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63% dos 
pacientes 
recuperados

Casos confirmados  
da COVID-19 
chegam a 421 em 
Bento Gonçalves

Brigada Militar de Bento recebe duas 
novas viaturas para a Força Tática

Hospital Tacchini 
busca habilitação 
para 5 novos leitos 
de UTI pelo SUS

Acessos ao Santuário 
de Caravaggio serão 
bloqueados a partir 
deste sábado

Novo Coronavírus

Apesar de a COVID-19 ainda 
não ter cura, estatísticas locais 
mostram que 262 pacientes de 
Bento Gonçalves que tiveram o 
diagnóstico da doença confirmado 
já estão recuperados, o que 
equivale a 63% do total. Aumento 
tanto no número de casos quanto 
no de curados se deve à ampla 
aplicação de testes rápidos – já 
foram mais de 1.000 testagens 
realizadas. Página 2

Reforço na segurança

O 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas 
(3º BPAT) recebeu duas novas viaturas do governo 
do Estado nesta semana. As caminhonetes Mitsubishi 
L200 Triton serão utilizadas pela Força Tática – 
antigo Pelotão de Operações Especiais (POE) – a 
fim de dar suporte ao policiamento ostensivo diário. 
De acordo com o comandante do 3º BPAT, tenente-
coronel Paulo Cesar de Carvalho, uma das viaturas 
será exclusiva para Bento Gonçalves, enquanto 
a segunda também auxiliará no policiamento de 
cidades na região de Nova Prata e Nova Bassano. 

Neste ano, em função da pandemia, a 141ª 
Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio não 
ocorrerá como de costume. Na próxima terça-feira, 
26/05, a programação será de forma on-line, com 
missas e celebrações sem a presença de público. 
Órgãos de segurança farão barreiras para impedir 
a aproximação de fiéis vindos de várias cidades da 
região. Orientação é que pessoas não se desloquem, 
já que o santuário estará fechado e somente 
terão acesso moradores do local, previamente 
cadastrados pela prefeitura de Farroupilha.
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Aumento elevado no número de curados em 
Bento está ligado à aplicação de testes rápidos

Eduarda Eitelven Bucco

A quantidade de casos confir-
mados do novo Coronavírus em 
Bento Gonçalves tem aumentado 
dia a dia – até o fechamento desta 
edição, eram 421. A boa notícia é 
que as estatísticas de pacientes 
recuperados também têm cresci-
do (63% até quinta-feira, 21/05). 
Entretanto, essa melhora nos nú-
meros gerou questionamentos da 
comunidade. 

 “Fico feliz que as pessoas es-
tão se curando, mas pelo que sei, 
a pessoa só é considerada curada 
após 14 dias de isolamento e se 
formos olhar o número de conta-
minados que tínhamos há 15 dias 
e o número de curados divulgado 
hoje [18/05], veremos que os nú-
meros não fecham. Acho que es-
tão dizendo que as pessoas estão 
curadas e liberando as mesmas 
do isolamento antes de com-
pletar os 14 dias de isolamento, 
o que é perigoso pois pode ter 
pessoas que ainda estão com o ví-
rus ativo circulando pela cidade. 
Fora os que estão com ele e não 
sabem”. Esse foi o comentário de 
uma das leitoras do SERRANOS-
SA em uma publicação sobre o 
salto no número de curados da 
COVID-19, divulgada na segunda-
-feira, 18/05 – isso ocorreu em 
função de que, além de 24 novos 
casos em 24h, houve inclusão no 
boletim epidemiológico de 52 co-
laboradores de um frigorífico de 
Garibaldi que testaram positivo 
para a doença. A dúvida também 
é compartilhada por outros mo-

radores, que ainda questionam 
quais foram os métodos utiliza-
dos no município para garantir 
um tratamento eficaz. 

Além do tratamento nas uni-
dades de saúde, a explicação para 
esse aumento de curados também 
está ligada à aplicação de testes 
rápidos, que começou de forma 
mais intensa nas últimas semanas.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Saúde, Diogo 
Siqueira, para que uma pessoa 
possa ser testada por essa meto-
dologia, é preciso que ela esteja 
há pelo menos 7 dias desde a 
aparição do primeiro sintoma – e 
há 3 dias assintomática [sem sin-
tomas]. Isso porque os testes rá-
pidos são capazes de detectar os 
anticorpos, e não propriamente 
o Coronavírus. “Se no teste apa-
recer o anticorpo IgM, significa 
que a pessoa está na parte final 
da doença, que ela já está come-
çando a desenvolver o anticorpo. 
Então ela vai entrar para a esta-
tística de infectados ativos por 
cerca de 7 dias ainda, até termos 
certeza que ela está curada, que 
não poderá transmitir a doença. 
Se aparecer o anticorpo IgG, sig-
nifica que ela está, no mínimo, no 
décimo dia em diante”, explica. 
Dessa forma, os pacientes que 
tiverem resultado positivo pelos 
testes rápidos serão, primeira-
mente, enquadrados como con-
taminados. Entretanto, passarão 
a ser considerados curados em 
um tempo mais curto que 14 dias 
– tempo médio de incubação do 
vírus. “Após o 7º dia do primeiro 

sintoma e o 3º assintomático, a 
gente agenda esse paciente, ge-
ralmente, em alguma unidade de 
saúde ou no próprio laboratório 
ao lado da UPA, para fazer o teste 
rápido”, explica o secretário. 

No caso dos pacientes consi-
derados graves, o método de tes-
tagem utilizado é o PCR, capaz 
de identificar a doença enquanto 
a pessoa está ainda apresentan-
do sintomas. “Essa é a vantagem 
do PCR, a velocidade. Pegamos o 
caso ativo mesmo. Já o teste rápi-
do é para ter certeza que esse pa-

A DIFERENÇA ENTRE OS TESTES:

Teste rápido: feito em pessoas que já não apresentam sintomas. Atesta se 
o paciente teve ou não a doença.
PCR: utilizado em casos considerados graves, detecta a presença do vírus 
enquanto a pessoa ainda estiver sintomática.

Testes recebidos em Bento:

Testes rápidos: 
260 adquiridos pelo governo do Estado para 
profissionais da saúde e segurança 
1.025 adquiridos com recursos do Poder Judiciário 
1.000 do governo do Estado que chegaram nesta semana

PCR: 300 comprados com o Hospital Tacchini
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ciente está imunizado”, explica. 
De acordo com o secretário, 

os testes rápidos são eficazes 
para frear a contaminação. “A 
partir deles a gente pode con-
trolar a família desse paciente 
que teve o teste rápido positivo. 
Verificar se a empresa que ele 
trabalha está contaminada e ter 
uma análise de todas as relações 
desse paciente”, esclarece. Até 
o fechamento desta edição, já 
haviam sido realizadas mais de 
1.000 testagens, entre PCRs e 
testes rápidos. 

Rápidas
A Universidade de Caxias do Sul deu início a um servi-

ço de coleta itinerante, para empresas, órgãos públicos, en-
tidades e demais organizações, de amostras para testes de 
diagnóstico da Covid-19. A ação ocorre a partir de um ônibus 
equipado e adaptado, cedido pela empresa Marcopolo. No 
veículo, são realizados coletas, armazenagem e transporte 
do material, que será examinado no Centro Clínico da UCS, 
no Campus-Sede, com a realização do RT-PCR, teste padrão-
-ouro para diagnóstico de Covid-19, ou dos testes sorológi-
cos IgG/IgM, para a detecção de anticorpos para o novo coro-
navírus. O atendimento se estende aos municípios da região 
de abrangência da UCS. Saiba mais sobre a contratação pelo 
telefone e WhatsApp (54) 99909 0018.

Nesta semana, o Hemocentro Regional de Caxias do Sul 
(Hemocs) inicia a coleta de plasma de pessoas recuperadas da 
COVID-19, a fim de aplicar, experimentalmente, em pacientes 
internados com a doença. De acordo com o enfermeiro respon-
sável pelo setor de coleta, Marcos Carvalho, até o momento o 
único hospital que receberá os plasmas será o Virvi Ramos (an-
tigo Hospital Fátima), de Caxias do Sul – por ser a única institui-
ção de saúde da região que tem realizado pesquisas voltadas 
a esse experimento. O voluntário que aceitar realizar a doação 
deve ser do sexo masculino, com idade entre 18 e 60 anos, deve 
estar há 28 dias sem sintomas da COVID-19 e ter tido compro-
vação da infecção através do teste PCR. A coleta será realizada 
em duas etapas: no primeiro dia, a pessoa passará por entrevis-
tas e exames, a fim de avaliar seu estado de saúde. Em outro dia, 
será realizada a coleta. Interessados podem entrar em contato 
com o Hemocentro pelo telefone (54) 3290 4543.
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Hospital São Pedro consegue 
habilitação para 10 leitos de UTI

Tacchini aguarda a 
habilitação de mais 5 leitos 
de UTI para atender pacientes 
de COVID-19 pelo SUS

O Hospital Beneficente São 
Pedro (HBSP) de Garibaldi, passa-
rá a contar com 10 leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI) 
a partir da próxima semana. A 
habilitação para a montagem da 
UTI foi publicada na terça-feira, 
19/05, no Diário Oficial da União. 

No início do mês, o espaço 
de 500m² que receberá a UTI foi 
oficialmente entregue, como ala 
de tratamento a pacientes acome-
tidos pela COVID-19. A Prefeitura 
de Garibaldi destinou R$ 1 milhão 
para o novo espaço. Desse total, 
R$ 500 mil foram repassados no 
fim de 2019, quando a ideia era 
construir uma nova maternidade, 
e mais R$ 500 mil para a adapta-
ção do espaço e aquisição de equi-
pamentos para a UTI. Em março, 
uma campanha engajou inúmeras 
pessoas para a aquisição de respi-
radores, cujas doações contabili-
zaram cerca de R$ 900 mil.

Segundo o diretor do corpo 
clínico do HBSP, Dr. Rodrigo Jaco-
bi, a UTI deve entrar em funcio-
namento na próxima semana, de 

Nesta semana, o Rio Grande 
do Sul passou a contar com mais 
270 leitos de unidade de trata-
mento intensivo (UTIs), adulto 
e pediátrico, para atendimento 
de pacientes da COVID-19. Ga-
ribaldi e Caxias do Sul foram 
contempladas com 10 leitos 
cada, os quais serão custeados 
pelo governo federal. A diária de 
cada leito é de R$ 1,6 mil. 

Em Bento Gonçalves, o Hos-
pital Tacchini também aguarda 
a habilitação de UTIs pelo Mi-

acordo com os moldes determina-
dos em vistoria feita no hospital. A 
entidade está definindo o espaço 
para onde serão transferidos os 
pacientes que atualmente estão 
em isolamento na área que recebe-
rá a UTI. “Garibaldi conta com toda 
a rede de atendimento para a Co-
vid-19, desde a primeira consulta, 
testes para a doença, a internação 
hospitalar e agora a UTI”, lembra a 
secretária municipal da Saúde, Si-
mone Agostini de Moraes.

“A UTI de campanha foi ha-
bilitada para 90 dias, que podem 
ser prorrogados, exclusivamente 
para a COVID-19. Mas nosso pró-
ximo desafio após a pandemia é 
aprovar o projeto para manter a 
UTI permanentemente em nosso 
hospital, para colocar Garibaldi 
em um novo patamar”, explica o 
diretor do HBSP, Jaime Kurmann.

A solicitação para a implanta-
ção da UTI no município ocorreu 
há cerca de duas semanas, quando 
a prefeitura encaminhou o pedido 
à Secretaria Estadual da Saúde e, 
então, ao Ministério da Saúde. 
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nistério da Saúde. O objetivo é 
que sejam habilitados mais 5 
leitos pelo SUS, subindo para 
um total de 18 UTIs. Se habilita-
dos, os 5 novos leitos serão des-
tinados, exclusivamente, para o 
atendimento de pacientes com a 
COVID-19.

Atualmente, o Tacchini con-
ta com 40 leitos de UTI (sendo 
10 provisórios para a pande-
mia). Desses, 13 são para aten-
dimento de pacientes pelo SUS 
e, o restante, para aqueles que 
possuem plano de saúde. Com a 
habilitação dos outros 5 leitos, a 
divisão passará a ser 18 para o 
SUS e 22 para o particular. 

Hoje, os 13 leitos de UTI 
voltados ao SUS atendem todas 
as enfermidades, e não apenas 
a COVID-19. Dessa forma, a es-
trutura tem se mostrado insufi-
ciente diante da demanda, o que 
tem levado a transferências de 
moradores de Bento Gonçalves 
para hospitais de outros muni-
cípios gaúchos, como Canoas, 
Santa Cruz do Sul e Caxias do 
Sul. Essas transferências ficam 
a cargo da Central de Leitos do 
Estado, que define qual hospi-
tal tem a melhor estrutura para 
atender cada paciente.

Assim que forem habilita-
dos, os 5 novos leitos pelo SUS 
terão validade de 90 dias. 

Se a solicitação 
for aprovada pelo 
Ministério da Saúde, 
o hospital passará 
de 13 para 18 
leitos de UTI pelo 
Sistema Único de 
Saúde, sendo os 
5 novos exclusivos 
para tratamento do 
novo Coronavírus. 
A habilitação terá 
validade de 90 dias.

Bento Gonçalves Garibaldi
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Garibaldi é o município gaúcho com 
mais casos por número de habitantes

ONGs da causa animal pedem 
auxílio para continuar atuando

Os reflexos da pandemia 
podem ser sentidos em setores 
diversos, inclusive em Organiza-
ções Não Governamentais (ONGs) 
– que têm registrado baixa nas 
doações. Em Bento Gonçalves, as 
ONGs da causa animal relatam 
estarem com redução média de 
50% em suas doações, tanto em 
dinheiro quanto em ração. “Com-
prei tudo do meu bolso esse mês 
para os gatos [resgatados]. Costu-
mávamos receber doações men-
sais de ração e dinheiro, através 
de boletos. Estamos recebendo al-
gumas doações de Garibaldi, onde 
temos animais em lar temporário, 
mas em Bento nada”, afirma uma 
das voluntárias da ONG Todos por 
um Focinho, Paula Trigo. 

Para a presidente da ONG 
Amigos Pet BG, Aline Cris Ambro-
si, além das pessoas estarem com 
dificuldades financeiras, a baixa 
nas doações nesse período de pan-
demia está ligada ao cancelamento 
dos eventos e ações de arrecada-
ção. “Com o pedágio solidário nós 
tirávamos uma média de R$ 800 
por mês e dividíamos com outra 
protetora individual, que também 
ficou prejudicada”, comenta. “Ain-
da reduziram em 50% as doações 
deixadas nas caixinhas em pontos 
específicos, porque não está mais 
tendo o giro de pessoas que tinha 
normalmente”, acrescenta.

Aliada à baixa nas doações, 
Aline ainda cita o aumento dos 
pedidos de ajuda, principalmen-
te de pessoas que afirmam não 
terem condições de arcar com a 
alimentação e custos veterinários 

de seus animais de estimação. 
“Há duas semanas retiramos uma 
cadela do bairro Municipal. Os 
donos ficaram desempregados 
e não tinham nem o que comer. 
Eles estavam comendo arroz e 
feijão há mais de dez dias. Então a 
gente retirou o animal e auxiliou 
a família com alimentos”, relata. 
Segundo Aline, há três semanas 
a ONG vinha encaminhando ra-
ções provenientes de doações a 
essas famílias em vulnerabilida-
de social. “Mas agora não temos 
mais. Fizemos uma campanha de 
doação de ração com vários pon-
tos de coleta e a gente arrecadou 
apenas uns 10kg”, lamenta. 

Na ONG Patas Focinhos, a re-
dução no recebimento de doações 
mensais está beirando os 30%, 
de acordo com a diretoria. “As 
doações de ração foram as que 
mais prejudicaram [a atuação da 
organização]. Com os estabeleci-
mentos restritos e a maioria da 
população em isolamento, essas 
doações decaíram”, afirma uma 
das voluntárias, Laisa Favero Fi-
lippi. Além disso, as adoções dos 
animais tiveram baixa significa-
tiva, já que os eventos de adoção 
também foram cancelados por 
tempo indeterminado. 

Atualmente, a ONG Todos por 
um Focinho está com 7 cachorros 
e 6 gatos; a Amigos Pet com 9 ca-
chorros e a Patas e Focinhos com 
22 cães e 36 gatos – sem sede 
própria, todos os animais são 
mantidos em lares temporários 
ou em hospedagens pagas, até 
encontrarem um lar.

SAIBA COMO AJUDAR

Todos por um Focinho:
Boletos mensais a partir de R$ 
20 (pedido direto na página da 
ONG no Facebook). Entrega de 
doações também pode ser acor-
dada diretamente com a ONG, 
pelo Facebook. Conta para de-
pósito: Sicredi (agência: 0167, 
conta corrente: 71483-3, CNPJ: 
24.169.085/0001-02)

Amigos Pet:
As doações podem ser feitas por 
boleto bancário (valor mínimo de 
R$ 20) na conta Nubank – Nu Pa-
gamentos S. A. (agência 001, C/C 
2530182-5, banco 260, em nome 
de Aline Cris Ambrosi). Também é 
possível deixar troco em caixinhas 
localizadas em diversos pontos 
comerciais de Bento Gonçalves.

Patas e Focinhos:
As doações podem ser feitas pela 
conta da ONG (Banco do Brasil: 
(Agência: 0181-3, conta corrente: 
74908-7, CNPJ: 18.483.041/0001-
41) ou através do app Angels 
(www.angelsdoacoes.com.br).
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Nos últimos dias, Garibaldi 
tem aparecido com frequência 
no cenário da pandemia do novo 
Coronavírus no Rio Grande do 
Sul. Na quarta-feira, 20/05, o mu-
nicípio subiu para a 5ª colocação 
no número de casos da COVID-19, 
ficando atrás apenas de Porto Ale-
gre, Passo Fundo, Lajeado e Bento 
Gonçalves. Quando considerada a 
incidência de casos por 100 mil 
habitantes, Garibaldi salta para a 
primeira colocação em todo o RS. 

Pelas estatísticas do Esta-
do, Garibaldi tinha 187 casos 
confirmados até o fechamento 
desta edição (21/05). Esse dado 
indica cerca de 564 pessoas com 
a COVID-19 a cada 100 mil ha-
bitantes. Os números da secre-
taria municipal de saúde, entre-
tanto, apontam que o município 
estava com 217 casos confirma-
dos (incluindo 4 óbitos) – ou 
seja, 620 confirmados a cada 
100 mil habitantes, ou 1 para 
cada 161 moradores. O cálculo é 
feito com base na estimativa do 
número de habitantes do IBGE 
de 2019, que registra 35.070 
moradores em Garibaldi.  

De acordo com a secretária 
de saúde, Simone Agostini de 
Moraes, o número de casos está 
ligado ao amplo sistema de tes-
tagem adotado no município. 
“Desde 05/05, o município está 
realizando a coleta de PCR em 
todos que consultam e fecham 
critérios para síndrome gripal, 
conforme protocolo criado pelo 

serviço de epidemiologia do mu-
nicípio. Ainda, adquirimos testes 
rápidos, que vêm sendo realiza-
dos em todos os pacientes que 
estiveram em isolamento domi-
ciliar antes dessa data, quando 
a coleta de PCR ainda não estava 
ocorrendo”, esclarece. 

A secretária complementa 
que o salto nos números tam-
bém se deve à testagem de em-
presas em seus funcionários, 
mesmo aqueles assintomáticos. 
“É importante lembrarmos que, 
apesar do número de confirma-
dos ser alto, ele acaba sendo 
em grande parte por diagnós-
ticos via teste rápido, ou seja, 
pacientes que já passaram pelo 
período de infecção e estão 
apenas com a chamada cicatriz 

COVID-19

sorológica, ou seja, não trans-
mitem mais o vírus”, afirma.  
Em relação ao número de cura-
dos, Garibaldi segue a tendên-
cia de Bento Gonçalves: até 
o fechamento desta edição, a 
cidade contava com 146 recu-
perados da COVID-19, o que 
representa 67% do total. 

O número de pacientes pre-
cisando de atendimento também 
é baixo em Garibaldi: são 8 pes-
soas internadas em isolamento e 
apenas 1 em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). A partir da sema-
na que vem, o município passará 
a contar com 10 leitos próprios 
de UTI no Hospital Beneficente 
São Pedro (HBSP). Até o momen-
to, Garibaldi conta com 10 leitos 
de isolamento e 10 respiradores.

BENTO TEM 153 CASOS ATIVOS DA DOENÇA

Bento Gonçalves chegou a 421 casos de COVID-19 (incluin-
do 6 óbitos) nesta quinta-feira, 21/05, após a confirmação 
de mais 25 pessoas infectadas. Apesar do alto número de 
confirmações, 262 pacientes já são considerados curados, o 
equivalente a 63% do total. Com isso, atualmente a cidade 
tem 153 casos ativos da doença, ou seja, pessoas que ainda 
podem estar transmitindo o vírus. 
O número de pacientes considerados graves também baixou, 
passando de 12 para 9 pessoas internadas na UTI do Hospital 
Tacchini. Outros 19 pacientes estão internados na ala de enfer-
magem e 125 estão sendo monitorados de casa.  
Em relação ao número de casos suspeitos, o município está 
com 6 pessoas internadas na UTI, 4 em isolamento hospitalar 
e 811 em isolamento domiciliar.  
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Quando a pandemia  
interfere em nossos planos 

A pandemia chegou sem 
avisar e virou de cabeça para 
baixo a vida de muita gente. 
Muitos ainda estão tentando 
aprender a lidar com tudo isso 
que aconteceu e continua acon-
tecendo. Inicialmente pensáva-
mos que tudo seria resolvido de 
forma breve e voltaríamos logo 
à “vida normal”.  Porém, já são 
mais de dois meses que esta-
mos imersos nessa crise. 

Para as pessoas que tinham 
importantes planos em 2020, já 
é hora de começar a repensá-los 
ou reorganizá-los. Essa situação 
de incerteza nos leva a crer que, 
de fato, muitos objetivos po-
derão não se concretizar neste 
momento, e, possivelmente, 
nem mesmo neste ano.

Na maioria dos casos, houve 
investimento de tempo, energia 
e até mesmo de dinheiro para 
a elaboração do seu plano, seja 
uma viagem de férias, a orga-
nização de uma festa especial, 
como um casamento ou uma 
festa de aniversário, a aquisição 
de um imóvel, a abertura de um 
novo negócio, entre tantas ou-
tras possibilidades. 

Com tudo isso acontecendo 
e a necessidade de cancelar ou 
prorrogar, não há como não sur-
gir um sentimento de tristeza, 
frustração, impotência e, às ve-
zes, até de raiva. Essas emoções 

são comuns nesses casos, já que 
surgem a partir de uma expec-
tativa que não se cumpriu, que 
não deu certo. Nessas situações 
é preciso exercitar a resiliência, 
ou seja, utilizar a capacidade 
humana de se adaptar a situ-
ações que, como essa, não são 
uma escolha.

Sabe-se que os planos e ob-

jetivos são motivadores, que tra-
zem sentido para os desafios da 
vida. Mas, neste momento, preci-
samos viver um dia de cada vez. 
Nenhum de nós tem garantias e 
respostas para quando tudo isso 
vai acabar. E não é que você não 
poderá realizar aquilo que dese-
jou, mas certamente não será no 
tempo em que você planejava.

Não há uma receita mágica 
ou algo que sirva para todos. 
Cada pessoa terá que identificar 
qual a melhor forma para supe-
rar os desafios pelo quais está 
passando, e criar possibilidades 
para reorganizar os planos que 
não conseguiu realizar em fun-
ção da pandemia. 

Tente ser otimista e per-
gunte-se: como essa pande-
mia pode me ajudar a pensar 
ou fazer diferente? Afinal, até 
mesmo situações ruins da vida, 
como o isolamento social e a 
pandemia, podem nos ensinar 
grandes lições. 

Rua Cândido Costa, 65, sala 1308 
Centro, Bento Gonçalves
(54) 99943 3336
renata_cimadon@yahoo.com.br

Renata Rigon Cimadon | Psicóloga – CRP 07/16650

Tente ser 
otimista e 

pergunte-se: 
como essa 

pandemia pode 
me ajudar a 

pensar ou fazer 
diferente?

Necessidade de adaptação
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Clarissa é empresária do ramo de cosméticos. Do alto 
de seu luxuoso apartamento, com uma vista espetacular do 
centro de Bento Gonçalves, ela tem enfrentado desafios pe-
culiares desde o início da pandemia. A rotina sempre agitada 
da família mudou radicalmente desde que os três filhos, de 
3, 8 e 12 anos, tiveram aulas e uma infinidade de atividades 
extracurriculares suspensas (inglês, judô, natação, robótica e 
aulas de violão estão entre elas). As crianças têm à disposi-
ção tudo que você possa imaginar em termos de tecnologia 
e conforto, mesmo assim, nada parece ser suficiente para 
preencher o vazio existencial que ficou evidenciado após 
as recomendações de distanciamento social. A convivência 
com os filhos e com o marido, antes restrita a no máximo 
um ou dois dias por semana, revelou um abismo que separa 
a família emocionalmente: Clarissa se deu 
conta de que mal conhece os próprios 
filhos, já que praticamente desde o nas-
cimento deles teve um pequeno exército 
de pessoas ao seu dispor para ajudá-la na 
função de criar o trio, e tem discutido com 
o marido, desacostumado a ficar em casa.

No bairro Santa Marta, Cláudio vive 
uma rotina de pandemia bem diferente. 
Ele, que sempre se orgulhou por ter co-
meçado a trabalhar ainda criança, está 
desempregado pela primeira vez na vida, 
depois que as empresas para as quais 
prestava serviço de transporte de funcionários resolveram 
paralisar as atividades. Depois de algumas semanas, várias 
reabriram, mas em condições bem diferentes do habitual: 
com muitos colaboradores em home office, as empresas 
optaram por não mais terceirizar o transporte. Com um apar-
tamento financiado por longos 30 anos, ele até tentou ven-
der o carro da família para ter um fôlego por alguns meses 
nas finanças, mas nem aceitando um valor muito abaixo do 
mercado conseguiu fazer negócio. Na revenda, o proprietá-
rio informou que não está comprando novos carros porque 
a procura simplesmente não existe mais. Cláudio sente na 
pele os efeitos da pandemia, mas não acredita muito nesse 
tal de Coronavírus. Tanto que dia desses virou alvo de fofocas 
da vizinhança porque insiste em sair de casa mesmo sem ter 
necessidade e, de quebra, não utiliza máscara.

Maria da Glória bem que tentou, mas até agora não 
conseguiu o Auxílio Emergencial divulgado pelo governo 

Mundos diferentes
federal. Aos 27 anos, trabalhando como doméstica, ela tem 
contado as moedas – literalmente – para sobreviver junto 
com o filho, de 2. O marido morreu no ano passado, vítima 
de uma embolia pulmonar. Mariazinha, como é conhecida, 
sobrevive com uma cesta básica entregue mensalmente pela 
prefeitura. Ela bem que tentou aumentar a carga horária, 
mas muitas das famílias para as quais ela trabalhava também 
enfrentam problemas financeiros e optaram por suspender 
a faxina até a situação se estabilizar. Ironia do destino, Ma-
riazinha estava economizando dinheiro para comprar um 
carro no final do ano, que permitiria que ela aceitasse mais 
trabalhos já que não dependeria de ônibus. Agora, ela não 
apenas gastou o pouco que tinha guardado como reduziu 
drasticamente as expectativas: saúde, leite e biscoitos para 

alimentar o filho são o suficiente na nova 
realidade dela.

A pandemia tem afetado a saúde 
emocional de Lauro em cheio. Ele, que so-
freu a vida toda com depressão e ansieda-
de, tem precisado lidar com as incertezas 
causadas pela mudança radical na rotina 
desde que a empresa em que trabalha, 
como vendedor, decidiu suspender seu 
contrato temporariamente. Desde então 
– e lá se vão quatro longas semanas – ele 
só sai de casa para ir ao supermercado. A 
situação ainda é contornável, financeira-

mente falando, mas o futuro incerto em relação ao emprego 
tem piorado os sintomas da depressão e, para piorar, impac-
tado também no relacionamento. Lauro e a companheira, 
juntos há mais de 20 anos, têm discutido diariamente e a ten-
são parece aumentar a cada dia. Por sorte, ela trabalha como 
técnica em enfermagem e tem sido requisitada a cumprir 
jornadas de trabalho maiores desde que a pandemia come-
çou. Não fosse isso, eles já teriam se separado e hoje estariam 
compartilhando a guarda dos filhos gêmeos, de 9 anos. 

Não importa a idade, a classe social ou as crenças: os 
reflexos da disseminação da COVID-19 impactam a todos. 
Quando isso vai passar? Não sabemos, apesar da torcida para 
que seja em breve. Cabe a cada um encontrar soluções para 
suas próprias dificuldades, lembrando sempre que a preven-
ção é tipo trabalho de formiguinha: cada um fazendo a sua 
parte, da melhor maneira possível, um dia de cada vez, sem 
perder a esperança de que isso também vai passar.

Só quem usa 
sabe onde o 

sapato aperta.

faz um par incontestável, de uma parceria invejável, no 
bom sentido, claro. Quem me conhece sabe que eu não o 
invejaria! Aliás, sabe que eu não invejaria.

A Taciana é uma mulher de características e caráter ir-
retocáveis. É tudo aquilo que o Gustavo precisa ter, ao seu 
lado, na versão feminina. E, com todo o respeito que ele 
sabe que eu tenho por eles dois, características essas que 

deitam em belos traços femininos.
Eles se completam, se entendem, se 

sentem e se vivem, de maneira intensa e 
amorosa, como se espera. Aliás, eu lem-
bro bem do final de semana no qual eles 
“se conheceram”. E de tudo o que conver-
samos naquele dia. Foi em um final de 
semana de janeiro, dia 10, se a memória 
não me trai.

Desde então, vivenciei namoro, noi-
vado, e muitos momentos felizes. Tenho 
neles pessoas, hoje, essenciais na minha 
vida. E tenho certeza de que todos que os 
conhecem os têm da mesma forma.

Nesta sexta-feira, essa história de 
amor avança mais um estágio. Hoje, 
22.05.2020, o Dr. Gustavo Neis e a Sra. 
Taciana Perizzolo unem todas essas qua-
lidades em matrimônio. Hoje, o time dos 
“solteiros”, na “pelada” de sábado, entre o 
time dos solteiros e o time dos casados, 
perde um soldado, perde seu melhor 

zagueiro artilheiro, para o time dos “casados”. A vida e a 
comunidade bento-gonçalvense, por outro lado, ganham 
mais uma família exemplar. Felicidades, meus queridos! 

Até a próxima!

Thiago Galvan - Atualidades

Hoje peço aqui licença para falar de uma pessoa 
especial, de pessoas especiais, por conta de um fato em 
especial. Vou falar do meu querido sócio, amigo, parceiro, 
companheiro de todas as horas, um irmão que a vida me 
deu: Dr. Gustavo Neis. 

Conheci o Dr. Gustavo em Porto Alegre. Era o ano de 
2000. Eu vinha de uma peregrinação em escritórios de ad-
vocacia. Três, eu diria. Em todos, aprendi 
muito. Aprendi, em alguns deles, como 
ser o profissional que me tornei hoje. 
Em especial, faço questão de citar meus 
queridos colegas e amigos até hoje: Dr. 
Glauto Lisboa Melo Junior, Dr. Guilher-
me Schmitt Menezes e Dr. José Humber-
to Braccini Bastos. Teve também onde 
aprendi a como não ser. Desse, porém, 
não vou falar. Afinal, com ele também 
aprendi. Mesmo que tenha sido como 
não fazer.

Pois bem, lá no ano de 2000, quan-
do conheci o Dr. Gustavo, iniciávamos 
nossa vida de estagiários no Ministério 
Público Estadual. Ele vinha da área de Fa-
mília para a área Cível. Eu ingressava na 
área Cível. Desde então, afora o fato de 
sermos, ambos, da Serra Gaúcha, perce-
bemos diversas outras afinidades, desde 
qualidades, amigos em comum e até o 
nosso glorioso Sport Club Internacional. 
Afinidades essas que nos tornaram sócios desde logo, em 
uma relação de amizade e parceria que perdura até hoje. 
Lá se vão 20 anos.

O Dr. Gustavo é uma unanimidade por onde ele pas-
sa. Onde frequenta, todos gostam dele. Pessoa dotada de 
um caráter incomparável, uma retidão ímpar, um senso de 
humor inconfundível e um amor que se percebe mesmo 
quando ele está sério. Aliás, ele é uma pessoa séria, reta, 
correta. Suas palavras não têm poréns, senões ou reticên-
cias. Elas são diretas, como devem ser! 

Essa sua retidão, por certo, fez com que ele sempre 
buscasse o caminho do bem, o caminho ensinado e trilha-
do por seus pais, por sua família, de construir uma família, 
a sua família. Reto, correto, constante como sempre foi, há 
13 anos, conheceu a Taciana Perizzolo, com quem, hoje, 

Perdemos um soldado

Hoje, o time 
dos solteiros 
perde seu 

melhor 
zagueiro 

artilheiro para 
o time dos 
casados.

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.Jornalista (MTB 11.542). Editora-chefe do jornal SERRANOSSA. Contato: greice@serranossa.com.br
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Imóveis

ALUGO apartamento 
no bairro Universi-
tário, na rua Zulmiro 
de Rossi. No primei-
ro andar, frente para 
a rua, com sacada na 
sala e quarto princi-
pal, com 2 quartos, 
sala conjugada (jan-
tar e estar), cozinha 
individualizada com 
churrasqueira e área 
de serviço e calefação 
e banheiro com box. 
Contato pelo telefone 
(54) 99956 7454.

ALUGA-SE casa piso 
inferior, com 2 quar-

tos, cozinha, banheiro 
e corredor. Semimo-
biliado ou não. Rua 
General Osório, 786, 
bairro São Bento. 
Contato através do 
número (54) 99932 
5615.

VENDO apartamen-
to semimobiliado, no 
bairro Verona, com 
2 dormitórios, sendo 
1 com sacada aberta, 
sala de estar e jantar, 
cozinha, churras-
queira e 1 vaga de 
garagem. Empreen-
dimento com poucos 
moradores. Valor 
R$ 155.000. Avalio 
veículo no negócio. 
Contato: (54) 99166 
9338. 

ALUGO quartos indi-
viduais com banheiro 
privativo e ar-con-
dicionado no bairro 
Verona, mensal ou se-
manal. Contato: (54) 
3453 4196 ou (54) 
99625 0205.

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

VENDO área de terra 
com 7.700m², na Li-
nha 40 da Graciema 
(Vale dos Vinhedos), 
próximo à igreja, com 
parreiral produzindo. 
Terra com escritura. 
Valor R$ 150.000. 
Aceitamos carro e 

propostas. Contato 
(54) 99166 7726, 
com Juares.

VENDO jazigo no 
cemitério Parque 
Jardim do Vale, no 
bairro Santo Antão, 

FAÇO digitação e for-
matação de trabalhos 
e TCCs nas normas da 
ABNT e de universida-
des. Interessados en-
trar em contato pelo 
(54) 99706 7250, 
com Alessandra.

Serviços

PROCURO trabalho 
como domestica ou 
cozinheira. Tenho ex-
periência em ambas 
as funções. Contato 
(54) 99681 6384, 
com Rejane.

Diversos

em Bento Gonçalves. 
Modelo clássico, com 
espaço para 3 urnas, 
mais ossário, identifi-
cado pelas coordena-
das E09 e E10. Valor 
R$ 20.000. Interessa-
dos entrar em conta-

to pelo telefone (54) 
99624 9652.

VENDO forno elétri-
co, seminovo. Valor a 
combinar. Interessa-
dos tratar pelo telefo-
ne (54) 99149 3490.

VENDO um casaco 
de couro para moto-
queiro, com capuz. 
Seminovo. Valor a 
combinar. Interes-
sados contatar atra-
vés do telefone (54) 
99149 3490. 
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PREFEITURA DE MONTE BELO DO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO 007/2020
         REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará 
“PREGÃO ELETRÔNICO”, tipo: menor preço por item. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINA-
DOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MONTE BELO 
DO SUL – Conforme Termo de Referência (Anexo I). As datas 
relativas a sessão de disputa são as seguintes: – Recebimento 
das propostas: a partir das 9h do dia 25/05/2020, até as 9h do dia 
05/06/2020, – Abertura das propostas: a partir das 9h01 do dia 
05/06/2020, – Início da sessão de disputa de preços: às 13h15 
do dia 05/06/2020 | Horário de Brasília (DF) | Local: http://www.
pregaoonlinebanrisul.com.br/. Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no site: http://portal.montebelodosul.rs.gov.br/. 

Monte Belo do Sul, 21 de maio de 2020.
Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

Resumo de contratos
Contrato n° 114/2020 – Pregão Eletrônico nº 08/2019 – CISGA 
- Registro De Preços nº 07/2019 - Fornecimento de insumos e 
medicamentos de uso humano. Longevitá Produtos Higiênicos 
Ltda. Valor: R$ 2.977,50. Prazo: 40 dias, a contar de 14/05/2020.

Gilnei Fior
Prefeito Municipal
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Vestibular de Inverno

Rodas virtuais de conversa

Cursos de curta duração a distância

Graduação EaD

Palestra on-line: o 
Ministério Público 
diante da pandemia

UCS.TEC – Curso 
superior de Tecnologia 
de curta duração

PÓS é na UCS BENTO: condições 
especiais para você se especializar

Inscrições abertas: Mestrado Profissional 
em Engenharia e Ciências Ambientais

A UCS promove o Vesti-
bular de Inverno para cursos 
de bacharelado, licenciatura 
e tecnologia (UCSTec) no dia 
28 de junho, domingo, através 
de prova de redação on-line. A 
modalidade permite aos candi-
datos realizarem o teste na co-
modidade e segurança de suas 
casas, de forma síncrona, com 
início às 13h30. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 26 
de junho.

O Vestibular é voltado a 
todos os cursos de graduação, 
com exceção do curso de Medi-
cina, que tem processo seletivo 
especial: exclusivamente por 
meio do aproveitamento de no-
tas obtidas no Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM). Nes-
se caso, o Vestibular vai consi-
derar, dos candidatos, o desem-
penho no conjunto de notas das 
questões objetivas e da redação 
do ENEM, de 2017 a 2019. Para 
o ingresso em Medicina, as ins-
crições seguem até 7 de junho.

Inscreva-se em ucs.br/ves-
tibular. Dúvidas podem ser es-
clarecidas pelo e-mail vestibu-
lar@ucs.br ou pelo WhatsApp 
(54) 99931 3441.

Quer falar sobre o momen-
to que estamos vivendo? A UCS 
promove rodas de conversa vir-
tuais para a comunidade aca-
dêmica, espaço para reflexão e 
debate em grupo. A proposta é 
cuidarmos uns dos outros, no 
enfrentamento às dificuldades 
e desafios do cenário atual. 

Os encontros, via Google 
Hangouts Meet, são mediados 
pela psicóloga Ananaíra Mon-
teiro, do Serviço de Psicologia 
Aplicada da UCS, com o apoio 
de estagiários do curso de Psi-
cologia. Informe-se sobre as da-
tas e saiba como participar pelo 
link ucs.br/rodas-de-conversa.

A UCS propõe diversas oportunidades para aprimorar conhecimentos 
através de cursos de curta duração na modalidade a distância, para você 
qualificar habilidades na segurança de seu lar. Veja algumas das possibilida-
des a seguir e confira todas as ofertas em ucs.br, na aba Extensão:

 
- Multiplicadores internos: impulsiona a prática do compartilha-

mento de conhecimento, tornando a iniciativa uma ferramenta integran-
te da cultura organizacional. Aulas de 29 de maio a 9 de junho.

 
- Branding: Agregando Valor à sua Marca: auxilia na construção de 

marcas fortes, que permitam consolidar negócios visando à diferenciação 
competitiva. Serão abordados DNA e mensuração de valor da marca, per-
sona, marketing de conteúdo e estratégias de branding, entre outros temas. Aulas de 8 a 16 de junho.

 
- Comunicação Criativa e Expressão Vocal: orienta sobre a gestão de imagem nas mídias, com 

abordagem de técnica vocal, dicção e oratória. Aulas nos dias 15, 22 e 29 de junho.  

A educação a distância possibilita conciliar ro-
tina de estudos e trabalho, com flexibilidade para 
assistir às aulas e realizar as atividades. Cursando 
uma graduação EaD na UCS você ainda tem acesso a 
todo o universo de possibilidades que uma univer-
sidade representa, incluindo a estrutura física de 
ensino, pesquisa e extensão. 

No site ead.ucs.br você confere todas as ofertas 
na modalidade e ainda, no blog UCS EaD, pode se 
informar sobre ingresso, facilidades, ferramentas 
de ensino e mercado para os diferentes cursos.

A palestra on-line A Atuação do Ministério Público 
em Face da Pandemia do Coronavírus é o título da pa-
lestra que ocorre no dia 27 de maio, às 18h30, on-line 
via Google Hangouts Meet. Os ministrantes serão o pro-
motor de Justiça e mestre em Direito (PUC-RS) Alécio 
Silveira Nogueira e o coordenador e professor do Pro-
grama de Pós-Graduação em Direito da UCS, o advogado 
Jeferson Dytz Marin.

As pré-inscrições poderão ser realizadas na Secreta-
ria do PPGDir (Doutorado e Mestrado), através do e-mail 
ppgdir@ucs.br. Posteriormente, será divulgado o link do 
Google Meet para que os inscritos acessem o evento.

A realização é da Área do Conhecimento de Ciências 
Jurídicas da UCS, do Programa de Pós-Graduação em Di-
reito e do grupo de pesquisa Alfajus.

Gestão Comercial e Processos Gerenciais são as ofertas do Pro-
grama UCSTec na UCS Bento. Os cursos superiores de tecnologia são 
pensados para caber no bolso e na rotina dos acadêmicos. Dentre 
as facilidades da proposta estão a flexibilização do tempo de paga-
mento, as certificações intermediárias, concedidas ao longo da for-
mação, a possibilidade de aproveitamento de qualificação técnica 
ou experiência profissional na área para reduzir a duração do curso, 
tudo isso em aulas ministradas por docentes com ampla experiên-
cia de mercado. Informe-se em ucstec.com.br.Durante o mês de maio, você pode se ma-

tricular nos cursos de pós-graduação presen-
ciais da UCS com isenção da taxa de matrícula e 
condições especiais. Nessa modalidade, na UCS 
Bento, estão abertas as inscrições para os cur-
sos de especialização em Direito das Famílias 
na Contemporaneidade, Gestão Bancária, Edu-
cação Física no Contexto Escolar, Espiritualida-
de no Trabalho: Organizações Humanizadas e 
Ecoengajadas, Terapias Cognitivo-Comporta-
mentais: da Primeira à Terceira Geração, Ges-
tão Estratégica de Negócios, e Engenharia de 
Segurança do Trabalho; além do MBA em Cons-
trução Civil com opção de ênfase em Gestão da 
Construção, em Gestão de Recursos e Sustenta-
bilidade e em Gestão Imobiliária.

É possível se inscrever até o final do mês 
de agosto no processo seletivo do curso de 
Mestrado Profissional em Engenharia e Ciên-
cias Ambientais da UCS, com aulas no Campus 
Universitário da Região dos Vinhedos, em Ben-
to Gonçalves, no segundo semestre deste ano.

Serão oferecidas 20 vagas, com área de 
concentração em Gestão e Tecnologia Am-
biental, divididas nas linhas de pesquisa em 
Química Ambiental e Biomonitoramento; 
Tecnologia Ambiental; e Gestão Ambiental.

Saiba mais em ucs.br, na aba 
Ensino>Mestrado e Doutorado, e a partir do 
e-mail ppgecam@ucs.br.

Processo seletivo contínuo
 

Além do Vestibular de Inverno, interessados em ingressar no 
Ensino Superior da UCS podem participar do processo seletivo 
contínuo promovido pela universidade, com seleção semanal, 
por aproveitamento da nota da redação no Enem ou de notas 
obtidas em vestibulares anteriores da instituição.

Aesse o site ucs.br ou faça contato pelo 
e-mail posgrad@ucs.br ou pelo WhatsApp 
(54) 99931 3441 para saber mais
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Síndico profissional. Diretor do Grupo Tomasi

Vicente Tomasi

Grande parte dos lares brasileiros 
tem um animal de estimação, seja 
gato, cachorro, coelho ou qualquer 
outra espécie que seja domesticada. 
Pesquisas indicam que 60% das 
pessoas consideram os pets como um 
integrante da família, com importância 
semelhante à de um filho, tanto que 
empreendimentos modernos já contam 
com projetos de áreas exclusivas para 
os bichinhos dentro do condomínio. 
O grande número de animais, faz 
crescer, consequentemente, o número 
de reclamações a respeito da presença 
deles nos condomínios. A maioria 
das ocorrências é de perturbação do 
sossego ou de descumprimento das 
regras de convivência em áreas comuns. 

É importante 
frisar que os 
condomínios não 
podem proibir a 
criação dentro da 
propriedade de cada 
um, ou seja, o que 
acontece dentro do 
apartamento ou da 
casa não pode sofrer 
influência externa. 
A exceção é se o 
animal colocar em 
risco a saúde, o sossego e a segurança 
dos demais moradores. Para evitar 
transtornos, o ideal é estipular regras 
de utilização das áreas comuns. Entre 
elas, as mais frequentes são que os 
animais não podem ficar soltos, que só 
podem circular no colo (caso das raças 
de pequeno e médio porte), dentro da 
caixa de transporte ou, em último caso, 
em guias próximas de seus tutores (de 
grande porte). Vale destacar também 
que animais que põem em risco os 
demais devem utilizar focinheira e não 
podem transitar nos locais de maior 
circulação de moradores. Essas regras 
devem estar no Regimento Interno de 
cada condomínio. 

Uma das questões que mais geram 
discussão no condomínio é o cuidado 

Animais de estimação no condomínio

com as necessidades feitas pelos 
bichinhos em áreas comuns. Isso porque 
os animais têm por instinto marcar 
território, e alguns logo ao sair de casa 
já fazem xixi no corredor, no elevador ou 
no jardim do condomínio. Nesse caso, é 
obrigação do responsável pelo animal 
limpar as necessidades, mas sabemos 
que alguns fingem não ter visto, o que 
provoca brigas. Outro ponto importante 
que precisa ser definido no Regimento 
Interno é se o condomínio permitirá que 
os animais sejam levados para passear 
no jardim ou no pátio – nesse caso, vale 
lembrar que existem pessoas que não 
gostam de animais ou que têm medo, 
especialmente de cachorros, e precisam 
ser respeitadas, afinal, todos têm direitos 

iguais de utilização 
das áreas comuns. 

Outra questão 
muito discutida é o 
uso do elevador: pela 
regra de convivência, 
se, ao chamar o 
elevador outra 
pessoa já estiver 
ocupando, o dono do 
pet deve perguntar 
se ela se incomoda 
em compartilhar o 

espaço com o bichinho. Se a resposta 
for sim, a orientação é que aguarde o 
elevador estar desocupado. 

Dicas para boa convivência:
- Saia com o seu pet no colo ou na 

caixa de transporte ou, se o animal for 
de porte grande, utilize uma coleira 
curta, de modo que ele permaneça 
próximo de você.

- Evite sair com seu animal 
de estimação no horário de maior 
circulação de moradores;

- Adote a regra “sujou limpou” e 
leve um saquinho plástico junto.

- Leve o pet para passear em locais 
públicos, externos ao condomínio.

- Mantenha o animal com higiene e 
saúde em dia.

O condomínio não 
pode proibir animais 

dentro da propriedade 
de cada morador, 
mas é necessário 

regramento.
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3/san. 5/ariel — bumbo — cólon. 8/calorosa — subtrair.
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Cruzadas | Respostas na página 14

Receita | SERRANOSSA Gourmet

Miniquiche de legumes

INGREDIENTES

Para a massa:
• 1 ovo
• ½ xícara (chá) de manteiga 
gelada
• 1 colher (café) de sal
• 3 colheres (sopa) de água 
gelada
• 2 xícaras (chá) de farinha de 
trigo ou o quanto baste para 
dar o ponto da massa

Para o recheio:
• Vagem, abobrinha, cenoura, 
brócolis e ervilha (ou outros 
legumes de sua preferência)
• 100g de queijo parmesão 
ralado
• 3 ovos
• 250ml de creme de leite 
fresco
• Cheiro-verde e sal a gosto

Re
pr

od
uç

ão

MODO DE PREPARO

Massa: peneire a farinha e o 
sal. Acrescente a manteiga e, 
com a mão, vá misturando até 
ficar uma farofa. Acrescente 
a água e o ovo e misture até 
que a massa fique homogênea 
(se for preciso, adicione mais 
farinha). Enrole em um papel 
filme e coloque na geladeira 
enquanto prepara o recheio.

Recheio: processe os vegetais 
e o cheiro-verde. Misture a 
ervilha e os ovos, acrescente o 
queijo e o creme de leite.

Montagem: abra a massa e forre 
as forminhas de cupcakes ou 
de empadas. Coloque o recheio 
e leve ao forno pré-aquecido a 
180ºC. Asse por 40 minutos.
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Charge Sete Erros | Respostas na página 14

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

Áries – 21/03 a 20/04 | Hoje os astros vão conspirar a seu favor e você saberá direitinho 
o que dizer para defender suas ideias e convencer as pessoas. Estimule o diálogo, opine 
mais no trabalho e explore a sua boa lábia para se destacar profissionalmente. 
Touro – 21/04 a 20/05 | É uma ótima fase para ganhar dinheiro. Ofereça soluções e cana-
lize as informações para algo que possa ser lucrativo: aposte em sua criatividade e seu 
bom gosto. Promessa de período mais próspero no emprego. 
Gêmeos – 21/05 a 20/06 | A sorte vai soprar em sua direção. O momento é perfeito para 
investir em seus talentos e explorar suas qualidades para conseguir o que deseja. Versa-
tilidade, boa lábia, criatividade e alto-astral vão favorecer todos os setores da sua vida.
Câncer – 21/06 a 21/07 | Alguns astros vão infernizar o seu signo e convém ficar antena-
do para não cair em armadilhas. No trabalho, a recomendação é manter seus planos em 
sigilo por enquanto e mexer seus pauzinhos discretamente para conseguir o que quer. 
Leão – 22/07 a 22/08 | O céu estimula as parcerias e você pode conseguir o apoio de 
muita gente importante para os seus projetos. Bom momento para o seu signo somar 
forças com quem convive ou trabalha. Alie-se a pessoas de confiança, especialmente 
as mais responsáveis e experientes.
Virgem – 23/08 a 22/09 | Hoje a Lua migra para o ponto mais alto do seu Horóscopo e 
ingressa na fase Nova, dando o estímulo de que precisa para batalhar por suas ambi-
ções. Você pode cumprir uma meta importante, ganhar elogios dos chefes e até con-
quistar algo que espera há tempos. 
Libra – 23/09 a 22/10 | Hoje a Lua é sua parceira e traz boas surpresas para você. O mo-
mento é propício para focar nos estudos e enriquecer seus conhecimentos: não perca 
uma oportunidade de investir em sua evolução. Período favorável para quem planeja 
mudanças na rotina do lar ou do emprego. 
Escorpião – 23/10 a 21/11 | Prepare-se para um dia de transformações. Mudanças ten-
dem a ocorrer e você tem mais é que enxergar as novidades com coragem, sem receio 
dos obstáculos que por ventura surgirem. Encare os desafios como aprendizado.
Sagitário – 22/11 a 21/12 | Hoje a Lua traz estímulos para sua vida e suas relações, seja 
no lado pessoal ou profissional. A união faz a força e você terá provas disso se decidir 
somar energias com os colegas para conquistar um objetivo em comum. 
Capricórnio – 22/12 a 20/01 | A Lua envia estímulos para você se cuidar e preservar seu 
bem-estar. Aproveite o momento para investir em hábitos saudáveis, principalmente 
na alimentação. O dia tem tudo para ser muito produtivo no trabalho e nas finanças. 
Aquário – 21/01 a 19/02 | No trabalho, é o momento de tirar proveito dos seus talentos, 
contagiar os colegas com seu alto-astral e apostar na simpatia para conseguir bons 
acordos e resultados. Se gosta de arriscar a sorte em loterias, aproveite.
Peixes – 20/02 a 20/03 | Os interesses domésticos ganham evidência. É um bom dia 
para dialogar, acertar pendências e tomar decisões com os entes queridos. No traba-
lho, isolar-se e se concentrar em suas atividades pode ser produtivo. 

Felipe Sandrin

Sete da manhã e eu finalmente 
podia ir deitar, consegui cumprir a 
agenda do dia e entregar o sagrado 
texto para o SERRANOSSA. Foram 
uns 15 anos assim, não lembro ao 
certo, assim como não lembro quan-
do dei meus primeiros passos quan-
do criança. Algumas coisas se fun-
dem à nossa história e o tempo deixa 
de ser o instrumento de medida.

Já no travesseiro consultei os 
números do mês em minhas re-
des sociais: 23 milhões de acessos 
só em abril. ‘Caramba, quando foi 
que comecei a chegar tão longe?’. 
Lembrei-me do meu primeiro 
poema para este 
jornal, do convite 
feito por Estêvão 
Zanetti, e assim, o 
que era para ser um 
texto, um pequeno 
espaço, tomou um 
espaço imenso na 
minha vida.

Com essas 
colunas aprendi a 
disciplina, percebi 
que eu não podia 
deixar as inspira-
ções me comanda-
rem, eu precisava 
reivindicar o direito 
de criar conteúdo 
quando eu bem 
quisesse. Foi árduo, mas funcio-
nou. Não tenho dúvidas de que 
muito de meu sucesso só acon-
teceu por causa da disciplina que 
desenvolvi junto a este jornal.

Meus pensamentos sossegam, 
volto à realidade, já são quase 8 da 
manhã e eu ainda não fui dormir: ‘É 
momento de parar’. Surge o pensa-
mento como um relâmpago, mas 
a luz não recua, ela aí permanece 
ainda mais reluzente, um clarão que 
logo ganha novas formas: ‘Felipe, 
é tempo de dar seu espaço a outra 
pessoa’. Respiro fundo e relembro 

Obrigado, SERRANOSSA
que nos últimos meses escrever para 
este jornal se tornou quase obriga-
ção, um peso a roubar espaço de 
novos e importantes projetos. E aqui 
ressalto um ponto: nesses 15 anos 
nunca faltei com o SERRANOSSA. 
Imagine você em 15 anos, onde quer 
que esteja, como quer que esteja, 
cumprir com seu dever sagrado se-
manal. Orgulho-me disso. Por isso 
também me orgulho de poder es-
crever esta última coluna aqui.

Ah, se as entrelinhas falassem! 
Ah, se soubesse você onde e como 
alguns textos destes nasceram! Em 
meio a madrugadas de amor com 

garotas incríveis. 
Dentro de ônibus 
barulhentos, aviões 
com um ar conge-
lante. Ano passado 
escrevi um dos tex-
tos por celular es-
tando às sombras da 
Torre Eiffel, na sema-
na seguinte, em um 
castelo da Bélgica. É, 
as entrelinhas falam 
muito.

É hora de fe-
char as cortinas. 
Para o amor, para 
a política, para o 
envelhecer compar-
tilhado e para toda 

essa janela que o compromisso de 
escrever para um jornal traz.

Dei meu melhor ao SERRA-
NOSSA, porque aqui muito de 
mim começou. Um pedaço deste 
Felipe Sandrin aqui se originou, 
para o bem e para o mal. Que coisa 
magnífica é a vida. Que sensação 
maravilhosa é essa de não querer-
-se mudar nada.

Obrigado aos novos e velhos 
leitores. Um dia alguém irá ocupar 
o seu lugar também... e isso é óti-
mo, é um sinal de que a vida está 
acontecendo.

Quando as 
cortinas se 
fecham, é 

sinal de que 
a vida está 

acontecendo.
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Clarissa, Cláudio, Maria da Glória, Lauro. 
Histórias reais de quem teve mundos 
diferentes impactados pela pandemia.

Animais em condomínio: deixar regras 
claras no Regimento Interno evita 

transtornos e discussões.

Nesta sexta-feira, uma história de 
amor de dois grandes amigos 

avança mais um estágio.

Vicente
Tomasi

Thiago 
Galvan
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23/05

Sol com muitas nuvens. 
Períodos de nublado, com 

chuva a qualquer hora.

Previsão do tempo

9º
17º

24/05

Sol, com chuva de manhã 
e diminuição à tarde. Noite 

sem nebulosidade.

7º
14º

Semana teve mortes em confronto, 
homicídio, apreensões e prisões em Bento

Criminoso é preso e solto duas 
vezes em menos de uma semana

Motorista de Garibaldi é flagrado 
com 28 toneladas de maconha

O cenário da segurança pú-
blica foi agitado nos últimos dias 
em Bento Gonçalves, especial-
mente na sexta-feira, 15/05. Nas 
primeiras horas da manhã, o cum-
primento de quatro mandados 
de busca e apreensão resultou na 
prisão de 4 pessoas e na apreen-
são de drogas, arma, munições e 
uma grande quantia em dinheiro. 
A ação, desdobramento da Opera-
ção Pirata, foi coordenada pela 1ª 
Delegacia de Polícia de Bento Gon-
çalves (1ª DP), com apoio de agen-
tes da 2ª DP e das delegacias de 
Veranópolis, Cotiporã, Monte Belo 
do Sul, Garibaldi e Carlos Barbosa. 

Os mandados foram cum-
pridos nos bairros Caminhos da 
Eulália, Imigrante e Santa Marta. 
Além das prisões, foram apreen-
didos 4 veículos, 3 balanças de 
precisão, 1 revólver calibre .38, 5 
munições do mesmo calibre, 11 
celulares, 60 porções de cocaína 
(totalizando 962g), 1 cigarro de 
maconha (0,47g), 1 máquina de 
cartão de crédito, material para 
embalar drogas e fazer anotações, 
além de R$ 25.300.

A quadrilha vinha sendo in-
vestigada há dois meses pelos 
crimes de tráfico de drogas e asso-

Na noite de domingo, 17/05, 
um homem de 28 anos foi preso 
pela Brigada Militar (BM) na rua 
Ari da Silva, bairro Eucaliptos. 
Ele foi flagrado na carona de um 
veículo Fiat/Palio, utilizado para 
transporte por aplicativo, usando 
uma touca-ninja e colete balísti-
co. O homem também carregava 
uma pistola 380, municiada com 
10 cartuchos. De acordo com a 
BM, o acusado possui uma vasta 

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e a Polícia Federal (PF) re-
alizaram uma apreensão recorde 
de 28 toneladas de maconha, em 
Iguatemi, Mato Grosso do Sul, na 
quarta-feira, 20/05. Os policiais 
rodoviários federais abordaram 
um caminhão modelo Volvo, 
com placas de Pelotas (RS), na 
MS-295. Policiais federais, que 
auxiliaram na ação, desconfia-
ram do nervosismo apresentado 
pelo motorista, um homem de 38 
anos, morador de Garibaldi.

O caminhão estava carrega-
do de milho e os policiais cons-
tataram a presença de diversos 

ciação para o tráfico.  Dos quatro 
presos, que têm idades entre 27 e 
48 anos, apenas um não tem ante-
cedentes. Um quinto acusado che-
gou a ser conduzido à Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA), mas foi liberado por não 
haver elementos contra ele.

HOMICÍDIO E MORTES 
EM CONFRONTO
Dois homens acusados de 

tráfico de drogas foram mortos 
em confronto com a Brigada Mili-
tar  (BM) na tarde de sexta-feira, 
15/05, na localidade do KM2, li-
nha Passo Velho, interior de Ben-
to Gonçalves. De acordo com o 3º 
Batalhão de Policiamento de Áre-
as Turísticas (3º BPAT), durante 
patrulhamento de rotina, a guar-
nição da Força Tática deparou-se 
com os dois indivíduos, que esta-
vam armados com uma pistola e 
um revólver e carregavam grande 
quantidade de drogas. Ainda se-
gundo a BM, eles desobedeceram 
ao comando de abordagem e ati-
raram contra a guarnição. Os po-
liciais reagiram e os dois homens 
foram mortos. 

Com a dupla foram apreen-
didas duas mochilas com apro-

ximadamente 4kg de maconha e 
as duas armas citadas. Os mortos 
foram identificados como Luís 
Fernando Zilli, 39 anos, e Reni 
Alves da Silva, de 40. Zilli tinha 
antecedentes por lesão corporal, 
furto, posse de drogas, tráfico e 
porte de arma. Já Reni era tido 
como um dos principais líderes da 
facção criminosa “Os Abertos” e ti-
nha diversos antecedentes graves, 
incluindo 4 homicídios.

 O confronto foi apenas uma 
das ocorrências que têm sido re-
gistradas no KM2. Horas antes do 

confronto, o corpo de um homem, 
ainda não identificado, foi encon-
trado carbonizado em uma estra-
da. No dia 09/05, um jovem de 24 
anos que fazia trilha de motocicle-
ta foi baleado ao passar pela re-
gião com um grupo de amigos. Em 
setembro do ano passado, após o 
corpo de um motorista de aplica-
tivo ser encontrado no local, uma 
megoperação da BM apreendeu 
um farto arsenal de armamento e 
drogas em uma casa na mesma lo-
calidade. Na época, cinco pessoas 
foram presas, entre as quais Reni.

ficha criminal por crimes como 
roubos, furtos, tráfico de drogas, 
homicídios e receptação. Ele foi 
preso, mas acabou solto após pa-
gamento de fiança de R$ 7 mil. O 
mesmo homem havia sido detido 
no dia 14/05, no bairro Univer-
sitário, após ser flagrado con-
duzindo um veículo em situação 
de furto/roubo. Na ocasião, ele 
também foi liberado depois do 
pagamento de fiança.
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Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)

pacotes contendo maconha, sob 
a carga. A pesagem apontou 28 
toneladas. O motorista detido 
informou que teria pego o cami-
nhão carregado e levaria a droga 
para São Leopoldo (RS), rece-
bendo R$ 40 mil para efetuar o 
transporte ilícito.


