, a conquista 
de hoje é reflexo do esforço e tra-
balho de muitos. “A semente que 

Sicredi Serrana alcança 
a marca de 150 mil associados 

Cooperativa

Marco reforça 
a essência do 
cooperativismo e 
une gerações que, 
juntas, caminham 
para construir uma 
sociedade mais 
próspera

plantamos lá atrás cresceu e mul-
tiplicou. Cada um deu o melhor 
de si, por isso me sinto orgulhoso 
e recompensado pelo trabalho. 
Quem conhece a cooperativa não 
vai embora”, comenta.  

Quando passado e presente 
se unem, a essência do coopera-
tivismo fica em evidência. A asso-
ciada de número 150 mil é de Ga-
ribaldi e ainda não fala. A pequena 
Verônica Dalcin, filha da colabora-
dora Luisana Debiasi e de Jonas 
Dalcin, nasceu no dia 20 de maio. 
Antes mesmo de completar um 
mês de vida, ela já faz parte da co-
operativa. “Quando inauguramos 
a agência na Buarque de Macedo, 
uma das primeiras contas abertas 
foi a da minha mãe. Agora, a Verô-
nica fazendo parte dessa história, 
me deixa novamente emociona-
da”, lembra Luisana. Para ela, a 
educação financeira é essencial 
desde cedo, com foco no longo 
prazo. “Nós não tivemos a mesma 
oportunidade que a Verônica, por 
isso sabemos da importância. É 
muito bom termos esse planeja-
mento, pensando no futuro dela. 
Ela não entende ainda, mas esse 
recurso fará a diferença lá na 
frente, na hora dela realizar um 
sonho”, afirma. 

Para o presidente da Sicredi 
Serrana, Marcos André Balbi-
not, o crescimento representa a 

confiança no potencial que a co-
munidade deposita na Serrana. 
“Estamos surpresos e muito feli-
zes, especialmente por alcançar-
mos esse número da forma mais 
plena, com o próprio associado 
indicando e trazendo novos as-
sociados”, destaca. Ao colocar as 
pessoas no centro do seu modelo 
de negócio, com uma gestão por 
propósito, a cooperativa poten-
cializou sua caminhada. “O in-
teresse verdadeiro é o que nos 
move a cada dia. Seguimos cres-
cendo no Rio Grande do Sul e te-
mos uma jornada potencial com 
a expansão para o Espírito Santo. 
Nosso convite é de que os asso-
ciados nos ajudem a construir 
uma cooperativa cada vez mais 
autêntica”, complementa.  

A Sicredi Serrana é uma ins-
tituição financeira cooperativa 
comprometida com o crescimento 
dos seus associados e com o de-
senvolvimento das regiões onde 
atua. Com 36 anos de história, 
está presente em 28 municípios, 
entre Serra Gaúcha e Vale do Caí, 
no Rio Grande do Sul, e região 
metropolitana do Espírito Santo. 
Para 2022, segue em seu projeto 
de expansão com a construção da 
quinta agência em Bento Gonçal-
ves, no bairro Licorsul (RS); e de 
mais uma agência no município 
de Serra (ES). 

Times do Rio Grande do Sul e Espírito Santo 
agradecem a todos os associados da Sicredi Serrana

Rápidas
No domingo, 19/06, será 

realizada a prova do Concur-
so Público da Prefeitura de 
Bento Gonçalves, Edital 03 
- cargos de nível médio com-
pleto e de nível técnico. No 
total, são 1658 inscritos. 

Será a partir das 8h30, 
com fechamento dos portões 
e início das provas às 9h30. 
Serão 04h de duração, com 
aplicação das provas na UCS 
- Campus Universitário da 
Região dos Vinhedos – CARVI.

Os candidatos serão in-
formados quanto ao local e 
sala das provas objetivas por 
meio de informativo eletrô-
nico, que será enviado por 
e-mail, conforme cadastro 
realizado no ato da inscrição 
e estará disponível para con-
sulta individual no site da 
Fundação La Salle.

Cargos: agente Munici-
pal de Trânsito, Agente Tri-
butário, Almoxarife, Assessor 
Administrativo, Assistente 
de Atividades culturais, Au-
xiliar de Educação Infantil, 
Auxiliar de Farmácia, Auxiliar 
de Laboratório, Auxiliar de 
Odontologia, Cuidador, Edu-
cador Social, Fiscal de Obras e 
Posturas, Fiscal do Meio Am-
biente, Fiscal Sanitário, Fiscal 
Tributário, Mestre de Obras, 
Técnico Agrícola, Técnico de 
Segurança do Trabalho, Téc-
nico em Arquivo, Técnico em 
Contabilidade, Técnico em 
Controlador De Semáforo, 
Técnico em Enfermagem, Téc-
nico em Informática, Técnico 
em Radiologia, Técnico em 
Turismo, Técnico Tributário, 
Tesoureiro, Topógrafo. 

Conhecida como a “Capital 
Brasileira da Uva e do Vinho”, 
a cidade de Bento Gonçalves é, 
atualmente, o destino enoturís-
tico mais famoso do país, tendo 
notoriedade no cenário interna-
cional. Além da diversidade dos 
atrativos turísticos ser motivo 
de orgulho para seus conterrâ-
neos, a força de sua economia, 
progressivamente, desperta o 
interesse de investidores para a 
região.

Nesse sentido, com os olhos 
voltados para o futuro, em uma 
visita à Serra Gaúcha, o casal de 
empresários Rodrigo Pereira 
Corrêa e Jaqueline Hoffmann 
Finger Corrêa, sócios-diretores 
da Holding Finger & Corrêa, en-
controu na cidade de Bento uma 
oportunidade para expansão de 
novos negócios. Desde então, 

A Parceria escolheu Bento Gonçalves!
A terra da uva e do vinho também será terra da Parceria Solar

Energia solar

deu-se início a uma jornada iné-
dita: o lançamento de um con-
ceito exclusivo para empreen-
der em energia solar no Brasil.

Assim, buscando contem-
plar as últimas tendências em 
inovação tecnológica no campo 
das energias renováveis e na 
eletromobilidade, o Grupo Par-
ceira Solar escolheu a cidade de 
Bento Gonçalves para ser sede 
da Loja Conceito no formato de 
container: uma proposta sus-
tentável e inteligente, com pro-
jeto arquitetônico e mobiliário 
interior personalizados.

Além de ser uma loja abas-
tecida através da energia que 
vem do sol, o modelo dispõe de 
uma estação de recargas para 
veículos elétricos e híbridos, 
sendo 100% gratuita e compon-
do uma rota estratégica para 

eletrificados na Serra Gaúcha: 
uma parceria possível através 
do Destino Solar e da WEG.

Logo, através do crescimen-
to exponencial da cidade, é mo-
mento de somar forças com em-
presas sólidas, como é o caso da 
Parceria Solar: uma marca com 
+4.000 projetos fotovoltaicos 
desenvolvidos que reúne confia-
bilidade e expertise na engenha-
ria em diversos segmentos (re-
sidencial, comercial, industrial 
e rural).

Com as futuras instalações 
na rua Xingu (bairro Planalto), o 
desejo é de investir em uma par-
ceria com os bento-gonçalven-
ses para mudar o amanhã. Quer 
saber mais? Acesse o site da Par-
ceria Solar ou entre em contato 
através do telefone 3705-1661 
ou WhatsApp 99708 9010!
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Registro da família Finger Côrrea na III Convenção Nacional da Parceria Solar em Santa Maria (RS). Na 
foto, da esquerda para a direita: Rodrigo Pereira Corrêa Filho, Natália Finger Corrêa, Rodrigo Pereira 

Corrêa, Jaqueline Hoffmann Finger Corrêa, Naiane Finger Corrêa e Nicole Finger Corrêa



EDIÇÃO 866
Sexta-feira, 

17 de junho de 2022

Previsão do tempo

18/06
14º
19º

Nublado, com chuva durante 
o dia e a noite. À tarde ocorre 

temporal.

17/06
11º
18º

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

19/06
0º
17º

Nublado pela manhã, com 
possibilidade de garoa. À tarde o 
sol aparece, com poucas nuvens.

Tempo ensolarado, com geada 
ao amanhecer. Noite de céu 

limpo.

Novidade
Sesi anuncia criação de escola 
de Ensino Médio em Bento

Negócios| 14 

Fotos: Divulgação

Drive-Thru da Campanha do 
Agasalho arrecada 700 peças

Ação em Bento

A ação foi promovida 
na Fundaparque, 
junto à ExpoBento 
e à Fenavinho, na 
segunda, 13/06

Lucas Marques
O drive-thru itinerante da 

Campanha do Agasalho do go-
verno do Estado arrecadou 700 
peças durante ação promovida 
em Bento Gonçalves na segun-
da-feira, 13/06. Com um ponto 
de coleta na Fundaparque, junto 
à ExpoBento e à Fenavinho, os 
visitantes que compareceram ao 
local puderam doar cobertores, 
roupas, calçados e alimentos 
não perecíveis.

A iniciativa teve apoio do 
Gabinete da primeira-dama de 
Bento Gonçalves, secretaria de 
Segurança, em conjunto com a 
Coordenadoria Regional da De-
fesa Civil RS.

Para a primeira-dama do 
município, Cláudia Remus, toda 

doação faz a diferença. “Cada 
peça arrecadada é muito impor-
tante para auxiliar quem mais 
precisa, é uma rede de solida-
riedade que vai se formando, e 
não foi diferente nesta segunda, 
que nos juntamos com a campa-
nha Estadual. Lembramos que 
a campanha do agasalho segue 
com a arrecadação, principal-

mente de cobertores e roupas 
que ajudem a aquecer”, afirma.

Desde o início da campanha, 
Bento conta com a Central do 
Agasalho, localizada em anexo à 
secretaria de Finanças, na aveni-
da Osvaldo Aranha. Ela possibili-
ta a doação e a retirada de peças 
por pessoas cadastradas na assis-
tência social durante todo o ano.

Dama de Honra da Fenavinho resgata 
cãozinho no dia de abertura da festa

Dando exemplo

Eduarda Bucco
Às 11h30 de quinta-feira, 

09/06, quando saiu da escola em 
que trabalha para iniciar os pre-
parativos para a abertura da 17ª 
Fenavinho, a Dama de Honra Raia-
ne Conci não conseguiu fechar os 
olhos para um cãozinho abando-
nado na estrada da Linha Buratti. 
Ainda cedo pela manhã, na ida para 
seu ofício como professora de Ma-
temática, Raiane encontrou o ani-
mal dormindo em um buraco na 
estrada. Ao tentar se aproximar, o 
animal fugiu, com medo. “Eu tinha 
a ideia de pegar ele e trazer para 
Bento, na esperança que alguém 
me ajudasse, porque não tinha 
como o deixar na escola. Mas ele 
fugiu”, conta Raiane.

Atrasada, a professora partiu 
para o trabalho, “com o coração 
na mão”. “Liguei para o meu primo 
para que ele fosse até lá, mas ele es-
tava trabalhando e não conseguiu 
dar atenção”, relata.

Na volta do trabalho, a Dama 
de Honra encontrou novamente 
o animal, desta vez dormindo em 
uma valeta. “Eu tinha comprado 
ração para meus gatos e ofereci um 
pouco para ele. Aí ele comeu tudo e 

criou certa confiança em mim. En-
tão coloquei ele para dentro do car-
ro e vim para casa”, recorda Raiane.

Raiane reside na Linha Buratti 
com a família e 11 animais – cinco 
cães e seis gatos, a maioria resga-
tada de abandono. O local, situado 
no interior do município, costuma 
ser utilizado por pessoas maldosas 
para abandonar animais. Somente 
no ano passado, Raiane conta que 
pelo menos sete animais foram 
abandonados no local. 

Ao chegar com mais um ani-
mal em casa, os pais de Raiane não 
esconderam a surpresa e a frustra-
ção. “Eles queriam me pegar pelo 
pescoço, porque não temos condi-

ção de cuidar de mais um cachor-
ro”, lamenta. Além das discussões 
sobre o que fazer com o cãozinho, 
a Dama de Honra tinha outras 
preocupações no momento. “Era a 
abertura da Fenavinho e tinha um 
tempo limitado para me arrumar. 
Eu nem consegui almoçar”, conta. 
Do salão de beleza, Raiane postou 
sobre o resgate, a fim de conseguir 
auxílio para o animal. “Precisamos 
encontrar alguém que o adote ou 
que nos ajude com ração e valores 
para veterinário, porque eu não te-
nho mais condições”, apela. 

Durante a cerimônia de aber-
tura da festa, Raiane conta que ten-
tou oferecer o animal para diversas 
pessoas com quem conversou. Ape-
sar do clima de festa, sua mente e 
seu coração estavam voltados para 
encontrar soluções para mais uma 
vida que cruzou o seu caminho, em 
busca de ajuda.

Quem quiser auxiliar a Dama 
de Honra com os custos para o 
tratamento do animal ou quiser 
abrir seu coração para mais um 
amigo, que já sofreu tanto, pode en-
trar em contato pelo telefone (54) 
99633-4327. O pix para doações é 
o 035.771.740-64.

Arquivo pessoal


