
EDIÇÃO 762 
Sexta-feira, 
29 de maio de 2020

Geral | 2 e 3 Geral | 7

Geral | 6

Geral | 4

Suspensão de fisioterapia em função da 
pandemia preocupa mães de deficientes

Novas formas de 
demonstrar a fé

Brigada Militar 
registra 30% mais 
trotes desde o início 
da pandemia

Preocupação

ReligiosidadeBrincadeira sem graça

Luto

Morre o empresário 
José Eugênio Farina
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Tradicionais celebrações de Corpus Christi, 
no dia 11/06, e de Santo Antônio, no dia 
13/06, serão totalmente diferentes neste ano, 
com transmissões pela internet e procissões 
motorizadas. Trezena em honra ao padroeiro 
de Bento Gonçalves inicia neste domingo, 
também sem encontros presenciais em função 
da pandemia de Coronavírus.

O índice pode estar diretamente ligado à 
suspensão das aulas presenciais, o que tem 
aumentado o tempo ocioso de crianças e 
adolescentes na região. Mesmo parecendo 
inocente, a prática resulta em sérios prejuízos 
para quem realmente precisa e é passível 
de punição aos responsáveis.
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Redução de fisioterapias e atraso em serviços do 
SUS preocupam mães de crianças com deficiência

Eduarda Eitelven Bucco

Desde a metade do mês de 
março, diversos serviços foram 
paralisados em todo o Brasil 
devido à pandemia do novo Co-
ronavírus. Em Bento Gonçalves, 
mães de crianças e adolescentes 
com deficiência têm enfrentado 
dificuldades com a falta das fi-
sioterapias pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). A atividade havia 
sido suspensa no município logo 
no início das restrições, mas foi 
novamente permitida a partir 
do decreto municipal 10.488, do 
dia 03/04. Entretanto, de acordo 
com a prefeitura, alguns dos pro-
fissionais que atendiam pelo SUS 
no município precisaram ser rea-
locados em atendimentos de pós-
-operatório e no auxílio de ações 
contra a COVID-19. Dessa forma, 
conforme o secretário de Saúde, 
Diogo Siqueira, o município está 
enfrentando uma demanda repri-
mida de fisioterapia, com número 
reduzido de atendimentos. 

Na Associação de Deficien-
tes Físicos de Bento Gonçalves 
(Adef), onde eram direcionadas 
as demandas por fisioterapia 
neurofuncional dos pacientes 
do SUS, as atividades foram sus-
pensas devido à pandemia. Até o 
início das restrições, a associação 
estava atendendo cerca de 150 
pessoas nesse serviço.

Um desses pacientes é o ado-

lescente Henrique Almeida, de 
18 anos. Aos 9 meses, um grave 
acidente provocou a paralisação 
do lado esquerdo de seu corpo. 
Já em 2019, um tumor na cabeça 
comprometeu os movimentos de 
sua face. Desde pequeno, Henri-
que vinha fazendo fisioterapia na 
Adef, o que possibilitou melhora 
significativa em suas funções 
motoras. “A gente está tentando 

Adef prepara retorno seguro
As fisioterapias na Adef são voltadas a pacientes do SUS com sequelas resultantes de danos no Sistema Nervoso, 
bem como àqueles com doenças neuromusculares (do neurônio motor, da placa motora e do músculo propria-
mente dito – miopatias). “As patologias de maior demanda são paralisia cerebral, má formação, Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), sequelas em decorrência de acidentes e doença degenerativa, entre outras”, explica a coordenado-
ra da associação, Andressa Ben. 
Por atender a demanda da Central de Fisioterapia da secretaria municipal de Saúde, a Adef conta com profissionais 
cedidos pelo município. A parceria entre a associação e a prefeitura existe há mais de 20 anos. “Além dos profis-
sionais de fisioterapia cedidos pelo município, todos os anos os alunos de Fisioterapia da Faculdade Cenecista 
realizam um dos estágios obrigatórios do curso na associação, possibilitando a absorção de uma demanda maior 
de atendimentos”, comenta. 
Entretanto, devido à pandemia, a fisioterapia e os demais serviços realizados no local foram suspensos. Agora, o 
retorno deverá ser lento e gradual, a fim de garantir a segurança tanto de pacientes quanto de funcionários. “Os 
pacientes atendidos pela Adef, em sua maioria, são de alto risco para a COVID. Diante disso, estamos realizando um 
planejamento para retomar esses atendimentos sem colocar a vida deles em risco. Alguns não poderão voltar por 
serem considerados de extremo risco”, afirma Andressa. Para esses, a associação deverá repassar orientações sobre 
os exercícios e as práticas que podem ser adotadas em casa. 
Nos últimos dias, a associação tem realizado encontros virtuais com a diretoria e a coordenação, a fim de elaborar 
mecanismos que garantam um retorno seguro. Uma das primeiras necessidades diz respeito à higienização. “A 
profissional cedida pela prefeitura foi direcionada em virtude da grande demanda na área da saúde do município. 
Para que os atendimentos sejam retomados, precisamos de um colaborador em tempo integral na associação, por-
que todos os materiais precisam ser higienizados a cada novo paciente. Já com relação ao transporte, atualmente 
os motoristas buscam os pacientes conforme o zoneamento e alguns têm necessidade de acompanhante. Como 
não pode haver aglomerações, teremos que reorganizar isso também”, complementa. 

CENTRAL DE FISIOTERAPIA
Em relação à Central de Fisioterapia do município, a prefeitura afirma que os serviços deverão ser normalizados nas 
próximas semanas. O setor atende a demanda restante pelo serviço no SUS, o que inclui atendimento no Centro 
Materno Infantil, no Cenecista, nas unidades de saúde ou diretamente de casa (pelo programa Melhor Em Casa).

fazer exercícios em casa. Os pro-
fissionais da Adef me ensinaram 
alguns e eu tento fazer. Mas ele 
fazia eletroestimulação na asso-
ciação desde o primeiro aninho, 
agora parou tudo. Ele está mais 
duro, o rosto também. Antes ele 
fazia tudo com mais facilidade, 
agora ele não responde mais 
como antes, desde a mão até a 
perna”, lamenta a mãe de Henri-

que, Lucivane Ferrari Almeida. 
O mesmo tem acontecido com 

Kauã Souza Duarte, de 12 anos, 
que tem paralisia cerebral e faz fi-
sioterapia desde os 2. “O serviço é 
muito importante pra ele, pois só 
com isso ele consegue estimular a 

parte física e não ficar com rigidez 
nos tendões”, relata sua mãe, Ana 
Laudiceia Pereira de Souza. Os 
exercícios auxiliavam Kauã a ser 
um pouco mais independente e a 
falta dele nos últimos meses tem 
prejudicado sua condição física. 

“Sem fisioterapia acaba piorando 
as condições de movimentos e 
eu tenho dificuldade em ajudá-lo 
[com exercícios em casa], porque 
ele tem cirurgia no quadril e re-
quer cuidados”, desabafa. 

Para a adolescente Maria 

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

Efeito da pandemia

Ana e o filho 
Kauã, que tem 

paralisia cerebral 
e faz fisioterapia 
desde os 2 anos 

de idade
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Eduarda Viecilli Mazetto, de 16 
anos, um dos efeitos da falta de 
fisioterapia tem sido o aumento 
de peso e da ansiedade. “A Duda 
faz fisioterapia na Adef desde que 
tinha 4 anos. Ela paralisou o lado 
direito quando tinha 7 meses e 
começou a caminhar com 4. Até 
agora ela já fez duas cirurgias car-
díacas, duas na cabeça, uma no 
intestino e uma na perna”, relata 
a mãe, Marilene Viecilli. No ano 
passado, a adolescente teve uma 
fratura no tornozelo e as fisiote-
rapias passaram a auxiliar tam-
bém na recuperação dessa lesão. 
“Agora, sem as sessões, ela está 
sentindo muita dor, o tornozelo 
fica inchado. Também ganhou 
peso, mesmo se cuidando. Eu faço 
alguns exercícios com ela, mas 
não são o suficiente”, lamenta. 

Outra questão que envolve 
a família é o adiamento de con-
sultas médicas. No ano passado, 
em consulta a um cardiologista, 
foi constatado que o ventrículo 
direito de Maria Eduarda está 
em um ritmo mais lento do que 
o habitual. “A consulta com o car-
diologista foi adiada duas vezes, a 
segunda por conta da COVID-19. 
Ela tinha exames para entregar 
que o médico do posto pediu. Co-
letamos o material durante 24h e 
quando fomos levar ao laborató-
rio, fechou tudo. Aí tivemos que 
encaminhar de novo no posto e 
até agora não veio nada. Não sei 
o que fazer”, desabafa Marilene. 

O filho de outra moradora de 
Bento Gonçalves, que pediu para 
não ser identificada, fazia fisio-
terapia duas vezes por semana 
em Caxias do Sul e uma na Adef, 
em Bento. Ele é cadeirante e tem 
problema em um dos joelhos, o 
que prejudica sua postura. “Sem 
fisioterapia, o meu medo é que 

ele volte a atrofiar. Graças a Deus 
ele está se ajudando, aos pouqui-
nhos, mas em casa não tem o su-
porte que precisa”, relata. 

Além da suspensão das 
sessões de fisioterapia, a mãe 
tem enfrentado outro proble-
ma devido à pandemia. Há dias 
ela aguarda o agendamento de 
uma avaliação médica. “Eu tinha 
marcado essa consulta ainda no 
começo do ano, mas foi desmar-
cada. Eu preciso que a médica 
me diga se vai ser preciso fazer 
um procedimento no joelho dele 
ou não. Lá em Caxias [na Univer-
sidade de Caxias do Sul (UCS), 

onde ele faz as fisioterapias] 
eles precisam saber isso para 
renovar as sessões por mais seis 
meses, porque aí, depois do pro-
cedimento, ele volta para as ses-
sões para se recuperar”, explica. 
Caso a avaliação do adolescente 
não seja entregue na UCS, a vaga 
será perdida. “Seu eu perder, vai 
demorar um ano para conseguir 
de novo”, afirma. Agora, a mãe 
aguarda o retorno da secretaria 
de Saúde, com os novos horá-
rios da médica, para ser enca-
minhada à consulta antes do dia 
09/06, quando deverá dar um 
retorno à UCS. 

Nesta quinta-feira, 28/05, 
o município de Bento Gonçalves 
chegou à marca de 527 casos con-
firmados da COVID-19, conforme 
o último boletim divulgado pelo 
Comitê de Atenção ao Coronaví-
rus. Esse total inclui 353 pacien-
tes que já são considerados cura-
dos e 11 óbitos de pacientes que 
tiveram o diagnóstico da doença. 

Somente entre o domingo, 
24/05, e a quarta-feira, 27/05, 
quatro mortes de pacientes com 
diagnóstico de Coronavírus fo-
ram confirmadas na cidade: a 
de um bebê de um mês de vida, 
que nasceu com prematurida-
de extrema; um homem de 24 
anos (com doenças crônicas 
renais e reumatológicas); um 
homem na faixa etária dos 60 
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Sua capital
é Porto
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Resumo 
de fatos

passados

Pronome
de trata-

mento mais
usado

Um dos
símbolos
da Pátria

Significa
"ar", em
"aero-
nave"

Cada lance
de uma
novela

Simpatiza 
por um clu-
be esporti-
vo (bras.) 

Alisar o
traje com

ferro 

As de alu-
mínio são 
recicláveis

"(?) 
Simpsons",

desenho
animado

A favor
de; em 
prol de 

O céu
que não

tem
nuvens

Cupido,
para os
gregos
(Mit.)

3, em 
algarismos
romanos

Letra-
símbolo do
Super-Ho-
mem (HQ)

Proprie-
tário

(?) Leão,
cantora

Forma 
do funil
Fêmea 
do bode

Avó da
mãe (red.)
O país das
pirâmides

Sucede 
ao "Q"

Peça de
colchões

O sinal
"*"

Salda 
(a dívida) 

O voto que
não é nulo
Tempero de
churrascos

O órgão da
indústria
Baralho

esotérico

Gritos
de dor

Amalucado
(bras.)

A moeda
do Brasil
Sílaba de

"circo"
(?) Marins,

atriz 
Consoantes

de "liga"

Entrelacei
os fios 

Fonte usada
em textos

Material de
trabalho
da costu-

reira

4/mola — sesi — teci. 5/arial. 6/pirado.

Expediente

Bento Gonçalves tem 11 
óbitos e mais de 500 casos 
confirmados da doença

Novo Coronavírus
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anos (com comorbidades) e um 
homem de 92 anos (também 
com doenças pré-existentes).  
No caso do bebê, de acordo com a 
secretaria de Saúde do estado, o 
pai e a mãe também haviam tes-
tado positivo para a doença. 

Em relação aos casos ativos 
da COVID-19 (163), 11 pessoas 
seguiam internadas em Estado 
grave na UTI e 15 em isolamento 
hospitalar até o final da tarde de 
quinta-feira, 28/05. Outros 137 
estão sendo monitorados de casa.

O boletim sobre a situação do 
Coronavírus em Bento é divulga-
do diariamente às 16h, inclusive 
aos finais de semana, e pode 
ser conferido em tempo real na 
fanpage do SERRANOSSA no Fa-
cebook (fb.com/SERRANOSSA).

O boletim sobre a situação do Coronavírus em Bento é 
divulgado diariamente às 16h, inclusive aos finais de 
semana, e pode ser conferido em tempo real na fanpage 
do SERRANOSSA no Facebook (fb.com/SERRANOSSA).

Marilene e a filha, 
Maria Eduarda, 
que teve o lado 
direito do corpo 

paralisado 
quando era bebê
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Brigada Militar reforça a 
utilização do WhatsApp 
apenas para denúncias

Trotes para o 190 têm aumento 
de 30% durante a pandemia

Eduarda Eitelven Bucco

Desde o ano passado, o 3° 
Batalhão de Policiamento em 
Áreas Turísticas (3° BPAT), com 
sede em Bento Gonçalves, passou 
a utilizar um número de WhatsA-
pp como ferramenta de comu-
nicação com a comunidade. O 
número (54) 99657 1353 é am-
plamente divulgado pelo bata-
lhão para que as pessoas possam 
realizar denúncias de pontos de 
tráfico, indivíduos foragidos e ve-
ículos em situação de furto/rou-
bo, por exemplo, além de enviar 
imagens de criminosos, armas e 
drogas. O sigilo é garantido.

Entretanto, alguns mora-
dores têm confundido o uso do 
WhatsApp e do telefone 190. O 
alerta é feito pelo comandante do 
3º BPAT, tenente-coronel Paulo 
Cesar de Carvalho. Ele esclarece 
que o canal prioritário para acio-
nar a BM imediatamente, quando 
estiver ocorrendo um crime ou 
em situações graves, é o telefone 

Os reflexos das medidas de 
restrição impostas devido à pan-
demia do novo Coronavírus estão 
sendo sentidos em todos os seto-
res da sociedade. No 3º Batalhão 
de Policiamento de Áreas Turísti-
cas (3º BPAT), com sede em Ben-
to Gonçalves, as equipes têm re-
latado um aumento significativo 
no número de trotes: 30% desde 
o início da pandemia. Segundo 
o subcomandante do batalhão, 
major Luis Fernando Becker, o 
índice pode estar diretamente 
ligado à suspensão das aulas pre-
senciais, o que tem aumentado o 
tempo ocioso de crianças e ado-
lescentes na região. “A gente ve-
rifica o trote muitas vezes efetu-
ado por crianças e adolescentes 
que, simplesmente, pegam um 
telefone qualquer e ligam para 
o 190, às vezes fazendo alguma 
piada ou simplesmente efetuan-
do a ligação”, relata. 

 Mesmo parecendo inocente, 

Emergências devem 
ser informadas 
pelo telefone 190 
para agilizar o 
atendimento

190. “Tivemos recentemente a 
ocorrência de um assalto, no qual 
as vítimas relataram o fato pelo 
WhatsApp. Isso atrasou o deslo-
camento de viaturas para a loca-
lização dos criminosos”, comenta. 

As informações repassadas 
pelo 190 caem diretamente no 
Centro Integrado de Operações 
(CIOp), onde policiais militares 
recebem em tempo real e acio-
nam a guarnição que estiver 
mais próximo do local da ocor-
rência.  No CIOp também são 
controladas as 28 câmeras de vi-
deomonitoramento alocadas nas 
áreas urbanas e nas entradas de 
Bento Gonçalves.

ENTENDA MELHOR

Telefone 190
Para acionar a BM, em 
situações de urgência e 
emergência (crimes)

(54) 99657 1353 
(WhatsApp)
Para fazer denúncias sobre 
pontos de tráfico, foragidos 
e veículos em situação de 
furto/roubo ou para enviar 
imagens de criminosos, 
armas e drogas.
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a prática pode resultar em sérios 
prejuízos. “Nesse momento em 
que a pessoa que passa o trote 
está ocupando a linha telefônica, 
talvez um morador precisasse 
efetuar a ligação para o 190 e não 
tenha conseguido. Por isso existe 
a reclamação dos números ocupa-
dos”, explica o major. 

Ainda segundo o subco-
mandante, antes da pandemia, 
a maior ocorrência de trotes era 
percebida durante o intervalo es-
colar. Entretanto, com os estudan-
tes em casa, as ligações passaram 
a ser constantes e em horários di-
versos. “Normalmente realizamos 
orientações em palestras, pelo 
Proerd (Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violên-
cia). Mas se for um caso contun-
dente e haja flagrante, pode ser 
feito um Termo Circunstanciado, 
caso o autor seja maior de idade, 
ou contra os responsáveis pela 
criança ou adolescente”, alerta.

Rápidas
Dois homens foram 

assassinados, com in-
tervalo de menos de 48 
horas, no bairro Ouro 
Verde.  O primeiro caso 
aconteceu na manhã de 
sexta-feira, 22/05, na rua 
Romualdo Basso. A víti-
ma foi um homem de 22 
anos, identificado como 
Robson Peruzzo. De acor-
do com a Brigada Militar 
(BM), ele caminhava em 
via pública quando um 
veículo se aproximou e 
os ocupantes disparam 
diversas vezes – foram 
ouvidos entre 10 e 15 dis-
paros. O homem morreu 
no local. A BM informou 
que ele tinha diversos 
antecedentes criminais. 
Já na noite de sábado, 
23/05, por volta das 19h, 
um homem foi morto 
em um estabelecimento 
comercial localizado na 
rua Isidoro Cavedon. Ale-
xandro Bronca da Silva, 
de 32 anos, trabalhava 
na pastelaria e foi atingi-
do por disparos de arma 
de fogo depois que os 
atiradores simularam um 
assalto. Com esses dois 
novos casos, o número 
de mortes violentas re-
gistradas em Bento Gon-
çalves desde o início do 
ano chegou a 15.
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Você tem direito a desconto nas contas de água e de luz? 

Desde o mês de abril, famí-
lias de baixa renda estão tendo 
a possibilidade de isenção do 
pagamento das contas de ener-
gia elétrica em todo o Brasil, 
por meio da Medida Provisória 
950. Entretanto, muitos clien-
tes ainda não se cadastraram 
para conseguir o benefício. De 
acordo com a RGE, apenas na 
região da Serra Gaúcha, 12,2 
pessoas teriam a possibilidade 
de solicitar a isenção, mas ainda 
não o fizeram. Outros 12,1 mil 
clientes já estão recebendo o be-
nefício, precisando arcar apenas 
com taxas e impostos. Em Bento 
Gonçalves, apenas 764 famílias 
se cadastraram e outras 1.214 
teriam potencial para tal, mas 
ainda não procuraram o benefí-
cio. A medida provisória é válida 
até o mês de junho. 

Para ter direito à isenção, o 
consumidor deve Devido à baixa 
adesão ao desconto, a Defensoria 
Pública do Estado do Rio Grande 
do Sul (DPE/RS), por meio do seu 
Núcleo de Defesa do Consumidor 
e Tutelas Coletivas (Nudecontu), 
recomendou a todas as conces-
sionárias de energia elétrica do 
Estado que informem aos cida-
dãos sobre esta possibilidade de 
desconto. Segundo estimativa da 

Rio Grande Energia (RGE), cerca 
de 136 mil famílias carentes, dis-
tribuídas entre as mais diversas 
regiões do Rio Grande do Sul, 
ainda poderiam ser beneficiadas 
pela medida.

Além disso, a DPE/RS solici-
ta que as concessionárias expli-
quem aos consumidores sobre 
a possibilidade de realização 
da autoleitura do consumo de 
energia elétrica. Fazendo isso, 
o usuário evita que seja lançada 
na fatura seguinte uma média do 
consumo dos últimos 12 meses 
– o que vem gerando aumentos 
significativos nas contas de ener-
gia elétrica. O cálculo da média 
foi adotado durante a pandemia, 
para evitar o deslocamento de 
profissionais até as residências. 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO 
DA CONTA DE ÁGUA 
Outro benefício concedido 

durante a pandemia foi a isen-
ção do pagamento de contas de 
água no Rio Grande do Sul. Para 
tanto, os clientes devem estar 
inscritos na Tarifa Social, a qual 
usualmente concede desconto 
de 60% nos valores das contas 

para famílias de baixa renda. 
Devido à pandemia, o desconto 
passou a ser de 100%, válido 
até o dia 30/06. Assim como 
nas contas de energia elétrica, 
os únicos valores cobrados são 
referentes às taxas usuais. Atu-
almente, 435 famílias de Bento 
Gonçalves estão cadastradas na 
Tarifa Social da Corsan. “O usu-
ário precisa agendar um horário 
conosco. A partir disso a gente 
faz uma vistoria, junta os docu-
mentos e aí concede a tarifa di-
ferenciada”, explica o gerente da 
Corsan, Marciano Dal Pizzol.

Questionado se o Auxílio 
Emergencial de R$ 600 também 
é enquadrado na Tarifa Social, 
Dal Pizzol explica que alguns 
consumidores que já estavam 
enquadrados em programas 
como o Bolsa Família, por exem-
plo, podem ter optado pelo Auxí-
lio Emergencial neste momento 
– por ser mais vantajoso. “Essa 
pessoa acaba com o NIS suspen-
so [cadastro do Bolsa Família], 
por não poder receber dois be-
nefícios, conforme a lei. Nesses 
casos, acabamos por renovar o 
benefício”, afirma. 

Mais de mil famílias 
de Bento que 
poderiam pagar 
menos tarifa
ainda não se 
inscreveram

PARA TER DIREITO

Isenção na conta de luz:
• Ganhar (por mês) no máxi-
mo 1/2 salário mínimo por 
pessoa. 
• Estar inscrito em pelo menos 
um programa do governo fe-
deral (Bolsa Família, BPC ou 
Cadastro Único).
• Ter consumo máximo de 
220kWh mensais. 

Para se inscrever: www.rge-rs.
com.br/baixarenda ou pelo 
aplicativo CPFL Energia. Caso 
a pessoa não seja o titular da 
instalação, deve fazer o pedi-
do identificando o código do 
cliente (presente na conta de 
energia) do local onde mora, 
para que a RGE possa conce-
der o benefício de forma ade-
quada.

Isenção na conta de água
• Morar em residência com 
metragem de, no máximo, 
50m².
• Receber pelo menos um 
auxílio federal (Bolsa Família, 
BPC ou Cadastro Único).
• Não possuir mais do que 6 
pontos de água em casa.

Para se inscrever: agendar ho-
rário pelo telefone 0800 646 
6444, pelo site www.corsan.
com.br ou pelo aplicativo Cor-
san – Cia RS de Saneamento.

Maria Fumaça deve 
retomar viagens a 
partir do dia 6

A Giordani Turismo e Eventos 
programa para 6 de junho o iní-
cio da retomada gradual do pas-
seio de Maria Fumaça – Trem do 
Vinho. A data marca ainda os 27 
anos da viagem inaugural de um 
dos principais atrativos turísticos 
da região Uva e Vinho, em 5 de ju-
nho de 1993. 

O retorno acontece exata-
mente 80 dias após a paralisação 
total das atividades, e a previsão é 
de que entre os meses de junho e 
setembro os passeios ocorram ex-
clusivamente aos sábados. Seguin-
do as orientações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e decre-
tos municipais, em cada viagem a 
capacidade da Maria Fumaça será 
reduzida em 50%. A visitação ao 
Parque Cultural Epopeia Italiana, 
que faz parte do pacote tradicio-
nal do trem, será em pequenos 
grupos, obedecendo os critérios 

de distanciamento. O uso de más-
cara é obrigatório para todos.

Durante o período sem ope-
rações do passeio a empresa pla-
nejou e reestruturou a operação 
para voltar com garantia de segu-
rança aos passageiros, colabora-
dores e atrações artísticas. Foram 
tomadas providências para trei-
namento das equipes, sanitização 
a cada viagem, álcool 70% à dis-
posição, redução de passageiros e 
mudança no embarque. 

“Estamos alinhados com a 
retomada segura, adotada pela 
cidade e pelo nosso trade no RS. 
Temos responsabilidade de tomar 
todas as precauções, ao mesmo 
tempo em que sabemos o que re-
presenta o turismo para a região 
e a necessidade de, gradualmente 
e com cautela, ir retomando as 
atividades”, comenta a gerente de 
Marketing, Jana Brun Nalin.

Divulgação/Giordani
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Pandemia obriga mudanças nas celebrações de 
Corpus Christi e Santo Antônio neste ano, em Bento

A data votiva mais impor-
tante no calendário religioso de 
Bento Gonçalves – 13 de junho, 
dia alusivo ao padroeiro do mu-
nicípio, Santo Antônio – não vai 
passar em branco por causa das 
restrições impostas pela pande-
mia da COVID-19. Combinando 
criatividade, tecnologia e evan-
gelização, a organização da 142ª 
Festa de Santo Antônio anuncia 
uma programação alternativa 
para que os devotos possam ex-
pressar sua fé com segurança. 

A programação em homena-
gem a Santo Antônio inicia com a 
tradicional Alvorada Festiva, às 6h, 
com o repicar dos sinos nas igre-
jas das comunidades. A agenda de 
celebrações terá duas missas nes-
te dia: a primeira, às 8h30 e a se-
gunda às 18h (presidida por Dom 
José Gislon, Bispo Diocesano de 
Caxias do Sul, com apresentação 
dos casais festeiros de 2021). Am-
bas ocorrem no Santuário – onde 
não é permitido receber fiéis pre-
sencialmente e terão transmissão 
on-line pelas redes sociais da Pa-
róquia (fb.com/paroquiasantoan-
toniobg) e pelas rádios.

O almoço festivo do salão pa-
roquial, neste ano, será substituí-
do pelo almoço nas casas. Às 12h, 
Dom José Gislon estenderá sua 
bênção sobre todas as famílias – 
especialmente aos doentes, aos 
pães e à sua refeição. “O momen-
to que estamos vivendo é muito 
desafiador e exige de todos nós 
um grande esforço de reinvenção. 
Estamos trabalhando para que a 

142ª Festa de Santo Antônio ofere-
ça aos devotos uma programação 
significativa, com oportunidades 
para o exercício da fé e da solida-
riedade, cumprindo o propósito 
explicitado por seu lema ‘Com 
Santo Antônio: Ide e Anunciai’, de 
levar a palavra do Evangelho e as 
lições de nosso padroeiro a todos. 
Mesmo com circunstâncias nos 
obrigando a buscar alternativas 
fora do tradicional, com a parti-
cipação e envolvimento da comu-
nidade faremos uma bela festa”, 
comenta o coordenador do comitê 
de festeiros, Cesar Anderle.

PROCISSÕES MOTORIZADAS
Com as aglomerações de pes-

soas proibidas em função do risco 
de contágio pelo novo coronaví-
rus, as tradicionais procissões de 
Corpus Christi e da imagem de 
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Acompanhe on-line
Facebook: www.fb.com/paroquiasantoantoniobg
Instagram: www.instagram.com/paroquiasantoantoniobg 

Programação da Trezena de Santo Antônio:
31/05: ‘Em pentecostes, o batismo da Igreja acontece’
01/06: ‘Virgem Maria: sim de discípula exemplar’
02/06: ‘Santuário, casa para celebrar a vida do povo’ (85 anos de 
dedicação do Santuário)
03/06: ‘Igreja: lugar de acolhimento e envio’
04/06: ‘Casa da Palavra: fonte de oração, fraternidade e conversão’
05/06: ‘Casa do Pão: liturgia é o coração da comunidade’
06/06: ‘Casa da Caridade: voz dos que clamam por vida digna’
07/06: ‘Casa da Ação Missionária: promover a cultura do encontro’
08/06: ‘A Igreja em missão’
09/06: ‘O mundo urbano e seus desafios’
10/06: ‘Viver a experiência do amor do Pai pela oração’
11/06: ‘Presença de Cristo na eucaristia: dinâmica que faz acon-
tecer a ressurreição’
12/06: ‘Santo Antônio, um santo de coração aberto para anun-
ciar o evangelho’

Casais festeiros da 142ª Festa de Santo Antônio: 
Andrey Arcari e Monaliza F. Salvador Arcari 
Celso Centenaro e Simone Dall’Osbel Centenaro
César Anderle e Simone Ribeiro Anderle 
Euclides Penso e Stela Penso 
Leandro Moro e Carla Zortea 
Valdir Piva e Liane Rostirola Piva 
 
Festeiros Jovens:
Maikel Kunzler e Noeli Dalla Giacomassa 
Herson Baldissera e Denise Baldissera 
Maicon Raffainer e Luana Maria Formentini Petroli 

Santo Antônio pelas ruas centrais 
ocorrerão de forma diferente nes-
te ano: estão programadas duas 
procissões motorizadas nos dias 
11 e 13 de junho (quinta-feira 
e sábado), às 10h e às 14h – em 
cada um desses horários, três cor-
tejos diferentes percorrerão ro-
teiros alinhados para contemplar 
os principais pontos de Bento 
Gonçalves. A comunidade é convi-
dada a participar, acompanhando 
as carreatas ou saudando a comi-
tiva na passagem pelas ruas. 

“Convidamos as pessoas a 
prepararem suas casas para o 
Corpus Christi, colocando ícones 
religiosos nos ambientes exter-
nos, para honrarem publicamen-
te o Corpo de Cristo que passará 
pelas ruas. Neste ano, não tere-
mos os tradicionais tapetes, mas 
essa decoração nas janelas e sa-

cadas das residências, saudando 
a passagem do cortejo em todas 
comunidades”, reforça o pároco 
da Santo Antônio, padre Ricardo 
Fontana. 

Para o dia festivo de Santo An-
tônio, 13 de junho, a organização 
convida os devotos a decorarem 
as janelas, sacadas e portas de 
suas residências com símbolos do 
padroeiro, para que sejam aben-
çoados durante a procissão e se 
tornem símbolos da união e da ce-
lebração da comunidade. “’Pão e 
Santo Antônio nas Casas’ motivam 
as festividades de Corpus Christi e 
do Padroeiro da Capital do Vinho. 
Levando a uma verdadeira reno-
vação espiritual e bênçãos aos 
lares dos bento-gonçalvenses”, 
reitera o padre Ricardo.

TREZENA INICIA DOMINGO
Os bento-gonçalvenses são 

convidados a exercitar sua fé e 
devoção ao padroeiro do muni-
cípio acompanhando a Trezena 
da 142ª Festa de Santo Antônio, 
que inicia no domingo, 31/05 
(Solenidade de Pentecostes). A 
programação de missas diárias 
se estende até 12/06, sempre às 
18h, com transmissão pelas redes 
sociais da Paróquia Santo Antônio 
(veja no quadro). 

Em virtude da pandemia do 
novo coronavírus, que impede a 
realização de celebrações presen-
ciais, as famílias poderão acom-
panhar a Trezena pelas platafor-
mas virtuais, transformando seus 
lares em extensões da igreja.
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José Eugênio Farina, presi-
dente do Conselho Consultivo 
do Grupo Todeschini, morreu na 
quarta-feira, 27/05, em Bento 
Gonçalves, aos 95 anos de idade, 
de causas naturais. Ele deixa um 
legado de empreendedorismo 
e sucesso no setor moveleiro, 
além de uma grande contribui-
ção comunitária à cidade. Ele 
deixou a esposa, Lourdes, e qua-
tro filhos: João, Paulo, Ricardo e 
Virginia, além de oito netos, dois 

Morre, aos 95 anos de idade, 
o ícone José Eugênio Farina
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Prefeito Guilherme 
Pasin decretou 
luto oficial de 
três dias em 
Bento Gonçalves. 
Entidades 
representativas, 
especialmente do 
ramo moveleiro, 
lamentaram a perda 
de uma das maiores 
lideranças do setor

20 de maio

Dominic Gabriel da Rosa da Silva, 
1 dia, natural de Bento Gonçalves 
(RS), morador de Garibaldi (RS).  
 
Sady Augusta Vian Agostini, 85 
anos de idade, do lar, natural de 
Garibaldi (RS), moradora de Bento 
Gonçalves (RS).  
 
21 de maio
 
Juliana Lombarde de Almeida, 41 
anos de idade, auxiliar de cozinha 
aposentada, natural de Entre-
Ijuís (RS) moradora de Bento 
Gonçalves (RS).
 
Luiz Gonçalo Monticelli, 83 anos 
de idade, agricultor aposentado, 
natural de Ajuricaba (RS), morador 
de Bento Gonçalves (RS).

Obituário Falecidos entre 20/05 e 27/05

22 de maio

Robson Peruzzo, 22 anos de idade, 
auxiliar de expedição, natural e 
morador de Bento Gonçalves (RS). 
 
23 de maio
 
Orsola Stello Trevisan, 87 anos de 
idade, industriária aposentada, natural 
de Encantado (RS), moradora de Bento 
Gonçalves (RS). 
 
Armelindo João Somensi, 78 anos de 
idade, funcionário público estadual 
aposentado, natural e morador de 
Bento Gonçalves (RS).
 
Alexandro Bronca da Silva, 33 anos de 
idade, metalúrgico, natural e morador 
de Bento Gonçalves (RS). 
 
24 de maio
 

Legado de sucesso

Natural de Bento Gonçalves, Farina começou a trabalhar 
com apenas 12 anos, como balconista de uma farmácia. Nos 
anos seguintes, trabalhou em um armazém de secos e mo-
lhados, como balconista de uma agência de automóveis até 
chegar ao cargo de diretor na Metalúrgica Bento Gonçalves 
e na Farina S/A, respectivamente.
No início da década de 1970, ele adquiriu ações da Todeschi-
ni S/A, uma das mais importantes fabricantes de acordeões 
da América Latina, que naquela época começava a direcio-
nar sua atuação para o setor moveleiro. Atualmente, a Todes-
chini S/A é uma das maiores empresas do ramo, reconhecida 
internacionalmente, e atuando em diversos segmentos.
Farina também é reconhecido por uma importante contri-
buição comunitária para Bento Gonçalves, tendo integrado 
diversas entidades empresariais e sociais, sendo presidente 
do CIC-BG, da Fenavinho, da Apae e do Conselho Adminis-
trativo do Hospital Tacchini, entre outros cargos.

bisnetos, noras e genro.
 Em nota, o prefeito Gui-

lherme Pasin lamentou a per-
da: “Com grande pesar recebi a 
informação do falecimento do 
empresário José Eugênio Fari-
na. Geninho deixa um legado de 
contribuições com o desenvol-
vimento do município e região, 
evidenciando o empreende-
dorismo, liderança, trabalho e 
respeito a todos... Nossa cidade 
perde não somente um empre-
endedor, mas uma figura sin-
gular em nossa história”. Pasin 
decretou luto oficial de três dias 
em Bento Gonçalves.

O Sindicato das Indústrias 
do Mobiliário de Bento Gon-
çalves (Sindmóveis) também 
lamentou a morte. Farina inte-
grou o Conselho Fiscal da enti-
dade ininterruptamente entre 
os anos de 1977 e 1987, além 
de ter ocupado a função de di-
retor de Exposição Industrial 
na 1ª e 2ª edições da Mostra 
do Mobiliário (hoje Movelsul 
Brasil). “Lamentamos profun-
damente a perda de um gran-
de líder e ícone do nosso setor 
moveleiro... O Sr. José Eugênio 
Farina teve uma enorme im-
portância para a consolidação 

do mercado moveleiro nacio-
nal e internacional. Entretanto, 
mais que um empresário audaz 
e protagonista no desenvolvi-
mento da indústria de móveis 
do Brasil, foi um grande defen-
sor da articulação coletiva do 
setor moveleiro. Historicamen-
te, foi sempre um apoiador da 

atuação coletiva do setor, ao 
estimular a participação de exe-
cutivos da empresa na diretoria 
do Sindmóveis, o que trans-
corre de forma voluntária. Em 
suma, é um homem de exemplo 
que deixa grande legado para o 
setor”, lamentou o presidente 
do Sindmóveis, Vinicius Benini.

Clorina Basso, 83 anos de idade, do lar 
aposentada, natural e moradora de 
Bento Gonçalves (RS).
 
Yoenn Jeanty, 1 mês, natural e 
morador de Bento Gonçalves (RS).  
 
Marilene Accorsi, 60 anos de idade, 
contadora aposentada, natural de 
Nova Prata (RS), moradora de Bento 
Gonçalves (RS). 
 
25 de maio
 
Jacques Enel Metelus, 24 anos de 
idade, eletricista, natural de Porto 
Príncipe, República do Haiti, morador 
de Bento Gonçalves (RS).

 Maria Julhão Domingues, 87 anos de 
idade, auxiliar de limpeza aposentada, 
natural de Cotiporã (RS), moradora de 
Bento Gonçalves (RS).  
 

26 de maio
 
Omero da Silva, 67 anos de idade, 
construtor civil aposentado, 
natural de Barros Cassal (RS), 
morador de Bento Gonçalves (RS). 
 
Maria Adelia Migliorini Longhi, 
86 anos de idade, costureira 
aposentada, natural e moradora 
de Bento Gonçalves (RS).  
 
27 de maio
 
Ana Maria Moro Fronza, 64 anos 
de idade, agricultora aposentada, 
natural e moradora de Bento 
Gonçalves (RS). 
 
Giacomo Bellé, 92 anos de 
idade, comerciante aposentado, 
natural e morador de Bento 
Gonçalves (RS).
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Já que é tempo de mudança de tudo: rotina, 
comportamento e expectativas, vamos combinar 
algumas coisas?

Que tal pararmos de julgar os outros com base 
nas nossas próprias vivências? O que é certo para 
mim pode não ser certo para outra pessoa: um mes-
mo assunto pode ter diferentes pontos de vista, sem  
que eles necessariamente se anulem, como se ape-
nas um pudesse ser certo. E isso vale especialmente 
para as redes sociais. Você sabia que pode ler algo do 
qual discorda e simplesmente continuar a sua vida, 
sem precisar discutir, esbravejar ou 
desfazer amizades? E se parássemos 
de nos agredir on-line, tendo mais 
empatia pelo que os outros pensam 
e sentem ou pela forma como vivem?  
Certamente o mundo seria um lugar 
bem mais tranquilo.

Vamos parar de rotular as pes-
soas como “raiz” ou “Nutella” só 
porque escolheram estilos de vida 
diferentes do seu? Isso vale, especial-
mente, quando o assunto é materni-
dade/paternidade. Só porque um ca-
sal decidiu criar seu(s) filho(s) de uma 
maneira diferente que a sua, isso não 
significa que estejam errados. Aliás, 
esse é um apelo especialmente para 
aquelas mulheres que, apesar de sen-
tirem na pele os mesmos dramas que 
as outras, insistem em atirar a primei-
ra pedra, como se fossem perfeitas. Que tal darmos 
fim a esse ciclo interminável de julgamentos que co-
meça desde a decisão de querer ou não ter filhos até 
todos os detalhes da criação dos pequenos? Cada um 
sabe da sua realidade e, tenho certeza, o mundo seria 
um lugar muito melhor se simplesmente guardásse-
mos para nós certos pensamentos e apontamentos.

Julgar é tão fácil que na maioria das vezes a gen-
te esquece aquele ensinamento bíblico que serve 

Vamos combinar?
até mesmo para quem não acredita na fé: da mesma 
forma com que julgardes serás julgado.  Eu sei que 
não é fácil – ah, quem dera fosse! –, mas vamos tentar 
policiar nossos próprios pensamentos, para que se-
jamos pessoas melhores a cada dia? Como e quando 
der, um dia de cada vez.

Vamos combinar outro negócio? A pandemia já 
está dificultando nossa rotina o suficiente, certo? En-
tão que tal pararmos de atacar quem tem opiniões 
contrárias às da gente? Aposto que você tem dois ti-
pos de conhecidos: o que está obcecado pela doença 

e aquele que julga como “louco” quem 
está preocupado com a contaminação. 
A única certeza que temos é que há 
pouquíssimas certezas sobre isso. Sim-
ples – e triste – assim. Desde o início, 
praticamente tudo que foi divulgado 
como certo acabou caindo por terra 
em algum momento, incluindo que a 
doença só acometia idosos debilitados 
e que máscaras não deveriam ser usa-
das, entre tantas outras informações.  E 
olha a situação que enfrentamos hoje, 
a ponto de o uso de máscaras ser obri-
gatório por decreto, para citar apenas 
um dos exemplos. Diante de tantas 
incertezas, você acha que vale a pena 
pessoas leigas, como nós, ficarem se 
degladiando na internet defendendo 
pontos de vista que não farão a míni-
ma diferença para barrar essa ameaça 

à saúde das pessoas? Que tal mudarmos isso também?
Eu sei que os dias não têm sido fáceis e que os 

problemas e preocupações se acumulam, mas cer-
tos comportamentos só tornam tudo ainda mais 
complicado. Que tal praticarmos a empatia, nos 
colocando no lugar do outro antes de julgarmos ou 
criticarmos? Que tal aceitarmos que todos nós (sem 
exceção) somos seres imperfeitos sujeitos a erros e 
acertos? Isso nós podemos mudar.

O mundo seria 
um lugar muito 

melhor se 
simplesmente 
guardássemos 
para nós certos 
pensamentos e 
apontamentos.

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

Jeferson Dytz Marin

A grande crise sanitária que enfrentamos deixará suas 
marcas. Isso é inevitável. O que só o futuro dirá é quão pro-
fundas serão. O fenômeno do “fechamento de fronteiras” 
e a enxurrada de políticas nacionalistas já se acentuava na 
Europa em razão das fortes correntes migratórias e, espe-
cialmente, nos EUA, por conta de uma das principais plata-
formas que elegeu Donald Trump. Agora, com o “medo re-
sidual” que brotará da pandemia, o protecionismo tende a 
aumentar. Uma nova era, mesmo com a hiperconectividade, 
parece estar surgindo, com o rompimento de cadeias de for-
necedores globais, busca da autossuficiência de produção e 
consequente recuo da globalização.

E há quem diga que tais tendências seriam responsáveis 
por desencadear uma segunda Guerra Fria, 
desta feita tendo a China, de Xi Jinping, de 
um lado, concentrando boa parte da estru-
tura produtiva de bens de massa do plane-
ta e, de outro, os EUA, de Donald Trump, 
propulsor do novo nacionalismo.

O livro de Thomas Friedman, jorna-
lista americano que, em 2005, lançou “O 
Mundo é Plano”, projetou o avanço con-
tínuo da globalização, catapultada por 
fenômenos como a conectividade em 
massa, a perda identitária das nações e a 
abertura de fronteiras. Friedman, todavia, 
não previu a catástrofe sanitária que esta-
mos atravessando.

Em que pese o avanço do volume de 
transações do mundo entre 1990 e 2015, passando de US$ 
3,5 a US$ 19 trilhões, fenômenos verificados no período da 
pandemia, com a falta de máscaras, respiradores e mate-
riais hospitalares, deflagraram uma corrida pela autossufi-
ciência. A solidariedade entre as nações foi jogada no lixo 
no período de pandemia.

Isso foi constatado, por exemplo, no episódio de num 
carregamento de máscaras chinesas que a França reteve. Ele 
tinha como destino original a Itália e a Espanha e Emmanuel 
Macron, mesmo sendo um grande defensor da unidade do 
continente, deixou aflorar o egoísmo e pensou única e ex-
clusivamente no seu povo. O governo Trump adotou prática 
ainda mais agressiva, comprando, em dinheiro e pagando 
um preço maior, na pista do aeroporto da China, carrega-
mentos que tinham como destino a Europa. O Brasil não 
ficou de fora e também foi vítima da sede americana.

A pandemia levará à desglobalização?

A Covid-19 calou as máquinas da indústria, esvaziou 
ruas, impediu que aeronaves decolassem, encheu hospitais 
no mundo inteiro e semeou mortes. 

E veja-se que mesmo no prelúdio da globalização, em 
1990, a divisão, na contramão do que se propunha, se veri-
ficava com a consolidação da separação da União Soviética, 
as divisões da Iugoslávia e da Checoslováquia, dentre outros 
países. Além disso, movimentos separatistas regionais cres-
cem vertiginosamente, como ocorre na Espanha, com a Cata-
lunha e o País Basco. Isso sem falar no Brexit, que tirou os in-
gleses da União Europeia e consolidou um questionamento 
até então recôndito: a globalização fez, de fato, bem a todos?

Paralelamente a isso, a crise de 2008, a queda do padrão 
de vida da classe média, o desemprego, o 
aumento dos fluxos migratórios e o medo, 
com a valorização da pauta da segurança, 
acabou por redundar na eleição de vários 
governos populistas pelo mundo, dentre 
eles, o dos EUA e do Brasil.

Trump, aliás, influenciou diversos go-
vernos com a retomada do “America First 
(América Primeiro)” e do “América para os 
americanos”, com a implementação de 
políticas nacionalistas, protecionistas e 
anti-imigração. Nesse sentido, as empre-
sas terão que se preparar para uma cres-
cente intervenção do Estado, com a que-
bra da tradição liberal. Como afirma Ian 
Bremmer, Presidente do Eurasia Group, 

“Multinacionais que já enfrentam problemas em suas ca-
deias de fornecimento expostas vão ter de lidar também 
com interferência política crescente”. As empresas terão 
que diversificar a cadeia para reduzir a dependência de um 
país fornecedor. O fato é que o mundo não pode depender 
exclusivamente da China, pois, em períodos de exceção, o 
poder dos asiáticos alcança patamares que comprometem 
o equilíbrio de forças do planeta.

Mas se espera que o espírito que deflagrou o processo 
de globalização não morra. Problemas globais, como é o 
caso da pandemia, a poluição, a falta de acesso a alimentos, 
as pesquisas científicas na área da saúde e as novas tecno-
logias não podem ser pensados isoladamente, dentro das 
fronteiras de cada país. São problemas comuns e, como tal, 
precisam de soluções comunitárias e construídas pelo esfor-
ço compartilhado das nações.

Problemas 
globais não 
podem ser 

pensados de 
forma isolada.

Professor e Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado e Doutorado) da UCS. Doutor e Mestre 
em Direito. Líder do Grupo de Pesquisa (CNPq) Alfajus, com esforço de cooperação com a Pace Law School – Nova 
Iorque e Universitàdi Padova. Professor convidado em cursos de Doutorado, MBAs e pós-graduação lato sensu em 
diversas instituições. Autor de mais de dez livros e mais de 60 artigos jurídicos. Diretor da Marin Advogados Associados.
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Imóveis

Serviços

PROCURO trabalho 
como doméstica ou 

cozinheira. Tenho ex-
periência em ambas as 
funções. Contato pelo 
telefone (54) 99681 
6384, com Rejane.

Diversos

VENDO cadeira de 
alimentação infantil, 
unissex, bonita, em 
bom estado, com tra-
vas e cinto de segu-
rança. Interessados 
entrar em contato 
através do telefone 
(54) 99637 9273.
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PREFEITURA DE 
MONTE BELO DO SUL

TOMADA DE PREÇOS 005/2020 
O Município de Monte Belo do Sul 
torna público que realizará “TO-
MADA DE PREÇO”, menor preço 
global. Objeto:  CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUTAR OBRAS DE 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA, E PAVI-
MENTAÇÃO ASFÁLTICA COM 
CBUQ (4CM) CONCRETO BE-
TUMINOSO USINADO A QUEN-
TE, NO TRECHO QUE LIGA A 
COMUNIDADE NOSSA SENHO-
RA DO ROSÁRIO A COMUNI-
DADE NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS, COM EXTENSÃO DE 
1.192,00M E COM 8.344M². A data 
da realização do certame será dia 
16/06/2020, às 9h (horário de Brasí-
lia). Edital e Anexos estão disponí-
veis no site: https://portal.montebelo-
dosul.rs.gov.br/licitacoes/.

Monte Belo do Sul, 29 de maio de 2020.

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

Pontos de Distribuição SERRANOSSA

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA/LEILÃO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICO 
 
DATA: 1ª Praça/Leilão: dia 17 de junho de 2020, às 10h. 
              2ª Praça/Leilão: dia 17 de junho de 2020, às 10h10.
LOCAL: Plataforma digital www.zaccariasleiloes.com.br

VOLNEI ZACCARIAS, LEILOEIRO OFICIAL matrícula 151/99, devidamente au-
torizado pelo Exmo.(a) Sr. (a) Dr. (a) Juiz (a) da 2ª Vara do Trabalho de Bento 

Gonçalves – RS, FAZ SABER a todos quantos do presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que foi 
autorizado a realizar o Leilão do(s) bem (ns) penhorado(s) no Processo nº: 0021587-05.2016.5.04.0512 
que MARIA DE FATIMA FLORIANO DO NASCIMENTO move contra VANCOR EXPRESS EIRELI – ME e ou-
tros, referente a: uma área de terras, no lote rural n° seis (6) da Linha Silva Pinto, Distrito de Pinto Bandeira, 
neste município, com área de 25.270m² (vinte e cinco mil, duzentos e setenta metros quadrados), com uma 
casa de madeira de 6,00m (seis metros) de frente por 8,00m (oito metros) de frente e fundos, confinando: 
Norte, na extensão de 220,00m (duzentos e vinte metros), com terras do mesmo lote; Sul, na extensão de 
120,00m (cento e vinte metros), em linha oblíqua, com terras de propriedade da Prefeitura Municipal e na 
extensão de 100,00m (cem metros), com a Linha Silva Pinto; Leste, com terras do lote n° 4 (quatro); Oeste, 
com o lote n° 8 (oito). Coproprietária: DOSOLINA FABRICIO VOLPINI. Avaliação total em R$ 140.000,00 
(cento e quarenta mil reais). Valor mínimo no segundo leilão R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Quanto à 
venda do imóvel resguardando-se à coproprietária a metade do valor da arrematação, por se tratar de bem 
indivisível, nos termos do art. 843 do CPC. Ônus: Averbação de Existência de Ação movida por Sicredi Ser-
rana RS, sob o n° 005/1.16.0003291-1, que tramita na 1° Vara Cível de Bento Gonçalves-RS; Averbação de 
Existência de Ação movida por Banco Bradesco S/A, sob o n° 005/1.16.0008015-0, que tramita na 3° Vara 
Cível de Bento Gonçalves-RS; Averbação de Penhora decorrente do processo de n° 005/1.18.0003840-9, que 
tramita na 1° Vara Cível de Bento Gonçalves-RS. A arrematação será pela maior oferta, desde que não preço 
vil. O arrematante deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 20% do seu valor. Se o arrematante, 
ou seu fiador, não pagar dentro de 24 horas, o preço da arrematação, perderá, em benefício da execução, 
o sinal de que trata o § 2º deste artigo, voltando à praça os bens executados, art. 888 CLT. O arrematante/
alienante fica isento dos créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o 
domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços refe-
rentes a tais bens, ou a contribuições de melhorias da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, salvo 
quando conste do título a prova de sua quitação. A venda de bens móveis e livre de ônus. Caso não haja ofer-
tas à vista será facultado oferecimento de lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis 
conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo que o arrematante deverá pagar 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o remanescente parcelado em até 30 (trinta) meses, 
sendo as prestações mensais e sucessivas. O valor remanescente, por ocasião do pagamento, será acrescido 
de juros equivalentes à taxa aplicada pelo juízo da causa, garantido por hipoteca sobre o próprio bem no 
caso de imóvel. Da Participação e Pagamento: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns) deverá ofertar 
lanços através da plataforma eletrônica www.zaccariasleiloes.com.br devendo, para tanto, os interessados, 
efetuarem cadastramento prévio. O site estará disponível para recepção de lances a partir da publicação do 
edital na plataforma digital. Dos lances: Sobrevindo lance nos 03 (três) minutos antecedentes ao termo final 
da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do leilão será prorrogado em 03 (três) minutos e 
assim sucessivamente a cada lance efetuado nos últimos 03 (três) minutos, para que todos os usuários inte-
ressados tenham oportunidade de ofertar novos lances (art. 21 da Resolução CNJ 236/2016), passados 03 
(três) minutos sem novo lance, o leilão será encerrado. Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos 
diretamente no sistema do leiloeiro e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a apreciação 
do tempo real das ofertas. Após o encerramento o(s) arrematante(s) devera (ão) pagar o valor do lance à 
vista, mais 6% de comissão ao Leiloeiro, calculado sobre o valor da arrematação. Os pagamentos deverão 
ser efetivados em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do encerramento do leilão, através de Guia de De-
pósito em favor do juízo (arrematação), ficando cientes que os lances são irretratáveis. Não sendo efetuado 
o depósito da oferta no prazo estabelecido e/ou o pagamento de sua comissão, o leiloeiro comunicará o fato 
ao MM. Juiz responsável, informando os lances imediatamente anteriores, para que sejam submetidos à 
apreciação judicial, sem prejuízo da aplicação de sanção prevista no art. 897 do CPC ao arrematante remisso. 
Além disso, arcará o arrematante remisso com todos os ônus e consequências de sua omissão, inclusive para 
a obtenção de novos documentos e ressarcimento das despesas para a realização da praça, além da multa de 
10% sobre o saldo devido, em aplicação direta ou analógica do §4º, do artigo 895 do CPC. Informações com 
o Leiloeiro Oficial Volnei Zaccarias, Matrícula 151/99, através do site: www.zaccariasleiloes.com.br, telefone: 
(54) 3441 1902 – (54) 99612 1051 e e-mail: zaccarias@zaccariasleiloes.com.br

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA/LEILÃO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICO 
 
DATA: 1ª Praça/Leilão: dia 17 de junho de 2020, às 10h. 
              2ª Praça/Leilão: dia 17 de junho de 2020, às 10h30.
LOCAL: Plataforma digital www.zaccariasleiloes.com.br

VOLNEI ZACCARIAS, LEILOEIRO OFICIAL matrícula 151/99, devidamen-
te autorizado pelo Exmo.(a) Sr. (a) Dr. (a) Juiz (a) da 2ª Vara do Trabalho de 

Bento Gonçalves - RS. FAZ SABER a todos quantos do presente edital virem ou conhecimento dele ti-
verem que foi autorizado a realizar o Leilão do(s) bem (ns) penhorado(s) no Processo nº: 0001724-
68.2013.5.04.0512 que MARIANA REIS  move contra RIGHESSO ODONTOLOGIA LTDA, referente a: 
dois estacionamentos conforme Escritura Pública do Livro 172, de folha 83v, número 22.800 – 433, do 
Primeiro Tabelionato de Notas da Comarca de Bento Gonçalves RS: Estacionamento nº 07, localizado 
no primeiro andar ou segundo pavimento do Edifício denominado “Edifício Centro Profissional Kemet”, 
situado na rua Cândido Costa, 194, nesta cidade, com acesso pela travessa Max Shlichting, tendo à sua 
frente a parede divisória da propriedade do edifício com a propriedade que é ou foi de Aquilino Opper-
mann, entre os estacionamentos de nº 6 e 8, com área real privativa de 12 metros quadrados, área real 
de uso comum de 7 metros e 56 decímetros quadrados, área real total de 19,56m², correspondendo-
-lhe a fração ideal equivalente a 0,007074 no terreno e nas coisas de uso comum do prédio. Matricula 
26.205 do R.I. de Bento Gonçalves RS. Avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e Estacionamento 
nº 08, localizado no primeiro andar, ou segundo pavimento do Edifício  denominado “Edifício Centro 
Profissional Kemet”, situado na rua Cândido Costa, 194, nesta cidade, com acesso pela travessa Max 
Shlichting, tendo à sua frente a parede divisória da propriedade entre o estacionamento número 7 e 
a parede de alvenaria onde se localiza o quadro de medidores de luz, com área real privativa de 12,46 
metros quadrados, área real de uso comum de 7 metros e 59 decímetros quadrados, área real total de 
19,63m², correspondendo-lhe à fração ideal equivalente a 0,007098, no terreno e nas coisas de uso co-
mum do prédio. Matricula 26.206 do R.I. de Bento Gonçalves RS. O terreno onde se assenta a economia 
supra, e constituído do terreno urbano sem número da rua Cândido Costa, nesta cidade, com a área de 
451,20m², no quarteirão formado pelas ruas Cândido Costa, Dr. Casagrande, travessa Iraí, trilhos da Rede 
Ferroviária Federal, rua Dr. Antunes e rua Barão do Rio Branco, distante 37 metros e 50 centímetros da 
esquina formada pelas ruas Cândido Costa e Barão do Rio Branco. Avaliado em R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais). Valor mínimo no segundo leilão R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a unidade. A arrema-
tação será pela maior oferta, desde que não preço vil. O arrematante deverá garantir o lance com o sinal 
correspondente a 20% do seu valor. Se o arrematante, ou seu fiador, não pagar dentro de 24 horas, o 
preço da arrematação, perderá, em benefício da execução, o sinal de que trata o § 2º deste artigo, voltan-
do à praça os bens executados, art. 888 CLT. O arrematante/alienante fica isento dos créditos tributários 
relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e 
bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de 
melhorias da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, salvo quando conste do título a prova de sua 
quitação. A venda de bens móveis e/ou imóveis é livre de ônus. Caso não haja ofertas à vista, será faculta-
do oferecimento de lances com pagamento parcelado. O parcelamento será permitido para bens imóveis, 
conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015). Neste caso, o arrematante deverá 
pagar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o remanescente poderá ser parcelado 
em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas. O valor remanescente, por ocasião 
do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa aplicada pelo juízo da causa, garantido por 
hipoteca sobre o próprio bem. Quem pretender arrematar os bens levados a leilão deverá ofertar lan-
ços através da plataforma eletrônica www.zaccariasleiloes.com.br devendo, para tanto, os interessados, 
efetuarem cadastramento prévio. O site estará disponível para recepção de lances a partir da publicação 
do edital na plataforma digital. Sobrevindo lance nos 03 (três) minutos antecedentes ao termo final da 
alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do leilão será prorrogado em 03 (três) minutos e 
assim sucessivamente a cada lance efetuado nos últimos 03 (três) minutos, para que todos os usuários 
interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances (art. 21 da Resolução CNJ 236/2016). Passa-
dos 03 (três) minutos sem novo lance, o leilão será encerrado. Durante a alienação, os lanços deverão ser 
oferecidos diretamente no sistema/plataforma digital do leiloeiro e, imediatamente, divulgados on-line, 
de modo a viabilizar a apreciação do tempo real das ofertas. Após o encerramento, o arrematante deverá 
pagar o valor do lance à vista, acrescido de 6% a título de comissão ao Leiloeiro, calculado sobre o valor 
da arrematação. Os pagamentos deverão ser efetivados em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do en-
cerramento do leilão, através de Guia de Depósito em favor do juízo (arrematação), ficando cientes que 
os lances são irretratáveis. Não sendo efetuado o depósito da oferta no prazo estabelecido e/ou o paga-
mento da devida comissão, o leiloeiro comunicará o fato ao MM. Juiz responsável, informando os lances 
imediatamente anteriores, para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo da aplicação 
de sanção prevista no art. 897 do CPC ao arrematante remisso. Além disso, arcará o arrematante remisso 
com todos os ônus e consequências de sua omissão, inclusive para a obtenção de novos documentos e 
ressarcimento das despesas para a realização da praça, além da multa de 10% sobre o saldo devido, em 
aplicação direta ou analógica do §4º, do artigo 895 do CPC. Maiores informações com o Leiloeiro Oficial 
Volnei Zaccarias, Matrícula 151/99, através do site: www.zaccariasleiloes.com.br, telefone (54) 3441 
1902 e 99612 1051 e e-mail: zaccarias@zaccariasleiloes.com.br
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MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

Resumo de contratos
Contrato nº 115/2020 - Dispensa de Licitação nº 011/2020 
– Prestação de serviços profissionais para realizar a outorga 
do direito de captação de água em dois poços tubulares pro-
fundos, localizados na subida da Linha Bento (poço Remus) 
e na Linha Capanema (poço Furlanetto), em Santa Tereza-
-RS, junto ao Departamento de Recurso Hídricos (DRH-
-SEMA). Pedro Valter Augustin Junior-EPP. Valor: R$ 
7.400,00. Prazo: 60 dias, a contar de 20/05/2020. 
Contrato nº 116/2020 – Pregão Presencial nº 017/2020 
– Contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços de exames de diagnose por imagem e teste er-
gométrico para a Unidade Básica de Saúde do Município 
de Santa Tereza-RS. Clibecor Clínica Bentogonçalvense 
do Coração Ltda. Valor: Até R$ 3.846,15 mensais. Prazo: 
12 meses, a contar de 22/05/2020, podendo ser renovado. 

Resumo Termo Aditivo
Termo Aditivo nº 006/2020 – Contrato nº 059/2016 – To-
mada de Preços nº 006/2016 – Contratação de pessoa jurí-
dica para efetuar seguro dos veículos e máquinas pertencen-
tes ao Município de Santa Tereza. Gente Seguradora S/A. 
Referente à supressão e substituição de itens no objeto do 
contrato. Valor suprimido: R$ 4.263,21. Prazo: a contar de 
18/05/2020.
Termo Aditivo nº 001/2020 – Contrato nº 112/2020 – Pre-
gão Eletrônico nº 001/2020 CP – CISGA – Registro de 
Preços nº 09/2020. Fornecimento de teste rápido IMUNO-
CROMATOGRAFIA – Teste imunológico para detecção da 
Covid-19, em amostras de soro, plasma e sangue. Fica acres-
cido ao objeto do contrato o valor de R$ 795,00 referente 
ao acréscimo quantitativo ao objeto. Bioplasma Produtos 
para laboratório e correlatos Ltda. Data: 18/05/2020

Resumo cancelamento contrato
Contrato nº 112/2020 – Pregão Eletrônico nº 001/2020 CP 
– CISGA – Registro de Preços nº 09/2020 – Resta cancela-
do o referido contrato, uma vez que a empresa Bioplasma 
Produtos para laboratório e correlatos Ltda. comunicou 
que não entregará o objeto e, em consequência, houve o can-
celamento pelo CISGA do pregão eletrônico nº 001/2020. 
Data: 25/05/2020.

Gilnei Fior
Prefeito Municipal

Pontos de Distribuição SERRANOSSA
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aquilo que lhe era além do necessário. Vimos, ainda, pes-
soas privando-se de alguns costumes não só para conter 
um pouco seus gastos, temendo o por vir, mas também 
para que, com aquela pequena sobra, pudesse fazer algo 
melhor para com o outro, ajudando...

Hoje, além dos locais que regularmente fazem esse 
trabalho, como o Lar da Caridade, que teve seu número 
de refeições triplicado nos últimos dias, o Centro Espirita 
Nossa Casa, que também teve sua demanda aumentada 

de maneira substancial, distribuindo co-
zinhas comunitárias em bairros da cida-
de, para alimentar os carentes, o Círculo 
Operário, aliado a outros grupos da co-
munidade, está fazendo uma campanha 
exemplar de distribuição de alimentos. 
Como disse um querido amigo meu, Vol-
nei Benini, “É Bento sendo Bento...”.

 É cediço que para alguns a verda-
deira caridade não consiste em dar aquilo 
que está sobrando, mas doarmo-nos um 
pouco daquilo que nos é caro, aquilo pelo 
que também precisamos. Eu, particular-
mente, acredito que toda ajuda é ajuda. 
Tudo o que pode ser usado pelo outro, nos 
sendo de sobra ou não, deve ser comparti-
lhado, para que outro dele se utilize. Afinal, 
como diz a música de Alberto Costa, canta-

da belissimamente pelo Padre Ezequiel Dal Pozzo, “Sempre 
fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas”.

Partindo dessa premissa, compartilho a minha vontade 
de que o ato de servir, a partir de agora, torne-se um hábito. 
Que todos aprendam a, de si, doar um pouquinho mais em 
prol do outro. Afinal, não é essa a hora de sermos solidários. É 
sempre hora de sermos solidários. Até a próxima!

Thiago Galvan - Atualidades

Eu costumo dizer que eu prefiro ser a pessoa que ajuda 
àquela que precisa ser ajudada. E digo isso pelo simples fato 
de, ajudando, estamos servindo, maior propósito humano, 
segundo Dan Millman, em “O Caminho do Guerreiro do Pa-
cífico”, que novamente cito aqui.

Essa minha preferência por ajudar não é novidade na 
comunidade. Não que eu esteja sempre aparecendo en-
quanto o faço, já que a caridade deve ser velada. O que a 
mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo... 
Mas, explico: já não é mais novidade na me-
dida em que meu querido amigo e colega, 
Dr. Cleber Dalla Colleta, em programa de 
rádio do qual participa, já fez essa menção, 
em uma belíssima referência a mim, da qual 
nem me sinto merecedor. Aliás, falando no 
Dr. Cleber, ele e a Esposa Elisa estão grávi-
dos, a espera de mais um Coloradinho aí 
para abrilhantar as arquibancadas no nosso 
glorioso Estádio Beira-Rio. Parabéns, queri-
dos! Que o Breno Antônio Tognon Dalla 
Colleta venha com saúde!

Madre Teresa de Calcutá já dizia que 
“As mãos que ajudam são mais valiosas 
que os lábios que rezam”. E é verdade! 
Não que a oração não seja importante. 
Ela é! Sempre é! Mas atitudes de compai-
xão e empatia como a ajuda ao próximo, 
ao necessitado, valem muito também. E, para muitos, até 
é considerado oração. Afinal, quem é que disse que rezar 
é repetir uma sequência de palavras, por mais significado 
que elas tenham?

Agradecer também é uma forma de solidariedade, por 
certo. Aproveito o ensejo, aliás, para agradecer aos apoiado-
res desse espaço, que me oportunizam de estar aqui todas 
as semanas, quais sejam, a Dra. Danielle Bavaresco e o Vi-
nícius Lima, da Top.House Transações Imobiliárias. Além, é 
claro, da Ana Paula Chies, que acreditou nessa ideia e permi-
tiu que eu divagasse um pouco mais, semanalmente, neste 
espaço do Jornal SERRANOSSA.

Pois bem, vimos, na nossa comunidade, nesse perío-
do, pessoas perdendo seus empregos, tratando de seus 
dissabores, manifestando-se acerca da diminuição de suas 
capacidades financeiras. Porém, vimos pessoas de todos 
os níveis e classes sociais organizando-se para ajudar o 
próximo com aquilo que não mais lhe era necessário ou 

A hora de sermos solidários

Que todos 
aprendam a, 

de si, doar um 
pouquinho 

mais em prol 
do outro.

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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Receita |
SERRANOSSA Gourmet

Torta de 
morango 
sem forno

INGREDIENTES

1 caixa (395g) de
leite condensado
½ xícara (chá) de 
leite integral
4 gemas
1 caixa (200g) de creme de 
leite fresco ou bate chantilly 
14 biscoitos champagne
300g de morangos cortados 
em fatias

MODO DE PREPARO

Em uma panela, adicione 
o leite condensado, o leite 
integral e as gemas. Em fogo 
baixo a médio, mexa bem até 
o creme engrossar. Depois, 
desligue o fogo e reserve. 
Em uma batedeira, bata o 
creme de leite fresco até 
chegar no ponto de chantilly. 
Misture, delicadamente, 

Cruzadas | Respostas na página 3

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 30

DVH
RONDONIA

CENACONE
TORCEOR
RAAPANO

MOLABISA
ASTERISCO

PAGAAIS
SESIPRO

CTECINC
TAROREAL

IIICARLA
VALIDOR

SALGROSSO

Sua capital
é Porto
Velho

Resumo 
de fatos

passados

Pronome
de trata-

mento mais
usado

Um dos
símbolos
da Pátria

Significa
"ar", em
"aero-
nave"

Cada lance
de uma
novela

Simpatiza 
por um clu-
be esporti-
vo (bras.) 

Alisar o
traje com

ferro 

As de alu-
mínio são 
recicláveis

"(?) 
Simpsons",

desenho
animado

A favor
de; em 
prol de 

O céu
que não

tem
nuvens

Cupido,
para os
gregos
(Mit.)

3, em 
algarismos
romanos

Letra-
símbolo do
Super-Ho-
mem (HQ)

Proprie-
tário

(?) Leão,
cantora

Forma 
do funil
Fêmea 
do bode

Avó da
mãe (red.)
O país das
pirâmides

Sucede 
ao "Q"

Peça de
colchões

O sinal
"*"

Salda 
(a dívida) 

O voto que
não é nulo
Tempero de
churrascos

O órgão da
indústria
Baralho

esotérico

Gritos
de dor

Amalucado
(bras.)

A moeda
do Brasil
Sílaba de

"circo"
(?) Marins,

atriz 
Consoantes

de "liga"

Entrelacei
os fios 

Fonte usada
em textos

Material de
trabalho
da costu-

reira

4/mola — sesi — teci. 5/arial. 6/pirado.

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

Áries – 21/03 a 20/04 
Você vai mostrar muita disciplina e 
terá mais paciência para lidar com 
as demanda do serviço. Contará 
com muita criatividade para fazer 
suas tarefas.

Touro – 21/04 a 20/05 
A Lua garante sorte, engenhosida-
de e entusiasmo para hoje. Momen-
to perfeito para se concentrar nas 
coisas de que mais gosta.

Gêmeos – 21/05 a 20/06 
Hoje os astros vão conspirar a favor 
da sua vida familiar e prometem fa-
cilitar bastante o convívio e o diálo-
go. Bom dia para resolver assuntos 
pendentes e tomar decisões.

Câncer – 21/06 a 21/07 
Você terá muita habilidade para 
dialogar, expor e defender suas opi-
niões, principalmente no trabalho. 
Momento oportuno para apresen-
tar projeto aos chefes.

Leão – 22/07 a 22/08 
Momento propício para batalhar 
por seus interesses materiais. Po-
derão surgir alternativas práticas e 
viáveis para incrementar seus ga-
nhos. 

Virgem – 23/08 a 22/09 
Período é oportuno para realizar 
objetivos, já que você vai esbanjar 
disciplina, concentração e criativi-
dade e poderá alcançar o que pre-
tende, inclusive no trabalho. 

Libra – 23/09 a 22/10 
O período é indicado para desace-
lerar o ritmo e pegar mais leve. O 
cansaço da semana pode pesar e 
talvez você necessite de mais silên-
cio para se concentrar nas tarefas. 

Escorpião – 23/10 a 21/11 
Período propício para ler, fazer 
cursos on-line e ampliar seus co-
nhecimentos. Sua fé se intensifica 
e a confiança interior te ajudará a 
vencer desafios.

Sagitário – 22/11 a 21/12 
Os astros vão estimular seu cres-
cimento, seja no aspecto pessoal 
ou profissional. Hoje a Lua ilumina 
suas ambições e estimula sua von-
tade de melhorar de vida. 

Capricórnio – 22/12 a 20/01 
Se sonha com mudanças em sua 
vida, as estrelas dão uma força e 
indicam que novidades devem 
chegar. Seu lado esperançoso se 
fortalece e você saberá contagiar 
os outros. 

Aquário – 21/01 a 19/02
Os astros revelam que oportuni-
dades podem surgir em sua vida, 
sobretudo no lado profissional e 
financeiro. Momento oportuno 
para o seu progresso, já que sua in-
teligência, esperteza e criatividade 
estarão a serviço do seu sucesso.

Peixes – 20/02 a 20/03
A sexta traz novidades capazes de 
empolgar o seu coração. O dia tem 
tudo para ser bem produtivo para 
quem trabalha em casa, com o côn-
juge ou com parentes. 

Sete Erros | Respostas na página 3

Charge

o chantilly e o creme feito 
com o leite condensado. 
Em um refratário quadrado, 
espalhe parte desta mistura 
no fundo. Intercale com uma 
camada de biscoitos, outra de 
creme e uma de morangos, 
finalizando com uma 
camada de creme. Leve para 
o congelador por 2 horas. 
Decore com morangos por 
cima e sirva gelado.



SERRANOSSA | Sexta-feira, 29 de maio de 2020 15

UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Vestibular de Inverno UCS – Desafie 
o futuro. Construa o seu Mundo

Segunda licenciatura 
com aulas a distância

MBA em Construção Civil com 
inscrições abertas na UCS Bento

CDL e UCS Bento promovem curso de Estratégias 
de Vendas e Negociação de Alta Performance

Curso Técnico em 
Enfermagem é na UCS Bento

Chegou a sua hora: 
até 25% de desconto 
na segunda graduação

Campanha de arrecadação do Hospital 
Geral oferece benefícios à comunidade

#UCSContraCovid19: informe-se e colabore

Faça a sua transferência para a 
UCS Bento com condições especiais

O Vestibular de Inverno da 
UCS para bacharelados, licen-
ciaturas e cursos de tecnologia 
(UCSTec) ocorre no dia 28 de 
junho, via prova de redação 
on-line síncrona, às 13h30. Ins-
creva-se até 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). Nesse 
caso, o vestibular vai conside-
rar, 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.

PROCESSO 
SELETIVO CONTÍNUO
Além do Vestibular de In-

A Universidade de Caxias do Sul está comprometida com as ações que 
visam enfrentar a pandemia da Covid-19. Entre as iniciativas realizadas 
neste período estão o atendimento especial em telemedicina para preven-
ção e manejo do novo coronavírus, com teleconsultas gratuitas; testes e 
diagnósticos para Covid-19 (RT-PCR e os sorológicos IgG e IgM); e o de-
senvolvimento do ventilador pulmonar Frank 5010.

A instituição ainda integra diversas outras ações buscando combater 
a evolução do novo coronavírus e amenizar os impactos da pandemia. Sai-
ba como acessar os serviços e contribuir através do site ucs.br. 

Licenciados na universidade ou em outras insti-
tuições de Ensino Superior credenciadas pelo MEC 
podem conquistar um novo diploma no tempo míni-
mo de dois semestres a partir do Programa de Segun-
da Licenciatura a distância da UCS.

Inscreva-se até 26 de julho, em ucs.br, na aba “Es-
tude na UCS”, para começar a estudar no mesmo mês. 
Integram o programa os cursos de Ciências Biológi-
cas, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Es-
panhol, Letras Inglês, Letras Português, Matemática, 
Pedagogia, Química e Sociologia.

A UCS Bento promove MBA em 
Construção Civil com três diferen-
tes opções de enfoque: em Gestão 
Imobiliária, Gestão da Construção 
ou Gestão de Recursos e Susten-
tabilidade. Voltada a profissionais 
de Engenharia Civil, Arquitetura 
e Urbanismo e áreas correlatas, a 
formação visa qualificar técnicos 
e envolvidos nos processos para 
a resolução de problemas relacio-
nados à construção de edificações 
civis.  Acesse ucs.br, na aba “Ensi-
no” > “Especialização e MBA”, para 
efetuar sua inscrição.

O curso de extensão em Estratégias de Vendas 
e Negociação para Alta Performance prepara e ca-
pacita profissionais de vendas e mercado para uma 
atuação com mais eficiência nas negociações. Serão 
fornecidos recursos para facilitar a compreensão do 
mercado e do comportamento dos clientes, além de 
conhecimentos para desenvolver estratégias e táti-
cas eficazes para o sucesso nas vendas.

Promovida através de parceria entre a UCS e a 
CDL Bento, a formação é de curta duração, com au-
las de 1º a 9 de junho, na modalidade a distância, via 
plataforma Google Hangouts Meet. Acesse ucs.br, na 
aba “Extensão”, para se inscrever. Mais informações 
com o setor de Relações com o Mercado da UCS Ben-
to, através do WhatsApp (54) 99935 6719 (Catiane).

A UCS Bento promove o Curso Técnico em Enfermagem 
com duração de quatro semestres. A formação proporciona 
habilidades e competências técnicas e comportamentais 
para atuação nos diversos segmentos da saúde, com des-
taque para o cuidado do indivíduo, da família e da comuni-
dade. As inscrições são recebidas até 31 de julho, para o in-
gresso no mês de agosto. Esclareça suas dúvidas em contato 
com a UCS Bento, pelo e-mail ffeo@ucs.br, ou saiba mais em 
ucs.br/site/cetec/cursos-tecnicos.

Egressos da UCS têm um desconto exclusivo de 25% para 
cursar a segunda graduação, enquanto formados em outras 
instituições de ensino contam com desconto de 15% para 
buscar o segundo diploma. Ainda, disciplinas cursadas na pri-
meira formação podem ser aproveitadas para reduzir o tempo 
do curso, agilizando a trajetória de estudos na universidade. 
Confira em ucs.br, na aba “Estude na UCS”.

Campanha de arrecadação do Hospital Geral de Caxias do Sul 
oferece benefícios à comunidade. Com contribuição de R$ 30 men-
sais ao cartão “Sou HG de Coração”, os usuários terão descontos em 
serviços de saúde contratados, consultas médicas e em empresas 
parceiras. Informe-se sobre a adesão pelo telefone (54) 3218 7200 
ou no site www.souhg.com.br.

Torne-se acadêmico da UCS, 
uma das melhores universidades 
do Brasil. Se você tem matrícula 
em outra instituição de Ensino 
Superior, venha para a UCS e apro-
veite até 100% das disciplinas já 
cursadas para ingresso na mesma 
graduação. Os preços e condições 
são especiais. Acesse ucs.br/trans-
ferencias, confira a documentação 
necessária e faça a solicitação.

verno, interessados em ingres-
sar 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 Vestibula-
res anteriores da instituição. 
Confira em ucs.br/estudenaucs.

Até 100% das 
disciplinas podem 
ser aproveitadas na 
mesma graduação

Formação acontece em junho, 
com curta duração, a distância
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Você sabia que pode ler algo de que 
discorda e continuar a sua vida, sem 

precisar discutir ou desfazer amizades?

Espera-se que o espírito que deflagrou o 
processo de globalização não 

morra com a pandemia. 

Madre Teresa de Calcutá já dizia que 
“As mãos que ajudam são mais valiosas 

que os lábios que rezam”.

Jeferson 
Dytz Marin

Thiago 
Galvan
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30/05

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

Previsão do tempo

7º
22º

31/05

Sol com muitas nuvens. 
Períodos de nublado, com 

chuva a qualquer hora.

9º
17º

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

Hidroxicloroquina: Tacchini iniciará estudo 
para pacientes de COVID-19 tratados em casa

Bento e Garibaldi registram 
baixa adesão na terceira fase 
de vacinação contra a gripe

O Hospital Tacchini começou 
a fazer parte do estudo Coalizão 
COVID Brasil em abril, a fim de 
testar a eficácia do uso da hidroxi-
cloroquina em pacientes interna-
dos com a COVID-19. Esse estudo 
está sendo coordenado pelos hos-
pitais Albert Einstein, Sírio-Liba-
nês, HCor e Moinhos de Vento e 
pela Rede Brasileira de Pesquisa 
em Terapia Intensiva (BRICNET), 
contemplando diversas institui-
ções de saúde do país. Até então, 
o Tacchini concluiu o Coalizão I 
(que avaliou se o medicamento 
é eficaz para melhorar o quadro 
respiratório de pacientes com 
menor gravidade) e o Coalizão II 
(que envolveu casos mais graves 
da doença). Os resultados finais 

A Campanha de Vacinação 
contra a Gripe encerra na pró-
xima semana em todo o Brasil, 
mas alguns municípios da região 
da Serra Gaúcha têm registrado 
baixa adesão dos grupos priori-
tários da terceira e última fase.  
Essa última etapa envolve crian-
ças de 6 meses a menores de 6 
anos, pessoas com deficiência, 
gestantes, puérperas, adultos de 
55 a 59 anos, professores, doen-
tes crônicos, indígenas e pessoas 
privadas de liberdade. 

De acordo com o setor de 
imunizações da secretaria de 
Saúde de Bento, até o momento 
foram vacinas 3.263 crianças, o 
que representa apenas 48,5% 
da meta estipulada. O número é 
ainda menor entre as gestantes: 
somente 454 mulheres procura-
ram os postos de saúde para se 
vacinarem, 41% da meta. Para o 
coordenador do setor, Maichel 
Manfredini, o receio de contágio 
pelo novo Coronavírus pode ser 
um dos fatores da baixa adesão. 
“Em relação às gestantes, fica 
um pouco difícil ter a certeza de 
quantas existem no município. 
Mas eu acredito que a COVID-19 
está influenciando. Os pais es-
tão com um pouco de receio de 

deverão ser divulgados após a 
avaliação de todas as amostragens 
coletadas pelas instituições que 
participam da pesquisa. 

Nos próximos dias, o Tacchi-
ni iniciará o estudo Coalizão 5, o 
qual busca concluir se a hidroxi-
cloroquina é eficaz na prevenção 
de hospitalização e de complica-
ções respiratórias de pacientes 
ambulatoriais: ou seja, aqueles 
que buscaram atendimento médi-
co, mas têm condições de seguir 
o tratamento em casa. De acordo 
com a médica e diretora técnica 
do Tacchini, Dra. Roberta Pozza, a 
previsão é que sejam enquadrados 
1.300 pacientes em todo o Brasil, 
incluindo moradores de Bento 
Gonçalves e Carlos Barbosa (por 
meio do hospital São Roque). “Os 
pacientes passarão por atendi-
mento ambulatorial e serão avalia-
dos, com todos os exames necessá-
rios, inclusive eletrocardiograma, 
para ter certeza que fecham com 
os critérios da pesquisa. Todos 
precisam ser adultos,  com idade 
maior ou igual a 18 anos”, explica. 
Ainda segundo a médica, o estudo 
será finalizado assim que as cerca 
de 1.300 amostras forem fechadas. 

RESULTADOS
O resultado final dos estu-

dos Coalizão I e II será divulgado 
apenas após a análise de todas as 
amostras coletadas no país. En-
tretanto, a Dra. Roberta adianta 
que, no hospital Tacchini, o uso 
da hidroxicloroquina parece não 
ter sido eficaz. “Conversando 
com os investigadores, a gente fi-
cou com a impressão de que não 
existiu diferença no tratamento 
com a hidroxicloroquina ou sem. 
Mas essa resposta ainda está em 
aberto”, afirma. 

Para o Coalizão I, o Tacchi-
ni incluiu 18 pacientes, ficando 
como 10º maior centro recruta-
dor em todo o Brasil. Já no Coali-
zão II foram inclusos 7 pacientes 
– 13º maior número de todas as 
instituições participantes. “Nosso 

posicionamento é que seja consi-
derada uma decisão consensual 
entre o médico e o paciente. Mas 
acreditamos que a forma mais se-
gura de aplicar esse medicamen-
to seja nesses estudos, porque há 
um controle maior. Nossa primei-
ra missão é que os medicamentos 
utilizados não piorem a saúde do 
paciente”, declara. 

O Tacchini também havia sido 
aprovado para a realização do es-
tudo Coalizão III, que analisaria a 
efetividade do anti-inflamatório 
dexametasona para pessoas com 
insuficiência respiratória grave, 
que necessitam de suporte de ven-
tilação mecânica. Entretanto, não 
foram identificados pacientes que 
atendessem a todos os critérios. 

O estudo busca 
concluir se o 
medicamento é 
eficaz na prevenção 
de complicações 
respiratórias 
de pacientes 
ambulatoriais
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levar as crianças até as unida-
des”, acredita. 

Em Garibaldi, também fo-
ram estipuladas metas para 
puérperas e adultos, os quais 
registraram adesão mais baixa 
do que as crianças e gestan-
tes. De acordo com os últimos 
dados divulgados pela prefei-
tura, foram vacinadas apenas 
31 puérperas (61% da meta) e 
928 adultos entre 55 a 59 anos 
(51% da meta). 

A campanha seguirá até o 
dia 05/06. Para receber a imu-
nização, é preciso apresentar 
documento de identidade ou a 
caderneta de vacinação.

De acordo com o setor de 
imunizações de Bento, caso ain-
da haja doses após a vacinação 
dos grupos prioritários, elas se-
rão disponibilizadas para a po-
pulação em geral – como aconte-
ce anualmente. 

CAMINHONEIROS
Uma parceria entre a secreta-

ria de Saúde e o SEST/SENAT fará 
imunização de caminhoneiros, 
ajudantes de motoristas e moto-
ristas de van no dia 03/06, à tar-
de, junto ao posto da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) na BR-470. 


