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Os prejuízos de quem 
errou a declaração do IR

Reunião debaterá 
decreto de situação 
de emergência em 
Bento Gonçalves 

Garibaldi abre 10 novos leitos de 
isolamento para pacientes e pleiteia UTI

De 19 cidades da região, apenas cinco não 
registraram casos positivos da doença

Bento tem 20 pacientes em estado grave 
com suspeita ou confirmação da COVID-19

Contaminação em frigoríficos pode explicar 
aumento no número de casos na Serra

Geral | 20

Geral | 4, 7 e 13

Geral | 18

Encontro do Conselho Municipal de 
Agricultura, que reúne 16 órgãos, acontece 
na quarta-feira. Em maio choveu 12,8mm 
em Bento Gonçalves e não há previsão de 
volumes intensos nos próximos dias

Estiagem Receita Federal

Pandemia
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PRF e Polícia Civil prendem 
quadrilha de estelionatários na Serra Área de pouso para 

aeronaves da PRF deve ser 
concluída ainda neste mês

Quatro pessoas foram pre-
sas acusadas de estelionato em 
uma operação conjunta da Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF) e 
da Polícia Civil (PC) na quinta-
-feira, 30/04. Durante a ação, 
foram apreendidas máquinas 
de cartões, dinheiro, veículos e 
cartões de crédito e débito. As 
prisões ocorreram em Bento 
Gonçalves e Vacaria.

Após o registros de ocor-
rências realizados por várias 
vítimas de estelionato, a Polícia 
Civil identificou um dos veículos 
utilizados pelos criminosos e re-
passou a informação para a PRF.

Na BR-470, em Bento Gon-
çalves, agentes da PRF aborda-
ram um Ford Ka, de propriedade 
de uma locadora de veículos. No 
carro estavam dois paulistas, 

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) está construindo uma área 
de pouso na BR-470, em um dos 
canteiros em frente à 6ª Delega-
cia, em Bento Gonçalves. O obje-
tivo é receber a aeronave opera-
cional da PRF gaúcha. De acordo 
com o chefe da 6ª Delegacia, Rô-
mulo Gomes, a aeronave atual 
possui dimensões diferentes e 
necessita de um local plano e re-

ambos com 26 anos, transpor-
tando diversas máquinas de car-
tão e R$ 5.174 . Eles haviam sido 
filmados aplicando o golpe em 
algumas vítimas, utilizando rou-
pas e bonés que também foram 
encontrados no carro.

Serviços de inteligência da 
PRF e de investigação da PC 
descobriram outro veículo uti-
lizado pela quadrilha, um Fiat 
Argo, também locado. Algumas 
horas depois, em Vacaria, os 
policiais abordaram o carro e 
prenderam outros dois crimi-
nosos, também com diversas 
máquinas de cartões utilizadas 
no golpe. Eram outros dois pau-
listas, de 30 e 40 anos. 

Criminoso ligava 
para as vítimas 
simulando ser 
funcionário de uma 
loja. Ele dizia que 
o cartão havia sido 
clonado e que um 
funcionário do Banco 
Central passaria 
na casa delas para 
recolhê-lo a fim de 
ser periciado

Estrutura fica em 
um dos canteiros 
próximo ao posto da 
Polícia Rodoviária 
Federal e terá 
capacidade para até 
3 toneladas de peso

O GOLPE
Para aplicar o golpe, um cri-

minoso ligava para as vítimas 
simulando ser funcionário de 
uma loja e informando que o 
cartão delas havia sido clonado. 
Ele obtinha dados pessoais e in-
formava que um funcionário do 
Banco Central iria à casa delas 
para recolher seus cartões e en-
caminhar para a perícia. Outro 
criminoso ia até a casa da víti-
ma, dizendo ser funcionário do 
Banco Central, e recolhia seus 
cartões. Eles utilizavam os car-
tões para compras, inclusive 
através das máquinas que eles 
possuíam, cuja origem será in-
vestigada.
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forçado para sustentar seu peso 
e para que as aterrissagens e as 
decolagens sejam seguras. 

Para tanto, será feito um 
quadrado de concreto de 
20x20m, que poderá suportar 
um peso de até 3 toneladas. A 
previsão é que a obra seja exe-
cutada em 15 dias.

De acordo com Gomes, atu-
almente a PRF gaúcha trabalha 
com o modelo Ec20 colibri, de 
11 metros de comprimento e 10 
metros de raio de rotor. “Foi ad-
quirido  um outro modelo, novo 
koala, que ainda não foi entregue 
devido à paralisação da indústria 
aeronáutica nos Estados Unidos. 
Estava previsto para março de 
2020 e agora deveremos receber 
em 2021. O comprimento dele é 
de 13 metros, e o diâmetro do 
rotor de 11 metros”, informa.

BR-470
Rápidas

Um acidente ocorrido 
na madrugada de sába-
do (02/05) resultou em 
um óbito no quilômetro 
9 da VRS-813. Um veículo 
Nissan Versa colidiu con-
tra um poste, no sentido 
Farroupilha/Garibaldi. O 
automóvel tem placas de 
Porto Alegre e é clonado, 
conforme verificação da 
Polícia Rodoviária Estadu-
al (PRE). O carro original 
estava em condição de 
furto havia dois dias. Três 
homens estavam no veí-
culo. Um dos caroneiros, 
cuja identidade não foi 
divulgada, morreu no lo-
cal. O motorista, conforme 
a PRE, possui passagens 
pela polícia. Ele e o outro 
passageiro foram encami-
nhados com ferimentos 
graves ao Hospital São 
Carlos, em Farroupilha. O 
poste bloqueou a pista.

Um homem de 24 anos, 
identificado como Suander 
Michael Turella, foi morto a 
tiros na noite de domingo, 
03/05, em Garibaldi. O cri-
me aconteceu por volta das 
19h30. A vítima foi atingida 
por pelo menos seis dispa-
ros na sacada da casa onde 
morava, na rua Barão do 
Triunfo, bairro Chácaras. 
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Garibaldi passa a contar com mais 10 leitos de 
isolamento para COVID-19 a partir desta semana

Eduarda Eitelven Bucco

O município de Garibaldi 
tem aumentado sua capacida-
de de atendimento médico em 
parceria com a comunidade lo-
cal, por conta da pandemia do 
novo Coronavírus. Desde quar-
ta-feira, 06/05, o Hospital Be-
neficente São Pedro conta com 
25 leitos de isolamento, 9 deles  
ocupados por pacientes diag-
nosticados com a COVID-19 até 
o fechamento desta edição. De 
acordo com o administrador do 
hospital, as 10 acomodações 
mais recentes foram abertas na 
ala construída originalmente 
para ser a nova maternidade 
da instituição – a qual foi tem-
porariamente destinada para 
atendimentos exclusivos de 
Coronavírus. 

A ideia, entretanto, é que 
o espaço da maternidade seja 
agora destinado à construção 
de 10 leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI), já que a 
cidade ainda não dispõe desse 
tipo de estrutura. Segundo a 
secretária de Saúde de Garibal-
di, Simone Agostini de Moraes, 
atualmente os pacientes graves 

da COVID-19 estão sendo enca-
minhados para outros hospitais 
de referência no Estado, como 
o Hospital Universitário de Ca-
noas e o Grupo Hospitalar Con-
ceição, de Porto Alegre. “Já man-
damos dois casos para Canoas e 
um para o Osório”, informa.  

Entretanto, para que os lei-
tos de UTI possam ser monta-
dos, é necessária a autorização 
do Ministério da Saúde. “O es-
tado encaminhou o pedido para 
Brasília e agora aguarda respos-
ta do Ministério da Saúde. Eles 
não deram prazo, mas eu acre-
dito que irão habilitar os leitos 
apenas quando for reduzindo a 
capacidade do Estado, quando 
for aumentando a demanda. 
Hoje ainda temos leitos vagos”, 
opina Kurmann. 

A partir da autorização da 
abertura dos leitos de UTI, será 
iniciada a fase de montagem, com 
os materiais e equipamentos ad-
quiridos com valores repassados 
pela prefeitura e arrecadados 
pela comunidade. Atualmente, o 
hospital já conta com 10 respi-
radores – 3 deles adquiridos em 
abril com os valores das campa-
nhas (um de R$ 185 mil e, os ou-
tros dois, de R$ 70 mil). 

De acordo com a secre-
tária de Saúde, foi repassado 
em torno de R$ 1 milhão pela 
prefeitura e foram arrecadados 
mais de R$ 900 mil por meio da 
classe empresarial e do Rotary 
Club. O administrador comple-
menta que o Hospital Benefi-

cente São Pedro já conta com 
uma equipe capacitada para 
atuar nesses leitos de UTI. 

AMBULATÓRIO 
DE CAMPANHA
Outra mudança no hospital 

devido à pandemia foi a cons-
trução de um ambulatório de 
campanha em frente à estrutura, 
para realizar a triagem de pesso-
as com sintomas gripais. A estru-
tura está sendo montada nesta 
terça-feira, 05/05, e contará com 
dois consultórios, um espaço 
para medição de temperatura e 
avaliação do paciente e uma ala 
de espera. A ala provisória evita-
rá que pessoas sintomáticas cir-
culem no ambiente hospitalar. O 
investimento é de R$ 20 mil e foi 
custeado pelo CIC de Garibaldi.

ISOLAMENTO EM ESCOLA
Além dos leitos de interna-

ção hospitalar, a prefeitura de 
Garibaldi adequou uma ala de 
isolamento aos pacientes infec-
tados pelo novo Coronavírus, 
que apresentem quadros mais 
leves. A estrutura localizada 
junto ao prédio da escola Santo 
Antônio conta com 16 quartos, 
refeitório e sala de uso comum. 
“Esse espaço é para pessoas que 
estão com os sintomas e mo-
ram com os pais ou os avós, por 
exemplo, e não tem como ficar 
em uma residência separada. En-
tão é uma espécie de isolamento 
domiciliar, que não é no domicí-
lio”, explica a secretária Simone.
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se mobiliza 
para conseguir 
autorização para 
abertura de UTI

No último 
boletim 
divulgado antes 
do fechamento 
desta edição, 
Garibaldi 
tinha 48 casos 
confirmados e 3 
óbitos. boletim 
epidemiológico 
é divulgado 
diariamente 
à noite, pela 
prefeitura.
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Médica desabafa sobre como a descrença na 
COVID-19 cansa os profissionais de saúde
A anestesiologista 
Pauline Elias 
Josende, de Bento 
Gonçalves, publicou 
um depoimento nas 
redes sociais. Em 
dois dias, o texto 
teve mais de 2 mil 
compartilhamentos. 
Confira, abaixo, o 
relato na íntegra

“Você já olhou alguma notícia 
sobre qualquer coisa, absoluta-
mente qualquer coisa, a respeito 
do coronavírus? Sobre alguém 
ter morrido, sobre casos terem 
aumentado, sobre leitos, sobre 
suspeitos, sobre QUALQUER COI-
SA? Você já viu os comentários 
em qualquer live, em qualquer 
reportagem, em qualquer coisa? É 
uma completa ENXURRADA de co-
mentários dizendo que ou isso não 
existe, ou cadê o teste, ou agora 
tudo é corona, ou estão mentindo 
dados, ou eu não acredito nisso, ou 
sei lá, qualquer outra coisa. Então, 
depois de anos sem textão, eu de-
cidi falar sobre isso.

Eu sou anestesista e moro em 
Bento Gonçalves. No hospital onde 
eu trabalho, eu e a equipe da qual 

eu faço parte temos feito um dos 
trabalhos que é considerado com 
maior potencial de contaminação 
pelo novo coronavírus, que é a 
intubação orotraqueal. Apesar de 
essa ser a minha parte, e é dela 
que vou falar, esse texto se aplica 
a todos os outros médicos que es-
tão fazendo esse procedimento em 
outros lugares e cuidando desses 
pacientes antes e depois disso, não 
necessariamente anestesistas ou 
intensivistas, e a todos os outros 
profissionais da saúde, todos, que 
estão atendendo essas pessoas em 
QUALQUER momento da cadeia de 
atendimento que existe pra aten-
der alguém que é afetado por essa 
doença, do momento do diagnósti-
co até o feliz momento da alta. 

Sobre a intubação orotraque-
al: é colocar um tubo na garganta 
de alguém que está espalhando 
uma carga altíssima do vírus en-
quanto se esforça pra respirar em 
angústia completa. Alguém que en-
trou em insuficiência respiratória, 
ou seja, cujos pulmões não conse-
guem mais respirar sozinhos ade-
quadamente, e colocar aquela pes-
soa ali, familiar de alguém, respirar 
com a ajuda de um aparelho de 
ventilação mecânica. Por quantos 
dias, a gente não sabe. Vamos falar 
sobre isso então... quando a gente 
intuba alguém nessa situação:

1) a gente não sabe se é a últi-
ma vez que alguém vai vê-lo acor-
dado, se seremos a última pessoa a 
falar com aquela pessoa acordada, 
explicando que vamos ajudá-la 
a sentir menos falta de ar. Sobre 

isso, existem coisas que só vendo 
pra entender. Você já viu a face 
de desespero de alguém tentando 
respirar em angústia completa? 
Usando toda sua capacidade de lu-
tar pela vida pra puxar o ar e, ain-
da assim, sentir-se sufocado? Não? 
Nunca viu? Sorte sua. 

2) não sabemos por quanto 
tempo aquela pessoa ficará em 
ventilação mecânica (respirando 
por aparelhos) no momento em 
que a colocamos nela. Essa é uma 
doença que, às vezes, tem deixado 
as pessoas por muito tempo em 
ventilação mecânica, e é impos-
sível dizer por quanto tempo no 
momento em que ela é intubada. 
É impossível, inclusive, dizer se ela 
vai sair daquela situação...

3) a gente faz isso todo para-
mentado, literalmente da cabeça 
aos pés, cheios de plásticos por 
todos os lados. É muito difícil ti-
rar tudo isso sem se contaminar, 
MUITO. A gente tem conseguido, 
mas requer cuidado e zelo, requer 
atenção, e cansa. Nessa parte, de 
retirar a paramentação após ter 
contato com alguém, é muitas ve-
zes onde os profissionais da saúde 
se contaminaram e a pandemia ter 
começado antes em outros lugares 
nos ensinou isso. 

Bom, explicado isso, eu queria 
perguntar pra VOCÊ AÍ, que co-
menta nesses posts de QUALQUER 
COISA sobre o coronavírus: você 
teria coragem de ficar ao lado de 
alguém tossindo, alguém suspei-
to dessa doença, ou confirmado, 
mesmo sabendo que pode se con-

taminar também? Mesmo sabendo 
que você tem família em casa, que 
você teme pela sua própria vida, 
que você teme pelos seus colegas? 
Você teria coragem de ficar entran-
do e saindo 1000x do quarto de 
alguém contaminado, pra entregar 
os medicamentos que essa pessoa 
precisa, pra entregar a comida que 
ela precisa comer, pra ajustar as 
bombas injetoras de medicação, 
pra ajustar o ventilador mecânico, 
pra fazer fisioterapia que auxilie 
na ventilação, para higienizar o 
quarto, pra higienizar o paciente, 
enfim, PRA QUALQUER COISA? 
Não né? Provavelmente não. 

Os profissionais da saúde es-
tão fazendo isso, e eles estão can-
sados. Eles estão cansados de ficar 
tirando e colocando paramenta-
ção. Você DEFINITIVAMENTE não 
faz nenhuma ideia do QUANTO 
é cansativo andar paramentado 
o dia inteiro, trocando de um pa-
ciente pro outro toda a paramen-
tação pois não pode levar secre-
ções de um pro outro, cuidando 
pra não contaminar os outros 
pacientes e não contaminar a si 
mesmo. Os profissionais da saúde 
estão cansados de ver pacientes 
sofrendo e famílias chorando. Es-
tão cansados de respirar dentro de 
uma máscara o dia inteiro, reina-
lando gases que devíamos liberar 
no meio ambiente e não dentro da 
nossa própria máscara, suando, fi-
cando com dor de cabeça, ficando 
estressados. 

Agora, se você chegou até 
aqui, eu vou te dizer do que os pro-

fissionais da saúde TAMBÉM estão 
cansados: de vocês comentando 
em páginas que isso não existe. 
Da gente lutando contra algo que 
sequer se pode enxergar, só se en-
xerga quando pega algum pobre 
familiar de alguém, e ainda tendo 
que repetir que isso realmente 
existe, e que bom que não chegou 
na sua família ainda pra que você 
acredite. CANSADOS DE REPETIR 
QUE QUANTO MAIS O ISOLAMEN-
TO FUNCIONA MAIS ELE PARECE 
DESNECESSÁRIO. Cansados. Eu 
estou cansada de lutar contra a 
ignorância quase mais do que ti-
rar e colocar máscara, face shield, 
avental de plástico, proteção de 
pescoço, luvas, propé, roupas do 
bloco, trocar tudo isso cada vez, 
tomar banho cada contato confir-
mado, etc. 

Na verdade, eu vou te dizer: 
eu, Pauline, definitivamente, estou 
MUITO mais cansada da ignorân-
cia. No hospital, a gente atende 
gente doente. Gente precisando 
de ajuda. Gente cujos familiares 
estão em sofrimento. A ignorân-
cia cansa muito mais, a descrença 
cansa muito mais, a teoria da cons-

piração generalizada cansa muito 
mais. Ficar tendo que explicar que 
realmente tem uma pandemia 
acontecendo cansa MUITO mais. 
Em que mundo vocês vivem? 

Por fim, a VOCÊ, que comen-
ta nas notícias que tudo isso não 
existe, eu só desejo uma coisa: que 
essa doença não precise chegar 
em você ou na sua família pra que 
você acredite que ela existe. Coloca 
a mão na consciência só um pouco. 
Respeita quem tá trabalhando, 
quem tá perdendo familiar, quem 
tá doente, e simplesmente para de 
ser tão ignorante. Você nos cansa 
TANTO que não faz menor ideia. 
Você nos desanima e nos ofende. 
Obrigada.

Adendo: esse texto também é 
para você, que fura a quarentena 
com jantas, eventos, encontros, 
churrascos, aglomerações de todo 
e qualquer tipo. Você também nos 
ofende e desvaloriza o nosso tra-
balho. Você também se expõe e ex-
põe os outros. A gente tá cansado 
de ter que explicar isso também.”

Pauline Elias Josende, Médica 
Anestesiologista (CREMERS 39621)

 A
rq

ui
vo

 p
es

so
al



SERRANOSSA | Sexta-feira, 8 de maio de 20206

Em três semanas de pes-
quisa, o Instituto Tacchini de 
Pesquisa e Saúde (ITPS) já in-
cluiu 17 pacientes dos hospitais 
Tacchini (de Bento Gonçalves) e 
São Roque (Carlos Barbosa) nos 
estudos clínicos propostos pelo 
Coalizão COVID Brasil, que ava-
lia diferentes tratamentos para 
pessoas com o novo Coronaví-
rus. Até o início desta semana 
foram avaliados 93 pacientes 
quanto aos critérios de inclusão 
na pesquisa. Destes, 83 deram 
entrada em Bento Gonçalves e 
10 em Carlos Barbosa. 

Dos 17 participantes apro-
vados, 14 participam do estudo 
Coalizão I (11 no Tacchini e 3 no 
São Roque), que avalia diferen-
tes tratamentos para melhorar o 
quadro respiratório de pacientes 
com menor gravidade. Outros 3 
pacientes (todos no Tacchini) es-
tão participando do Coalizão II, 
que avalia casos mais graves, que 
necessitam de mais suporte res-
piratório. As pessoas recebem 
hidroxicloroquina, adicionada 
ou não de azitromicina. O objeti-
vo é verificar possível efeito be-
néfico adicional, com potencial 
de melhorar os problemas respi-
ratórios causados pelo vírus.

“É preciso de uma equipe 
muito qualificada para conduzir 
estudos desse porte e importân-
cia com o rigor clínico/científico 
que ele exige. São 25 profissio-
nais envolvidos no Tacchini e São 

Hospital Tacchini já incluiu 17 
pacientes em pesquisa de tratamento
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Roque que passaram por treina-
mentos específicos e se envol-
vem diretamente com a pesquisa 
todos os dias. Juntos, avaliamos 
a possibilidade de inserção de 
cada novo caso e acompanha-
mos os pacientes já incluídos”, 
avalia a Dra. Juliana Giacomazzi, 
gerente do Instituto Tacchini de 
Pesquisa e Saúde (ITPS).  

A Dra. Roberta Pozza, di-
retora da divisão hospitalar do 
Tacchini Sistema de Saúde, clas-
sifica o estudo como uma gran-
de oportunidade de troca de 
conhecimento entre as equipes 

envolvidas. “As pesquisas reali-
zadas pelos nossos hospitais têm 
o mesmo significado de um título 
acadêmico de doutorado a um 
profissional. Em breve espera-
mos revelar os resultados desses 
estudos e certamente serão aber-
tas muitas outras perguntas”. 

Os resultados da pesquisa es-
tão sendo compartilhados entre o 
ITPS e os centros de pesquisa dos 
hospitais HCor, Albert Einstein 
e Sírio-Libanês, que coordenam 
nacionalmente o estudo. Os pri-
meiros resultados devem estar 
disponíveis em 60 dias.
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O boletim diário do Comi-
tê de Atenção ao Coronavírus 
em Bento Gonçalves confirmou 
outros 14 novos casos da CO-
VID-19 na quinta-feira, 07/05, 
chegando a 187 confirmações. 
Desse total, 11 pacientes, in-
cluindo duas crianças, estão 
internados em estado grave na 
UTI do Hospital Tacchini. Outros 
9 pacientes estão em regime de 
UTI com suspeita da doença, o 
que também inclui duas crian-
ças, de acordo com o Comitê.

O número de adultos inter-
nados na UTI representa quase 
metade da capacidade total do 
Tacchini, que conta hoje com 30 
leitos permanentes de UTI e 10 
provisórios.  Na unidade pediá-
trica, há 10 leitos totais disponí-
veis, sendo que 4 estão ocupados 
por crianças com confirmação ou 
suspeita da COVID-19. 

Dos casos confirmados, 
15 estão isolados no hospital e 
124 sendo acompanhados dire-
tamente de casa. Outros 33 pa-
cientes inclusos na soma total de 
casos já são considerados cura-
dos. Até o momento, o município 
segue com 3 óbitos registrados.

Em relação aos pacientes 
suspeitos, além daqueles consi-
derados casos graves, há 12 em 
isolamento hospitalar tanto no 
Tacchini, quanto na UPA 24h e 
416 em isolamento domiciliar. 

Bento tem 20 pacientes em 
estado grave com suspeita ou 
confirmação da COVID-19
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Bom senso tem sido uma palavra muito usada 
desde que a pandemia do novo Coronavírus come-
çou. Entretanto, a recomendação para que pessoas, 
empresários e entidades se comportem dessa forma 
nem sempre é seguida.

Quando a mobilização começou, um dos primei-
ros pedidos de bom senso foi para que as pessoas 
não estocassem comida nem corressem para com-
prar todos os estoques de álcool gel. Foram poucos 
os que deram ouvidos aos apelos: os consumidores 
não apenas formaram aglomera-
ções gigantescas em supermercados 
como nas intermináveis filas se viam 
carrinhos lotados de itens em grande 
quantidade, como papel higiênico. 
Bom senso foi o que menos se viu.

Quando o prefeito de Bento 
Gonçalves, Guilherme Pasin, sus-
pendeu aulas na rede municipal de 
ensino, pediu bom senso aos em-
presários para que pais que com-
provassem não ter com quem deixar 
os filhos fossem liberados de suas 
funções. Você, leitor, não imagina a 
quantidade de relatos que recebe-
mos desde então, tanto de traba-
lhadores cujos patrões nem sequer 
cogitaram a possibilidade quanto de 
empregadores falando sobre colabo-
radores que fizeram de tudo para burlar a recomen-
dação, mesmo tendo plenas condições de deixar os 
filhos sob cuidados de alguém. Onde estava o bom 
senso de ambas as partes?

Quando foi anunciada a volta gradual das ativi-
dades do comércio, foi pedido bom senso para a po-
pulação, para que evitasse aglomerações e corrida 
às lojas e para que usasse máscaras. Na mesma tar-
de, imagens de pessoas aglomeradas no centro da 
cidade, de filas nas portas das lojas ou nas agências 
bancárias sem o distanciamento mínimo e muita – 
muita – gente sem máscara provaram que se tinha 

Falta de bom senso
algo que não estava presente era o tal bom senso.

Quando o governo federal anunciou o auxílio 
emergencial de R$ 600 e R$ 1,2 mil para famílias que 
ganhavam até 3 salários mínimos, microempreen-
dedores, autônomos sem carteira assinada e mães 
solteiras, foi pedido bom senso para que as pessoas 
prestassem atenção nos requisitos antes de tenta-
rem se inscrever. Mas adivinhe: muita gente que 
não se enquadrava correu para baixar o aplicativo 
mesmo sabendo que não teria direito e, em poucas 

horas, o sistema estava praticamen-
te em colapso. Resultado: quem 
realmente precisava porque esta-
va passando fome acabou ficando 
sem respostas.

Quando as lojas reabriram e as 
indústrias voltaram, o apelo era o 
mesmo: saia somente em caso de 
necessidade, usando máscara. Es-
perava-se um mínimo de bom sen-
so, já que a ordem era clara: nada de 
voltar à normalidade. Que nada! Os 
parques lotaram, teve gente fazen-
do janta, festa, almoço de família, 
indo tomar um chimarrão na praça. 
Tudo, menos o tal do bom senso.

Em se tratando de redes so-
ciais, bom senso é, definitiva-
mente, algo que não se vê. Espe-

cialmente entre os adeptos do extremismo que 
pregam de forma veemente que ou a doença não 
existe, é uma invenção política e da mídia, ou su-
perdimensionam as preocupações. Enquanto isso, 
ofendem e ameaçam as autoridades que repassam 
as informações e os profissionais que as repercu-
tem. É exaustivo e frustrante.

Os casos de pacientes contaminados aumentam 
na mesma proporção que os relatos de pessoas que 
deveriam estar em isolamento e não cumprem. É 
uma falta de respeito tão irritante quanto a falta de 
bom senso da maioria.

Em se tratando 
de redes 

sociais, bom 
senso é, 

definitivamente, 
algo que 

não se vê.

Semana passada, na página do Instagram de um cole-
ga, advogado, do Paraná, estava escrito que “o pessimista é o 
otimista bem informado”. Apesar de não concordar com isso, 
percebemos que, mesmo coisas que podem ser consideradas 
antagônicas, como pessimismo e otimismo, dependendo de 
sua interpretação, como nesse caso, podem ter a mesma raiz.  

Eu, como já percebeu por meio das minhas colunas 
quem está me dando a honra da acompanhá-las semanal-

mente, sou um otimista incorrigível. Pelo 
menos estou um otimista incorrigível, nes-
se estágio de lapidação que me encontro. 
Recuso-me, por essa razão, a concordar 
com o colega. Porém, ele é jovem há mais 
tempo que eu, e está lidando com as ale-
grias e agruras do direito há mais tempo 
que eu. Talvez eu mude de opinião, ainda, 
ao longo do tempo. 

De qualquer forma, e seguindo meu 
instinto otimista, preciso concordar com 
Nélson Rodrigues e, também, com Olívio 
Dutra, de que “a unanimidade é burra”. Os 
antagonismos, as oposições, são necessá-
rias à boa reflexão, ao bom e velho debate, 
ainda que este se dê de maneira profícua 

também com ideias complementares.
Que essa grenalização imposta sirva para o nosso cresci-

mento e desenvolvimento em geral, como nação e como seres 
humanos e não como palco para disputas de posições e egos, 
como se tem visto. E que os antagonismos nos sirvam, tam-
bém, de baluarte da esperança. Até a próxima!

Thiago Galvan - Atualidades

Diferentemente de paradoxo, que traz a ideia de contra-
dição, antagonismo tem como significação principal a oposi-
ção. Ambos, por sua vez, em um primeiro momento, ao que 
parece, nada têm a ver com diferenças, pura e simplesmente, 
já que as diferenças carregam, também, semelhanças.

Explico!
Na atualidade, cada vez mais, estimula-se a dualização 

das coisas, das situações, das agremiações, das pessoas. Eu 
costumo dizer que temos o hábito de grena-
lizar toda e qualquer situação. É da natureza 
humana competir, afinal, todos nós, princi-
palmente da minha geração, fomos estimu-
lados a termos as melhores notas, a chegar-
mos sempre em primeiro, principalmente os 
que têm irmãos... Minha geração, para quem 
não, sabe, é aquela que já bateu a casa dos 
40, aquela que nasceu em uma das últimas 
décadas das músicas boas no Brasil. 

Notou que essa minha colocação já traz 
uma tentativa de provocar uma situação de 
oposição, de antagonismo? Afinal, quem 
sou eu par ditar o que é música boa, né?!

De qualquer sorte, é inegável que 
pensamentos iguais não trazem cresci-
mento. São as divergências, as oposições, que o provocam.

Quem não lembra, tempos atrás, de uma polêmica envol-
vendo o ex-governador Olívio Dutra, tratando do episódio da 
perda da empresa Ford, que se instalaria na cidade de Guaíba, 
RS, para Camaçari, BA, quando a ele foi atribuída uma das céle-
bres frases de Nélson Rodrigues? Naquela ocasião, tomou cor-
po e se popularizou na minha geração, ou talvez no meu meio, 
já que eu não a conhecia, que “toda unanimidade é burra”.

Conhecido pelo seu sarcasmo, humor ácido, e por 
ser politicamente incorreto, Nelson Rodrigues foi contista, 
dramaturgo, colunista, cronista e jornalista. Tem uma vasta 
obra, sendo considerado o maior nome do teatro no Brasil, 
de todos os tempos.  

Pois bem, Nélson Rodrigues, e não Olívio Dutra, que fi-
que bem claro, quando nos diz que “toda unanimidade é bur-
ra”, está querendo, também, nos mostrar que nas contrarieda-
des, nas adversidades, surgem boas coisas. E sempre surgem. 

Temos visto, ao longo desses longos quase 50 dias de 
distanciamento social, ou isolamento, como queiram, o sur-
gimento de novos negócios, novas situações, novas formas 
de ver o velho. Isso tudo, por óbvio, é a oposição daquilo que 
vínhamos vivendo antes, a abundância, o excesso de “conta-
tinhos”, de vida social, de eventos, de trabalho frenético, etc.

Antagonismos

Pensamentos 
iguais não 

trazem 
crescimento.

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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Eduarda Eitelven Bucco

Entre 2018 e 2019, diversas 
obras e Parcerias Público-Pri-
vadas (PPPs) foram anunciadas 
pela prefeitura de Bento Gonçal-
ves, mas nenhuma delas foi con-
cretizada até o momento. Uma 
das justificativas está atrelada à 
pandemia do novo Coronavírus. 
De acordo com o secretário de 
Governo, Carlos Quadros, a pre-
feitura tem voltado suas ações 
para a pandemia, visando à es-
truturação nos serviços de saú-
de. “A prioridade incluiu também 
as obras de conclusão dos leitos 
de internação e a preparação do 
entorno do prédio de leitos, que 
foram executados em regime de 
emergência, demandando recur-
sos próprios e equipes da secre-
taria de obras”, afirma. 

No caso da pavimentação de 
algumas vias, prevista para este 

Parcerias Público-Privadas (PPPs) e importantes 
obras seguem paralisadas em Bento Gonçalves

ano, o secretário explica que está 
havendo demora no repasse de 
recursos pela Caixa Econômica 
Federal. “As recentes políticas 
de ajuda à população devido à 
pandemia, implementadas pela 
Caixa, têm atrasado a liberação 
de alguns projetos de pavimen-
tação que precisam ser aprova-
dos pela instituição. O município 
segue na previsão de licitar essas 
obras ainda neste ano”, informa. 
Até o momento, estão em execu-
ção em Bento Gonçalves obras 
de pavimentação nas ruas Joana 
Guindani Tonello, Avelino Signor, 
Beatriz Dall’Onder e Basílio Zor-
zi, entre outras (veja quadro). 

Entretanto, além de crité-
rios ligados à pandemia, outras 
importantes obras seguem pa-
ralisadas devido a situações téc-
nicas.  É o caso da PPP da Usina 
de Resíduos Sólidos Urbanos, a 
qual prevê a transformação des-

ses resíduos em energia alter-
nativa. Segundo Carlos Quadros, 
o projeto continua em análise 
pelo Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE), aguardando licença 
prévia ambiental da Fundação 
Estadual de Proteção Ambiental 
Henrique Luís Roessler (FEPAM) 
para poder dar seguimento. “So-
bre a licença, está em andamento 
pela Secretaria de Meio Ambien-
te, com prazo de 69 dias para 
complementação de documenta-
ção”, complementa. 

Já a PPP da Iluminação Públi-
ca, que propõe a troca de, apro-
ximadamente, 15 mil pontos de 
luz em Bento por lâmpadas LED, 
foi suspensa pelo município. “A 
Procuradoria está analisando 
o novo edital retificado com as 
alterações sugeridas pelo TCE, 
[além das] impugnações, audi-
ência e consulta pública. Prova-
velmente [o novo edital] estará 

sendo lançado nos próximos 
dias”, explica o secretário. 

TÚNEL NO SÃO JOÃO
Outro projeto que teria conti-

nuidade em 2020 é a construção 
do túnel de acesso ao bairro São 
João, na interseção da BR-470 
com a rua Alvi Azul. Entretanto, 
questionamentos relacionados à 
engenharia do projeto levaram, 
também, à suspensão pelo TCE. 
“Em virtude disso, o processo li-
citatório foi revogado. Posterior-
mente, para garantir o andamen-
to do processo, será contratada 
uma empresa para consultoria e 
assessoria técnica que possua ex-
pertise sobre o tema, objetivando 
que se tenha, ao final, um proce-
dimento exitoso”, afirma. 

CENTRO CULTURAL TUIUTY
No interior de Bento, a re-

construção da antiga subprefei-

tura de Tuiuty é aguardada há 
décadas pelos moradores. No 
ano passado, a Secretaria Muni-
cipal de Cultura anunciou a cons-
trução de um Centro Cultural no 
local, por meio do Pró-cultura 
RS, que passará a contar com 
oficinas gratuitas à comunidade, 
além de minibiblioteca, auditório 
e demais espaços culturais. De 
acordo com o secretário de Cul-
tura, Evandro Soares, a licitação 
para contratação da empresa que 
executará a obra estava marcada 
para o dia 20/04. “Todavia, uma 
das empresas que estaria parti-
cipando do certame solicitou a 
impugnação do edital. A comis-
são de licitações está avaliando 
a viabilidade do pedido e creio 
que na próxima semana deverá 
ser publicada no Diário Oficial a 
nova data licitação”, informa. 

O prefeito de Bento Gonçal-
ves, Guilherme Pasin, também 
cita a falta de estímulo do empre-
endedor brasileiro devido à pan-
demia, como justificativa para a 
estagnação de projetos. “Princi-
palmente no caso das PPPs, nas 
quais o investimento é maior e 
o comprometimento é por lon-
go prazo. É um processo que se 
freia, mas não é um processo 
perdido”, acredita. Ainda segundo 
Pasin, o município prevê quebra 
de 23% na arrecadação, soman-
do recursos municipais (IPTU e 
ISS), estaduais (ICMS) e federais 
(IPI). “Nós já temos um grupo 

Túnel que resolveria problemas de trânsito no acesso ao 
bairro São João pela BR-470 teve licitação suspensa

Construção de uma Usina de Resíduos Sólidos por meio 
de uma PPP segue em análise no Tribunal de Contas

de trabalho que está buscando 
informações [para retomada da 
economia]. Estamos trabalhando 
com redução de despesas, o que 
já vinha sendo feito desde 2013, 
e com foco nas atividades essen-
ciais, com investimento em saúde 
pública, assistência social e estí-
mulo a pequenos empreendedo-
res”, comenta. 
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OBRAS EM EXECUÇÃO 
  
• Rua Joana Guindani Tonello  
• Rua Basílio Zorzi 
• Rua Avelino Signor 
• Ivo Tomasi  
• Rua de acesso à ponte de 
Cotiporã 
• Bloco Cirúrgico – Complexo 
Hospitalar 
• Beatriz Dall’Onder 
 
COM OBRAS A INICIAR

• Pavimentação da estrada 
Joaquim Cantelli – São Pedro 
(aguarda ordem de início)  
• Construção do Centro de 
produtos Associados ao 
Turismo (aguarda liberação 
da Caixa) 
• Tubulação da Vitório Carraro 
(aguarda ordem de início) 
 
EM FASE DE LICITAÇÃO  
• Trecho B da Batista Dosso  
• Domingos De Paris



SERRANOSSA | Sexta-feira, 8 de maio de 2020 11

Síndico profissional. Diretor do Grupo Tomasi

Vicente Tomasi

Não sabemos quanto tempo a crise ocasionada 
pela pandemia durará e muitas famílias têm tido 
dificuldades financeiras para pagar as contas do mês. 
Uma delas, no caso de quem mora em prédio, é a taxa 
de condomínio. O que muita gente não sabe é que o 
não pagamento dessa despesa poderá render uma 
dor de cabeça daquelas e ocasionar até a perda do 
imóvel (mesmo sendo o único bem para moradia), 
conforme o que prevê o Código Civil. O ideal, no caso 
de impossibilidade de pagamento, é conversar com o 
síndico ou a pessoa responsável para tentar chegar 
a um acordo que não prejudique nem o morador 
nem o condomínio. Isso evita muita incomodação. 
Vale lembrar, também, que as dívidas de condomínio 
não se extinguem, ou seja, mesmo 
que você não more mais no imóvel, 
continuará em dívida e poderá 
responder judicialmente.

Muita gente desconhece detalhes 
relacionados ao assunto, o que pode 
trazer transtornos. Por exemplo: 
você sabia que o proprietário tem 
obrigação de pagar tanto as despesas 
ordinárias (do dia a dia), quanto 
extraordinárias (chamadas extras), 
pois são decorrentes da manutenção 
e conservação do condomínio no 
qual o imóvel está inserido? Então 
não adianta reclamar: se na reunião 
ou assembleia foi discutido que será feita a pintura 
do prédio, o momento de se opor a ela é durante o 
encontro. Depois que a decisão for tomada, não 
adianta reclamar, vale o voto da maioria. 

Além disso, você sabia que a dívida pertence ao 
imóvel, independente da situação dele? Ou seja, é o 
proprietário ou quem possuir o direito sobre aquele 
imóvel que tem a obrigação de pagar as despesas 
condominiais e essa pessoa pode ser processada 
judicialmente e até mesmo perder o direito sobre o 
bem em caso de inadimplência. Esse alerta é válido, 
especialmente, para imóveis alugados: muitos 
proprietários não sabem, mas se o inquilino ficar 
inadimplente, ele é quem deve arcar com a despesa. 

Inadimplência nos condomínios

Mesmo estando detalhado no contrato de aluguel que 
é dever do inquilino pagar, perante o condomínio 
isso não isenta o dono da responsabilidade, pois o 
contrato de aluguel lhe dá o direito de posse e não de 
propriedade. 

Para quem acha que ameaças do tipo “quero ver 
quem me tira daqui, é meu único imóvel” funcionam, 
outro alerta: com a mudança do Código de Processo 
Civil, as cobranças ficaram mais rápidas, ou seja, 
antes o condomínio precisava provar que a pessoa 
devia aquelas cotas condominiais, o que poderia levar 
bastante tempo em função da burocracia. Hoje isso é 
entendido automaticamente como um título executivo. 
Sendo assim, o condomínio entra com ação de execução 

contra o devedor e a Justiça determina 
um prazo para pagamento dentro das 
normas legais. Caso o proprietário 
não efetue o pagamento, o juiz poderá 
determinar penhora imediata de 
créditos em conta corrente, penhora de 
bens móveis ou imóveis, ou até mesmo 
o leilão do próprio imóvel em questão. 

Outra dúvida recorrente são 
ações práticas de repreensão a 
quem não paga as taxas em dia: 
alguns condomínios se utilizam 
de outras formas de punição para 
evitar a inadimplência entre os 
moradores, como a proibição 

de usar o salão de festas ou o corte de água (em 
prédios onde o sistema é individual), por exemplo. 
Entretanto, deve-se ter muito cuidado com essas 
atitudes, pois vão na contramão da atual posição dos 
Tribunais e podem complicar o processo. O ideal, 
em caso de inadimplência, é que o condomínio tente 
primeiramente a cobrança extrajudicial pelo síndico 
ou por quem ele indicar. Caso não tenha sucesso, 
deverá promover ação de execução, cobrando juros 
e multas conforme a lei pelo atraso, não podendo se 
utilizar de outras formas de represália. 

Lembre-se: conversar é sempre a melhor solução 
tanto para o morador quanto para o condomínio. E 
se precisar de assessoria profissional, conte conosco.

Você sabia que, 
se o inquilino 
não pagar o 

condomínio, o 
locatário pode ser 
responsabilizado?
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Religiosidade

141ª Romaria de 
Caravaggio será 
totalmente on-line

Em comunicado oficial 
emitido na última semana, o 
Santuário de Nossa Senhora de 
Caravaggio afirmou que a 141ª 
Romaria de Nossa Senhora de 
Caravaggio será realizada total-
mente on-line. A medida segue 
recomendações de órgãos de 
saúde, a fim de evitar a propaga-
ção do novo Coronavírus.  

Ainda segundo o comunica-
do, os fiéis poderão acompanhar 
as missas e celebrações ao longo 
do dia 26 de maio pela internet, 
rádio ou TV. As missas serão às 

8h, 10h30 e 17h. Já a Adoração ao 
Santíssimo e récita do Terço será 
às 14h e Oração Mariana, às 15h. 

Neste ano, o lema ressalta a 
necessidade do cuidado com a 
saúde: “Ó Maria, mãe compassi-
va, ajudai-nos a cuidar o dom da 
vida!”. No ano passado, 130 mil fi-
éis se reuniram no Santuário du-
rante dois dias de programação.

Além disso, todas as missas 
presenciais seguem suspensas no 
Santuário, por tempo indetermi-
nado – as transmissões continu-
am pelos meios de comunicação. 
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A Universidade de Caxias 
do Sul (UCS), por meio do Ins-
tituto de Pesquisas em Saúde 
e em parceria com o Centro de 
Saúde Digital e o  Centro Clíni-
co, passou a oferecer testes para 
diagnóstico do novo Coronavírus 
(COVID-19). 

 Sob o acompanhamento do 
Instituto de Pesquisas em Saúde 
da UCS, especialistas na área de 
Virologia e Imunidade realizam 
testagem de amostras para ve-
rificar infecção pelo vírus (com 
o teste RT-PCR) ou, a partir da 
avaliação de anticorpos (com o 
IgG e o IgM), para indicar se o 
organismo já esteve em contato 
com o novo Coronavírus. 

A solicitação do serviço pode 
ser feita por pessoas físicas, por 
hospitais ou por operadoras dos 

Testes particulares para diagnóstico de 
COVID-19 já estão disponíveis na UCS

Sobre os testes

RT-PCR 
Teste padrão-ouro para diagnóstico de COVID-19

Objetivo: identificar a presença do vírus em secreção nasal 
ou orofaríngea.
Indicação: para pessoas com sintomas sugestivos de COVID-19 
(tosse, falta de ar, febre, diarreia, dores musculares, coriza, dor 
de cabeça e/ou perda do olfato). Este teste não é indicado para 
pessoas assintomáticas.
Material de coleta: uso de cotonete para coleta de secreção 
do nariz e boca.
Tempo para coleta: a partir de 48h do início dos sintomas.
Tempo de demora dos exames: de 2 a 3 dias úteis.

Testes Sorológicos IgG/IgM 
Detecção de anticorpos para o novo coronavírus

Objetivo: identificar a presença de anticorpos de fase 
aguda (IgM) ou de contato prévio (IgG) com SARS-CoV-2.
Indicação: para pessoas que apresentem sintomas 
sugestivos de COVID-19 há mais de 7 dias, sem ter coletado 
exame prévio, ou que tenham resultado de RT-PCR negativo.
Material de coleta: retirada de 4 ml de sangue.
Tempo para coleta: a partir de 7 dias do início dos sintomas.
Tempo de demora dos exames: 2 dias úteis.

Devolutiva dos Testes
Os resultados dos testes serão encaminhados de maneira 
personalizada. O especialista fará uma correlação do resultado 
final com os sintomas e as doenças associadas da pessoa.

Os suspeitos ou com resultado de COVID-19 positivo serão 
encaminhados para o telemonitoramento pelo Centro de 
Saúde Digital da UCS.

Planos de Saúde conveniados 
com a universidade.

COMO SOLICITAR
O serviço é realizado no 

Centro Clínico da UCS (CECLIN) 
no Campus-Sede da UCS (prédio 
localizado na rótula principal de 
acesso ao Campus) e funciona 
das 7h30 às 10h e das 13h30 
às 16h, de segunda a sexta-feira 
(exceto feriados). Para fazer o 
exame, o paciente deve se apre-
sentar com a sua máscara facial.

A marcação do horário para 
a realização do teste deve ser fei-
ta pelo telefone (54) 3218 2342.

No caso de atendimento par-
ticular, os  testes serão feitos me-
diante o pagamento de R$ 250 
(RT-PCR) e R$ 220 (anticorpos 
IgG e IgM). 
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COVID-19Salto em casos de Coronavírus na região está 
ligado a surtos em frigoríficos, opina secretário Das 19 cidades da 

microrregião de Caxias do 
Sul, 5 não registraram casos

O surto de Coronavírus em 
frigoríficos de Garibaldi tem 
sido responsável por um aumen-
to dos casos da doença em cida-
des da microrregião de Caxias 
do Sul e da região do Vale dos 
Sinos, acredita o secretário de 
Saúde de Bento Gonçalves, Dio-
go Siqueira. De acordo com in-
formações da secretaria, somen-
te no município, 3 trabalhadores 
já foram confirmados com a do-
ença e outros 17 foram ou estão 
sendo monitorados. No total, 45 
moradores de Bento Gonçalves 
trabalham nesses locais. 

Além de trabalhadores de 
cidades da região, dezenas de 
moradores de São Leopoldo 
e São Sebastião do Caí foram 
diagnosticados com a COVID-19. 
No total, 60 funcionários foram 
infectados apenas na empresa 
Nicolini, de Garibaldi, conforme 
informações do Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT). Outros 
90 estão sob suspeita.

Por conta desse surto, as 
empresas Nicolini e JBS suspen-
deram o transporte de traba-
lhadores de São Leopoldo e São 
Sebastião do Caí pelo período de 
14 dias. No frigorífico Nicolini, 
os abates ficarão suspensos na 
sexta-feira, 08/05, para serem 
realizadas ações de higienização 
em todas as áreas da empresa.

Em nota enviada ao SERRA-
NOSSA, a empresa afirmou que, 
durante a suspensão das ativi-
dades, irá submeter uma parte 
dos funcionários assintomáticos 
a testes rápidos. A medida foi 

O avanço do Coronavírus tem 
gerado um alerta nas grandes ci-
dades da região, como Caxias do 
Sul e Bento Gonçalves. Entretan-
to, até mesmo os menores mu-
nicípios não têm ficado imunes 
à pandemia. Das 19 cidades da 
microrregião de Caxias do Sul, 
apenas 5 não haviam registrado 
casos da COVID-19 até  o final da 
tarde de quinta-feira, 07/05.

Na quarta-feira, 06/05, foi 
divulgado o primeiro óbito em 
Carlos Barbosa. De acordo com 
a assessoria de comunicação 
da prefeitura, trata-se de um 
homem de 82 anos que foi in-
ternado no Hospital São Roque 
no dia 26/04. No dia seguinte, 
ele teve um agravamento de seu 
quadro e precisou ser trans-
ferido para a UTI do Hospital 
Tacchini, em Bento Gonçalves. O 
homem tinha outras doenças e 
não resistiu às complicações da 
COVID-19. 

Já na terça-feira, 05/05, foi 
confirmado o primeiro caso 
em Pinto Bandeira, além do 
primeiro óbito em Santa Tere-
za. De acordo com a Secretaria 
de Saúde do Estado, trata-se 
de um homem de 85 anos que 
também estava internado no 
Hospital Tacchini. 

Em Pinto Bandeira, o pri-
meiro caso confirmado é de um 
homem de 64 anos que está em 
regime de internação no Tacchi-
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com o MPT, durante videocon-
ferência realizada na tarde de 
terça-feira, 05/05. “As atividades 
seguirão com quantitativo redu-
zido de trabalhadores por duas 
semanas. Quando do retorno 
dos demais trabalhadores, estes 
serão submetidos a testes acima 
citados. A Nicolini, maior gera-
dora de empregos de Garibaldi, 
está atendendo a todas as solici-
tações dos órgãos fiscalizadores 
e zelando pela saúde de seus tra-
balhadores através de ações diá-
rias”, complementou a empresa. 

Segundo a procuradora Pris-
cila Dibi Schvarcz, o acordo fir-
mado entre a empresa e o MPT 
estabelece a paralisação das ati-
vidades por três dias (sexta-feira, 
sábado e domingo) para realiza-
ção de uma higienização comple-
ta, avaliação clínica, busca ativa e 
testagem de trabalhadores, a fim 
de definir um grupo de 25% do 
total de funcionários que conti-
nuará trabalhando nos próximos 
14 dias. “Os demais permanece-
rão afastados por esses dias e, no 
retorno, também serão submeti-
dos a testes e buscas ativas [a fim 
de identificar eventuais contatos 
com pacientes suspeitos ou con-
firmados da COVID-19]”, explica. 

Segundo a Secretária de Saú-
de de Garibaldi, Simone Agostini 
de Moreas, além da Nicolini e da 
JBS, há funcionários afastados na 
empresa Santa Clara, em Carlos 
Barbosa. “Isso aconteceu porque 
tem muitas pessoas trabalhan-
do nesses lugares. Estivemos 

fazendo vistorias pela vigilância 
epidemiológica e sanitária desde 
o início do surto, inclusive uma 
delas acompanhada pelo Minis-
tério Público do Trabalho, no dia 
27 de abril”, afirma. 

O secretário de Saúde de 
Bento Gonçalves, Diogo Siquei-
ra, comenta que as ações de 
fiscalizações nos frigoríficos de 
Garibaldi tiveram início após 
a confirmação de um haitiano 
com Coronavírus, morador do 
município. “A gente acionou o 
Ministério Público do Trabalho, 
o governo do estado e foi feita 
toda uma ação por causa dessa 
confirmação. Fizemos um le-
vantamento de todos os funcio-
nários desses frigoríficos e hoje 
temos a lista de todos eles [mo-
radores de Bento]. A gente não 

tem o poder de fechar o frigorí-
fico porque é de outro território, 
mas seguimos monitorando os 
funcionários”, comenta. 

Além de ligações telefônicas, 
a secretaria de Saúde do municí-
pio tem realizado vistorias nos 
ônibus que saem de Bento de 
madrugada, transportando es-
ses trabalhadores até Garibaldi. 
A intenção, segundo Siqueira, é 
rastrear possíveis pacientes que 
receberam atestado na UPA 24h 
e deveriam estar em casa, e iden-
tificar trabalhadores com sinto-
mas que estejam indo trabalhar. 
“Com certeza os frigoríficos são 
hoje o grande foco da nossa mi-
crorregião. Isso que está aumen-
tando os casos de Garibaldi, Ben-
to, Barbosa e na região do Vale 
dos Sinos também”, afirma. 

ni. De acordo com a assessoria 
do hospital seu quadro é consi-
derado moderado. 

Em Veranópolis, foi confirma-
do também na terça-feira, 05/05, 
o segundo caso de COVID-19. 

Os municípios que não pos-
suem confirmação da doença são: 
Cotiporã, Nova Roma do Sul, Fa-
gundes Varela, Nova Pádua e Co-
ronel Pilar. Apesar disso, a cidade 
de Coronel Pilar está monitoran-
do a família de um jovem de 22 
anos, que apresentou sintomas 
da doença, mas não foi testado. 

CASOS POR CIDADE*

• Antônio Prado – 1 caso
• Bento Gonçalves – 187 casos, 
incluindo 3 óbitos
• Boa Vista do Sul – 5 casos, 
sendo 1 óbito 
• Carlos Barbosa – 29 casos, 
sendo 1 óbito
• Caxias do Sul – 71 casos, 
sendo 1 óbito
• Flores da Cunha – 1 caso
• Farroupilha – 83 casos, 
sendo 2 óbitos
• Garibaldi – 48 casos, 
sendo 3 óbitos
• Monte Belo – 1 óbito
• Pinto Bandeira – 1 caso
• Santa Tereza – 2 casos, 
sendo 1 óbito
• São Marcos – 1 caso
• Veranópolis – 3 casos
• Vila Flores – 1 caso

*Até as 16h30 de 07/05
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Imóveis

PROCURO quarto mo-
biliado para alugar nas 
proximidades dos bair-
ros Centro, Botafogo 
ou Santa Rita, em Ben-
to Gonçalves. Posso 
pagar até R$ 400, com 
as contas incluídas. 
Favor contatar através 
do telefone (54) 99187 
1473, com Clara.

VENDO casa no bairro 
Santa Helena, de apro-
ximadamente 80m², 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, área de 
serviço separada, ga-
ragem. Escriturada. 
Com terreno plano 
com aproximadamente 
12x15m. Financiável e 
aceita FGTS. Valor R$ 
240.000 (aceita finan-
ciamento bancário). 
Contato (54) 99683 
6257, com Luiz CRECI 
42.589.

ALUGO quartos indi-
viduais com banheiro 
privativo e ar-con-
dicionado no bairro 
Verona, em Bento 
Gonçalves. Mensal ou 
semanal. Contato atra-
vés dos telefones (54) 

VENDO balcão e aéreo 
para cozinha, gavetas 
em aramado, 2 portas 
de vidro, cor branca, 
em bom estado. Con-
tato (54) 99637 9273.

VENDO  Astra GL 1.8 
MPFI, FIPE R$ 10.990.  
carro impecável, nada 
para fazer. Veículo la-
crado, raridade, todo 
em dia. Aceito troca de 
menor ou maior valor 
do meu interesse. Con-
tato: (54) 999 716 351

3453 4196 ou (54) 
99625 0205.

VENDO apartamen-
to no bairro Humaitá, 
de 1 dormitório, com 
banheiro social e vaga 
de garagem para moto.  
Pode ser financiado. 
Prédio fica a 3 minutos 
do centro e em lugar 
calmo com ótima vista 
e posição solar. Valor 
a partir R$ 119.000. 
Contato (54) 99966 
4616 com Adriano 
CRECI 42.504.

ALUGO apartamento 
no bairro Universitá-
rio, na rua Zulmiro De 
Rossi. No primeiro an-
dar, frente para a rua, 
com sacada na sala e 

quarto principal, com 
dois quartos, sala con-
jugada (jantar e estar), 
cozinha individualiza-
da com churrasqueira 
e área de serviço, cale-
fação e banheiro com 
box. Contato pelo tele-
fone (54) 99956 7454.

ALUGO casa (parte 
superior), no bairro 
Santa Rita, com três 
quartos semimobilia-
da, com garagem. Valor 
R$ 1.000. Contato (54) 
99976 4884.

VENDO apartamen-
to semimobiliado, no 
bairro Verona, com 2 
dormitórios, sendo 
um deles com sacada 
aberta, sala de estar e 

jantar, cozinha, chur-
rasqueira e uma vaga 
de garagem. Empreen-
dimento com poucos 
moradores. Valor R$ 
155.000. Avalio veícu-
lo no negócio. Conta-
to pelo telefone (54) 
99166 9338. 

VENDO área de terra 
com 7.700m², na Linha 
40 da Graciema (Vale 
dos Vinhedos), próxi-
mo à igreja, com parrei-
ral produzindo. Terra 
com escritura. Valor R$ 
150.000. Aceito carro e 
propostas no negócio. 
Contato (54) 99166 
7726, com Juares.

VENDO casa na parte 
alta do Loteamento 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
DE MONTE BELO DO SUL

ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 
Nº 004/2020, DE 01/05/2020

Contratante: Município de Monte Belo do Sul – Poder 
Legislativo. Contratado: Eugênio Mesacaza. Objeto: Fica 
aditado o Contrato de locação Nº 04/2020, de 01/05/2020. 
Valor: R$ 1.823,48. Validade: 30/04/2021.

  Monte Belo do Sul, 5 de maio de 2020.

Vereador SILVIO CESCA
Presidente

Diversos

Veículos

AdvogadosBertolini (com pilotis). 
Imóvel com 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
área de serviços, saca-
da aberta. Terreno de 
7,5x20m. Financiável e 
aceita FGTS. Valor: R$ 
175.000 (aceita finan-
ciamento bancário).  
Contato (54) 99966 
4616,  com Adriano 
CRECI 42.504.

VENDO apartamento 
no bairro Borgo, com 
entrada totalmente 
parcelada. 2 dormitó-
rios, sala  deestar, cozi-
nha com churrasquei-
ra, sacada aberta, área 
de serviço, banheiro e 
Box de garagem. Pos-
sibilidade de finan-
ciar até 100% usando 
FGTS. Valor a partir 
de R$ 145.000. Conta-
to (54) 99966 4616, 
com Adriano. CRECI 
42.504.
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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO  BRASILEIRO

6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
BATALHÃO PRESIDENTE GEISEL

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍNCIOS DA AGRICULTURA, POR 

MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL 
DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

1. A Organização Militar acima indicada está realizando chamada 
pública, visando a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar e do empreendedor rural, destinado ao atendimento da Mo-
dalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimen-
tos, com dispensa de licitação, conforme disposições do edital. Os 
interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e 
Proposta de Venda até o dia 18 de maio  de 2020, às 13:30 horas, no 
6º Batalhão de Comunicações. 
2. O edital e seus anexos poderão ser adquiridos na íntegra através do 
site do 6º Batalhão de Comunicações (www.6bcom.eb.mil.br) no menu 
“Serviços – Agricultura Familiar” ou contatar a Seção de Aquisições e 
Contratos, pelo correio eletrônico salc@6bcom.eb.mil.br, pelo telefone 
(54) 3452-1633, ramal 263, para receber maiores informações. 

Bento Gonçalves, RS, 7 de maio de 2020.
ALEXANDRE SALES DE SOUZA – Tenente Coronel

Ordenador de Despesas do 6º Batalhão de Comunicações 
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ASSOCIAÇÃO 
CAMINHOS DE PEDRA

Linha Palmeiro, s/n  
Distrito de São Pedro

Bento Gonçalves – RS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, nos termos dos artigos 20 
a 26 dos Estatutos Sociais, ficam convocados 
todos os associados da Associação Caminhos 
de Pedra para Assembleia-geral Ordinária, 
que acontecerá no dia 13 de maio de 2020. 
A reunião será realizada on-line para os 
associados, Diretoria e Conselho Fiscal na 
Casa da Memória Merlin, Linha Palmeiro, 
São Pedro, Bento Gonçalves-RS, marcada 
para as 19h, em primeira convocação, e para 
as 19h30, em segunda convocação, com a 
seguinte Ordem do Dia:

1. Prestação e aprovação de Contas 2019
2. Eleição de 1/3 do Conselho Deliberativo e 
Fiscal.
3. Eleição de nova diretoria
4. Apresentação das alterações do Regimento 
Interno
5. Assuntos Gerais

Bento Gonçalves, 30 de abril de 2020.

Maristela Pastorello Lerin

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

RESUMO DE CONTRATOS

Contrato nº 099/2020 – Dispensa de Licitação n° 009/2020 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos de 
Clinica Geral, para a UBS-Unidade Básica de Saúde de Santa Tereza/RS. Marina L Kunzler Serviços de Medicina Ltda. Valor mensal: 
R$ 8.600,00. Prazo: até 04 meses, a contar de 30/04/2020.
Contrato nº 100/2020 – Dispensa de Licitação nº 008/2020 - Contratação de empresa especializada em para realizar atualizações 
e inclusão de informações no site da Prefeitura Municipal, de acordo com a Lei Federal n° 1.527/2011 e o art. 50, inciso 3º da LRF. 
BWC Informática Ltda. Valor: R$ 571,60 mensais e R$ 160,00 para cada hora técnica trabalha, caso exceda as horas contratadas. 
Prazo: 12 meses, a contar de 30/04/2020.
Contrato nº 101/2020 - Pregão Eletrônico 08/2029 CP- CISGA – Registro de Preços nº 07/2019 – Fornecimento de insumos e medicamen-
tos de uso humano. Altermed Material Médico Hospitalar Ltda. Valor: R$ 796,40. Prazo: 40 dias, a contar de 30/04/2020.
Contrato nº 102/2020 - Pregão Eletrônico 08/2029 CP- CISGA – Registro de Preços nº 07/2019 – Fornecimento de insumos e medica-
mentos de uso humano. Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. Valor: R$ 220,00. Prazo: 40 dias, a contar de 30/04/2020.
Contrato nº 103/2020 - Pregão Eletrônico 08/2029 CP- CISGA – Registro de Preços nº 07/2019 – Fornecimento de insumos e medicamen-
tos de uso humano. Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. Valor: R$ 810,00. Prazo: 40 dias, a contar de 30/04/2020.
Contrato nº 104/2020 - Pregão Eletrônico 08/2029 CP- CISGA – Registro de Preços nº 07/2019 – Fornecimento de insumos e medica-
mentos de uso humano. Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. Valor: R$ 3.827,00. Prazo: 40 dias, a contar de 30/04/2020.
Contrato nº 105/2020 - Pregão Eletrônico 08/2029 CP- CISGA – Registro de Preços nº 07/2019 – Fornecimento de insumos e medicamen-
tos de uso humano. Medigram Distribuidora de Medicamentos Eireli. Valor: R$ 157,56. Prazo: 40 dias, a contar de 30/04/2020.
Contrato nº 106/2020 - Pregão Eletrônico 08/2029 CP- CISGA – Registro de Preços nº 07/2019 – Fornecimento de insumos e medicamen-
tos de uso humano. NDS Distribuidora de Medicamentos Eireli. Valor: R$ 2.053,40. Prazo: 40 dias, a contar de 30/04/2020.
Contrato nº 107/2020 - Pregão Eletrônico 08/2029 CP- CISGA – Registro de Preços nº 07/2019 – Fornecimento de insumos e medicamen-
tos de uso humano. Soma S/C Produtos Hospitalares Ltda. Valor: R$ 654,68. Prazo: 40 dias, a contar de 30/04/2020.
Contrato nº 108/2020 - Pregão Eletrônico 08/2029 CP- CISGA – Registro de Preços nº 07/2019 – Fornecimento de insumos e medicamen-
tos de uso humano. Stock Med Produtos Médico Hospitalares Ltda. Valor: R$ 1.038,60. Prazo: 40 dias, a contar de 30/04/2020.
Contrato nº 109/2020 - Pregão Eletrônico 08/2029 CP- CISGA – Registro de Preços nº 07/2019 – Fornecimento de insumos e medica-
mentos de uso humano. Victória Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. Valor: R$ 3.145,80. Prazo: 40 dias, a contar de 30/04/2020.
Contrato nº 110/2020 - Pregão Eletrônico 06/2029 CP- CISGA – Registro de Preços nº 05/2019 – Fornecimento de material de uso 
ambulatorial e hospitalar. Wel Distribuidora de Medicamentos e Produto para a Saúde Ltda. Valor: R$ 185,00. Prazo: 40 dias, a 
contar de 30/04/2020.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 006/2020 – Pregão Presencial nº 015/2020 – Registro de preços para contratação de empresa especializada 
em mão de obra para serviço de solda para máquinas e equipamentos das secretarias municipais de Santa Tereza/RS. Felipe Caumo Ltda., 
nos itens 1,2,3 e 4, com um valor de até R$ 78.000,00. Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 meses, a contar de 5 de maio de 2020.

RESUMO TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº 001/2020 – Contrato nº 164/2019 – Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019 – Referente à prorrogação do prazo do 
contrato por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público na função de Agente Comunitária de 
Saúde, autorizado pela Lei Municipal nº 1.589/2029. Jaqueline Graicik. Valor total mensal com o acréscimo: R$ 5.766,00. Prazo: 06 meses, 
a contar de 25/04/2020.
Termo Aditivo n° 002/2020 – Ata de Registro de Preços nº 001/2020 – Pregão Presencial nº 019/2019 – SRP nº 005/2020 – Referente ao 
novo preço da gasolina comum, gasolina aditivada e do óleo diesel S10. Comércio de Combustíveis Colosso do Vale Ltda. Valor: R$ R$ 
4,09 ao litro de gasolina comum, R$ 4,19 ao litro de gasolina aditivada e R$ 3,18 ao litro de óleo diesel S10. Prazo: a contar de 23/04/2020. 
Termo Aditivo n° 001/2020 – Ata de Registro de Preços nº 001/2020 – Pregão Presencial nº 019/2019 – SRP nº 005/2020 – Referente ao 
novo preço do óleo diesel comum. Safra Diesel Ltda. Valor: R$ R$ 3,10 ao litro de óleo diesel comum. Prazo: a contar de 23/04/2020. 

Gilnei Fior
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 016/2020 
– Objeto: Contratação de pessoa física 
ou jurídica para a prestação de serviços 
de inseminação artificial em animais 
bovinos e suínos, do município de San-
ta Tereza/RS. Dia: 21/05/2020, às 9h. 
PREGÃO PRESENCIAL nº 017/2020 
– Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para a prestação de serviços de exames de 
diagnose por imagem e teste ergométrico, 
para a UBS - Unidade Básica de Saúde de 
Santa Tereza/RS. Dia 21/05/2020, às 14h. 
Informações telefone (54) 3456 1033 ou 
site www.santatereza.rs.gov.br. Santa Te-
reza / RS, 8 de maio de 2020. Gilnei Fior. 
Prefeito Municipal
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As lições de quem teve prejuízos ao 
errar a declaração do Imposto de Renda

Fazer a declaração de Impos-
to de Renda (IR) é uma obrigação 
para a qual muitos brasileiros têm 
dificuldade. Mesmo a chamada de-
claração simplificada exige aten-
ção a uma série de detalhes que 
podem complicar a vida de quem 
não domina termos técnicos. 

“Eu costumava fazer minha 
declaração de Imposto de Renda 
em casa, mesmo sabendo que po-
deria estar deixando de repassar 
alguma informação que pudesse 
me causar prejuízo, já que não 
tenho muito conhecimento so-
bre as deduções possíveis. Mas 
em 2016 o prejuízo foi além do 
esperado. Comecei a fazer a de-
claração no penúltimo dia do 
envio, declarei uma das minhas 
fontes de renda e o sistema pa-
rou de funcionar. Deixei para o 
dia seguinte, o último dia. Como 
não conseguia seguir em frente, 
e já que havia a possibilidade de 
retificar, enviei como estava para 
não perder a data-limite. Acabei 
perdendo o prazo da retificação 
e só percebi isso quando recebi a 
notificação, com multa e o impos-
to devido, corrigido. Até encami-
nhei recurso, explicando a situa-
ção, mas o máximo que consegui 
foi o parcelamento do valor total, 
com multa e juros”, conta uma 
contribuinte que prefere não se 
identificar. O prejuízo total che-
gou a quase R$ 6 mil, incluindo 
o IRPF Suplementar, a Multa de 
ofício e os Juros de mora. “Depois 
dessa experiência eu aprendi a li-
ção e desde então confio a minha 
declaração a um profissional de 
contabilidade”, acrescenta.

IMPORTÂNCIA DE 
AJUDA ESPECIALIZADA
“Os escritórios especiali-

zados em elaborar as declara-
ções de imposto de renda estão 
sempre atentos às mudanças 
de legislação e saberão orien-
tar a melhor forma de declarar, 
muitas vezes evitando despesas 
desnecessárias, e também evi-
tando que o contribuinte caia em 
malha fina na Receita Federal. A 
complexidade da legislação que 
envolve a declaração exige co-
nhecimento técnico e empatia”, 
detalha Cassiana Pizzatto, da 
Real Assessoria. 

Sandro Migliavacca, da Mi-
gliavacca Organizações Contá-
beis, explica que a importância 
de uma declaração correta vai 
além de apenas evitar transtor-
nos burocráticos: “Além de ser 
um documento importante e 
que é base para eventuais fis-
calizações por parte da Receita 
Federal, a declaração também é 
imprescindível para acompanhar 
a evolução do patrimônio do de-
clarante ao longo dos anos. Pes-

PRAZO PARA DECLARAÇÃO: 
até 30/06/20 (prazo anterior era 30/04, adiado em função da pandemia do novo Coronavírus)

CALENDÁRIO DE RESTITUIÇÕES:
1º lote: 29/05/20 | 2º lote: 30/06/20 | 3º lote: 31/07/20 | 4º lote: 31/08/20 | 5º lote: 30/09/20

DESPESAS QUE PODEM SER ABATIDAS

Dependentes
A inclusão de dependentes na declaração do Imposto de Renda permite abater R$ 2.275,08 por pessoa.  Podem ser incluídos: 

a) companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou cônjuge; 
b) filho(a) ou enteado(a), até 21 anos de idade, ou, em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; 
c) filho(a) ou enteado(a), se ainda estiverem cursando estabelecimento de Ensino Superior ou escola técnica de segundo grau, até 
24 anos de idade; 
d) irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detenha a guarda judicial, até 21 anos, ou em qual-
quer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; 
e) irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, com idade de 21 anos até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento 
de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos; 
f ) pais, avós e bisavós que, em 2019, tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não, até R$ 22.847,76; 
g) menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha a guarda judicial; 
h) pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador.

Previdência
As contribuições previdenciárias também podem ser deduzidas, tanto aquelas pagas aos sistemas públicos e privados. As regras, no 
entanto, variam. Os valores pagos ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a fundos estaduais e municipais podem ser abati-
dos integralmente. Essa regra serve tanto para quem é autônomo e paga o INSS, como para quem trabalha com carteira assinada.
Já os valores pagos a planos privados têm dedução limitada a 12% dos rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte ao lon-
go do ano – o cálculo é feito pelo próprio programa gerador do Imposto de Renda. A regra vale tanto para quem tem Plano Gerador 
de Benefício Livre (PGBL) quanto para quem possui Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi). Porém, quem tem PGBL 
só pode solicitar a dedução caso contribua, também, para a previdência oficial, ou seja, para o sistema público. Para a modalidade 
Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), não há possibilidade de dedução.

Pensão alimentícia
O valor pago pelo contribuinte a título de pensão alimentícia pode ser abatido integralmente do Imposto de Renda. Porém, essa 
dedução só é permitida se a pensão tiver sido determinada judicialmente ou estabelecida por meio de acordo homologado na Jus-
tiça ou por meio de escritura pública. Quem recebe a pensão, no entanto, fica sujeito a pagar imposto sobre o montante recebido.
Vale destacar que só pode ser abatido o valor estabelecido judicialmente. Se o contribuinte paga valor acima do estabelecido ju-
dicialmente, somente o valor legal é dedutível. Ou seja: se no acordo homologado pela Justiça a pensão foi fixada em R$ 1 mil e o 
contribuinte pagar R$ 2 mil, apenas R$ 1 mil pode ser declarado para abatimento no Imposto de Renda.

Educação
Algumas despesas com educação do contribuinte e de seus dependentes podem ser abatidas no imposto de renda, mas são limi-
tadas ao valor de R$ 3.561,50 por dependente.
Pelas regras da Receita Federal, só podem ser deduzidos gastos com instrução formal - Educação Infantil (creche e pré-escola), 
Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Superior (graduação e pós) e Educação Profissional (ensino técnico e o tecnológico).
Ou seja, não podem ser abatidos os gastos com cursos extracurriculares, como informática e idiomas, por exemplo. Também não 
podem ser deduzidos gastos com uniforme, material escolar e transporte.

Despesas médicas e hospitalares
Ao contrário dos gastos com educação, as despesas médicas e hospitalares não têm limite de valor e são deduzidas integralmente. 
Mas não é qualquer gasto com saúde que pode ser abatido. Veja abaixo o que pode e o que não pode ser deduzido.

Podem ser descontadas: médico de qualquer especialidade; médico no exterior; dentistas; psicólogos; fisioterapeutas; terapeutas 
ocupacionais; fonoaudiólogos; hospitais; exames laboratoriais; serviços radiológicos; aparelhos ortopédicos; próteses ortopédicas; 
próteses dentárias; plano de saúde; fertilização in vitro; gastos com instrução de pessoa com deficiência; gastos com UTI móvel; 
transfusão de sangue; lente intraocular; parafusos e placas em casos de cirurgia; marcapasso; internação hospitalar em residência, 
desde que conste em fatura emitida por estabelecimento hospitalar; despesas de internação em estabelecimento desde que o es-
tabelecimento se enquadre nas normas relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde e tiver a licença 
de funcionamento aprovada pelas autoridades competentes (municipais, estaduais ou federais).
Despesas médicas que NÃO pode ser descontadas do IR: medicamentos; vacinas; prótese de silicone; óculos e lente de contato; 
exame de DNA; tratamentos com células-tronco; passagem e hospedagem para tratamento médico; gastos de acompanhante 
durante internação, inclusive de quarto particular; despesas com massagistas, enfermeiros e assistentes sociais, se não forem decor-
rentes de internação hospitalar; despesas médicas ou de hospitalização que estejam cobertas por apólices de seguro ou quando 
ressarcidas, por qualquer forma ou meio, por entidades de qualquer espécie, nacionais ou estrangeiras.

Fonte: Receita Federal
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soas que organizam melhor suas 
declarações de Imposto de Ren-
da normalmente são bem suce-
didas em seus negócios”, garante.

Os erros mais comuns de-
pendem da complexidade da 
declaração. O mais básico é 
esquecer-se de anexar um ou 
mais documentos. “Uma decla-
ração feita sem todos os docu-
mentos tende a ter falhas pas-
síveis de fiscalização e multas”, 
alerta Sandro. A máxima de que 
a pressa é inimiga da perfeição 
é válida, mesmo neste ano, em 
que a data-limite para entrega 
da declaração foi estendida para 
30/06. “Mesmo com mais prazo, 
sabemos por experiência que 
os últimos dias serão caóticos. 
Quanto antes conseguir mandar 
a documentação necessária, me-
lhor”, orienta Migliavacca.

DIFICULDADES
Cassiana cita algumas difi-

culdades que os contribuintes 
costumam enfrentar, que variam 
conforme o grau de instrução 
dele e a complexidade das suas 
rendas e despesas. “Podemos 
citar dúvidas sobre a compra 
ou venda de bens imóveis ou 
veículos, na apuração da origem 
dos recursos que justifiquem a 
entrada dos bens no seu patri-
mônio, no caso da compra e em 
caso de venda, se há imposto 
sobre o ganho de capital e ain-
da se esse ganho de capital terá 
ou não Imposto de Renda. Além 
disso, há muita confusão entre 
Pessoa Física e Pessoa Jurídica 
em especial o Microempreen-
dedor Individual (MEI). Muitos 
contribuintes acreditam que por 
ter registro no MEI são isentos 
ou dispensados de fazer a de-
claração de imposto de renda. 
Isso não é verdade, e muitos 
empresários MEI precisam, sim, 
fazer a declaração de IRPF, isso 
vai variar de acordo com sua 
realidade de rendas e despesas. 
Outras dificuldades comuns são 
como proceder em casos de re-
cebimento de heranças; com de-
pendentes; e sobre rendimentos 
que se acumulam, como aluguel 
e aposentadoria, e como fazer 
essa declaração em relação ao 
cônjuge”, enumera.

Ela também reitera a orien-
tação de não deixar para última 
hora. “A complexidade das tran-
sações ocorridas no ano é que 
determina o tempo para a confec-
ção de uma declaração. Quanto 
mais operações diferentes o con-
tribuinte tiver, mais antecedência 
ele deve ter em procurar um pro-
fissional contábil para fazer a sua 
declaração. Mas orientamos que 
pelo menos 5 dias úteis sejam ne-
cessários”, esclarece.
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O milagre da vida
A vida na terra nunca poderia ter sido possível se não fosse 

uma série muito grande e incrível de felizes coincidências.
Para começar graças aos avanços na astronomia e na físi-

ca temos compreendido cada vez mais as vantagens de nossa 
localização especial no universo, as vantagens do lugar onde 
estamos.

É que o nosso sistema solar está localizado na região ideal 
da nossa galáxia que é chamada de Via Láctea, não muito perto 
do centro, nem muito longe dele. Essa “zona habitável” contém 
concentrações rigorosamente certas dos elementos químicos 
necessários para sustentar a vida. Mais afastado do centro 
esses elementos são escassos e insuficientes, e mais perto o 
ambiente é muito perigoso devido à grande concentração de 
radiação letal, e também do risco de sermos devorados pelo 
buraco negro que se encontra no centro da galáxia e que suga 
tudo o que está ao seu redor.

Da mesma forma a órbita da terra ao redor do sol, distan-
do dele cerca 150 milhões de quilômetros, fica numa limita-
da zona habitável, porque ali as condições não são nem frias, 
nem quentes demais. Coincidência segundo uns, providência 
segundo outros.

Enquanto isso, o sol é a perfeita “usina de energia”. É está-
vel, do tamanho ideal, e emite a quantidade exata de energia.

Além do mais se fôssemos escolher um “vizinho” para a Ter-
ra, não haveria opção melhor do que a Lua. Seu diâmetro mede 
um pouco mais de um quarto do diâmetro da Terra. Assim, com-
parando com outras luas do sistema solar, a nossa Lua é excep-
cionalmente grande em relação ao planeta que ela orbita.

A Lua é a principal responsável pelas marés e também 
contribui para a estabilidade do eixo de rotação do planeta, 
porque se a Terra atrai a Lua, esta também exerce atração so-
bre a Terra. Sem a Lua, feita sob medida, nosso planeta seria 
como um pião em baixa velocidade que acabaria tombando e 
girando de lado. O clima, as marés e outras condições seriam 
catastróficas, incompatíveis com a vida. Coincidência segundo 
uns, providência segundo outros.

Outra coincidência é a inclinação e rotação perfeitas da 
Terra. Graças à inclinação da Terra de 23,4 graus, temos o ci-
clo das estações do ano, temperaturas equilibradas e grande 
variedade de zonas climáticas. A inclinação do eixo de nosso 
planeta é perfeita.

Também “perfeita” é a duração do dia e da noite, resultan-
te da rotação da Terra. Se a velocidade de rotação fosse mais 
lenta, os dias seriam mais longos e o lado da Terra voltado 
para o Sol ficaria superaquecido (torrado), ao passo que o ou-
tro lado ficaria congelado. E se a rotação da Terra fosse mais 
rápida os dias seriam mais curtos, talvez de apenas algumas 
horas de duração, e essa rotação veloz causaria implacáveis 
ventanias, tufões, tormentas e outros efeitos nocivos, tornan-
do impossível a vida.

Outro fator que permitiu a vida são os escudos protetores 
da Terra, que é protegida por uma blindagem incrível consti-
tuída de um poderoso campo magnético e de uma atmosfera 
feita sob medida. Coincidência segundo uns, providência se-
gundo outros.

O centro da terra é uma bola giratória de ferro fundido, 
que produz no nosso planeta um enorme e poderoso campo 
magnético que se estende espaço afora. Esse escudo nos pro-
tege da intensidade total da radiação cósmica e de mortíferas 
forças vindas do sol, como o vento solar, que é uma corrente 
de partículas energéticas de alta potência.  É esse campo mag-
nético que faz funcionar as bússolas que nos permitem viajar 
para longe.

A atmosfera da Terra, além de nos manter respirando, for-
nece uma proteção adicional. Uma de suas camadas mais altas, 
a estratosfera contém ozônio, que absorve até 99% da radia-
ção ultra violeta que seria fatal para os seres vivos. A atmos-
fera também nos protege contra um bombardeio diário de de-
tritos provindos do espaço, queimando-os e transformando-os 
em rastros de luz chamados meteoros.

O mesmo se pode dizer dos ciclos que sustentam a vida 

neste planeta. Um deles é o ciclo da água. O sol produz a evapo-
ração que através da condensação forma nuvens que provocam 
a chuva. Não basta para um planeta ter água para que ele tenha 
vida; é preciso que ela circule, que tenha um ciclo, que esteja em 
movimento. Outro ciclo é o do Carbono e Oxigênio. Os seres vivos 
consomem oxigênio e exalam gás carbônico. O oxigênio acabaria 
se não houvesse a “fotossíntese”, através da qual, pela luz do sol, os 
vegetais transformam o gás carbônico em carbo-hidratos e oxigê-
nio que é devolvido para a atmosfera. Outro ciclo da vida é o do Ni-
trogênio. Os raios convertem o nitrogênio do ar em compostos, as 
plantas incorporam estes compostos em suas moléculas e quando 
morrem estes compostos nitrogenados se decompõem devolven-
do o nitrogênio. E assim, existem centenas de outras coincidências 
que aqui nem se pode enumerar.

Como se vê tudo parece ter sido preparado para que a vida se de-
senvolvesse. Coincidência segundo uns, providência segundo outros.

Conforme cálculos bem elaborados pelos astrônomos o uni-
verso teve origem há 13,7 bilhões de anos. No início de seu apa-
recimento na chamada ERA DO INFERNO a terra era uma bola de 
fogo e sujeita a série de impactos.

Na era seguinte, a ERA HADEANA havia constantes colisões de 
cometas e meteoros, e bombardeio constante.

A vida na terra teria começado há 8 bilhões de anos, mas 
há 4,5 bilhões de anos ainda a terra era um inferno borbulhan-
te. Como poderia ter surgido a vida nesse inferno borbulhante? 
Como foi possível?

Quase todos os vestígios do início da terra estão sepultados 
no fundo do oceano.

No começo do ano de 2012 foram realizadas experiências colo-
cando-se em contato frascos de vidro com oceano evaporado, simu-
lando atmosfera, com frascos emitindo descarga elétrica, simulan-
do relâmpagos. Inspirando-se no gênesis que diz que Deus criou o 
mundo em 7 dias, os cientistas foram observar os frascos depois de 
7 dias e constataram que havia uma solução turva e tóxica, conten-
do cianeto de hidrogênio, que é componente de aminoácidos, que 
por sua vez são os precursores das proteínas. Daí a importância das 
descargas elétricas, dos raios e relâmpagos. Hoje sabemos que se 
não houvesse relâmpagos não haveria vida na terra.

Aminoácidos como a Glicina e a Prolina foram também encon-
trados no material dos cometas.

Todas as formas de vida conhecidas até hoje-plantas, animais 
e micro-organismos-dependem de seis elementos químicos para 
construir as moléculas que compõem seus corpos: oxigênio, hi-
drogênio, nitrogênio, carbono, fósforo e enxofre. 

No início de 2012 a NASA encontrou arsênio em organismos 
de um lago da Califórnia em lugar do fósforo que existe em todos 
os organismos vivos. O arsênio é um veneno mortal para os seres 
vivos. É a primeira vez que se faz uma constatação dessa natureza 
e que derruba uma importante teoria.

Nos mares do sul da China existem algas que se alimentam 
diretamente da luz solar, transmitindo-nos a impressão de que a 
vida quando quer se manifestar encontra uma maneira. Da mesma 
forma sabe-se que existem também micróbios que se alimentam 
de gás carbônico, luz solar e enxofre. 

No entanto a ciência não desvendou o mistério da vida. Não 
sabe como se formou a vida a partir da matéria inanimada e está 
longe de fazê-lo. Não sabemos o que é a vida e esse elo entre a maté-
ria e a vida não está desvendado. Mal conhecemos alguns fatos que 
não conseguimos interpretar, como por exemplo: Toda a célula, seja 
animal ou vegetal, quando ela morre desprende calor, que é cha-
mado de “calor mortal de Lepeschkin”, e sem que se saiba por que. 

A mente inquisitiva de alguns cientistas indaga: “Se a vida se 
formou a bilhões de anos, por que não pode estar ainda se for-
mando?”. Essa é uma pergunta inteligente, mas não há nenhuma 
prova de que isso esteja acontecendo. Pelo contrário, pesquisas 
arqueológicas indicam que a vida se formou em toda a parte ao 
mesmo tempo, como se tivesse havido o MOMENTO DA CRIA-
ÇÃO. O que há hoje em dia é a evolução das espécies, mas não 
a criação de vida a partir da matéria, existindo até um aforismo 
em latim que diz “OMNE VIVUM E VIVO”, o que quer dizer “todo 
o vivo do vivo”, ou seja todo o vivo provém do vivo. Podemos cru-

zar espécies e até criar novas, mas só a partir das que já exis-
tem, nunca diretamente a partir da matéria como aconteceu 
na CRIAÇÃO DA VIDA. E as religiões então ficam radiantes ao 
saberem desse fato.

Mas o que é necessário para haver vida? Luz? Existem 
organismos e peixes nas maiores profundezas do oceano, a 5 
ou 6 mil metros de profundidade, onde não há luz e reina es-
curidão total. Esses peixes nem tem olhos e se orientam por 
outros meios. Vejam como a natureza se comporta, não dá 
olhos onde não tem luz. Indubitavelmente há uma inteligência 
em tudo isso. O que então é necessário para a vida? Oxigênio? 
Esses mesmos peixes que vivem naquelas profundidades não 
têm oxigênio para respirar porque lá não existe; eles fazem a 
oxidação com o enxofre que lá borbulha provindo do centro da 
terra, em lugar do oxigênio. Ademais sabemos que existem mi-
cróbios ou bactérias chamados “aeróbios” que necessitam de 
oxigênio para respirar, e que existem outros, os “anaeróbios” 
que não precisam de oxigênio.

Então a vida se manifesta quando ela quer!
Que mais é necessário para haver vida? Água? Sim. Os as-

trônomos estão procurando sinais de água em outros planetas 
afirmando que onde há água pode existir vida. Todo o mundo 
diz que sem água não há vida, mas ninguém explica por que. É 
por que vida é movimento e sem um meio líquido as moléculas 
não podem se movimentar. Mas será mesmo que onde não há 
água não há vida, ou a vida não pode se manifestar? É DIFE-
RENTE. Note que estamos entrando em profundas concepções 
filosóficas A mente brilha em cada partícula, em cada molécula, 
em cada átomo. Este é um universo mental. A inteligência está 
em toda a parte, e com o tempo viríamos a compreender que se 
encontra no próprio espaço. Ademais aqueles que chamaram 
este universo de COSMOS ou CÓSMICO, estão implicitamente 
admitindo que há uma ordem no universo, porque COSMOS é 
uma palavra grega que significa ORDEM, ao contrário de CAOS 
que também é uma palavra grega, que significa DESORDEM.

O homem não sabe o que é a vida, não sabe como surgiu, 
não conseguiu até hoje criar a vida e provavelmente nunca 
conseguirá.

Vamos encerrar com uma MENSAGEM: “Nós somos forma-
dos de restos de estrelas e estamos vivendo um momento mági-
co. A humanidade vive um momento mágico. Uma coisa impos-
sível aconteceu: a vida na Terra. As possibilidades de vida no 
universo são infinitamente pequenas. Na escuridão do espaço 
e com temperaturas próximas de 230 graus abaixo de zero, o 
quadro é assustador, numa impossibilidade total de vida.

Graças ao sol e a um grande número de fatores e de coinci-
dências incríveis, a vida se tornou possível na Terra. MAS NÃO 
SERÁ SEMPRE ASSIM. Dentro de quatro e meio bilhões de anos 
o sol se extinguirá, porém muito antes disso a humanidade terá 
desaparecido.

O tempo que a humanidade permanecerá na Terra é muito 
pequeno em comparação com a idade da Terra.

O universo teve princípio e terá fim, mas o Tudo não teve 
princípio e não terá fim.

O dia de hoje é único e não voltará. O passado não retorna 
jamais e tudo está condenado ao desaparecimento e ao esque-
cimento.

Devemos agradecer a essa oportunidade única, a esse mi-
lagre da vida que nos foi concedido, porque a gratidão sempre 
abre a porta para as bênçãos maiores.

Precisamos também ter sempre em mente a grande lei uni-
versal que é DAR AMOR. Quando você dá amor, você não é mais 
você, mas é Deus que através de você realiza Suas obras. Lem-
bre-se que ninguém atinge o paraíso sem sofrer no meio do 
caminho e que sem esforço valemos pouco mais do que nada. 
As vicissitudes fazem parte da caminhada, porém o mundo dá 
muitas voltas, e aquilo que hoje lhe parece impossível amanhã 
poderá estar a seus pés.

A obra de Deus é perfeita, mas não está terminada e Ele 
quer o auxílio de cada um para ir completando.

AMAR, ORAR e TRABALHAR essa é a receita. 

Por Antonio Carlos 
Koff – Médico, Cientista, 

Filósofo e Humanista
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Estiagem: entidades e prefeitura discutirão 
possibilidade de decretar situação de emergência

Os produtores gaúchos têm 
enfrentado dois grandes pro-
blemas em 2020: a estiagem e a 
pandemia do novo Coronavírus. 
Por um lado, os altos índices de 
demissão, a redução de salários 
e as restrições de circulação 
têm impulsionado uma queda 
nas vendas de diversos alimen-
tos. Com menos restaurantes e 
supermercados comprando os 
produtos locais, os agricultores 
estão registrando dificuldade de 
escoamento de seus produtos. 
“A demanda por hortaliças está 
menor, porque os restaurantes 
ficaram muito tempo fechados e 
estão recebendo menos clientes, 
assim como os mercados. Quem 
entregou uva nas vinícolas está 
recebendo os pagamentos atra-
sados. E também teve a feira do 
produtor, que ficou praticamente 
um mês parada”, analisa o presi-
dente do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Bento Gonçalves, 
Cedenir Postal. 

Aliada à realidade da pande-

mia, a estiagem tem sido outro 
sinônimo de prejuízo para alguns 
agricultores. Mesmo sendo con-
siderada uma das regiões com 
menos registro de perdas, a Serra 
Gaúcha concentra uma parcela 
significativa de profissionais pre-
cisando de auxílio financeiro para 
dar sequência ao seu trabalho. 
“Nessa semana deu uma chuva 
boa, mas que ainda não resolveu 
todo o problema”, afirma Postal. 
Em algumas comunidades do in-
terior, como na Linha Zenith, em 
São Pedro, Faria Lemos e na Eulá-
lia, a prefeitura de Bento Gonçal-
ves está tendo que levar água, de-

vido à seca em poços artesianos. 
Em outras localidades, como no 
Vale Aurora e nas linhas Alcânta-
ra e Colussi, a secretaria de Agri-
cultura alerta para a necessidade 
de consumo consciente de água, a 
fim de evitar o desabastecimento.

Ainda segundo Postal, as 
frutas cítricas, como laranja e 
bergamota, são as mais afetadas 
até o momento. “Não se sabe se 
a fruta irá se recuperar. Pode 
ser que ela dê uma qualidade 
inferior, aí os produtores terão 
que vender por um preço menor. 
Certamente vai ter uma perda 
considerável”, lamenta.

Por conta desse cenário, Ce-
denir avalia que o decreto de si-
tuação de emergência seria ideal 
para ajudar quem depende da 
agricultura  para viver. “A gente 
está auxiliando os produtores 
com a prorrogação de seus fi-
nanciamentos, por meio de uma 
instrução normativa do Estado. 
Entretanto, para isso, nós preci-
samos que um técnico vá até a lo-
calidade e constate os prejuízos. 
Se o município decretar situação 
de emergência, essas parcelas 
são prorrogadas automaticamen-
te”, explica Cedenir. 

De acordo com o coordena-
dor da Emater, Thompson Dido-
né, para que seja decretada situ-
ação de emergência é necessário 
um consenso entre as 16 entida-
des que fazem parte do Conselho 

Municipal de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (COMAPA). 
“Nós entendemos que teve per-
das, mas a quantificação delas a 
gente ainda vai conversar. O lau-
do técnico de perdas é a Emater 
que faz, mas nunca de maneira 
monocrática. Já fizemos uma pré-
-avaliação no mês passado, mas 
[as entidades] acharam prematu-
ra. Agora vamos fazer de novo. O 
decreto mesmo é a prefeitura que 
avalia”, explica. 

De acordo com o secretário 
do Desenvolvimento da Agricul-
tura, Dorval Brandelli, a próxi-
ma reunião do Conselho será na 
quarta-feira, 13/05. “Estaremos 
reunidos com todas as entidades 
pedindo que elas nos tragam suas 

Bento Gonçalves

Encontro do 
Conselho Municipal 
de Agricultura, que 
reúne 16 órgãos, 
acontece na 
quarta-feira, 13/05

Entre os dias 1º/05 
e 06/05, choveu 

12,8mm em Bento 
Gonçalves, de 
acordo com o 

Instituto Nacional 
de Meteorologia 
(Inmet). Para os  
próximos dias, a 
previsão é de, no 
máximo, 20mm.

emendas em termos de perdas, 
de resultados e análises sobre a 
seca”, comenta. Ainda segundo o 
secretário, a prefeitura não está 
se manifestando a favor ou con-
tra o decreto, e que vai levar em 
consideração as demandas das 
16 entidades – o que inclui sindi-
catos, bancos, cooperativas, o Ins-
tituto Federal do Rio Grande do 
Sul (IFRS), a Embrapa e a Emater. 

CENÁRIO ESTADUAL
Segundo os últimos dados 

disponibilizados pela Defesa 
Civil do Rio Grande do Sul, 372 
cidades gaúchas já registraram 
perdas em consequência da es-
tiagem. Desse total, 363 decreta-
ram situação de emergência.

29 de abril
Amalia Meggiolaro Migliorini, 84 anos, 
agricultora, natural e moradora de 
Bento Gonçalves.
1º de maio
Décio Luiz Dal Piva, 72 anos, 
marceneiro aposentado, natural de 
Veranópolis (RS), morador de Bento 
Gonçalves. 
2 de maio
Maria Helena Tonette, 68 anos, do lar 
aposentada, natural e moradora de 
Bento Gonçalves. 
Maria de Lourdes da Rosa Teixeira, 82 
anos, do lar, natural de Guaporé (RS), 
moradora de Bento Gonçalves.
3 de maio
Cecilia Wesner Ifran, 83 anos, 
agricultora aposentada, natural de 
São Borja (RS), moradora de Bento 
Gonçalves.
Paulo Ricardo Coelho, 64 anos, 
motorista, natural de Porto Alegre (RS), 
morador de Bento Gonçalves. 
Théo Sganzerla Mauri, 1 dia, natural 
de Bento Gonçalves, morador de Pinto 
Bandeira (RS). 
4 de maio
Nely Beatriz Gatto, 71 anos, 
enfermeira aposentada, natural de 
Roca Sales (RS), moradora de Bento 
Gonçalves. 
Fatima Eva Malaggi, 48 anos, 
chanfradeira aposentada, natural e 
moradora de Bom Retiro do Sul (RS).
Leni Longhi, 67 anos, do lar 
aposentada, natural de Monte Belo do 
Sul (RS) moradora de Bento Gonçalves.  
Thereza Maria Cagol Faé, 95 anos, 
professora aposentada, natural e 
moradora de Bento Gonçalves.
Aurora Flora De Toni Casanova, 86 
anos, do lar aposentada, natura e 
moradora de Bento Gonçalves. 
5 de maio
Edmar Bochi, 60 anos, agricultor 
aposentado, natural de Coronel Pilar 
(RS), morador de Bento Gonçalves.  
Cecilio Batisti, 85 anos, agricultor 
aposentado, natural de Estrela (RS), 
morador de Santa Tereza (RS). 
6 de maio
Dalcyr João Masutti, 83 anos, 
metalúrgico aposentado, natural e 
morador de Bento Gonçalves. 

Obituário
De 29/04 a 06/05
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Jeferson Dytz Marin
Doutor e Mestre em Direito. Professor e Coordenador do Programa 
de Pós-Graduação em Direito (Mestrado e Doutorado) da UCS

O período de clausura potencializou o já atávico aces-
so às redes sociais. E o establishment da formação de 
opinião, infelizmente, tem um de seus principais alicerces 
nas fake news. E cá se diga que o filtro dos frequentadores 
das redes não é nem um pouco criterioso, especialmen-
te em razão de que os grupos são constituídos por seus 
iguais e não há interesse sincero de aferição 
de veracidade.

Na esteira das fake news, circula, por 
exemplo, informação de que Bill Gates é o 
financiador dos inventores do Coronavírus, 
que teria sido criado em laboratório juntando 
o vírus da SARS original com trechos do HIV. É 
evidente que isso é mentira!

Mas a solução que está sendo implemen-
tada na tentativa de “controlar” as fake news 
acaba por tornar o poder ciclópico das gigan-
tes da internet do Vale do Silício ainda maior. 
Facebook, Google e Twitter começaram a 
exercer poder de censura prévia. Ora, a ação 
gera uma responsabilidade amazônica e in-
quietantes reflexões. Terão as empresas ver-
dadeira isenção para executar o filtro prévio 
das notícias? O histórico, com comprovado 
vazamento de informações pessoais a em-
presas – sedentas por tais dados para traçar 
o perfil do consumidor –, poderá interferir no 
exercício dessa nova prerrogativa/dever?

Não há nenhuma dúvida de que as empresas que 
exercem o monopólio do controle de quase toda conver-
sa on-line – ao menos ocidental – são, hoje, o maior poder 
instituído do mundo. Sim, maior do que os americanos, 
chineses ou as forças invisíveis do mercado! A aquisição 

As Fake News, o Poder dos Gigantes do Vale do Silício e o Direito

do Instagram e do WhatsApp pelo Facebook e do YouTu-
be, pelo Google, fortaleceu esse monopólio.

O Direito, especialmente na Europa, tem reagido ao 
vazamento de dados relativos às vidas pessoais de milha-
res de pessoas que Zuckerberg confessou ter autorizado.

Recente lei aprovada pela comunidade europeia – Di-
gital Single Market – prevê que plataformas 
não poderão fazer uso, sem consentimento, 
de trabalhos que têm sua propriedade intelec-
tual protegida. Isso quer dizer, por exemplo, 
que Google e Facebook terão duas opções: 
ou pagarão pelo uso e exibição de trechos de 
reportagens em suas plataformas ou passarão 
a mostrar somente aquelas que têm a autori-
zação por seu criador.

Nietzsche dizia que o mundo se divide 
entre as pessoas que seguem o seu desejo e 
as que seguem o desejo dos outros. As pri-
meiras são fortes e as segundas são fracas. As 
redes sociais minam o pensar reflexivo e apa-
gam personalidades autênticas como num 
jogo de boliche com intermináveis strikes. E, 
ao mesmo tempo que reduzem o exercício 
da opinião independente, pois geram uma 
repetição da “vontade da manada”, vomita-
da diuturna e freneticamente nos grupos de 
WhatsApp, também vociferam aos que não 
atendem o perfil da maioria, aprofundando 

a crise psicanalítica que já vitima de forma acachapante 
a humanidade, multiplicada no período de clausura do 
Coronavírus. Mas, como disse Fernando Pessoa, “Sou o 
intervalo entre o meu desejo e aquilo que os desejos dos 
outros fizeram de mim”.

Não há dúvidas 
de que as 

empresas que 
exercem o 

monopólio de 
quase toda 

conversa on-
line (Facebook, 
Twitter etc) são 
hoje o maior 

poder constituído 
do mundo.

O Grupo Imec, presente em 
Bento Gonçalves com uma unida-
de do Desco Super&Atacado, está 
doando 3 mil cestas básicas para 
entidades socioassistenciais nos 
municípios em que atua. A decisão 
tem como propósito auxiliar as fa-
mílias que estão passando por di-
ficuldades, em razão da pandemia 
da COVID-19, bem como reforçar o 
compromisso social com as cida-
des em que o grupo está presente. 
Atr avés dessa doação e somada 
a inúmeras iniciativas já realiza-
das desde o início da pandemia, o 
grupo alcançou o montante de R$ 
220 mil em produtos destinados a 
entidades assistenciais.  Em Bento, 
será beneficiado o projeto Coração 
Solidário.

O alcance dessa iniciativa foi 
viabilizado através das secretarias 
de assistência social dos municí-
pios onde a rede atua e busca aten-
der uma crescente demanda por 
cestas básicas das famílias cadas-
tradas nos projetos sociais em si-
tuação de grande vulnerabilidade.

“Somos muito gratos a todos 
que se envolveram nesta ação. 

Grupo Imec doa 3 mil cestas 
básicas para a comunidade

Faz parte do nosso compromisso 
com as localidades onde estamos 
inseridos, contribuir para a mini-
mização dos impactos desta tão 
dura realidade que estamos vi-
vendo neste momento”, ressalta o 
Diretor-Presidente do Grupo Imec, 
Leonardo Taufer.

Além desta iniciativa, o Grupo 
Imec, em parceria com um con-
junto de fornecedores, constituiu 
um comitê solidário com o obje-
tivo de identificar necessidades 
e oferecer alimentos, produtos 
para proteção pessoal, higiene e 
limpeza a hospitais e inúmeras en-
tidades assistenciais necessitadas. 
Através deste foram destinados 
suprimentos para os municípios 
de Bento Gonçalves, Cachoeira 
do Sul, Candelária, Charqueadas, 
Dois Irmãos, Encantado, Estrela, 
Farroupilha, Lajeado, Montenegro, 
Pantano Grande, Rio Pardo, Santa 
Cruz do Sul, Taquara, Vacaria, e Ve-
nâncio Aires. Outras instituições 
e suas respectivas necessidades 
estão sendo levantadas para uma 
segunda leva de doações que será 
realizada nas próximas semanas. 
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Sete Erros | Respostas na página 4 Charge

Cruzadas | As respostas estão publicadas na página 4

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 9

IGJ
GENITORA
RORIGEM

PESIMOLA
AJUDAEA

APEALTA
DELINEAR

PORTOTM
BIAURCA
OOPROZ

TENRASNOE
FFVAIN

DISTANCIA
MUAROIR

Mãe

Letra que o
Cebolinha
troca pelo
"L" (HQ)

São
cuidados

pelo 
podólogo

Estocar 
(alimentos)

Desenhar
o contorno
dos olhos 

Forma do
barbeador

descar-
tável

A décima 
consoante 
do alfabeto

Bairro
do Pão de

Açúcar
(RJ)

Marca
do Zorro

(HQ)

Espaço
entre duas
coisas ou
pessoas

Animal
da raça 
do burro
(Zool.)

Ouvir, 
em es-
panhol

Laço da gravata

Famosa 
construção religiosa

de Salvador (BA) 

Linguagem
popular

(?) Maia,
cantor Narra Gosta

muito de

Diversão como 
o videogame 

Auxílio; 
socorro

Apartamen-
to (pop.)

Abrigo de
barcos

Apelido de
Beatriz

Hiato de 
"cooperar"

Macias
(carnes)

Ponto de
partida
Mais

elevado
Cirtcuito da
F1 (Itália)

Asa-(?), tipo
de biquíni

A favor de;
em prol de

Úlcera
bucal

"Física",
em CPF

Sílaba de
"super"

Deixa o
local

Ao (?) livre:
a céu aberto

Construtor da
Arca (Bíb.)
Carro de
lotações

2, em
algarismos
romanos

A tempera-
tura no verão

Vogais
de "rio"

Emanuelle
Araújo,

atriz

3/oír. 4/muar — urca. 5/ímola — porto. 6/tenras.

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

Receita  
SERRANOSSA Gourmet

Bolo de Laranja

Ingredientes:

Massa
1 laranja para suco
3 ovos
2 colheres (sobremesa) de óleo
16 colheres (sopa) de açúcar 
refinado
23 colheres (sopa) de farinha de 
trigo
½ colher (sopa) de fermento 
químico

Calda
150ml de suco de laranja
3 colheres (sopa) de açúcar

Modo de preparo:
Higienize a laranja. Corte ao 
meio, sem retirar a casca, e retire 

Felipe Sandrin

“Minha mãe não me entende”, 
murmurou o garotinho de 20 anos. 
Como assim? Quer dizer que essa 
mulher a qual largou sonhos para 
criar você, essa mulher que abdicou 
de parte da vida para lhe entregar 
amor e conhecimento, essa mulher 
que faria tudo de novo por você... ela 
agora precisa “entendê-lo”. Preste 
atenção em uma coisa: é você quem 
precisa entender sua mãe. É você 
que no auge de toda condição para 
o conhecimento deve usar desse 
privilégio para entender a mulher 
que lhe forneceu tamanha sorte.

Em épocas nas quais homens 
e mulheres se portam como 
garotinhos mimados e cheios de 
traumas fica fácil notarmos que 
a ingratidão é muito mais nociva 
do que qualquer desculpa para a 
carência. Ah é, não ganhou colinho 
da mamãe? Por 
isso virou esse 
serzinho amargo e 
fofoqueiro? Quer 
dizer então que foi a 
falta de carinho que 
lhe tornou esse ser 
mesquinho e cheio 
de complexos?

Preste atenção: 
pare de implorar 
por atenção, pare de 
querer mostrar o quanto você chegou 
longe sem receber quase nada. Olhe 
para sua mãe e a entenda você, 
entenda que, sim, há uma limitação 
nela para barganhar com esse mundo 
de conexões, compartilhamentos 
e curtidas; há uma dificuldade 
para distinguir vídeos falsos e 
verdadeiros, há inclusive uma 
dificuldade para entender que 
figurinhas de “bom dia” no Whats são 
um saco. Mas essa mulher que o criou 
e preparou para o mundo, não é ela 
quem precisa entendê-lo: é você que 
precisa fazê-lo.

A mãe vai além de dar a vida, ela 
dá o símbolo: só há um filho porque 

Sua mãe não precisa entendê-lo

há essa mãe. Sem ela somos mais do 
que órfãos, deixamos de ser filhos. 
Olhe para sua mãe com olhar de 
filho, sem pena, pois ela certamente 
é muito mais forte do que você. 
Contemple-a em admiração, e pode 
ser uma admiração silenciosa, 
mães são seres tão divinamente 
escolhidos que podem sentir a 
admiração e carinho sem que estes 
precisem sequer de palavras que os 
anunciem.

Ame-a, em silêncio que seja. 
Agradeça-a, apenas com gestos se 
preferir. Mas não se negue a verdade 
de que a vida em sua ordem natural 
é vastamente implacável e de que o 
frasquinho de perfume esvazia um 
pouco a cada ano.

Ali está ela, a única que lhe 
concede a propriedade de ser filho. 
O símbolo máximo da abdicação 

s i l e n c i o s a . 
Toda sua pele é 
músculos, carne 
e coração. Todo 
olhar inocente e 
toda sabedoria 
para perceber a 
maldade. Sim, sua 
mãe é a dualidade 
máxima do ser.

Ela não 
precisa entendê-

lo, ela o fez... e se há algo que ela 
conhece profundamente é esse seu 
“Eu” que talvez nem você perceba. 
Agora, faça um favor por si, antes 
que o tempo passe tão rápido que 
você não possa perceber: entenda-a 
como ela o entende. Entregue a ela 
um pouco daquilo que ela tanto 
entregou e você nem lembra.

Sim, é sua mãe. Só há um você 
porque há Ela. E essa mulher não 
precisa tentar entendê-lo, quem 
precisa disso é você. Comece 
entendendo o seguinte: quem lhe 
deu amor quando você nem sabia 
existir é quem merece desfrutar da 
sua melhor versão.

É você quem 
precisa entender 

sua mãe.
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as sementes. Liquidifique a 
laranja (com a casca), os ovos, o 
óleo e o açúcar. Em uma tigela, 
misture a farinha e o fermento 
peneirados e acrescente a 
mistura do liquidificador. Mexa 
até ficar uniforme. Asse em 
forno pré-aquecido a 180ºC por 
aproximadamente 30 minutos. 
Enquanto isso, faça a calda: leve o 
suco e o açúcar ao fogão e deixe 
ferver por cerca de 5 minutos ou 
até obter a consistência desejada. 
Despeje a calda enquanto o bolo 
ainda estiver quente. 

Áries – 21/03 a 20/04 | A lua vai incentivar seu crescimento em todos os aspectos. Ins-
pire-se em pessoas que já chegaram lá e aprenda tudo que puder com a experiência 
e as dicas delas. Amigos mais velhos podem dar bons conselhos: ouça com atenção. 

Touro – 21/04 a 20/05 | Você vai se sentir mais confiante para definir o que quer para 
esse momento da sua vida e isso inclui seu futuro profissional. Os astros indicam mu-
danças para a sua carreira ou para os seus projetos. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06 | Incentive a cooperação no trabalho e una-se aos colegas para 
cumprir as metas em comum. Momento indicado para se associar com quem tem in-
teresses parecidos e se espelhar em gente que acumula conhecimento e experiência.

Câncer – 21/06 a 21/07 | Este é o momento ideal para você se cuidar e reforçar a sua 
vitalidade. A Lua indica boa recuperação, sucesso em um novo tratamento ou em uma 
mudança de hábitos. No lado profissional, ótimo astral para começar uma atividade.

Leão – 22/07 a 22/08 | No trabalho, você pode mostrar a criatividade poderosa do seu 
signo e terá ideias originais. Saberá impressionar e agradar as pessoas com seu carisma 
e liderança. Há chance de dar início em parcerias bem vantajosas. 

Virgem – 23/08 a 22/09 | Você vai voltar seu foco para os interesses domésticos: lar e 
trabalho devem dividir sua atenção ao longo do dia. Bom dia para somar forças com 
pessoas próximas e contar com ajuda de quem estima. 

Libra – 23/09 a 22/10 | Seus talentos virão à tona e seu poder de persuasão estará tinin-
do. Os astros vão deixar seu jeito ainda mais encantador e você pode conseguir o que 
quiser se souber explorar sua simpatia e boa lábia.

Escorpião – 23/10 a 21/11 | Esta sexta-feira será positiva para as suas finanças e há pos-
sibilidade de resolver assuntos importantes hoje. Além disso, poderá aumentar seus 
ganhos com algo feito por você ou então ao negociar um bem de família. 

Sagitário – 22/11 a 21/12 | A Lua vai realçar seu lado sensível, dedicado e afetuoso, além 
de fortalecer o seu sexto sentido. Você vai mostrar uma postura mais séria e centrada 
no trabalho e você pode querer refletir melhor antes de dar uma ideia ou opinião. 

Capricórnio – 22/12 a 20/01 | A Lua ingressa em seu inferno astral, o que pode trazer 
incertezas e deixar seu comportamento mais contido do que o normal. Vai ser bom 
mesmo, já que nem todos podem merecer a sua confiança, sobretudo no trabalho. 

Aquário – 21/01 a 19/02 | As amizades estarão no centro das suas atenções hoje, espe-
cialmente aquelas mais antigas. Seu lado espontâneo, otimista e extrovertido facilitará 
seus contatos sociais. 

Peixes – 20/02 a 20/03 | O momento é ideal para voltar suas forças e energias para as 
demandas profissionais: hora de se dedicar mais às metas na carreira, batalhando com 
confiança para conquistar seus objetivos, mesmo sem muita interferência  de terceiros.
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Atendimento agendado na biblioteca

UCSTec: graduação 
de curta duração

UCS e HG coordenam grupo de 
voluntários no desenvolvimento 

de ventilador pulmonar

Gestão de mídias digitais e 
estratégias de e-commerce

Graduação a distância na UCS

Segunda licenciatura com aulas a distância

Palestra síncrona sobre o Impacto 
da COVID-19 nas empresas

Especialize-se: pós em Terapia 
Cognitivo-Comportamental

Formação técnica 
em Enfermagem

Ensino Superior: estude na 
UCS e concorra a bolsas 
de estudo de até 50%

Neste período de isolamento social, devido à pandemia 
do novo coronavírus, conforme legislação em vigor, as Biblio-
tecas da UCS atuam somente com a oferta de serviço de take 
away para empréstimo e devolução de livros, sob agenda-
mento. O atendimento ocorre em regime de plantão e com as 
medidas de segurança e higiene recomendadas.

Na UCS Bento, o contato para agendar o serviço ocorre 
de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30, através do te-
lefone (54) 3449 5204 ou pelo e-mail bice@ucs.br.

Na UCS Bento, você pode cursar as graduações tecnológicas 
em Gestão Comercial e em Processos Gerenciais. As formações 
de curta duração do Programa UCSTec são ministradas por 
docentes com ampla experiência de mercado, oferecem certi-
ficações intermediárias, impulsionando o ingresso no ambiente 
profissional, permitem aproveitar experiência profissional ou 
formação técnica na área para reduzir a duração do curso e, ain-
da, a flexibilização do tempo de pagamento. Acesse ucstec.com.
br para saber mais.

Com a orientação da UCS e do Hospital Geral, um grupo de empresá-
rios e engenheiros voluntários desenvolveu o ventilador pulmonar mecâ-
nico FRANK 5010, destinado ao atendimento emergencial de pacientes da 
Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus. 

Projetado para uso médico intra e extra-hospitalar sob condições de 
calamidade de saúde, o equipamento encontra-se em processo de homo-
logação junto aos órgãos governamentais pertinentes. 

É possível contribuir com a iniciativa por meio de doações. Acesse 
frank5010.com.br e confira. 

A UCS recebe inscrições para 
o curso de extensão em Gestão de 
Mídias Digitais e Estratégias de E-
-Commerce realizado a distância, 
de 19 a 28 de maio. As aulas serão 
síncronas, todas as terças e quin-
tas-feiras, das 19h30 às 22h30. A 
proposta é oferecer conhecimen-
tos para possibilitar a expansão 
das vendas a partir da excelência 
no atendimento virtual. Serão con-
templados marketing digital, ges-
tão de redes sociais e e-commerce 
– do básico ao avançado. 

Já pensou em ingressar no Ensino Superior a distância? Confira a 
lista de cursos de graduação da Universidade de Caxias do Sul na mo-
dalidade e inscreva-se no processo seletivo contínuo em ead.ucs.br.

A proposta de ensino ultrapassa o universo digital: encontros 
qualificam a aprendizagem e o acesso a toda a universidade é possi-
bilitado, com sua estrutura de laboratórios, bibliotecas, entre outros 
ambientes de ensino, pesquisa e extensão. 

Também são destaques a flexibilidade, as mensalidades acessí-
veis e o diploma idêntico ao da modalidade presencial, reconhecido 
pelo MEC e com a marca da instituição.

Licenciados na universidade ou em 
outras instituições de Ensino Superior 
credenciadas pelo MEC podem conquis-
tar um novo diploma no tempo mínimo de 
dois semestres a partir do Programa de 
Segunda Licenciatura a distância da UCS.

Inscreva-se até 15 de maio em ucs.
br, na aba ‘Estude na UCS’. Confira os 
cursos que integram o Programa: Ci-
ências Biológicas, Filosofia, Física, Geo-
grafia, História, Letras Espanhol, Letras 
Inglês, Letras Português, Matemática, 
Pedagogia, Química e Sociologia.

Ofertada gratuitamente para 
os alunos da UCS Bento, no dia 30 
de abril, aula on-line abordou os 

Ofertada pela UCS Bento, a especialização em Terapia 
Cognitivo-Comportamental: da Primeira à Terceira Gera-
ção está prevista para o mês de agosto. A formação tem por 
objetivo contribuir com a realização de avaliação, planeja-
mento e implementação de plano preventivo e terapêutico 
no contexto de clínica ampliada e saúde, no qual podem 
atuar profissionais da Psicologia e da Medicina. Inscreva-
-se no site ucs.br, na aba de Especializações e MBAs.

Torne-se um profissional da Enferma-
gem, conquistando aprendizados técnicos a 
partir da formação oferecida pela UCS Bento. 
As vagas são limitadas, e as inscrições e infor-
mações podem ser obtidas a partir do e-mail 
rcbalest@ucs.br, e do canal de WhatsApp da 
UCS Bento (54) 9923 0601.

Torne-se aluno de graduação da UCS a partir do pro-
cesso seletivo contínuo. Neste mês de maio, a prova de 
redação on-line também será aplicada no dia 22. Ainda é 
possível ingressar pelo aproveitamento da nota de reda-
ção no Enem ou em Vestibulares anteriores da Universi-
dade de Caxias do Sul. 

Estude na universidade e concorra a bolsas de estudo 
de até 50%. Saiba mais e faça sua inscrição no processo 
seletivo no site ucs.br/estudenaucs.

impactos da Covid-19 na gestão 
das empresas. As temáticas con-
templaram indicadores de mer-

cado e pontos de impacto no dia 
a dia das organizações, como di-
ficuldade na tomada de recursos 
junto aos bancos, spread bancá-
rio, inadimplência da carteira de 
clientes, liquidez de caixa e o re-
flexo da desaceleração no balanço.

Os conteúdos foram minis-
trados pelo profissional de ges-
tão de mercado e finanças Daltro 
Anor Galli, com mais de 20 anos 
de experiência no setor bancário 
e atualmente responsável pela 
Plataforma do Núcleo de Em-
presas do Banco Santander, na 
Regional da Serra Gaúcha.  

Também no âmbito da extensão EaD, 
são ofertados os cursos:

- Direito Tributário Internacional – no dia 9 de maio;
- Termos Internacionais de Comércio – Incoterms 2020 

– no dia 16 de maio;
- Aprendizagem Ativa na Prática de Estratégias para o 

Ensino por Competências – no dia 19 de maio;
- Desenvolvimento de Lideranças para o Setor Industrial 

– nos dias 20 e 27 de maio;
- Exportação e Importação – de 23 a 30 de maio.

 >> Confira outras formações 
agendadas e faça sua 

inscrição em 
ucs.br, na aba “Extensão” <<
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A falta de bom senso tem sido um pedido 
(ignorado por muitos) desde o início da 

pandemia, lamentavelmente.

Quer dizer então que foi a falta de 
carinho que tornou você esse ser 

mesquinho e cheio de complexos?

Felipe Sandrin
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09/05

Dia de sol com aumento 
de nuvens a partir da 

tarde. Não chove.

Previsão do tempo
08/05

Dia de sol, com geada ao 
amanhecer. As nuvens 

aumentam à tarde.

4º
20º

5º
22º

10/05

Dia de sol com aumento 
de nuvens a partir da 

tarde. Não chove.

7º
24º

Pesquisa aponta que mais de 50% dos consumidores 
pretendem gastar menos com o presente de Dia das Mães

Desde o início da pandemia 
do novo Coronavírus, os setores 
de indústria, turismo, comércio 
e serviços têm sentido fortes 
impactos financeiros. No caso do 
comércio, nem mesmo as datas 
comemorativas têm se mostrado 
suficientes para levantar as ex-
pectativas de venda. De acordo 
com uma pesquisa divulgada na 
segunda-feira, 04/05, pela Feco-
mércio-RS, 53,4% dos 633 gaú-
chos entrevistados pretendem 
gastar menos ou muito menos 
com o presente de Dia das Mães 
– celebrado neste domingo, 
10/05. A pesquisa envolveu mo-
radores das principais cidades 
de cada macrorregião do Estado: 
Santa Maria, Porto Alegre, Caxias 
do Sul, Ijuí e Pelotas. O objetivo 
era caracterizar o perfil de con-
sumo em um momento em que 
consumidores estão adaptando 
seus hábitos por causa das me-
didas de combate da COVID-19. 

A baixa nos valores investi-
dos no presente de Dia das Mães 
pode ser justificada principal-

mente pela redução no salário 
dos gaúchos. Conforme a pesqui-
sa, 60,3% dos entrevistados afir-
mou ter tido redução de renda 
em função da pandemia – para 
39,2% a renda foi muito redu-
zida, e para 21,0% a redução 
foi pequena. Com isso, o valor 
médio do ticket investido para a 
compra do presente deverá ser 
de R$ 135,08. 

O local de compra também 
foi afetado pelo cenário do Co-
ronavírus. O levantamento iden-
tificou que 46,8% dos entrevis-
tados que pretendem comprar 
presentes irão optar por comér-
cios diferentes. Lojas de bairro e 
internet ganharam importância, 
correspondendo a 20% e 17,7% 
das respostas, respectivamen-
te. As lojas dos centros foram a 
opção mais citada por 32,5% dos 
entrevistados que irão comprar 
presentes, enquanto shoppings 
registraram 12,5% das respos-
tas. O índice de pessoas que não 
sabem ou não decidiram ficou 
em 13,2%.

“Além dos dados da pesquisa 
nos mostrarem, em parte, o re-
flexo do difícil momento em que 
vivemos, também indicam que, 
mesmo nesse cenário, muitas fa-
mílias gaúchas se preparam para 
o Dia das Mães, uma das datas 
mais importantes para o varejo. 
No cenário que vivemos, já sabí-
amos que esse ano seria muito 
diferente, com as vendas preju-

dicadas. Porém, é uma oportu-
nidade que os lojistas não po-
dem perder. Entender o que os 
consumidores estão buscando é 
fundamental para direcionar os 
esforços de vendas por aqueles 
que estão em operação e têm a 
oportunidade de aproveitar a 
data para ter alguma receita”, 
comentou o presidente da Feco-
mércio-RS, Luiz Carlos Bohn.

Entre os entrevistados que 
disseram que não comprariam 
presentes, 23,8% referiram mo-
tivos relacionados ao Coronaví-
rus – 13,7% por estar economi-
zando e 10,1% por não estarem 
saindo de casa. Além disso, 
13,3% afirmaram estar desem-
pregados ou sem dinheiro.  

SITUAÇÃO EM BENTO
Em Bento Gonçalves e re-

gião, entidades ligadas ao co-
mércio estão se baseando nos 
resultados da pesquisa da Feco-
mércio-RS para estimar as ven-
das para a data. “A gente sabe que 
a queda nas vendas será inevitá-

As datas 
comemorativas 
não poderão 

ser parâmetros 
a partir de 

agora. É um 
ano atípico.

vel, porque elas já estão acon-
tecendo naturalmente, mesmo 
sem data comemorativa. O re-
sultado da pesquisa nos mostra 
que estamos vivendo uma nova 
realidade. As datas comemorati-
vas não poderão ser parâmetros 
a partir de agora. Esse ano será 

atípico e basicamente seguire-
mos aquele raciocínio de riscar 
ele das estatísticas. Porque devi-
do a tudo que está acontecendo, 
não temos como comparar com 
outros anos”, analisa o presiden-
te do Sindilojas Regional Bento, 
Daniel Amadio. 
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