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Estiagem mudou o cenário na Barragem São Miguel, responsável por 75% do abastecimento 
de água em Bento Gonçalves. Marca é a pior desde o enchimento da estrutura, em 2005. 
Corsan projeta que seja necessário chover cerca de 100mm para que reservatório volte aos 
níveis normais e risco de racionamento possa ser afastado. Em abril, apesar da expectativa, 
choveu apenas 8,8mm na cidade. Recomendação é para uso racional da água. 

Decreto estabelece que equipamento de 
proteção deve ser usado inclusive ao ar livre. 
Quem for flagrado descumprindo estará 
sujeito a multas de aproximadamente R$ 70

Bento Gonçalves chegou a 82 testes positivos 
do novo Coronavírus segundo o boletim 
divulgado na quarta-feira, 29/04

Mulher de 80 anos de idade não tinha 
doenças que pudessem ter agravado o 
quadro, de acordo com o governo do Estado

Divulgação/Corsan

Reprodução

5 metros abaixo 
do normal (e piorando)

Sem previsão de 
chuva em grande 
volume, produtores 
sofrem prejuízos

Uso de máscaras se 
torna obrigatório a 
partir desta sexta

Aumento no 
número de casos 
confirmados da 
doença preocupa

Morre primeira vítima 
do novo Coronavírus 
em Bento Gonçalves
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Preocupação: Barragem São Miguel 
tem menor nível de água da história
A estrutura abastece 
75% da cidade de 
Bento Gonçalves 
e está 5 metros 
abaixo do nível 
normal. De acordo 
com a Corsan, para 
que a situação 
se normalize, é 
necessário que chova 
mais de 100mm

A chuva prevista para o mês 
de abril era a esperança para di-
versos municípios gaúchos que 
vêm enfrentando uma das piores 
secas dos últimos anos. O que 
era para ser um mês chuvoso, 
entretanto, acabou se transfor-
mando em um período ainda 
mais delicado para o Rio Grande 
do Sul. Até o momento, em Ben-
to Gonçalves foram registrados 
apenas 8,8mm de chuva. Com 
isso, a barragem de São Miguel 
atingiu a pior baixa desde sua 
inauguração, em 2005, de acor-
do com dados apurados pelo 
SERRANOSSA. Segundo a Com-
panhia Riograndense de Sanea-
mento (Corsan), a estrutura está 
5 metros abaixo do nível normal. 
“A gente tem água pelos próxi-
mos 20 a 30 dias, no máximo. 
Fora isso, vamos ter que come-
çar a racionar”,  afirma o gerente 

da Corsan, Marciano Dal Pizzol.
A barragem é responsável 

por 75% do abastecimento do 
município. A estrutura tem 2,8 
milhões de metros cúbicos de 
água, equivalente a uma área 
alagada de 36 hectares. “Precisa-
mos que chova mais de 100mm 
para ficarmos bem”, complemen-
ta Dal Pizzol.

Em junho de 2012, o volume 
chegou a ficar dois metros abai-
xo do normal – a pior marca nos 
primeiros 7 anos de funciona-
mento da barragem. A situação 
acabou se normalizando nas se-
manas seguintes, quando choveu 
91,7mm em apenas quatro dias.

 AÇÕES DE PREVENÇÃO
Para minimizar os efeitos 

da estiagem, a Corsan tem in-
vestido em algumas ações de 
prevenção, como o desasso-

reamento do arroio Barracão 
– que atende os outros 25% 
da demanda de água em Ben-
to. Essa obra tem a intenção 
de remover o lodo depositado 
ao fundo do arroio, a fim de 
aumentar o volume de água. 
“A gente está finalizando o de-
sassoreamento e já baixamos o 
nível da água em torno de dois 
metros”, afirma o gerente.

Ainda segundo Dal Pizzol, 
a Corsan tem investido em pes-
quisas de vazamento e na subs-
tituição de hidrômetros a fim de 
reduzir o desperdício de água. 
“Também tenho feito uma cam-
panha junto à comunidade e va-
mos divulgar um vídeo nos pró-
ximos dias, para conscientizar 
mais pessoas para o consumo 
consciente, porque a nossa situ-
ação de fato pode ficar bem ruim 
enquanto não chover”, finaliza.

Divulgação/Corsan
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Sem produção, por conta da seca, família de Bento 
Gonçalves sobrevive com auxílio emergencial

Eduarda Eitelven Bucco

A falta d’água em Bento Gon-
çalves tem gerado um alerta para 
todos os moradores, que pode-
rão enfrentar medidas de racio-
namento nas próximas semanas, 
conforme vem sendo noticiado 
pelo SERRANOSSA. A Barragem 
São Miguel, principal fonte de 
abastecimento do município, 
está cinco metros abaixo do nível 
normal – maior baixa desde sua 
inauguração. Entretanto, o de-
safio não é de hoje: os efeitos da 
estiagem já estão sendo sentidos 
há alguns meses por produtores 
locais. É o caso de Anderson Mat-
tiello e Vanusa Candaten, mora-
dores da Linha Ferri, em Tuiuty. 

Há cerca de três anos, os pro-
dutores têm sido um dos prin-
cipais fornecedores de tomate-
-cereja para os restaurantes de 

Bento. Em 2019, foram cerca de 6 
toneladas entregues do produto. 
Também no ano passado, o casal 
passou a entregar tomates longa 
vida para a merenda escolar do 
município, chegando ao total de 
16 toneladas. Em tempos normais 
na propriedade de Anderson e 
Vanusa, a grande estufa – fruto de 
um alto investimento – permite 
que os produtos sejam colhidos 
durante o ano todo, mesmo no 
inverno. Entretanto, desde no-
vembro do ano passado, os pro-
dutores perceberam que 2020 
seria um ano atípico. “A gente usa 
captação do telhado [da estufa], 
que desce para o bueiro e vai para 
o açude e para as caixas [alocadas 
em frente à estrutura]. Toda nos-
sa irrigação é pela água da chuva, 
mas desde novembro do ano pas-
sado que não chove com volume”, 
lamenta Anderson.

Hoje, o açude utilizado para 
regar os tomates está quase seco, 
sem poder sequer abrigar peixes. 
“Essa é a terceira vez que estamos 
tentando plantar, mas até agora 
não conseguimos colher nada. Es-
tamos nos virando com o auxílio 
emergencial [do governo federal] 
que eu recebi ontem e que o An-
derson vai receber nos próximos 
dias. Estamos usando esse valor 
para pagar algumas contas e con-
seguir comer”, relata Vanusa. 

Questionados sobre as al-
ternativas para enfrentar a seca, 
o casal conta que está tentando 

perfurar um novo poço na pro-
priedade, para encontrar água. 
“Nós furamos 160 metros, mas 
acabou o dinheiro e não encon-
tramos água. Fomos pedir ajuda 
na prefeitura, mas eles falaram 
que estão furando poços comu-
nitários, para abastecer mais de 
cinco famílias”, conta Anderson. 
Levando em consideração anos 
normais de plantação, com a es-
tufa atingindo 100% de sua capa-
cidade, são utilizados entre 8 e 10 
mil litros de água diariamente. 

Além da plantação de toma-
tes, o casal cultiva aipim e chu-
chu, que também foram preju-
dicadas pela falta d’água. Dessa 
forma, sem muitas alternativas, 
Anderson e Vanusa torcem para 
que a chuva retorne nos pró-
ximos dias, a fim de conseguir 

plantar cerca de 1.000 mudas 
preparadas com carinho ao lado 
da estufa. “Estamos bastante pre-
ocupados porque as previsões 
são de que no final de 2020 e co-
meço de 2021 tenha outra seca. 
Então, se a gente não produzir 
agora no primeiro semestre, cor-
remos o risco de ter um inverno 
com pouca chuva e uma nova 
estiagem no final do ano”, analisa 
Anderson. “A gente tenta pensar 
que a situação poderia ser pior e 
agradecer por termos o que co-
mer”, finaliza Vanusa. 

PLANTAÇÕES EM ESTUFA
Para o produtor Lademir 

Chies, do interior de Carlos Bar-
bosa, as estufas estão sendo a 
grande saída para evitar maiores 
prejuízos da seca. Contando com 

uma diversificada produção, 
Chies revela que está conseguin-
do manter plantações de alface, 
rúcula, salsa e cebolinha. “Eu 
estou me virando, mas limitado, 
porque não posso plantar outros 
produtos, como brócolis, repo-
lho e couve-flor”, conta. 

A principal fonte de renda 
do produtor é a venda desses 
alimentos a grandes redes de 
supermercado, principalmente 
para a região de Porto Alegre. 
Entretanto, mesmo ainda tendo 
algumas opções de produtos, ele 
afirma que a procura está baixa 
devido à pandemia. “Em Porto 
Alegre está tudo meio parado. Os 
mercados estão comprando pou-
co. Se colocar Coronavírus e es-
tiagem junto, a expectativa não é 
muito boa não”, analisa. 

Fotos mostram o açude antes e depois da estiagem. 
Água para irrigação era captada da chuva, mas desde 
novembro não chove em grande volume, segundo Anderson

Em 2019 Vanusa e Anderson colheram 6 toneladas de 
tomate-cereja e 16 toneladas da variedade longa vida. 
Neste ano, estiagem inviabilizou a produção da família

Com a baixa procura nos 
mercados, Chies e sua família 
têm dado uma atenção especial 
à empresa Divina Saúde, através 
da qual realizam a montagem e 
a entrega de cestas com produ-
tos orgânicos frescos – cultiva-
dos na propriedade de Chies. “A 
gente imagina que vai ser muito 
pior daqui pra frente. Vão faltar 
produtos e o pessoal não vai 
conseguir comprar [por causa 
da situação financeira ocasiona-
da pela pandemia]. Metade des-
sa safra já foi perdida, porque 
em outubro tu não planta mais, 
é muito calor. Então tem que 
se limitar para tentar produzir 
aquilo que tem. Tudo em estufa 
e com irrigação. Eu ainda tenho 
alguma coisa de água, mas tem 
que chover”, conclui.

Se colocar 
Coronavírus e 

estiagem junto, 
a expectativa 
não é muito 

boa não.

Arquivo pessoal Fotos: Eduarda Eitelven Bucco
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Os contêineres que serão uti-
lizados na nova modalidade de 
coleta de resíduos no município 
com a utilização de caminhões 
automatizados, ficaram expostos 
durante a semana na Via Del Vino, 
em frente à prefeitura. A instala-
ção dos equipamentos e o início 
da operação do sistema estão pre-
vistos para o dia 1º de maio.

Inicialmente, os novos con-
têineres serão instalados na área 
central e na rota gastronômica 
(ruas Herny Hugo Dreher e aveni-
da Planalto), devido ao volume de 
resíduos produzidos nos locais e 
ao intenso tráfego de veículos.

A iniciativa é uma parceria 
entre a prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, e a empresa RN Frei-
tas, que é responsável pela co-
leta na cidade. A ação integra o 
planejamento de ações contra o 
Coronavírus.

Para realizar a coleta auto-
matizada, a RN Freitas adquiriu 

Na segunda-feira, 27/04, 
foram entregues os 40 novos 
leitos de isolamento construídos 
no Complexo Hospitalar, junto à 
Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA 24h) do bairro Botafo-
go. A estrutura foi montada em 
tempo recorde – cerca de um 
mês – contando com o auxílio da 
classe empresarial e de centenas 
de voluntários. Os novos leitos 
somam-se à estrutura já dispo-
nível no município para atender 
pacientes de COVID-19: oito 
mini Unidades de Terapia Inten-
siva (UTIs) na UPA, 30 leitos de 
isolamento e 30 de UTI no Hos-
pital Tacchini. Além disso, Bento 
conta com 20 respiradores na 
UPA (10 na ala de isolamento) e 
55 no Tacchini.

Durante a cerimônia de 
apresentação dos novos leitos 
à imprensa, foi realizada uma 
simulação de atendimento. “O 
paciente passa pela triagem e 

Contêineres para coleta 
automatizada em Bento serão 
instalados nesta sexta-feira

40 leitos de isolamento para pacientes 
de COVID-19 são entregues junto à UPA

três caminhões, sendo um res-
ponsável pela movimentação 
dos contêineres (munck), um 
compactador carga lateral auto-
matizado e um lavador automa-
tizado. Também foram adquiri-
dos 140 contêineres (70 pares 
de resíduos orgânicos e reciclá-
veis) específicos para o funcio-
namento do sistema.

O caminhão responsável pela 
coleta não exige o trabalho de 
garis, pois a operação é realizada 
pelo próprio motorista. O veículo 
possui uma máquina acoplada, 
que recolhe o material para o 
compactador e devolve o contêi-
ner para o local.

São contêineres totalmente 
vedados, com maior capacidade, 
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que terão uma espécie de pedal, 
para que a pessoa deposite o lixo 
sem ter contato com o coletor. 
Além disso, os moradores po-
derão depositar os resíduos em 
qualquer horário. Os caminhões, 
por sua vez, possuem sensor de 
movimento e temperatura, e nove 
câmeras acopladas.

Outro ponto positivo do novo 
sistema é a higienização. Os con-
têineres serão desinfetados toda 
semana no lavador automatizado. 
O horário de recolhimento, que 
antes ocorria às 18h nos pontos, 
passará para as 19h.

A empresa salienta que o 
quadro de funcionários será man-
tido, não havendo prejuízos para 
os atuais contratados.

Operação é 
realizada pelo 
próprio motorista, 
sem necessidade de 
gari, mas RN Freitas 
garante que não 
haverá demissões

Estrutura construída 
em tempo recorde 
conta com 10 
respiradores 
alugados e pode 
ter capacidade 
de acomodação 
aumentada caso 
seja necessário em 
função da demanda

é estabilizado na UPA, que já 
conta com 8  mini UTIs para re-
ceber os pacientes. Quando ti-
vermos este espaço e o Hospital 
Tacchini cheios, começaremos 
a encaminhar para os leitos”, 
explica o Coordenador da UPA, 
Amauri Vargas.

Com a grande captação de 
recursos por meio do Centro da 
Indústria, Comércio e Serviços 
(CIC-BG) e da Associação Médi-
ca de Bento Gonçalves, a obra, 
que antes seria temporária, de-
verá permanecer na estrutura 
do Complexo Hospitalar após 
o período de pandemia. “Nós 
pensamos o seguinte: se esta-
mos com toda essa mobilização 
e a sociedade está abraçando 
tão forte isso, vamos fazer algo 
que fique para sempre”, conta o 
secretário de Saúde, Diogo Si-
queira, durante a apresentação 
dos leitos. “Este espaço será 
um diferencial para nossa ci-

dade, uma obra histórica. Todo 
nosso trabalho foi desenvolvi-
do com objetivo de achatarmos 
a curva epidemiológica e para 
que pudéssemos estruturar 
nosso sistema de saúde. Com 
a construção de novos leitos, 
compra de equipamentos, EPIs 
e captação de novos profis-
sionais, Bento está preparada 
para o enfrentamento deste 
vírus”, complementa.  

Durante a apresentação 
dos leitos, o prefeito Guilherme 
Pasin destacou o empenho dos 
voluntários na obra. “Essa obra 
é marcada por diversas mãos e 
corações. Isso ficará evidencia-
do em nossa história, a união da 
população para que isto fosse 
realidade. E quando tudo isso 
passar poderemos homenagear 
todos com uma grande come-
moração”, ressaltou, destacando 
o trabalho dos voluntários Jair 
Serafin e João Lima.

Obra que antes seria temporária deverá 
permanecer na estrutura do Complexo 
Hospitalar após o período de pandemia
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Publicado decreto que 
estipula multa para quem 
não utilizar máscara

Bento Gonçalves registra a 
primeira morte por Coronavírus

Na quarta-feira, 29/04, o 
prefeito de Bento Gonçalves, 
Guilherme Pasin, publicou no 
Diário Oficial do município um 
novo decreto que dispõe so-
bre medidas de enfrentamento 
ao novo Coronavírus. Entre as 
principais mudanças diante do 
último decreto, está a aplicação 
de multa para quem não utilizar 
máscaras em vias públicas e em 
qualquer estabelecimento, seja 
público ou privado. Essa medi-
da em particular passa a valer a 
partir de sexta-feira, 1º/05.

De acordo com o documen-
to, a pessoa que for flagrada em 
descumprimento dessa medida 
receberá, primeiramente, uma 
advertência. Caso ela apareça 
novamente sem a máscara, será 
aplicada multa de metade da 
Unidade de Referência Munici-

A Secretaria de Saúde do 
Estado confirmou na terça-fei-
ra, 28/04, a primeira morte de 
um morador de Bento Gonçal-
ves por Coronavírus. Trata-se 
de uma mulher de 80 anos, que 
não tinha registro de outras do-
enças que possam ter agravado 
seu quadro. 

A paciente foi atendida na 
UPA 24h do bairro Botafogo no 
sábado, 25/04, com sintomas da 
COVID-19. Em seguida, o qua-
dro evoluiu para uma Síndrome 
Respiratória Aguda. O óbito foi 
registrado no domingo, 26/04. 

No dia 15 de abril, um pa-
ciente que estava internado no 
Hospital Tacchini em estado 
grave também morreu vítima 
da COVID-19. Entretanto, ele era 
morador de Serafina Corrêa, por 
isso o caso não foi contabilizado 
como sendo de Bento Gonçalves.

AUMENTO NO 
NÚMERO DE CASOS 
No mesmo dia em que o 

primeiro óbito foi confirmado 
em Bento, 22 novos casos de 
COVID-19 foram registrados em 
apenas 24 horas. Na quarta-fei-
ra, 29/04, o Comitê de Atenção 
ao Coronavírus informou que 
outros 8 pacientes testaram po-
sitivo, chegando ao total de 82 
confirmados. Dentre esses, 7 es-
tão em regime de UTI, 5 estão em 
leitos de isolamento no hospital 
e 52 estão sendo monitorados 

pal (URM), que neste ano está 
valendo R$ 138,81. Ou seja, a 
multa será de, aproximadamen-
te, R$ 70. O valor duplica a cada 
nova reincidência. 

Em relação ao tipo de más-
caras, o decreto especifica que 
podem ser utilizadas máscaras 
caseiras, confeccionadas com te-
cido algodão. 

O novo decreto ainda estipu-
la que profissionais da área da 
saúde com idade igual ou supe-
rior a 60 anos possam executar 
suas atividades de forma nor-
mal, a fim de evitar um déficit 
no setor de saúde em Bento Gon-
çalves. O documento anterior 
determinava que colaboradores 
em geral com 60 anos ou mais 
deveriam trabalhar em modelo 
home office, já que fazem parte 
do grupo de risco da COVID-19.
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em casa. Em relação aos casos 
suspeitos, 3 estão em regime de 
UTI, 3 em isolamento hospitalar 
e 387 em casa.

Na terça-feira, 28/04, a UPA 
24h registrou um dos maiores 
números em atendimentos de 
quadros respiratórios: 99 pesso-
as procuraram a unidade. 

Por outro lado, também 
houve aumento no número de 
pacientes recuperados, passan-
do de 15 para 17 em 24h.

Confirmação do primeiro óbito de uma moradora de 
Bento pelo no Coronavírus (COVID-19) foi dada pelo 
governo do Estado na noite de terça-feira, 28/04
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Uma das principais queixas 
de consumidores referente ao 
período de pandemia em todo 
o Brasil diz respeito às mensali-
dades das instituições de ensino 
particulares e dos transportes 
privados. Em Bento Gonçalves, 
o Procon tem recebido diversas 
ligações de clientes solicitando 
orientações sobre como agir dian-
te dessa situação. De acordo com 
o fiscal Thiago Duarte dos Santos, 
algumas escolas já concederam 
descontos de, aproximadamente, 
20%. Outras alegam que os custos 
de operação diante da pandemia 
têm aumentado, devido à aquisi-
ção de novos recursos e do treina-
mento de professores para atuar 
em plataformas digitais – o que 
inviabilizaria o desconto. 

O cenário se repete em diver-
sos municípios do país e levou a 
Secretaria Nacional do Consumi-
dor (Senacon) a emitir uma Nota 
Técnica sobre a questão. No docu-
mento, a Senacon afirma que “não 
é cabível a redução de valores das 
mensalidades, nem a postergação 
de seu pagamento”. Na visão da 
Secretaria, as instituições priva-
das devem adotar as seguintes 
medidas para evitar prejuízos aos 
alunos e aos pais ou responsáveis: 
oferecer formas alternativas de 
aprendizado (a distância ou on-
-line); oferecer a recuperação das 
aulas posteriormente ou permitir 
a quebra ou o desconto de contra-
to “com a restituição parcial ou 
total dos valores devidos”. 

A segunda fase da pesquisa 
por amostragem para entender 
a realidade do Coronavírus no 
Rio Grande do Sul foi divulgada 
nesta quarta-feira, 29/04, du-
rante transmissão ao vivo pela 
internet. A pesquisa é realizada 
pela Universidade Federal de Pe-
lotas (UFPel) e por outras 12 uni-
versidades federais e privadas. 
Os resultados indicam que para 
cada 1 milhão de habitantes no 
Rio Grande do Sul, existam 1.300 
infectados reais, e apenas 108 ca-
sos notificados. 

Além disso, a pesquisa traz 
um dado alarmante em relação 
à subnotificação no estado: para 
cada caso notificado nas nove 
cidades da pesquisa (Caxias do 
Sul, Canoas, Ijuí, Passo Fundo, 
Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz 
do Sul, Santa Maria e Uruguaia-
na), existem cerca de 12 não no-
tificados. Seguindo os parâme-
tros do estudo, Bento Gonçalves 
poderia ter mais de 800 casos 

Escolas particulares locais divergem 
sobre concessão de descontos 
nas mensalidades, informa Procon

Pesquisa aponta que, para cada caso 
confirmado de Coronavírus no RS, 
existem cerca de 12 não notificados 

“Algumas escolas estão se 
baseando nessa nota técnica 
para justificar a não aplicação 
dos descontos. Nós, do Procon, 
não concordamos com esse 
documento. No momento que 
a pessoa [o cliente] solicita um 
desconto e a instituição nega, o 
ideal seria apresentar uma pla-
nilha de custos, para comprovar 
que realmente não dá pra fazer”, 
analisa o fiscal.

O Procon ainda orienta que 
os consumidores procurem as 
instituições para conversar e 
que não peçam reembolso total 
– diante dos custos essenciais 
que seguem sendo pagos pelas 
escolas, como o salário dos pro-
fessores e demais profissionais. 
“A gente está orientando que os 
pais procurem as escolas para 
negociar e fazer uma intermedia-
ção, mais do que qualquer coisa. 
O mesmo vale para o caso do 
transporte escolar [o qual não foi 
mencionado na Nota Técnica da 
Senacon]”, comenta Thiago. 

Na semana passada, o pre-
sidente do Sindicato do Ensino 

Privado do RS (Sinepe), Bruno 
Eizerik, reforçou que a rede pri-
vada continuará atendendo casos 
pontuais, mas que não haverá 
descontos gerais, pois as aulas 
continuam acontecendo de for-
ma remota, ou seja, o serviço 
está sendo prestado pelas esco-
las. Segundo ele, das 120 escolas 
que responderam à pesquisa do 
Sinepe, cerca de 50% estão dia-
logando com os consumidores e 
já estabelecendo descontos nas 
mensalidades educacionais.

No colégio Mutirão Objetivo 
de Bento Gonçalves, a diretora 
Adriana Bettinelli Postingher 
conta que foi concedido o descon-
to de 10% para todos os alunos da 
instituição. “Logo que saiu o novo 
decreto dizendo que as escolas 
teriam que permanecer fechadas 
nós já entramos em contato com 
os pais e alunos para informar 
sobre os descontos que seriam 
aplicados. Isso porque não esta-
mos gastando com água e luz, por 
exemplo”, afirma. “Manteremos 
esse desconto até o retorno das 
aulas presenciais”, complementa. 

Fale com o Procon

Para esclarecimentos e orientações sobre mensalidades, 
é possível entrar em contato com o Procon  de Bento 
Gonçalves através dos telefones (54) 3055 8541, 3055 
8542, 3055 8543, 3055 8544 ou 3055 8545.

não identificados.
O estudo estima que o estado 

tenha 15.066 pessoas com anti-
corpos – ou seja, que já tiveram 
contato com a Covid-19 – o que 
equivale a um infectado a cada 769 
habitantes, taxa de 0,13%. 

Já a taxa de letalidade no Rio 
Grande do Sul, segundo a pesqui-
sa, está em 3,6% – em relação aos 
casos notificados (49 óbitos/1.350 
casos até o dia 28/04).

DISTANCIAMENTO SOCIAL
Segundo a pesquisa, houve 

um aumento significativo das pes-
soas que passaram a sair de casa 
diariamente: eram 20,6% dos 
pesquisados na primeira consulta 
(entre 11 e 13 de abril) e, agora, 
esse percentual saltou para 28,3%.

O contingente de pessoas 
que declaram sair apenas para as 
necessidades essenciais caiu de 

Seguindo os 
parâmetros do 
estudo, Bento 
Gonçalves poderia 
ter mais de 
800 casos não 
identificados

58,3% para 53,4% dos entrevis-
tados. Recuo semelhante ocorreu 
neste intervalo de duas sema-
nas entre aqueles que disseram 
cumprir o isolamento total: eram 
21,1% e, agora, são 18,3%.
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Números da segunda etapa 
da pesquisa:

• Para cada 1 milhão de 
habitantes no RS, estima-se 
que existam 1.300 infectados 
reais, 108 notificados.
• Para cada caso notificado, 
existem cerca de 12 casos não 
notificados.
• A letalidade da Covid-19 no 
RS está em 3,6% dos casos 
notificados (49 óbitos/1.350 
casos até 28/4).

Fonte: governo do Estado
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Operação Arlequim apreende 
armas, drogas e munições

Motorista embriagado é preso 
após se envolver em acidente

Bento registra 10º assassinato 
desde o início deste ano

A Polícia Civil apreendeu dro-
gas e armas na tarde de sexta-fei-
ra, 24/04, durante cumprimento 
de mandados de busca e apreen-
são em duas residências em Bento 
Gonçalves. A ação contou com par-
ticipação de policiais civis da 1ª 
DP de Bento Gonçalves e também 
da DP de Garibaldi. A investigação 
durou cerca de três meses.

No primeiro endereço, na 
rua Giácomo Baccin, bairro Apa-
recida, um casal (ambos com 27 
anos e antecedentes por tráfico 
de drogas)  foi preso e foram 
apreendidos 1 pistola, marca 
Bersa, calibre .380; 1 pistola, 
marca Imbel, calibre .40; 1 carre-
gador, calibre .380; 1 carregador, 
calibre .9mm; 11 cartuchos, cali-
bre .9mm; 41 cartuchos, calibre 
.380; 63 cartuchos, calibre .40; 2 
celulares e R$ 588 em dinheiro. 

Já, no segundo local, na rua 

Na noite de sexta-feira 
(24/04), uma equipe da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) foi acio-
nada para atendimento a um aci-
dente próximo ao trevo de acesso 
a Faria Lemos, em Bento Gonçal-
ves. Ao chegar no local, os policiais 
encontraram o carro capotado, 
bloqueando a pista.  

O condutor, de 37 anos, na-
tural de Planalto/RS, seguia com 
seu veículo, um Peugeot 207 com 
placas de Bento Gonçalves, sentido 

Por volta das 21h46 de 
quinta-feira, 23/04, um homem 
de 26 anos foi morto com um 
disparo de arma de fogo no km 
216 da BR-470, em Bento Gon-
çalves – próximo ao viaduto 
da Embrapa, entre os bairros 
Juventude e Conceição. O feri-
mento atingiu o rosto da vítima, 
que foi identificada como Jean 
Carlos de Moraes. 

Sestílio Gaspari, bairro Humaitá, 
dois homens foram detidos (um 
deles de 27 anos, sem anteceden-
tes; e outro de 37, com anteceden-
tes por furto, posse de droga, apro-
priação indébita e ameaça). Foram 
apreendidos R$ 1.150 em dinhei-
ro; 3 celulares; 30 cartuchos, cali-
bre .380; 2 rolos de fita adesiva; 2 
buchas de cocaína (1,6g); 1 porção 
de cocaína (16,5g); 1 porção de 
maconha (230g); 2 porções de co-
caína (27g); 1 porção de maconha 
(1,90g); 22 cartões telefônicos; e 1 
capa de colete balístico.  

A Polícia Civil acredita que as 
drogas embaladas em pacotes e 
os cartões telefônicos apreendi-
dos seriam arremessados para o 
interior da Penitenciária Estadu-
al de Bento Gonçalves. Os quatro 
presos foram conduzidos à DPPA, 
para a lavratura do Auto de Pri-
são em Flagrante.

Polícia Civil BR-470
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ERBento-Garibaldi, quando perdeu o 
controle e atravessou o canteiro 
central, vindo a capotar no outro 
sentido da rodovia. O trânsito teve 
que ser desviado por cerca de uma 
hora até o veiculo ser removido. 
Foi oferecido o teste de alcoole-
mia ao condutor, resultando em 
1,03mg/L, que configura crime de 
trânsito de dirigir sob influência 
de álcool. O veículo foi recolhido 
ao depósito e o condutor apresen-
tado à polícia judiciária.

De acordo com informações 
de populares, os atiradores esta-
vam em um veículo Gol e ainda 
não foram identificados.  Esse foi 
o 10º homicídio registrado ape-
nas neste ano em Bento. 

A Polícia Civil ficará respon-
sável pela investigação do caso. 
Informações que possam auxi-
liar a Polícia podem ser repassa-
das pelo telefone 197.

O Departamento Autônomo 
de Estradas de Rodagem (DAER)  
assinou na segunda-feira (27/04) 
o contrato com a empresa 
Perkons para a instalação de con-
troladores de velocidade em sete 
rodovias gaúchas. No total, 68 fai-
xas de tráfego serão monitoradas 
por 16 câmeras e 16 dispositivos 
com leitores de placas.

Os equipamentos, conhecidos 
como pardais, serão instalados em 
até 60 dias após a ordem de início 
dos serviços. A fiscalização eletrô-
nica acontecerá nas rodovias ERS-
030 (Osório - Tramandaí), ERS-
040 (Viamão - Pinhal), ERS-122 
(Portão - Caxias do Sul), ERS-239 
(Novo Hamburgo - Rolante), ERS-
240 (São Leopoldo - Montenegro), 
ERS-389 (Osório - Torres) e ERS-
453 (Venâncio Aires - Tainhas).

Aproximadamente R$ 3,9 
milhões serão investidos na ope-
ração e manutenção dos equipa-
mentos – valor 32% menor do que 
estava previsto no Pregão Eletrô-
nico 450/19. Além da economia, 
a licitação traz aparelhos com 

Daer assina contrato para 
instalação de pardais em 
rodovias do Estado

funções diferenciadas, como a tec-
nologia OCR – sigla em inglês para 
“Optical Character Recognition”.

“Serão aparelhos capazes de 
registrar as placas dos veículos, 
cruzando essas informações com 
o banco de dados de outros órgãos 
estaduais. Poderão contribuir, por 
exemplo, para identificar veículos 
roubados”, destaca o diretor-geral 
do DAER, Luciano Faustino.

Segundo o dirigente, a expec-
tativa é de que em breve seja assi-
nado um novo contrato com a em-
presa Fiscal Tech, que receberá R$ 
1,9 milhão para monitorar 25 fai-
xas com nove câmeras e nove dis-
positivos com leitores de placas. 
Os equipamentos serão instalados 
em sete rodovias: ERS-135 (Passo 
Fundo - Erechim), ERS-324 (Passo 
Fundo - Nova Prata), ERS-342 (Ijuí 
- Cruz Alta), RSC-153 (Passo Fun-
do - Tio Hugo), RSC-287 (Monte-
negro - Santa Maria) e ERS-122 
(São Vendelino - Farroupilha).

Os contratos possuem vi-
gência de 24 meses, podendo ser 
prorrogados por igual período.
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Você já se perguntou como será a nossa vida de-
pois que a pandemia passar? Pode ser daqui a algu-
mas semanas ou meses, uma hora vai acontecer. O 
que será “normal” depois dessa experiência pela qual 
a humanidade passou? Teremos aprendido as lições? 
Valorizaremos mais os momentos em família ou entre 
amigos? Manteremos medidas de higiene? Seremos 
mais humanos e menos egoístas? Daremos mais valor 
a professores e profissionais de saúde?

Como quase tudo, a disseminação do novo Coro-
navírus divide opiniões e algumas pessoas são bem 
determinadas quando o assunto é defender o ponto 
de vista delas próprias. E geralmente 
quando isso acontece são extremos: 
ou elas bradam aos quatro ventos 
que tudo isso é uma grande mentira, 
acusando quem está preocupado de 
fazer “terrorismo”, ou estão obcecadas 
pelo assunto a ponto de não conse-
guir pensar ou falar sobre outra coisa. 

É o famoso “8 ou 80”, mas com 
uma diferença. Tanto quem minimi-
za os efeitos da pandemia quanto 
quem está exageradamente temero-
so tem algo em comum: a incerteza. 
Mais do que nunca, o “viver um dia 
de cada vez” tornou-se literal. Não 
adianta tentar prever, fazer prognós-
ticos e previsões. É inútil tentar remarcar a comemo-
ração do casamento, a festa de aniversário do filho, 
tentar prever quando poderão voltar a acontecer os 
almoços de família ou quando as escolas voltarão 
a funcionar (e se voltarem, quantos pais permitirão 
que os filhos voltem). Essa pandemia ainda pode du-
rar meses ou pode ir melhorando em algumas sema-
nas, não há como prever.

O que se sabe é que, apesar de todas as imposições 
do isolamento social, nossa vida por aqui ainda é fácil 
se comparada ao que moradores de outras regiões do 
mundo estão enfrentando. Você acha chato ter que sair 
de máscara? Na Espanha as crianças foram obrigadas 
a ficar dentro de casa por 6 semanas. Desde o último 

O novo normal
sábado, os pais podem levá-los para uma hora de ati-
vidade ao ar livre por dia, mesmo assim com uma lista 
enorme de determinações que precisam ser seguidas. 
Em Londres, já são cinco semanas com toda a popula-
ção isolada dentro de casa e a previsão é de que novas 
medidas só sejam anunciadas dentro de três semanas. 
Nada de concessões ou volta gradual às atividades. E 
mesmo assim o número de casos continua aumentan-
do porque o Reino Unido demorou a adotar medidas 
de isolamento e fez poucos testes de Coronavírus. 

Por aqui, o novo normal começa a se desenhar aos 
poucos, mas sem nenhuma certeza. A preocupação 

começou cedo (há mais de 60 dias, em 
Bento) e o distanciamento social cum-
priu o objetivo de dar tempo para que 
as equipes de saúde se estruturassem. 
Durante a entrega da obra dos leitos 
de isolamento no Complexo Hospita-
lar nesta semana, o prefeito Guilherme 
Pasin destacou o fato de que a cidade 
é uma das mais bem preparadas para 
enfrentar a pandemia na região. 

É preciso ter em mente, no entan-
to, que a solução para sobreviver a essa 
pandemia é multifatorial: não basta 
termos leitos de isolamento. Não basta 
termos aumentado o número de leitos 
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

do Hospital Tacchini. Não basta medidas de sanitização 
nas ruas, nem medição de temperatura corporal da po-
pulação. Não basta sairmos só quando necessário, nem 
usarmos máscaras. Para que realmente consigamos 
combater a COVID-19, é preciso que tudo isso seja fei-
to simultaneamente. E talvez esse seja o maior desafio, 
porque muitas dessas medidas são individuais.

Assim como as incertezas que tanto nos preocu-
pam, a mobilização tem sido intensa. O ideal é que 
tenhamos em mente que é necessário um ponto de 
equilíbrio: nem ficarmos desesperados, nem despreo-
cupados a ponto de relaxar. A pandemia é séria e nin-
guém sabe o dia de amanhã. Mas, se cada um fizer a 
sua parte, vamos superar isso juntos.

É preciso um 
ponto de 

equilíbrio e 
empatia para 
superarmos 

esse momento.

https://br.blastingnews.com/curiosidades/2018/09/10-
-coincidencias-entre-os-presidentes-lincoln-e-ken-
nedy-002709463.html). Ou seja, o medo da mudança, 
pelas ideias diferentes e revolucionárias apresentadas 
em mandato, teria sido o causador dos assassinatos dos 
presidentes americanos Lincoln e Kennedy.

Natural, então, que todos nós, hoje, estejamos 
apreensivos com o futuro da nossa nação, do nosso 
município, das nossas empresas, dos nossos idosos, dos 
nossos filhos, com o nosso futuro. É da natureza humana 
essa preocupação. É da natureza humana sentir medo!

E qual a diferença? A diferença é o que fazemos 
com ele. 

Em certa ocasião, uma pessoa, que não lembro 
quem, não consigo, mesmo puxando a memória, me 
disse que, quando tem uma tarefa difícil a ser realiza-

da, ela pede para o mais preguiçoso da 
equipe para fazer. E por quê? Porque o 
preguiçoso encontrará, sempre, a ma-
neira mais fácil de fazer algo, a maneira 
que lhe seja mais rápida, para ele ficar 
mais tempo sem fazer nada.

Sejamos, todos, nesse momento, 
como os preguiçosos, mas, em hipótese 
alguma, sejamos preguiçosos. Vamos 
colocar o nosso medo do desconheci-
do futuro vindouro após essa situação 

nova, esse desconhecido período de pandemia, para 
trabalhar para nós, para que possamos, todos, encon-
trar um denominador comum, um ponto de equilíbrio, 
um resultado positivo disso tudo. Afinal, se o medo é a 
mola propulsora, a vontade de mudança, e para melhor, 
deve ser o nosso combustível. Até a próxima!

Thiago Galvan - Atualidades

Mais uma vez me pego escrevendo sobre o pe-
ríodo em que vivemos. E mais uma vez me pego com 
cláusulas em branco; livros abertos; histórias sem final; 
pessoas sem respostas, ou seja, um período de incerte-
zas, um futuro desconhecido. 

Ainda assim, me recuso a ser pessimista, incrédu-
lo, desesperançoso. Vou além: sou até tendencioso a 
tentar convencer as pessoas de que tudo ficará bem; 
de que tudo ficará melhor... Porque eu particularmente 
tenho a certeza de que ficará! 

São incontáveis os trabalhos existentes nos mais di-
versos meios, acadêmicos ou não, que tratam do medo 
do desconhecido. Basta dar um Google com a expressão 
de pesquisa “medo do desconhecido” que imediatamen-
te aparecem centenas de páginas tratando do assunto. 
Muitas delas resumem-se a explicar o que é o medo do 
desconhecido. Outras explicam por que 
temos medo do desconhecido, qual 
seria a sua origem ou o que se pode fa-
zer em relação a ele. Muitas delas, mais 
aprofundadas, se propõem a ajudar 
aqueles que querem perder esse medo 
do desconhecido.

Não vou, aqui, explicar o que é o 
medo. Muito menos, toarei o tempo de 
vocês dissertando sobre o que é o des-
conhecido. Minhas revelações vão para 
além disso, ou seja, minha exposição vai no sentido do 
que eu, pretensiosamente, pretendo de vocês agora, 
por conta desse medo do desconhecido. 

Ora, inegavelmente, na história, em muitos episó-
dios, a população foi tomada pelo medo. Nas revoluções, 
por certo, houve medo. Nas duas grandes guerras, hou-
ve medo. Na peste negra, houve medo. No surto de tu-
berculose, houve medo. No sarampo, houve medo. Etc. 
Etc. Etc. Reza a história que o medo foi o condutor dos 
dois principais assassinatos de presidentes americanos 
ao longo de sua história, aos quais, inclusive, os mesmos 
historiadores relatam e fazem questão de pormenorizar 
detalhes e coincidências sobre as suas mortes, dia, horá-
rio, nomes de pessoas próximas, sucessores, esposas, etc. 
Sugiro, como informação sobre o assunto, visitar o site 

O Medo do Desconhecido

Tudo ficará 
bem, tenho 

certeza!

Thiago Galvan é 
advogado (OAB/RS 64.762) | 
Especialista em Direito Público 
e Especializando em Direito 
Penal e Criminologia. Professor 
de Legislação. Diretor Jurídico 
da ASCORI. Contato: thiago.
galvan@terra.com.br.
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A pandemia do COVID-19 tem 
mobilizado a ação de muitas pes-
soas, focadas em ajudar o mundo a 
passar por este momento tão deli-
cado. Pensando nisso, uma equipe 
de pesquisadores independentes, 
composta por profissionais alta-
mente capacitados de diferentes 
áreas – engenheiros, fisioterapeu-
tas, pesquisadores e empresários 
–, reuniu-se com o objetivo de 
desenvolver um respirador (ven-
tilador pulmonar) de baixo custo. 

O Grupo de Pesquisa e De-
senvolvimento em Ventilação 
Pulmonar Mecânica (GPDEV) foi 
formado a partir de uma rede de 
contatos através de aplicativos 
de mensagens e redes sociais. O 
projeto teve seu início quando o 
engenheiro eletricista Leonardo 
Cechet Moro, egresso da UCS Ben-
to, lançou a ideia em um grupo de 
engenheiros. A partir de então, 
após a divulgação de um vídeo 
gravado e postado no YouTube, 
com o empenho de muitos cole-
gas e amigos, a equipe finalmen-
te foi formada. “Graças às redes 
sociais, foi possível encontrar as 

Egressos e alunos da UCS Bento 
fazem parte de projeto sobre 
Ventilação Pulmonar Mecânica

pessoas certas e engajadas no 
projeto”, destaca Leonardo. O 
GPDEV conta com colaboradores 
de Bento Gonçalves, Porto Ale-
gre e região metropolitana, Santa 
Maria e até do Rio de Janeiro. De 
acordo com Leonardo, “o grupo 
se destaca pela multidisciplina-
ridade, de modo que atualmente 
temos dois dos maiores especia-
listas em respiração mecânica do 
Brasil, os fisioterapeutas Fabrício 
Fontoura e Christian Coronel”. 
Entre os integrantes estão os alu-
nos da UCS Bento Bruno Dal Fré e 
Giordano Cechet Moro.

Diante da calamidade pública, 
o GPDEV iniciou suas atividades 
em uma força-tarefa para desen-
volver um ventilador pulmonar de 
baixo custo e alta confiabilidade 
para atender às necessidades pre-
vistas pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e pelo Ministério 
da Saúde. O InVent surge como 
uma opção mais barata de respi-
rador, pois é composto por peças 
industriais. A previsão é de que 
até a primeira semana de maio o 
protótipo já tenha sido finaliza-
do e testado, para, assim, iniciar 
o processo de certificação para a 
produção do equipamento. 

O caráter social do projeto é 
enfatizado por Leonardo, já que 
não há fins lucrativos e os mem-
bros estão trabalhando de forma 
voluntária. “Contamos com apoio 
de empresas, entidades, institui-

O projeto Invent IV-01 
não tem fins lucrativos 
e os membros estão 
trabalhando de forma 
voluntária.. Quem quiser 
colaborar pode entrar em 
contato por meio do site 
www.inventbrasil.com.br 
ou pelo Apoia.se (www.
apoia.se/inventbr)

Equipamento é 
opção mais barata 
de respirador, 
pois é composto por 
peças industriais

ções e pessoas físicas para dar 
suporte financeiro e estrutural 
ao projeto”. Quem quiser colabo-
rar pode entrar em contato por 
meio do site www.inventbrasil.
com.br ou pelo Apoia.se (www.
apoia.se/inventbr).

Melissa Demari 

Medidas tributárias de enfrentamento 
à crise econômica do Coronavírus

Professora da UCS e advogada. Doutora em Ciências Sociais e 
Mestre em Direito. Autora de vários livros e artigos jurídicos.

A pandemia do coronavírus, como todos 
sabem, vem causando profundas mudanças no 
cotidiano de cidadãos por todo o mundo. Além das 
alterações nos nossos hábitos de vida, o isolamento 
social imposto pela pandemia tem provocado 
significativo impacto na economia, o que tem 
impulsionado, de um lado, a necessidade de o 
governo manter a arrecadação tributária – para 
fazer frente ao aumento da despesa com assistência 
social e queda na arrecadação decorrente da 
diminuição na produção e consumo – e, de outro, 
de as empresas buscarem meios de diminuir ou 
retardar o pagamento dos tributos devidos.

 Por conta disso, temos ouvido muito sobre 
a necessidade da criação do 
imposto sobre grandes fortunas 
ou a criação de um empréstimo 
compulsório por parte do governo. 
Mas, afinal, até que ponto essas 
medidas são viáveis como forma de 
enfrentamento das consequências 
econômicas da Covid-19?

 O imposto sobre grandes 
fortunas, ou IGF, como é conhecido, 
é um imposto cuja criação foi 
prevista na Constituição Federal, mas que até hoje 
não foi criado pela União. Atualmente tramitam no 
Senado quatro projetos de lei de criação do referido 
imposto, sendo que dois foram apresentados 
após o início da pandemia. Não há consenso 
sobre o que seja grande fortuna, mas todos os 
projetos consideram que se trata de patrimônio 
num montante de que poucas pessoas dispõem 
no Brasil, de modo que a criação do imposto não 
afetaria a maioria dos brasileiros. Afora a questão 
da pandemia, o IGF já deveria ter sido criado há 
muitos anos, pois, enquanto as classes média e 
baixa suportam uma carga tributária significativa, 
os milionários brasileiros têm conseguido se 

esquivar desse imposto há 30 anos. Contudo, 
segundo determinação constitucional, o IGF 
somente pode ser exigido depois de decorridos 90 
dias da sua criação e a partir do ano seguinte à sua 
criação. Assim, se por ventura criado ao longo do 
ano de 2020, ele somente seria cobrado a partir de 
janeiro de 2021. Desse modo, o IGF não seria fonte 
de obtenção imediata de receitas, mas serviria 
como recurso de ampliação de receita pública em 
médio e longo prazo.

 O empréstimo compulsório, por sua vez, é um 
tributo cuja criação está prevista na Constituição 
como forma de arrecadação de receitas em 
situações de calamidade pública. O lado positivo, 

para o governo, é que esse tributo é 
emergencial e, se criado, poderá ser 
cobrado de imediato. O problema é 
que o empréstimo compulsório deve 
ser devolvido ao contribuinte, nos 
prazos e condições estabelecidos 
na própria lei que criou o tributo. 
Ainda assim, emergencialmente, 
talvez seja uma possibilidade para 
o governo. Atualmente tramita 
no Congresso um projeto de 

lei que obriga contribuintes com patrimônio 
superior a R$ 1 bilhão a concederem empréstimo 
compulsório ao governo para financiamento das 
ações de enfrentamento ao estado de calamidade. 

 É importante ressaltar que a criação desses 
dois tributos segue uma lógica de ação pontual 
de enfrentamento da crise. Nesse momento, 
o governo deve agir de forma organizada e 
articulada, inclusive sob o aspecto tributário 
(eu me refiro aqui à programação de concessão 
de soluções uniformes para os contribuintes, 
com dilação de prazo, parcelamento etc.), sob 
pena de os resultados das suas ações serem 
insuficientes.

Governo deve 
agir de forma 
organizada e 
articulada.
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Receita  
SERRANOSSA Gourmet

Panqueca de 
espinafre com queijo

INGREDIENTES
Massa
1 xícara (chá) de talos e folhas de 
espinafre, cenoura e beterraba,
cortados e cozidos
1 xícara (chá) de leite 
(pode ser sem lactose)
2 ovos
1 xícara (chá) de farinha de trigo 
(pode ser integral)
1/2 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de manteiga
Recheio
200g de espinafre
2 dentes de alho picados
2 colheres (sopa) de azeite
4 fatias de queijo muçarela
Sal e pimenta-do-reino a gosto

Felipe Sandrin

A falta de fé no mundo e nas pessoas não 
é um elemento intelectual. Duvidar da bondade 
humana, por quê? Sim, nas últimas três décadas 
perdemos alguns freios diante do planeta, mas 
essa falta reflete um objeto do nosso poder ou 
de nossa fragilidade? Observando-nos agora, 
seres dominantes e supremos, claro, nem 
conseguimos imaginar certas épocas em que 
resfriados nos matavam e a comida era um item 
escasso a ser conquistado.

Nas cartas de assassinos é comum 
encontrarmos esse elemento que falsifica o 
conhecimento de si como sendo o conhecimento 
de saber-se mau e indigno: “Faço aqui a justiça. 
Destruo essa raça tão 
deplorável”. E assim seguem 
os discursos daqueles que 
cometem atos horrendos 
como invadir escolas 
atirando. De onde vem essa 
falta de fé no ser? Quando foi 
que a esses foi incumbida a 
missão de juízes supremos 
da humanidade?

Percebo hoje 
claramente que a falta de fé 
nos homens é simplesmente 
a falta de fé em si. Jamais um 
humano de elevada bondade conseguirá ver o 
mundo como sendo um campo de lodo. Jamais 
olhos internamente limpos vão deixar de ver com 
clareza o mundo limpo que existe no exterior.

É claro que podemos ser extremamente 
cruéis, é claro também que seremos. 
Conhecemos o sofrimento, logo, conhecemos 
o que causa esse sofrimento. Mas como 
poderíamos conhecer exatamente as 
ferramentas da libertação desse sofrer se nossa 
ancestralidade é tão presente a nos lembrar 
sobre como o próprio ambiente pode ser cruel.

O que é essa maldade humana comparada 
a um vulcão em total fúria? O que é a 
mesquinhez humana diante de uma onda que 

Aos que odeiam o mundo se odiando
em minutos varre uma população a dizimando? 
O que é a crueldade humana se comparada aos 
dentes afiados de um tigre a rasgar a pele dos 
garotos de uma tribo? Perceba: já fomos reféns 
de um mundo animalesco e cruel, corre o medo 
em nossas veias, um pavor que se oculta na 
escuridão da noite e no barulho dos galhos que 
quebram ao vento.

O medo emana grande parte da maldade, mas 
não somos escravos desse mal, apenas do medo. A 
falta de fé para com os outros é o olhar deturpado 
para si. Conhecer-se é por fim o maior dos 
conhecimentos para tudo e todos que julgamos.

Há o animal ali, sim, um animal ao qual 
recorríamos para fins de 
sobrevivência. Um animal com 
fome e disposto a devorar tudo. 
Esse animal que tentamos 
enjaular é, por fim, o mesmo que 
nos deixa acorrentados. Falamos 
das falhas humanas, mas quase 
sempre nos esquecemos de 
processar as nossas próprias. 
Assim nasce esse mundo horrendo 
onde alguns se julgam juízes 
competentes sem perceberem ser 
apenas o arquétipo do mais infeliz 
dos seres.

Somos falhos, medrosos e ainda muito 
inexperientes. E se hoje temos esse tempo para 
o julgamento é devido aos tantos outros que 
lutaram e morreram a fim de nos entregarem 
essa vida tão mais fácil e cheia de futuro.

Respeite os ancestrais, respeite aqueles 
que construíram e lhe entregaram esse mundo 
fácil no qual você só precisa ir até a geladeira. 
Pessoas formidáveis lhe deram a oportunidade 
de hoje você se permitir ficar sentado julgando 
o mundo à sua volta.

Não foi o mal que lhe entregou este mundo, 
mas é o mal que lhe impede de olhar para dentro 
e perceber que a vida se conserta e exalta de 
dentro para fora. Nunca o contrário.

A falta de fé 
nos homens é 

simplesmente a 
falta de fé em si.

Sete Erros | Respostas na página 2 Charge

Cruzadas | As respostas estão publicadas na página 3

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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MORARIO
AMANTED

PLENAJADE
AÇDAVI

VITALICIO
NAUSVAR

ERCATD
SAQUEOTE

NUSELIM
DELESICO

DESCASCAR
SAIPARA

Duas das
maiores 

cordilheiras
do mundo

Designa a
pessoa

Penteado
de me-

ninas (pl.)

Tem como
líder o
papa

Evento
preferido
do peão

Deixar
curioso 

Juros por
atraso

Curso
de água

doce

A outra,
no trio

amoroso

Pedra
de cor
azul

A reclama-
ção das
pessoas
na fila

Sufixo de
"filhote"

Que
pertence

a eles

Estado
natal de
Fafá de
Belém

Cheia;
repleta

Que dura a
vida inteira

Preparar
a laranja 

para comer
Afasta-se 

Assento de
bicicletas

(?) Brandão,
cantora

500, em
romanos
Provir;
derivar 

Árvore da
caatinga 

Consoantes
de "sopa"

Gato, 
em inglês
Vogal da

vaia

Antigos
navios
Érbio

(símbolo)

Dar baixa
nos itens
de uma
relação 

Sílaba de
"levar"

Para

Lance inicial
do vôlei

Como vive
o naturista

Dinheiro
(gíria)

"Interno",
em PIB 

Mulher
formosa
Matou 

Golias (Bíb.)

Giovanna
Antonelli,

em "O 
Clone" (TV)

3/cat. 5/advir — cessa — plena. 9/vitalício.

ÁRIES – 21/03 a 20/04 | Momento de assumir seu poder no seu em-
prego e reafirmar posição. Promessa de muito trabalho e pouco 
tempo para o lazer. Talvez esteja sendo muito exigente na paquera. 

TOURO – 21/04 a 20/05 | Muita energia e impulso na área profissio-
nal. No amor, canalize um pouco da sua energia e atenção para o 
relacionamento conjugal. 

GÊMEOS – 21/05 a 20/06 | O momento é ideal para se recolher, re-
fletir sobre o que realmente deseja na carreira e revisar planos. No 
romance, talvez seja necessário equilibrar a atenção que dá e a que 
recebe.

CÂNCER – 21/06 a 21/07 | Iniciativas na área financeira trarão bons 
resultados. Na vida profissional, seu trabalho renderá mais se atuar 
só. A Lua pede que pratique o desapego material. 

LEÃO – 22/07 a 22/08 | Momento de descoberta de uma compe-
tência útil à sua profissão. Aproveite, pois seu trabalho está sendo 
visto e avaliado. Você e seu amor poderão passar por um teste de 
resistência.

VIRGEM – 23/08 a 22/09 | Momento de expansão das ideias na carrei-
ra. Esse olhar amplo para a vida também inclui novas pessoas para se 
relacionar afetivamente. Período de amadurecimento na união. 

LIBRA – 23/09 a 22/10 | Oportunidade de se destacar em trabalhos 
que sejam ligados à natureza ou que beneficiem a comunidade. Em 
momentos de diversão, poderá encontrar o par perfeito, mesmo 
que isso seja por meio de redes sociais ou aplicativos de namoro. 

ESCORPIÃO – 23/10 a 21/11 | Sua sensibilidade pode ajudar na de-
finição dos rumos profissionais. Talvez precise equacionar melhor o 
trabalho e os cuidados com a família. 

SAGITÁRIO – 22/11 a 21/12 | Seu foco está direcionado para a forma 
como realiza seu trabalho. O emocional comanda suas ações hoje, e 
poderá exagerar ao mostrar seus sentimentos na paquera. 

CAPRICÓRNIO – 22/12 a 20/01 | No serviço, está prevista uma boa 
convivência, que resulta em cooperação. A paquera pode trazer 
aprendizados se decidir se relacionar com alguém mais jovem. 

AQUÁRIO – 21/01 a 19/02 | O mês termina com a oportunidade de fa-
zer algumas revisões no trabalho, aperfeiçoando seus métodos. Você 
está com energia e força criativa para encarar o que vier e se sair bem. 

PEIXES – 20/02 a 20/03 | Procure deixar o ambiente profissional 
mais aconchegante e o trabalho fluirá melhor. Planos que ainda não 
estejam maduros devem permanecer em segredo. 

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

MODO DE PREPARO

Massa: bata todos os ingredientes no liquidificador 
até que se forme uma mistura homogênea. Em uma 
frigideira, coloque um fio curto de óleo e espalhe 
com ajuda de um papel-toalha. Coloque uma concha 
da massa e espalhe a massa por igual no fundo. Deixe 
dourar dos dois lados. 
Recheio: doure o alho picado no azeite e em 
seguida adicione o espinafre, temperando com sal 
e pimenta-do-reino. Adicione o queijo e misture até 
que ele derreta completamente. Coloque um pouco 
do recheio no centro da massa de cada panqueca e 
enrole. Sirva quente.

Receita retirada do livro “Mesa Brasil”, do SESC-RS
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Residencial Gizé: funcionalidade 
na medida certa e ótima localização

Se você busca localização ex-
celente e funcionalidade e confor-
to na medida certa, o Residencial 
Gizé, da Pirâmide Empreendi-
mentos Imobiliários Ltda. é uma 
ótima opção. Localizado na ave-
nida Osvaldo Aranha, no bairro 
Bom Fim, em Porto Alegre, o re-
sidencial está em fase de constru-
ção, com previsão de entrega para 
agosto 2020, e fica próximo ao 
campus da UFRGS, sendo opção, 
inclusive, para primeiro imóvel. 

São quatro tipos de plantas 
para atender diferentes necessi-
dades. Destaque para os aparta-
mentos tipo Studio, compactos 
e confortáveis na medida certa, 
ideais para estudantes, para quem 
mora sozinho ou para aqueles que 
buscam um imóvel de passagem.

Entre em contato com a Pirâ-
mide e conheça mais detalhes do 
projeto. Você vai se surpreender!

OPÇÕES DE PLANTAS

2 dormitórios/2 suítes: com 
lavabo, living amplo para 
2 ambientes, cozinha com 
churrasqueira e área de serviço. 
Opção de 1 ou 2 boxes.
2 dormitórios/1 suíte: com 
banho social, living amplo 
para 2 ambientes, cozinha com 
churrasqueira e área de serviço. 
Opção de 1 ou 2 boxes.
1 dormitório/suíte: lavabo, 
living para 2 ambientes, cozinha 
com churrasqueira e área de 
serviço. Opção de 1 ou 2 boxes.
Apartamento Studio: estar, 
dormitório, banheiro, cozinha/
serviço e churrasqueira.

RESIDENCIAL GIZÉ 
Localização: av. Osvaldo Aranha, 420, bairro Bom Fim, Porto Alegre 
Estrutura: prédio com elevador, bicicletário, apartamento 
zelador e salão de festas. Revestimento externo em plaquetas e 
textura. Medidores individuais.
Vendas e informações: Pirâmide Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. (54) 3452 5801 | (51) 99269 3203 | http://www.piramide.imb.br
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Regis Luis Kunzler 

Parece que o Brasil e a crise econômica convi-
vem em um sólido casamento. Porém, desta vez, 
um dos grandes motivadores deste cenário é in-
visível e, pelo menos por enquanto, incontrolável 
– estamos falando do coronavírus.

Em qualquer crise, o bolso das famílias é o 
primeiro a sofrer impacto. Ainda mais quando 
consideramos que o Brasil conta com cerca de 
11% de desempregados e 41% de trabalhadores 
informais, conforme o IBGE.

A lição que podemos tirar des-
ta situação é de que precisamos 
investir, cada vez mais, em educa-
ção financeira, tornando este um 
tema comum no vocabulário e no 
dia a dia das pessoas. Conforme 
dados de uma pesquisa realizada 
em setembro de 2019, pela Con-
federação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC), 67% 
dos brasileiros não sabem poupar, 
o que é muito preocupante.

Diante disso, vale o questio-
namento: se, a partir de hoje, você 
não recebesse seu ganho mensal, 
por quanto tempo conseguiria 
manter seu padrão de vida atual?

Pois bem, é hora de tomar as 
rédeas da sua organização finan-
ceira: faça um levantamento de 
todas as dívidas vencidas e a ven-
cer. Tenha em mãos informações 
como prazos, taxas de juros e valor de parcelas. 
Dê preferência para as dívidas essenciais, como 
água, luz, moradia, educação e alimentação. Na 
sequência, as dívidas com maior taxa de juros.

Se você já estiver negativado, procure o cre-
dor para negociação da dívida. Neste momento, 
o ideal é manter o equilíbrio e um consenso entre 
as partes, além de mostrar interesse na regulari-
zação do valor devido. 

Além disso, é importante relacionar todos os 

Educação financeira, mãos à obra!

Educador Financeiro da Sicredi Serrana

seus gastos por 30 dias, podendo anotar no seu 
caderno, fazer uma planilha ou utilizar aplicativos 
de finanças, como o Organizze, Minhas Econo-
mias, Guiabolso, Jimbo, entre outros, todos dis-
poníveis nas plataformas Android e IOS.

Através das anotações, você perceberá que 
algumas despesas passam despercebidas em 
seu orçamento mensal, como o pastel e o café da 
padaria de todos os dias, que, se evitados, geram 
uma economia ao final do mês.

Também revise os gastos fixos 
e variáveis. Um exemplo de gasto 
fixo é a conta do telefone. Muitas 
vezes pagamos um plano com-
pleto, sem ao menos utilizar to-
dos os serviços oferecidos por ele. 
Outros exemplos de gastos fixos 
são a água, a luz e as despesas do-
mésticas, que podem ser diminuí-
das com o apoio de todos da fa-
mília. Já os gastos variáveis, como 
despesa com roupas, acessórios e 
assinaturas de TV, também mere-
cem uma revisão neste período.

Para ajudar nesta missão, é 
importante levantar os seguintes 
questionamentos quando pensar 
em realizar uma compra: “Eu que-
ro? Eu preciso? Eu posso?”. Caso 
um deles causar dúvidas, aguar-
de o dia seguinte para a decisão. 
Aguardar pode fazer você perce-
ber que não era o momento certo 

de realizar a compra.
Para quem está empregado e ainda não co-

meçou a fazer a sua reserva de emergência, o mo-
mento é agora! O ideal é separar 10% das receitas 
mensais para utilizar em situações imprevistas.

No dia 1º de maio, celebramos o trabalho. 
Sabemos que, para muitos, neste ano, a data não 
terá uma relação com conquistas. Esperamos que 
essas dicas auxiliem você no desafio da sua orga-
nização financeira. 

Se, a partir 
de hoje, você 
não recebesse 

seu ganho 
mensal, por 

quanto tempo 
conseguiria 
manter seu 

padrão de vida 
atual?
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Atividades gratuitas 
no formato digital

UCS segue com ações de 
enfrentamento à pandemia

MBA em Construção Civil

Inscrições abertas para 
curso técnico em Enfermagem

Graduação: ingresse 
via prova de redação 
on-line, dia 8 de maio

Benefícios para cursar 
uma graduação 
no Programa UCSTec

Reunião com Anvisa sinaliza novo passo para 
efetivar produção de ventilador pulmonar

Cursos de extensão 
para estudar em casa

Atendimento presencial 
agendado na UCS Bento

Desde o início do mês de março, a Universidade de Caxias do 
Sul está empenhada em colocar em prática ações de enfrentamen-
to à pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. 
Muitas das iniciativas têm apoio de entidades públicas e do empre-
sariado local. 

Você pode conhecer melhor todas as ações de ensino, pesquisa e 
de extensão com foco social, promovidas pela instituição, no site ucs.
br, na aba “Eventos”, e por meio do link: bit.ly/UCS-contraCovid19.

Está previsto para o final do mês de maio o início das aulas 
do MBA em Construção Civil, com três diferentes opções de en-
foque: em Gestão Imobiliária, Gestão da Construção ou Gestão de 
Recursos e Sustentabilidade. Voltada a profissionais de Engenha-
ria Civil, Arquitetura e Urbanismo e áreas correlatas, a formação 
visa qualificar técnicos e envolvidos nos processos para a resolu-
ção de problemas relacionados à construção de edificações civis. 
Inscreva-se em ucs.br, na aba Ensino > Especializações e MBAs.

A UCS Bento recebe inscrições para o curso técnico 
em Enfermagem, com previsão de início das aulas ain-
da neste semestre. A formação visa atender a um cres-
cimento da demanda profissional previsto para a Serra 
Gaúcha. Saiba mais em contato com a UCS Bento e a par-
tir do e-mail rcbalest@ucs.br.

Estude em uma das melhores universidades 
do Brasil: torne-se aluno de graduação da UCS a 
partir do processo seletivo contínuo. A próxima 
prova de redação ocorre no dia 8 de maio, na mo-
dalidade on-line. Também é possível ingressar 
pelo aproveitamento da nota de redação no Enem 
ou em Vestibulares anteriores da UCS. Candidatos 
podem concorrer a bolsas de estudo de até 50%. 
Acesse ucs.br/estudenaucs e saiba mais.

O Programa UCSTec oferece cursos superiores de 
curta duração com certificações intermediárias, aprovei-
tamento da experiência profissional ou formação técnica 
na área para reduzir a duração do curso e, ainda, flexibi-
lização do tempo de pagamento.

Integram a oferta cursos tecnológicos nas modali-
dades presencial, semipresencial e a distância – na UCS 
Bento, é possível cursar as graduações em Gestão Comer-
cial e Processos Gerenciais. Saiba mais em ucstec.com.br.

Um importante passo para se 
efetivar a produção em série do 
ventilador pulmonar desenvolvi-
do por um grupo de empresários 
e engenheiros locais sob coorde-
nação do Parque de Ciência, Tec-
nologia e Inovação da Universi-
dade de Caxias do Sul – TecnoUCS 
foi dado no dia 23/04.

Em videoconferência, geren-
tes e técnicos da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e 
representantes dos ministérios da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC) e da Saúde 
manifestaram boa impressão sobre 
o projeto. Os gestores da iniciativa 
foram sinalizados sobre registro do 
produto a partir do protocolo do 
pedido, e agora aguardam o retor-

Em sintonia com decretos e 
portarias publicadas pelos órgãos 
públicos e atendendo a todos os 
protocolos de segurança indica-
dos neste momento de pandemia 
ocasionada pelo novo coronaví-
rus, a UCS reabriu alguns serviços 
de atendimento ao aluno de forma 
presencial, em caráter de plantão 
e com equipes em escala reduzida. 

Na UCS Bento, o atendimen-
to presencial sob agendamento 
ocorre de segunda a sexta-feira, 
das 13h30 às 17h30. Para aces-
sar e conferir quais os serviços 
disponibilizados no momento, é 
preciso fazer contato pelo What-
sApp (54) 99923 0601 ou pelo 
telefone (54) 3449 5202.

Em tempos de isolamento social, a UCS oferece 
atividades de extensão on-line gratuitas para a co-
munidade. São contempladas diferentes áreas do 
conhecimento e interesse, permitindo aprimorar 
conhecimentos sem sair de casa. A inscrição é reali-
zada pelo site ucs.br, na aba “Estude na UCS”. 

Confira algumas das ofertas do programa UCS na Comunidade em Formato Digital e fique 
de olho na página, que segue disponibilizando novidades:
 
• Atividades Matemáticas Criativas para a Pré-Escola
• Bate-papo sobre Gestão de Crises
• Criatividade no Mercado de Trabalho
• Bate-papo sobre Juizados Especiais Cíveis
• Ensino Remoto na Educação Básica; 
• Novas e Criativas Atividades para as Aulas de Matemática nos anos Iniciais
• Oficina de Libras

Dicas para esta quarentena:

• Administrando seu Negócio; 
• Atendimento ao Cliente; 
• Coaching de Desenvolvimento Pessoal; 
• Comunicação Criativa e Expressão Vocal; 
• Direito Tributário Internacional
• Economia Solidária e as Práticas de Sustentabilidade Ambiental
• Finanças Pessoais: Uma Mudança de Hábito
• Gestão da Criatividade
• Gestão de Marketing no Contexto Omnichannel: Relacionando o 
On-line e o Off-line na Atração e Fidelização dos Clientes
• Gestão Estratégica da Produção
• Introdução à Psicologia Jurídica
• Marketing B2B - Business to Business
• Noções de Gestão Ambiental

A Universidade de Caxias do Sul também está com 
matrículas abertas para diversos cursos de extensão na 
modalidade de ensino a distância. São vários programas, 
em diferentes áreas do conhecimento, que visam sociali-
zar o conhecimento produzido na Instituição. 

no do órgão regulador. 
Enquanto espera autoriza-

ções para teste clínico e fabri-
cação, e busca recursos para 
viabilizar a montagem de 300 
unidades, a Fundação Univer-

sidade de Caxias do Sul decidiu 
investir na aquisição de compo-
nentes imprescindíveis.

Confira os detalhes sobre o 
projeto e seu andamento no site 
da UCS. Acesse: ucs.br. 

 >> Confira outras formações 
agendadas para a primeira quinzena 

de maio e faça sua inscrição em 
ucs.br, na aba “Extensão” <<
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O ideal é um ponto de equilíbrio: nem 
desesperados nem despreocupados a 

ponto de relaxar demais.

Se hoje temos tempo para julgamento é 
graças a tantos que lutaram a fim de nos 

entregarem essa vida tão mais fácil.

Felipe Sandrin
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1º/05

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

Previsão do tempo
30/04

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

14º
26º

14º
23º

02/05

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

7º
20º

IFRS desenvolve telas táteis para que 
pessoas cegas consigam usar o celular

Os smartphones e suas 
telas sensíveis ao toque revo-
lucionaram a forma como as 
pessoas interagem com o mun-
do, tornando acessível uma 
série de possibilidades que 
facilitam muito o dia a dia. No 
entanto, a ausência de botões 
e de recursos táteis dificulta a 
utilização por pessoas com al-
gum tipo de deficiência visual 
que, em um primeiro momento, 
precisam de outras referências 
para desenvolver uma “imagem 
mental” do aparelho. Embora 
existam softwares de acessibili-

dade para cegos, nem sempre o 
usuário consegue se adaptar ra-
pidamente a essas plataformas. 

No Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul (IFRS), a ideia de 
criar uma ferramenta que faci-
litasse o manuseio de celulares 
por deficientes físicos surgiu 
a partir da necessidade de um 
servidor do campus Bento. O as-
sistente em administração e co-
ordenador do Núcleo de Apoio 
às Pessoas com Necessidades 
Específicas (NAPNE), Everaldo 
Carniel, é deficiente visual e vi-
nha auxiliando há alguns anos 
alunos e demais pessoas com 
essa mesma deficiência no ma-
nuseio de smartphones. “Embo-
ra as pessoas pensem que uma 
tela touch não seja acessível, 
elas são sim. Elas possuem a tec-
nologia. Mas a gente começou a 
perceber que alguns deficientes 
visuais, principalmente pessoas 
de certa idade, têm dificuldade 
em migrar de um momento pal-
pável para um momento virtual. 
Eles precisam sentir, tatear”, ex-
plica Everaldo. 

Foi pensando nisso que 
a equipe do Centro Tecnoló-
gico de Acessibilidade (CTA) 
do IFRS, que funciona junto 
ao Campus Bento Gonçalves, 
lançou a ideia de confeccionar 
telas táteis – a fim de facilitar o 
manuseio de celulares por esse 
público. 

Primeiramente, foram cria-
dos protótipos com isopor, EVA 
e etiquetas em Braille, reprodu-
zindo de forma tátil a tela inicial 
dos smartphones e, também, as 
telas do aplicativo WhatsApp.  
Pessoas cegas participaram do 
processo e validaram o resulta-
do. Posteriormente, esses protó-
tipos foram transformados em 
outros, mais robustos, utilizan-
do-se placas de acrílico corta-
das na máquina de corte a laser, 
além das etiquetas em Braille.

As placas procuram des-
crever, com a maior fidelidade 
possível, a posição de ícones, 
botões e outros itens necessá-
rios à navegabilidade no celu-
lar. As informações textuais são 
apresentadas através de fitas 

Placas acrílicas 
procuram descrever, 
com a maior 
fidelidade possível, 
a posição de ícones, 
botões e outros 
itens necessários à 
navegabilidade

Telas foram desenvolvidas para o sistema 
Android (vermelhas) e IOS (amarelas) e procuram 
descrever a posição de ícones, botões e outros itens 
necessários para a navegabilidade no celular
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com Braille coladas no acrílico.  
Os primeiros protótipos já es-
tão sendo utilizados e, de acor-
do com usuários consultados 
pelos desenvolvedores, foram 
bastante eficientes para per-
mitir conhecer um pouco me-
lhor o aparelho, especialmente 
quanto à navegabilidade no 
sistema operacional e ao uso 
do WhatsApp. Em um celular, 
a tecnologia de acessibilidade 
funciona da seguinte forma: 
um toque na tela descreve, 
verbalmente, a função a qual o 
deficiente visual está clicando. 
Dois toques ativa essa função.  
“Por isso precisamos ir cons-
truindo mentalmente aquela 
imagem [da tela do celular]”, 
comenta Everaldo. 

As telas táteis foram desen-
volvidas tanto para celulares 
do sistema Android quanto do 
iOS. No futuro, a ideia é criar 
outras telas, especialmente dos 
aplicativos de uso acadêmico 
do IFRS, oferecendo mais au-
tonomia para os estudantes 
cegos da instituição.


