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81% dos pacientes 
de Bento Gonçalves 
estão recuperados

COVID-19

Religiosidade

O engasgamento de crianças, sobretudo bebês na fase de aleitamento, é uma situação 
que preocupa pais e responsáveis e que tem demandado atuação de equipes de socorro. 
Na região, desde o início do ano, duas crianças precisaram ser socorridas por bombeiros 
em Bento Gonçalves, oito em Garibaldi e uma em Veranópolis. Em outras cidades, 
dezenas de ocorrências semelhantes foram atendidas pela Brigada Militar e por equipes 
da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Saber aplicar a técnica corretamente pode salvar 
vidas. Sargento Guerra, do Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves, ensina.

Dados analisados 
pelo Caged e pelo 
Observatório do Trabalho 
da UCS relativos a 
abril demonstram pior 
resultado dos últimos 10 
anos. No período foram 
1.947 desligamentos e 
apenas 524 admissões 
na cidade, um saldo 
negativo de 1.423 vagas 

Os tradicionais tapetes de serragem não 
serão montados neste ano em função 
da pandemia. Na próxima quinta-feira, 
11/06, celebração do “Corpo de Cristo” 
terá missas sem a presença do público 
e procissão motorizada em função das 
restrições impostas pela pandemia.

Boletim divulgado às 16h de quinta-feira, 
04/06, mostra 127 casos ativos da doença
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Bento Gonçalves registrou 1.947 demissões em abril 
Dados fazem parte 
do Cadastro Geral 
de Empregados e 
Desempregados 
(Caged) e apontam 
pior resultado em 
10 anos

Em março, quando a pande-
mia do novo Coronavírus che-
gou a Bento Gonçalves, prejuízos 
econômicos começaram a ser 
previstos na maioria dos setores 
da sociedade. Mais de dois meses 
após a adoção das primeiras me-
didas de restrição no município, 
os resultados referentes ao em-
prego no mês de abril demons-
tram os impactos gerados: foram 
1.947 desligamentos no período e 
apenas 524 admissões, um saldo 
negativo de 1.423 vagas. De acor-
do com dados analisados pelo 
Observatório do Trabalho da Uni-
versidade de Caxias do Sul (UCS), 
devido ao alto número de desliga-
mentos, o mês de abril em Bento 
contou com apenas 39,2 mil em-
pregos formais – o menor número 
de empregados desde 2010. 

Em todo o Rio Grande do 
Sul, o saldo negativo de empre-
gos chegou a marca de 74.686 
em abril, incentivado, princi-
palmente, pelas demissões na 
Indústria de transformação 
(-25.302 empregos). Em Ben-
to Gonçalves, o fechamento em 
massa pode ser percebido na 

indústria de móveis, um dos se-
tores que mais fatura e emprega 
no município. “As indústrias evi-
taram ao máximo demitir, op-
tando por diversas alternativas 
que possibilitaram frear o de-
semprego nos primeiros meses 
da crise. Mas, no mês de abril, 
pudemos acompanhar que, la-
mentavelmente, houve muitos 
fechamentos de postos”, comen-
ta o presidente do Sindicato 
das Indústrias do Mobiliário de 
Bento Gonçalves, (Sindmóveis), 
Vinicius Benini. 

De acordo com dados do Sin-
dicato, a queda no faturamento 
referente aos meses de março e 
abril foi de quase 30%. O mesmo 
resultado foi percebido no polo 
moveleiro do Rio Grande do Sul, 
se comparado o mesmo período 
do ano passado. Apesar do nú-
mero de demissões, envolvendo 
todos os setores, ter tido um salto 
em abril, Benini afirma que o pior 
desemprego para a produção 
moveleira foi no mês de março. 
“São notórias algumas demissões 
e também suspensão de contra-
tos de acordo com a MP 927/20. 
Além de toda dificuldade de mer-
cado, podemos elencar que o se-
tor moveleiro vem enfrentando 
dificuldades no acesso ao crédito, 
empréstimos e financiamentos 
com taxas de juros e prazos di-
ferenciados; renegociação de im-
postos e inadimplência”, analisa. 

Para tentar barrar a onda de 
desempregos e a redução brusca 
no faturamento das empresas, 
ainda no mês de abril o Sindi-

móveis publicou um Aditivo de 
Convenção Coletiva de Trabalho. 
O objetivo foi flexibilizar as re-
lações trabalhistas. “Os termos 
foram acordados como forma de 
amenizar os efeitos da pandemia 
da COVID-19 na economia e nos 
empregos da indústria movelei-
ra regional, valendo para cerca 
de 300 empresas de Bento Gon-
çalves, Monte Belo do Sul, Pinto 
Bandeira e Santa Tereza. Entre 
as diretrizes, foram alinhados 
ajustes sobre banco de horas ex-
traordinário, concessão de férias 
e acordos individuais, entre ou-
tros”, relembra Benini.  

Ele acredita que os efeitos 
ainda sejam sentidos a médio 
prazo. “Acreditamos que a que-
da persista pelo menos até o fim 
desse trimestre. Dependendo da 
duração da crise, das ações de 
restrições de circulação de pes-
soas, do fechamento do comércio 
e da indústria e os efeitos das 
medidas econômicas, o impacto 
pode variar. De qualquer modo, 
os efeitos serão sentidos pelo me-
nos até o final do ano”, comenta. 

O sindicato ainda cita o 
oferecimento de assistência ju-
rídica às empresas como forma 
encontrada para minimizar as 
perdas, além das tratativas cons-
tantes para a realização da Mo-
velsul Brasil – feira responsável 
por impulsionar o turismo de 
negócios em Bento Gonçalves. 
A nova data do evento foi divul-
gada no final da tarde de quinta-
-feira, 04/06: será entre os dias 
14 e 17 de setembro.

ACUMULADO DO ANO EM BENTO GONÇALVES

Admissões: 6.144
Demissões: 6.621
Acumulado do ano em Bento: - 477

Saldo 2020 (demissões - contratações):

Janeiro: + 655 vagas
Fevereiro: + 473 vagas
Março: - 182 vagas
Abril: -1.423 vagas

Setor que mais abriu vagas: construção civil
Setor que mais fechou vagas: serviços

Efeitos da pandemia

27 de maio
• Luciano Escobar de Mello, 45 anos, 
serviços gerais, natural e morador 
de BG. 
• José Eugênio Farina, 95 anos, 
empresário aposentado, natural e 
morador de BG.  

28 de maio
• Lúcia Postal Barreto, 83 anos, do lar, 
natural e moradora de BG.

29 de maio
• Rosane Maria Thein Maciel, 54 anos, 
supervisora comercial aposentada, 
natural de Guaporé (RS), moradora 
de BG.

30 de maio 
• Antônio Gasparetto, 55 anos, servidor 
público estadual aposentado, natural e 
morador de BG.
• Gilmar Carlos de Jesus, 56 anos, 
pedreiro, natural e morador de BG.
• Danilo Faccin, 91 anos, servidor 
público estadual aposentado, natural e 
morador de BG.

31 de maio
• Mario Cracco Couto, 82 anos, gerente 
aposentado, natural de Porto Alegre 
(RS), morador de BG.
• Jose Bordignon, 86 anos, agricultor 
aposentado, natural de Muçum (RS), 
morador de BG.
• Vilmar Kaezala, 49 anos, motorista, 
natural e morador de BG.
• Lirio Casagranda, 85 anos, funcionário 
público federal aposentado, natural de 
Muçum (RS), morador de BG. 

2 de junho
• Leilamar Bandeira Duarte, 59 anos, 
professora estadual aposentada, 
natural de São Gabriel (RS), moradora 
de BG.
• Antonia Lourdes Bonin, 88 anos, do lar 
aposentada, natural e moradora de BG.
• Aristeu Hemsing, 66 anos, auxiliar de 
pedreiro aposentado, natural de Porto 
Xavier (RS), morador de BG.

3 de junho
• Irenita de Souza, 72 anos, do lar, 
natural e moradora de BG.
• Amantino Rodrigues da Silva, 72 anos, 
aposentado, natural de Vacaria (RS), 
morador de BG.

Obituário
27/05 a 03/06
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Na quinta-feira, 04/06, a pre-
feitura de Bento Gonçalves divul-
gou a morte de mais uma paciente 
com diagnóstico de Coronavírus. A 
mulher, na faixa etária de 60 anos, 
morreu na terça-feira, 02/06, com 
suspeita da doença. A confirmação 
foi divulgada posteriormente pelo 
Laboratório Central de Saúde Pú-
blica (LACEN). Esse foi o 16º óbito 
registrado no município. 

Na quarta-feira, 03/06, ou-
tras duas mortes de mulheres 
com a COVID-19 foram divulga-
das pela prefeitura. A primeira, 
de 80 anos, havia sido diagnos-
ticada no dia 21/05. Ela estava 
internada em estado grave no 
Hospital Tacchini e morreu na 
terça-feira, 02/06. A segunda, de 
56 anos, estava internada no Hos-
pital Geral, em Caxias do Sul. Ela 
havia sido atendida na UPA 24h 
de Bento no dia 15/05 e transfe-
rida para Caxias no dia 17/05.

De acordo com o boletim 
diário do Comitê de Atenção ao 
Coronavírus, outros 22 casos da 
doença foram confirmados na 
quinta-feira, chegando ao total de 
686, sendo 16 óbitos e 543 cura-
dos (81%). O município também 
registrou aumento no número de 
casos graves da COVID-19: 13 pa-
cientes estão internados na UTI 
do Hospital Tacchini e 11 estão 
em isolamento hospitalar.

Bento Gonçalves chega a 16 óbitos 
de pacientes com o novo Coronavírus

Estudo aponta que cerca de 4 mil pessoas já tiveram 
contato com o Coronavírus em Bento

 A secretaria de Saúde de Bento Gonçalves divulgou, na 
quarta-feira, 03/06, os números da primeira etapa do estudo que 
tem por objetivo traçar um perfil epidemiológico do Coronavírus 
(COVID-19). Intitulado “Epidemiologia da COVID-19 em Bento 
Gonçalves”, o levantamento foi realizado nos dias 30/05 e 02/06, 
por meio da testagem de cerca de 250 trabalhadores de diversas 
áreas. O objetivo foi avaliar a evolução da prevalência de infecção 
pelo Coronavírus no município, através de testes rápidos que de-
tectam a presença de anticorpos IgM (de infecção mais recente) e 
IgG (de infecção mais antiga).
 Dos 250 testes realizados, 9 apresentaram confirmação 
da doença, seja com IgG, IgM ou IgG e IgM, o que aponta que 
3,6% da população já desenvolveu anticorpos para a COVID-19. 
Desses, 4 já estavam com anticorpos da doença (IgG) e 5 ainda 
com o vírus (IgM).
 Equipes da prefeitura visitaram os estabelecimentos defi-
nidos previamente pelas entidades setoriais. Durante a visita, foi 
aplicado um questionário com o objetivo de identificar se os fun-
cionários apresentaram ou apresentam sintomas da doença, como 
febre, tosse e dificuldade para respirar, bem como informações so-
bre saúde, idade, entre outros dados. Após, os profissionais da saú-
de realizam a testagem rápida coletando uma amostra de sangue. 
Os resultados, obtidos em 15 minutos de espera, foram tabulados 
e analisados com auxílio de algoritmos. De acordo com a prefei-
tura, os pacientes que testaram positivo para a doença recebem 
acompanhamento especial.  
 O então secretário de Saúde, Diogo Segabinazzi Siqueira, 
avaliou como positivo o resultado do estudo. “Com os dados po-
deremos entender melhor quais os setores que precisam de po-
líticas diferenciadas ou maior atenção. Conforme o estudo, hoje, 
temos cerca de 4 mil pessoas que já tiveram contato com a doen-
ça. O que fica dentro do nosso monitoramento realizado”, destaca. 
No mesmo dia, Siqueira anunciou a saída do cargo, que ocupava 
desde 2017. A principal hipótese é que a saída tenha ocorrido em 
função das eleições municipais deste ano, nas quais ele poderá 
concorrer. Desde quinta-feira, 04/06, o prefeito Guilherme Pasin 
assumiu o comando da secretaria até o final de seu mandato.
 

Foram três mortes 
só nesta semana em 
função da doença
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Corpus Christi terá celebrações on-line e 
procissão motorizada neste ano em Bento

Duas das mais importantes 
datas do calendário religioso 
de Bento Gonçalves precisa-
ram ter programações adap-
tadas em função da pandemia 
da COVID-19. As celebrações 
de Corpus Christi (na próxima 
quinta-feira, 11/06) e em hon-
ra ao padroeiro da cidade, San-
to Antônio (no sábado, 13/06) 
serão on-line neste ano, sem a 
presença dos fiéis.

Com as aglomerações de 
pessoas proibidas em função 
do risco de contágio pelo novo 
Coronavírus, neste ano as mis-
sas de Corpus Christi serão 
celebradas às 8h30 e às 18h, 
ambas com transmissão ao 
vivo pelo Facebook, Instagram 
e YouTube da Paróquia. Além 
dessas celebrações, procissões 
motorizadas, às 10h e às 14h, 
terão como ponto de partida 
o Santuário Santo Antônio e 
circularão por diversos pontos 
da cidade levando o ostensório 
com o Cristo na Eucaristia. A 
comunidade é convidada a par-
ticipar, acompanhando as car-
reatas ou saudando a comitiva 
na passagem pelas ruas. 

No lugar dos tradicionais ta-
petes coloridos com serragem, 
que embelezam as ruas do Centro 
da cidade na programação de Cor-
pus Christi, neste ano as famílias 
são convidadas a saudar o Santís-
simo Sacramento com pequenos 
altares decorados com o Sagrado 
Coração de Jesus, imagens religio-

sas e símbolos de fé, tapetes ou 
cobertores coloridos nas janelas 
e sacadas. “Celebraremos o Corpo 
de Cristo, ou seja, a Eucaristia, o 
Pão do Céu que visita as casas. Ao 
passarmos pelas ruas, estende-
remos a bênção a todos os lares 
e comunidades, compartilhando 
com os bento-gonçalvenses um 
momento diferente de renovação 
espiritual”, explica o pároco da 
Paróquia Santo Antônio, padre 
Ricardo Fontana.

A Paróquia também convida 
os católicos a registrarem com 
fotos os altares organizados em 
suas casas e compartilharem, 
por meio das redes sociais, mar-
cando “ParoquiaSantoAntonio-
BG” nas publicações do Face-
book e Instagram.

142ª FESTA 
DE SANTO ANTÔNIO
Para o dia festivo de Santo 

Antônio, 13 de junho (sábado), 
também está prevista a realiza-
ção de procissão motorizada e 
missas sem a presença dos fiéis. 
A organização convida os devo-
tos a decorarem as janelas, saca-
das e portas de suas residências 
com símbolos do padroeiro, para 
que sejam abençoados durante 
a procissão e se tornem símbo-
los da união e da celebração da 
comunidade cristã. Na próxima 
edição do SERRANOSSA, que cir-
cula no dia 12/06, você confere 
a programação completa da 142ª 
Festa de Santo Antônio.

Procissões motorizadas no dia de Corpus Christi (11/06)

ROTEIRO DAS 10 HORAS:

Carro 01: Santa Maria Goretti; Sagrado Coração de Jesus | Paim; N. Sra. Medianeira; N. Sra. Aparecida | Conceição; São Paulo Apóstolo | Tan-
credo; Santa Paulina | Vista Alegre; Juventude.

1. SAÍDA EM FRENTE AO SANTUÁRIO SANTO ANTÔNIO: Rua Marechal Deodoro – Rua General Gomes Carneiro – Rua Guilherme Fasolo – Retorno na 
Rotatória da Fasolo – Rua Guilherme Fasolo – Rua Fioravante Pozza – Rua Camilo Pasqueti – Rua Emílio Pozza:
2. IGREJA SANTA MARIA GORETTI (parada para bênção) – Rua Loreno Berto – Travessa Refatti – BR 470 – Retorno no Posto do Hélio – BR-470 – Rua 
Eugenio Dal Molin:
3. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (parada para bênção, retorno na própria rua) – BR-470 – Rua Sebastião Félix Pellizzer:
4. IGREJA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA (parada para bênção, retorno no final da rua) – BR-470 – Rua Luiz Tomedi:
5. IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA (parada para bênção) – Travessa Ângelo Narciso Bridi – (à direita) – Rua Adelaide Basso Pasquali – Rua Osvaldo 
Henrique Veríssimo – Rua José Marcon – (à direita) Rua Alceu Sabino:
6. IGREJA SÃO PAULO APÓSTOLO (parada para bênção) – (à esquerda) Rua Osvaldo Henrique Veríssimo – (à direita) Rua Adelaide Basso Pasquali – Tra-
vessa Ângelo Narciso Bridi – Rua Luiz Pedro de Marco – Rua Pedro De Toni – (à esquerda) Rua Mauri Alcides Scussel:
7. IGREJA SANTA PAULINA (parada para bênção) – Rua Adelino Luiz Caimi – (à direita) Rua Luiz Pedro de Marco – Rua Livramento – Rua Dr. Montaury – 
Término em frente ao Santuário Santo Antônio.
 
Carro 02: São Francisco de Assis | São Francisco; Centro; Hospital Tacchini; N. Sra. do Rosário | Progresso II; Santa Lúcia | Progresso; Humaitá.
 
1. SAÍDA EM FRENTE AO SANTUÁRIO: Rua Marechal Deodoro – Rua Assis Brasil – Rua Borges do Canto – Rua Dr. Beniamino Giorgi:
2. IGREJA SÃO FRANCISCO DO ASSIS (parada para bênção) – (à esquerda) Rua Garibaldi – Rua Júlio de Castilhos – Rua Dr. José Mário Mônaco:
3. HOSPITAL TACCHINI (parada para bênção) – Rua General Osório – Rua Ramiro Barcelos –  Rua Pernambuco – (à direita) Rua Oswaldo Henrique Fornari 
– (à esquerda) Rua Elizeu Grasselli – (à esquerda) Rua Amábile Campagnolo Sonza:
4. IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO (parada para bênção) – Rua Pernambuco – Rua Ernesto Lorenzoni – Rua Henrique Bernardi – (à direita) Rua 
Geraldo Fasolo:
5. IGREJA SANTA LÚCIA (parada para bênção) – (à esquerda) Rua Prof. Pedro Rosa – Rua Giovani Girardi – (à direita) Travessa Ângelo Dalla Colleta – Rua 
Luiz Cao – (à esquerda) Rua Prof. Pedro Rosa – Rua Humaitá – Travessa Maranhão – Travessa Minas Gerais – Travessa Móron – Rua Marechal Deodoro – 
Rua Barão do Rio Branco – Rua Dr. Montaury – Término em frente ao Santuário Santo Antônio.
 
Carro 03: São José Operário | Fenavinho; N. Sra. das Graças | Eucaliptos; N. Sra. do Carmo | Borgo; Divino Espírito Santo | Buratti.
 
1. SAÍDA EM FRENTE AO SANTUÁRIO SANTO ANTÔNIO: Rua Marechal Deodoro – Rua Assis Brasil – Rua Dr. José Mário Mônaco – Rua Saldanha Marinho 
– Rua General Góes Monteiro – Rua Garibaldi – (à esquerda) Rua Parnaíba – (à esquerda) Rua Herny Hugo Dreher – Rua Camilo Leindecker – Rua Sete 
de Setembro – (à esquerda) Rua Tomas Pintarelli:
3. IGREJA SÃO JOSÉ OPERÁRIO (parada para bênção, retorno na própria rua) – (à esquerda) Rua Sete de Setembro – (à esquerda) Rua Pedro Pedrotti – (à 
esquerda) Rua Mário Italvino Poletto – (à direita) Av. Mar. Humberto de Alencar Castelo Branco – Rua Aristides Bertuol – Rua Ari da Silva:
4. IGREJA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (parada para bênção, retorno na própria rua) – Rua Arida da Silva – (à direita) Rua Aristides Bertuol – Avenida 
Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco – Rua Eugênio Valduga – (à esquerda) Rua Cavalheiro José Farina – (à direita) Rua Marques de Souza – (à 
esquerda) Rua Fortunato João Rizzardo – (à direita) Rua São Paulo:
5. IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO (parada para bênção) – Rua São Paulo – Estrada Buratti:
6. IGREJA DIVINO ESPÍRITO SANTO (parada para bênção) – Estrada Buratti – Rua São Paulo – Rua Paraná – (à esquerda) Rua Ramiro Barcelos – Rua Assis 
Brasil – Rua Dr. José Mário Mônaco – Rua Júlio de Castilhos – Rua Marechal Deodoro – Término em frente ao Santuário Santo Antônio.
 
ROTEIRO DAS 14 HORAS:

Carro 01: N. Sra. da Saúde | Vinhedos; Santíssima Trindade | Zemith.
 
1. SAÍDA EM FRENTE AO SANTUÁRIO SANTO ANTÔNIO: Rua Marechal Deodoro – Rua General Gomes Carneiro – Rua Guilherme Fasolo – RS 444 – BR 470 
– Retorno no Posto do Hélio – BR 470 – Avenida Alvi Azul – (à esquerda) Rua Julieta Sassi Dreher – Rua Arthur Dequigiovani – (à direita) Rua Maximino 
Tranquilo Bortolini:
2. IGREJA NOSSA SENHORA DA SAÚDE (parada para bênção) – Rua Nilo Jacintho Carraro –– (à esquerda) Rua Arlindo Baccin – Estrada Linha Zemith:
3. IGREJA SANTÍSSIMA TRINDADE (parada para bênção) – Estrada Linha Zemith – (à direita) Rua Arlindo Baccin – BR 470 – Travessa Refatti – Avenida 
Osvaldo Aranha – Rua Antônio Gracioso Guindani – Rua General Gomes Carneiro – Rua Barão do Rio Branco – Rua Dr. Montaury – Término em frente 
ao Santuário Santo Antônio.
 
Carro 02: Cemitério Público Municipal Central; Santa Catarina | Licorsul; Imaculado Coração de Maria | Panazzolo; São Cristóvão | Vila Nova I; 
N. Sra. de Caravaggio | Vila Nova II; N. Sra. de Fátima | Cohab.
 
1. SAÍDA EM FRENTE AO SANTUÁRIO SANTO ANTÔNIO: Rua Marechal Deodoro – Rua Assis Brasil – (à esquerda) Rua Marques de Souza:
2. CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL CENTRAL (parada para bênção): Rua Cavalheiro José Farina – Travessa Francisco Franzoni – (à esquerda) Rua Artur 
Ziegler – (à esquerda) Rua Rosa Tesheiner:
3. IGREJA SANTA CATARINA (parada para bênção) – (à direita) Rua Professor Angelo Roman Ross – (à esquerda) Rua Professor Félix Faccenda – (à direita) 
Rua Cavalheiro José Farina – Rua Júlio Gehlen:
4. IGREJA IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA (parada para bênção, retorno na própria rua) – (à esquerda) Rua Augusto Caprara – Rua Luiz Milan – (à 
esquerda) Rua Carlos Dreher Neto:
5. IGREJA SÃO CRISTÓVÃO (parada para bênção) – Rua Arlindo Augusto Menegotto:
6. IGREJA NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO (parada para bênção) – Rua Ercilio Waldir Muraro – (à direita) Rua Aurélio Peruffo – (à direita) Rua Carlos 
Dreher Neto – Rua Luiz Milan – Rua Augusto Caprara – (à direita) Rua Guerino Dalla Chiesa – Rua Pedro Menegotto Sobrinho – (à esquerda) Rua Antônio 
Poleto – Wolmir Atilio Ferretti – Rua Sebastião Fontanive – (à direita) Rua Joana Guindane Tonello – Rua Cesarino Carlo Romagna:
7. IGREJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (parada para bênção) – Rua Dionísia Morbini Lima – (à esquerda) Rua Mário Morassutti – (à esquerda) Rua São 
Paulo – Rua Dr. José Mário Mônaco – Rua Júlio de Castilhos – Rua Marechal Deodoro – Término em frente ao Santuário Santo Antônio.
 
Carro 03: São Pedro | Salgado; N. Sra. de Lourdes | Gruta do Salgado; Imaculada Conceição | Barracão; Santo Antoninho; São Miguel; Jesus 
Bom Pastor | Cruzeiro.
 
1. SAÍDA EM FRENTE AO SANTUÁRIO SANTO ANTÔNIO: Rua Marechal Deodoro – Rua Assis Brasil – (à esquerda) Rua Marques de Souza – Rua Cavalheiro 
José Farina – Rua Rubens Reali – (à esquerda) Rua Júlio Dal Ponte – Rua Amélio Bergamini – (à esquerda) Rua Antônio Martinelli – Rua Joana Guindane 
Tonello – Rua José Benedetti:
3. IGREJA SÃO PEDRO (parada para bênção) – (à direita) Rua José Benedetti – Rua Avelino Signor:
4. GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES (parada para bênção) – Rua Avelino Signor – Rua Francisco Ferrari:
5. IGREJA IMACULADA CONCEIÇÃO (parada para bênção) – (à esquerda) Estrada Barracão – Estrada São Pedro:
6. IGREJA SANTO ANTONINHO (parada para bênção) – Estrada São Pedro – (à direita) Estrada São Miguel:
7. IGREJA SÃO MIGUEL (parada para bênção) – Segue em frente Estrada São Miguel e entra à direita – (à direita) RS 444 – Rua Ignez Merlin Osmarin:
8. IGREJA JESUS BOM PASTOR (parada para bênção) – Via dos Imigrantes – RS 444 – Rua Aristides Bertuol – Avenida Marechal Humberto de Alencar 
Castelo Branco – Rua General Góes Monteiro – Rua General Vitorino – Rua Cavalheiro Horácio Mônaco – Rua Júlio de Castilhos – Rua Marechal Deodoro 
– Término em frente ao Santuário Santo Antônio.

No lugar dos tradicionais tapetes 
coloridos com serragem, as famílias são 
convidadas a decorar as casas com objetos 
religiosos durante passagem da procissão 
motorizada. Pandemia também obrigou 
mudanças na 142ª Festa de Santo Antônio. 

REDES SOCIAIS DA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO:

Facebook: www.facebook.com/paroquiasantoantoniobg
Instagram: www.instagram.com/paroquiasantoantoniobg 
YouTube: www.youtube.com/channel/UCdc-j2Vuw-zDNOun-xPZTrA

Neste ano, 
tradicionais tapetes 

de Corpus Christi não 
serão confeccionados

Igreja católica
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Ligações telefônicas minimizam 
os impactos da suspensão de 
visitas na Penitenciária de Bento

DEAM apreende adolescente 
suspeita de tentativa de homicídio

Visitas presenciais 
foram suspensas no 
dia 23/03 em todas 
as casas prisionais 
do Estado, devido à 
pandemia do novo 
Coronavírus

Eduarda Eitelven Bucco

A pandemia do novo Co-
ronavírus afastou fisicamente 
pessoas em todo o mundo, de-
vido às medidas de isolamento 
social. Mesmo após a retoma-
da da maioria dos serviços e 
da redução de medidas mais 
duras, algumas pessoas conti-
nuam sofrendo com a distân-
cia. É o caso dos apenados que 
cumprem pena no Rio Grande 
do Sul e seus familiares. Desde 
o dia 23/03, a Superintendên-
cia dos Serviços Penitenciários 
(Susepe) emitiu uma Nota 
Técnica sobre a suspensão das 
visitas presenciais em casas 
prisionais de todo o Estado. 
Desde então, o documento 
vem sendo atualizado, visando 
prorrogar a suspensão, até que 
os dados sobre a pandemia co-
mecem a apresentar decrésci-
mos efetivos. 

O fim das visitas gerou an-
gústia entre os presos e seus 
familiares, que ficaram sem 
se comunicar por mais de um 
mês. “Eu tenho um irmão e 
meu marido presos. No come-
ço foi bem ruim porque eu não 
tinha notícias deles, não sabia 
do que precisavam. A gente so-
freu bastante. Tenho uma me-
nina pequena que sentiu muito 
a ausência do pai. Ela ia visitar 
ele sempre dois domingos por 
mês. E ele também sofreu bas-
tante por não saber como ela 
estava”, conta uma familiar. 
Além das visitas presenciais, a 
entrega de sacolas com alimen-

Na terça-feira, 02/06, a De-
legacia Especializada de Aten-
dimento à Mulher (DEAM), de 
Bento Gonçalves, cumpriu man-
dados de busca e apreensão re-
ferentes à tentativa de homicídio 
registrada em maio contra uma 
adolescente. Na ocasião, a jovem 
foi atingida por mais de 20 faca-
das. A ação da DEAM contou com 
o apoio das 1ª e 2ª Delegacias de 
Polícia de Bento Gonçalves, bem 
como das delegacias de Veranó-
polis, Garibaldi, Carlos Barbosa e 
Monte Belo.

De acordo com a delegada 
Deise Salton Brancher, foram 
aprendidos: uma pistola mu-
niciada com procedimento de 
roubo, drogas e uma balança, 
celulares e um automóvel rouba-
do. Uma adolescente, principal 
suspeita do crime, foi apresenta-
da no plantão policial e encami-
nhada ao Centro de Assistência 
Socioeducativo (Case). 

SOBRE O CASO
O crime aconteceu no final 

tos e produtos de higiene tam-
bém havia sido suspensa, a fim 
de conter a disseminação do 
vírus. Entretanto, a decisão foi 
revogada após manifestação da 
Procuradoria-Geral do Estado. 

Já no dia 13/04, a Susepe 
introduziu a modalidade de 
televisita, a partir da utilização 
de computadores para que os 
presos e seus familiares pu-
dessem conversar. Em Bento 
Gonçalves, a forma encontrada 
para permitir o contato foi via 
telefone, já que o sinal de inter-
net é fraco na região onde a pe-
nitenciária foi construída. “A li-
gação tem duração máxima de 
10 minutos e acontece em uma 
sala reservada, com a presença 
de uma assistente social e de 
um agente penitenciário. O fa-
miliar tem que ser de primeiro 
grau e estar cadastrado no sis-
tema”, relata o administrador 
da Penitenciária Estadual de 
Bento Gonçalves, Volnei Zago. 

As ligações foram adotadas 
no dia 24/04 e, desde então, 45 
presos já utilizaram o serviço. 
“A Penitenciária de Bento foi a 

da madrugada do dia 10/05. 
Uma adolescente, de 15 anos  
de idade, foi encontrada ferida 
na altura do quilômetro 212 da 
BR-470, nas proximidades do 
acesso ao bairro São Roque, em 
Bento Gonaçlves. Ela estava no 
canteiro central da rodovia e foi 
vista por um caminhoneiro, que 
acionou a Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF). A jovem contou aos 

D
iv

ul
ga

çã
o/

D
EA

M
D

iv
ul

ga
çã

o/
PR

F

Fo
to

 il
us

tr
at

iv
a/

SU
SE

PE

PRF: Operação Tamoio encerra com 55 prisões e 
mais de 840kg de maconha apreendidos no RS 

A Operação Tamoio, realiza-
da entre os dias 28/05 e 31/05, 
contou com mais de 500 poli-
ciais atuando no Rio Grande do 
Sul, incluindo agentes do serviço 
de inteligência, da área operacio-
nal e de grupos especializados. 
Foram empregados cães fare-
jadores, uma aeronave policial, 
drones e agentes com treina-
mento especializado no combate 
ao tráfico de drogas e armas.

Durante o curso da opera-
ção, os agentes da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) retiraram 
de circulação mais de 840 quilos 
de maconha, 268 quilos de coca-
ína, recuperaram 7 veículos rou-
bados e prenderam 55 crimino-
sos envolvidos nos mais diversos 
crimes. Ainda, mais de R$ 230 
mil sem comprovação de origem 
foram apreendidos. A primeira 
ocorrência da Operação Tamoio 
aconteceu no Rio Grande do Sul, 
com prisão de um traficante e 

apreensão de 20kg de maconha 
em Caçapava do Sul.

A operação registrou mais 
de 1.200 veículos abordados, 
quase 2 mil pessoas fiscalizadas 
e mais de mil autos de infração 
de trânsito lavrados.

Com ações de policiamento 
orientado por inteligência e oti-
mizando os recursos humanos, 

que mais realizou ligações na 
região da 7ª Delegacia Peniten-
ciária”, afirma Zago. 

A medida serviu como alí-
vio para dezenas de familiares 
que aguardavam ansiosamente 
notícias dos apenados. “A pri-
meira ligação que recebi foi em 
maio. Era uma das 10h da ma-
nhã e um número estranho me 
ligou. Era a assistente social di-
zendo que meu marido queria 
conversar comigo. Foi uma sur-
presa e uma alegria. Tivemos 
10 minutos para conversar e 
passou rápido, porque eu tinha 
que contar como estava a bebê, 
que ela tinha começado a cami-
nhar”, declara uma familiar. 

De acordo com a atualiza-
ção da última Nota Técnica, as 
visitas seguirão suspensas até 
esta sexta-feira, 05/06, mas a 
expectativa é que o prazo seja 
prorrogado. Mesmo assim, os 
familiares se mostram menos 
angustiados com a adoção das li-
gações. “Eu já falei com ele duas 
vezes e fiquei bem mais calma e 
tranquila em saber que ele está 
bem”, desabafa a familiar.

Contato presencial suspenso

policiais que ela e uma colega 
haviam saído de uma festa e se 
desentendido e que essa colega 
seria a autora dos golpes. A víti-
ma foi socorrida pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) e levada ao Hospital 
Tacchini com ferimentos con-
siderados graves, porém cons-
ciente. Ela segue se recuperando 
dos ferimentos.

tecnológicos, assim como pelo 
emprego de recursos especializa-
dos da PRF, a Operação Tamoio re-
sultou na apreensão de 15,3 tone-
ladas de maconha e 353 quilos de 
cocaína em todo o país, superando 
os resultados da Operação Tupã, 
realizada entre os dias 30/04 e 
02/05, quando foram apreendi-
das 10,7 toneladas de drogas.

Polícia civil

Uma das ações ocorreu em 
Bento Gonçalves, quando 
um carro com motor que 
pertencia a outro veículo 

de mesma marca e modelo, 
com restrição de baixa 
definitiva, foi flagrado
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Greice Scotton Locatelli

“Eu hoje joguei tanta coisa fora, vi o meu passado 
passar por mim. Cartas e fotografias, gente que foi em-
bora. A casa fica bem melhor assim.” A música “Tendo 
a lua”, dos Paralamas do Sucesso, descreve bem algo 
que todos deveriam fazer de tempos em tempos: jogar 
certas coisas fora.

Eu sempre fui uma pessoa bastante organizada. 
Mesmo quando a falta de tempo ou a simples preguiça 
de arrumar algo insistem em fazer parte da rotina, eu 
dou um jeito de manter tudo em ordem. Tenho apro-
veitado os finais de semana para deixar armários e pra-
teleiras ainda mais enxutos – demorei 
para aprender que não precisamos de 
muito para viver e hoje considero liber-
tador toda vez que consigo otimizar al-
gum espaço de forma eficiente. Aliás, 
poucas coisas são tão eficazes para 
organizar os pensamentos quanto or-
ganizar a casa, minha mãe sempre diz. 

Mas nem tudo são flores. Pelo 
menos comigo não funciona progra-
mar um dia. Tenho que acordar dis-
posta para aquilo, caso contrário é só 
enrolação. Em compensação, quan-
do batem os cinco minutos ninguém 
me segura [risos].

As roupas, por exemplo: por 
menos consumista que você seja, 
aposto que também tem no armário 
peças “esquecidas”, que já não ser-
vem mais ou que simplesmente não 
fazem mais parte do seu estilo. Eu criei um sistema 
para arranjar mais espaço que tem funcionado: de 
tempos em tempos, eu analiso as peças que não são 
mais usadas e separo em sacolas, que ficam na parte 
de baixo do armário. Passadas algumas semanas, eu 
olho o que tem separado: se são peças das quais eu 
sequer senti falta, elas seguem para doação. Isso evi-
ta entulhar um monte de coisa e, de quebra, ajuda 
quem mais precisa. Desde que comecei a fazer isso, 

Para organizar a vida e os pensamentos 
nenhuma peça voltou para o cabide, ou seja, eram 
realmente coisas que eu não usava mais. Ah, e vale 
também para calçados e utensílios em geral. Às vezes 
a gente compra tanta coisa desnecessária e só se dá 
conta com o passar do tempo.

Dia desses eu “ataquei” os armários do escritório lá 
de casa. Não fazia isso desde que nos mudamos para 
o apartamento, há uns cinco anos. Embora estivesse 
tudo no devido lugar, etiquetado, fiz questão de abrir 
caixas e remexer no conteúdo delas. Encontrei fotos 
antigas, recordações e cartas de gente que já foi em-

bora (se você tem menos de 20 anos 
de idade talvez não saiba, mas anti-
gamente cartas eram uma das formas 
mais bacanas de comunicação, apesar 
de demorarem uma eternidade para 
chegar e de darem um trabalho da-
nado para escrever). Confesso que me 
diverti lendo, depois de tantos anos, 
algumas delas. Mas, ao mesmo tempo, 
percebi o quanto é desnecessário acu-
mular tanto papel antigo. Separei as 
mais significativas para que seguissem 
tendo um lugar no futuro e as demais 
descartei. Certos pesos não precisam 
ser carregados por tanto tempo. 

Para mim, a organização física de 
objetos funciona como uma ótima 
forma de organizar também os pensa-
mentos, como eu já citei, sem contar 
que altera (para melhor) a energia da 

casa. Faz bem à alma e para a saúde (exceto se você 
tem rinite alérgica, aí aconselho a usar alguma prote-
ção para não passar horas espirrando, especialmente 
em se tratando de papéis guardados há muito tempo 
– experiência própria).

Em tempos de isolamento social e saúde mental 
comprometida, dar uma sacudida nas coisas pode ser 
uma boa saída para minimizar os impactos desse nosso 
novo normal, tão incerto. Para mim, é terapêutico.

Em tempos de 
saúde mental 

comprometida, 
dar uma 

sacudida nas 
coisas pode ser 

terapêutico.

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

daquilo que eu quero que os outros saibam do que 
penso, do que sou ou do que se passa comigo e/ou ao 
meu redor. Como dizia um finado amigo meu, saudoso, 
militar de vasta carreira, Cel. Ramão Pereira Trois Neto: 
“sendo pelo bem, está tudo bem...”.

Como disse acima. Estou longe de chegar perto 
da qualidade de um Paulo Sant’Anna. Nunca serei, por 
certo! Até porque ele era gremista, né?! E isso sim eu 
nunca serei! Porém, tenho a dádiva de ter um espaço 
para compartilhar minhas ideias, tal qual ele fazia. E 
acho que estou seguindo a mesma linha. 

Mas Thiago, e o tempo? Onde entra nisso?
Passaram-se mais de 20 anos desde que eu des-

pertei meu interesse em escrever. Para algumas coisas, 
20 anos parece muito. Para a preparação para escrever 
aqui, todavia, 25 anos de estudos, leituras, intercâmbios, 
cursos, seminários e horas e horas de conversas com to-
das as pessoas, de todos os tipos, culturas, raças, credos, 
etc., ainda às vezes parece pouco. Às vezes parece que 
nada sei. E até acho que, de fato, nada sei... É, pois, dian-
te disso, o tempo relativo mesmo...

Ainda assim, como disse a Sra. Elisa Dalla Colleta, 
quando em agradecimento às referências a ela e ao 
meu querido amigo Cleber Dalla Colleta na coluna da 
semana passada, quando este lamentou que nos apro-
ximamos muito tarde: “o tempo de Deus é perfeito”.

Cleber e eu, apesar de colegas de profissão, conhe-
cidos das lides forenses, nos tornamos amigos próximos 
em 2018. Uma lástima! Pessoas como ele é bom ter por 
perto desde sempre. Ainda assim, esse pouco tempo já 
foi muito pela intensidade da nossa amizade! E que as-
sim seja, o tempo que for, em tudo o que for para o bem!

Até a próxima!

Thiago Galvan - Atualidades

Hoje, na semana em que eu escrevo a minha dé-
cima segunda coluna, completando um ciclo de três 
meses, vi-me obrigado a escrever sobre o nosso ati-
vo mais democrático: o tempo. Mas como escrever 
sobre algo tão democrático, pois todos têm o mes-
mo, mas tão relativo? 

Bom, irei me furtar de conceitos e resumir a um 
exemplo. Ou a exemplos.

Quando, lá em 1995, iniciando as preparações 
para o vestibular, tive a oportunidade de estudar em 
um dos melhores colégios do Estado à época, o Colé-
gio Nossa Senhora do Rosário, em Porto Alegre. Lá, os 
professores das áreas afins, português e literatura prin-
cipalmente, eram unânimes em indicar, como leitura 
obrigatória, preparatória para as provas de redação, a 
coluna do Paulo Sant’Anna.

Paulo Sant’Anna sempre foi uma pessoa autêntica, 
dotada de uma capacidade de raciocínio e escrita fantás-
ticos. Escrevia como ninguém. Foi considerado, em mais 
de uma oportunidade, o melhor cronista sobre atuali-
dades de sua época. E foi! Apesar de polêmico, sempre 
escreveu textos coerentes e pertinentes. E sobre tudo.

Pois bem, tornei-me um admirador, leitor assíduo 
de sua coluna diária. Sentia falta dos textos nas suas 
férias. E olha que eu não gostava dos seus pronuncia-
mentos no programa televisivo em que aparecia dia-
riamente. Mas eu não me canso de dizer: seus textos 
eram fantásticos!

Nessa condição, alimentei uma vontade de, um 
dia, poder escrever como ele. Não com tanta qualida-
de. Sei que dificilmente chegarei próximo daquilo que 
ele produziu. E, pasmem, diariamente ele escrevia tex-
tos fantásticos, irretocáveis, dignos de leitura, releitura, 
reprodução. DIARIAMENTE! Os jovens há mais tempo, 
como eu, lembrarão disso.

Hoje, 25 anos depois, sinto-me realizado. Hoje, de-
pois de muito estudo, preparo, trabalho, entendimen-
tos, idas e vindas, conversas, diálogos, leituras, etc., 
posso escrever para os leitores do Jornal SERRANOSSA 
um pouco daquilo que eu penso, daquilo que eu sei, 

Tudo a seu tempo

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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Síndico profissional. Diretor do Grupo Tomasi

Vicente Tomasi

Todo condomínio precisa de um 
representante legal para administrá-lo, mas 
é cada vez mais comum chegar na reunião 
anual, conforme a convenção de condomínio, e 
simplesmente ninguém se candidatar ao cargo. 
E agora, o que fazer? 

Muitas vezes os condôminos pressionam 
um dos moradores, que acaba cedendo, mesmo 
sem ter tempo livre ou conhecimento técnico 
mínimo. Isso é totalmente prejudicial tanto 
para ele quanto para o condomínio. Existe ainda 
outra possibilidade comum: aquele morador 
que diz “já que ninguém aceita eu fico”, mas 
cujo interesse real é apenas a ajuda de custo, 
como isenção ou desconto na taxa condominial, 
por exemplo. O fato é que o 
condomínio não pode ficar sem 
um síndico (seja ele morador ou 
não), pois todo CNPJ necessita de 
um CPF responsável.

Claro que ter um síndico 
que more no prédio tem suas 
vantagens: estando diariamente 
dentro do condomínio, mesmo 
sem conhecimento técnico, ele 
pode ter uma melhor noção dos 
problemas e das soluções mais 
acertadas. Mas e quando isso não 
é possível ou viável?

Para solucionar esse 
problema recorrente surgiu a 
função de Síndico Profissional, 
uma tendência, na minha opinião, sem volta, 
pois a cada dia temos mais responsabilidades 
e menos tempo e administrar um condomínio 
exige muita responsabilidade. Muita gente não 
sabe, mas o síndico responde pelo prédio em 
diferentes esferas jurídicas: Civil, Criminal, 
Ambiental, Trabalhista e Tributária. Apesar 
de não haver risco ao patrimônio pessoal, as 
chances de ter dores de cabeça em função de 

Ninguém quer ser síndico. E agora?

transtornos são grandes. 
Outra alternativa é a parceria com uma 

administradora o que, apesar de não eliminar a 
necessidade de ter um síndico responsável, pode 
ajudar em situações do dia a dia. Com estrutura 
e pessoas qualificadas, a administradora não 
precisa ser apenas uma geradora de boletos, 
mas uma facilitadora na hora de encontrar 
os melhores preços para as necessidades do 
condomínio, por exemplo. Vale ressaltar que 
o prestador é um mero terceiro contratado 
para assessorar o condomínio, mas quem fica 
responsável responde sempre é o sindico e não 
a administradora. 

Independentemente de o síndico ser 
morador ou profissional 
contratado, outra dica é que os 
moradores acompanhem todos os 
atos, já que qualquer erro pode 
gerar custos que deverão ser pagos 
por todos. É o caso, por exemplo, 
de uma contratação mal feita ou 
de um serviço mal executado que 
exigirá retrabalho posteriormente. 

Como tudo na vida, só vivendo 
na prática para entender as 
situações. Como eu sempre digo, eu 
gostaria que todos os moradores 
de condomínios um dia tivessem a 
oportunidade de exercer a função 
de síndico. Com certeza a opinião 
deles iria mudar muito, afinal, é 

muito fácil apenas cobrar, sem executar, ainda 
mais sendo responsável por muitas famílias ou 
negócios dentro de um condomínio. 

Se você ficou com alguma dúvida, estamos 
à disposição para esclarecimentos ou sugestões 
de outros assuntos que possam ser abordados 
neste espaço. Entre em contato conosco através 
do e-mail vicente@grupotomasi.com.br. 

Todo 
condomínio é 
obrigado a ter 

um síndico, 
mas existem 
alternativas 

quando isso não 
for possível.

Maristela Pedrini

Educação e tecnologia em tempos de pandemia

Profª. Drª.  Docente da Área de Humanidades

A educação é um processo que envolve toda a 
sociedade e constitui-se em um direito dos cidadãos, 
expresso no Art. 205 da Constituição Federal 
(1988). As mudanças experimentadas pelo tecido 
social refletem nas instituições educacionais e na 
sua forma de fazer educação. Assim, as vertiginosas 
transformações vivenciadas no final do século XX, 
impulsionadas pelo avanço científico e tecnológico, 
estabeleceram um importante diálogo sobre os 
múltiplos desafios para a educação 
no século XXI, em especial nesse 
novo cenário em que vivemos: a 
pandemia da COVID-19.

Neste novo tempo, impactado 
profundamente pelo novo 
Coronavírus, muitas preocupações 
despontam e somam-se às questões 
já existentes. Um dos aspectos é a 
inclusão das novas tecnologias como 
ferramenta para a substituição das 
aulas presenciais no período do 
isolamento social, ação emergencial 
denominada ensino remoto. É 
inegável a necessidade da abertura 
à inovação no processo educacional, 
através da inserção de novas 
metodologias para reinvenção 
pedagógica. No entanto, é importante 
que se tenha um olhar cuidadoso 
sobre o movimento em curso e que 
faz parte de uma excepcionalidade. 
Ou seja, essa nova forma de mediação pedagógica não 
ocorre com igualdade para todos, o que remete ao 
problema da equidade e justiça social.

O ensino remoto emprega a tecnologia para 
mediar a relação pedagógica, principalmente 
através das redes virtuais e plataformas digitais. A 
organização curricular e seu desenvolvimento seguem 

os pressupostos do ensino presencial. Assim, em 
tempo real, de forma remota, tanto na Educação 
Básica quanto no Ensino Superior, os professores 
interagem com os alunos para o desenvolvimento 
das aulas, processo que exigiu uma rápida 
ressignificação do espaço de sala de aula.  

Os impactos decorrentes da pandemia 
atingem o mundo e suas relações como um todo 
e suas consequências podem ser sentidas em 

âmbito pessoal, social e econômico. 
E o cotidiano nos mostra que o 
avanço científico e tecnológico não 
é suficiente para o enfrentamento do 
problema que vivenciamos. A crise 
que paralisa o planeta nos faz refletir 
que, além dos caminhos abertos pela 
Ciência e Tecnologia e seus novos 
paradigmas, os desafios da educação 
para o século XXI compreendem 
a formação de uma consciência 
planetária, através de uma revolução 
criativa das políticas educativas 
para a formação, desde a mais 
tenra idade, de cidadãos do mundo, 
humanos, solidários, preocupados 
com a sobrevivência e bem-estar da 
espécie humana.

Para esse futuro incerto, que 
a educação possa cumprir com 
seu papel na formação humana 
como um “grito de amor à infância 

e à juventude como um trunfo indispensável à 
humanidade na sua construção dos ideais da paz, 
da liberdade e da justiça social” (Jacques Delors, 
2001) e de compaixão para com o próximo, pois o 
conhecimento só tem valor se tornar-nos pessoas 
melhores a serviço da construção de um mundo e 
de uma sociedade mais justa e mais fraterna. 

É inegável a 
necessidade 
de abertura 
à inovação 
no processo 
educacional, 

através de novas 
metodologias 

para reinvenção 
pedagógica.
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Alerta

Bombeiros gaúchos atenderam pelo menos 
50 engasgamentos de crianças neste ano
Na região, 2 
crianças precisaram 
ser socorridas por 
bombeiros em 
Bento Gonçalves, 
8 em Garibaldi e 
1 em Veranópolis. 
O sargento Guerra 
descreve os 
procedimentos que 
devem ser adotados 
pelos pais e/ou 
responsáveis em 
ocorrências desse tipo

O engasgamento de crianças, 
principalmente de recém-nasci-
dos, é uma ocorrência frequente 
entre equipes de salvamento, 
como Bombeiros e Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU). De acordo com dados 
do Corpo de Bombeiros Militar 
do Rio Grande do Sul, cerca de 50 
ocorrências do tipo foram aten-
didas no Estado desde o começo 
do ano. Em Bento Gonçalves, 6 
crianças precisaram ser socorri-
das pela corporação no ano pas-
sado. Neste ano, dois bebês tam-
bém entraram para a estatística, 

além de 1 atendimento feito pelo 
SAMU em 2020 e 3, no ano pas-
sado. Em Veranópolis, uma crian-
ça foi atendida em 2020. Já em 
Garibaldi, de acordo com dados 
dos Bombeiros Voluntários, 8 
crianças sofreram engasgamento 
neste ano e precisaram de ajuda 
da corporação. Dessas, 3 foram 
auxiliadas por telefone e, depois, 
receberam o auxílio presencial e 
5 já haviam sido socorridas pelos 
pais e foram levadas pelos bom-
beiros ao hospital. 

Entretanto, o sargento Guer-
ra, da corporação de Bento Gon-
çalves, alerta que o número pode 
ser bem maior. “Muitas ocorrên-
cias acabam não chegando até 
nós, porque alguns pais não têm 
o impulso de ligar para pedir uma 
orientação. Também há o fato de 
que, na hora de inserir no sistema, 
às vezes o pessoal acaba enqua-
drando como outro tipo de ocor-
rência, que não engasgo”, explica. 

O engasgamento é frequente 
em bebês recém-nascidos e em 
crianças de até 2 anos, que ain-
da estão passando pela fase de 
amamentação. De acordo com o 
sargento, nesses casos é essencial 
que os pais monitorem frequen-
temente a criança, seguindo dicas 
de médicos pediatras, como in-
centivar o arroto após a alimenta-
ção. “Na hora de deitar a criança, 
os pais têm que pensar que pode 
acontecer o refluxo, a criança vir 
a vomitar e, ao mesmo tempo, 

fazer o engasgo. Por isso é impor-
tante deixar a cabeça um pouco 
elevada. Durante a amamentação, 
a narina não pode ficar obstruída 
e a mãe deve sempre ficar olhan-
do para a criança, a fim de iden-
tificar sinais do engasgo”, alerta. 

Entretanto, mesmo com al-
guns cuidados, os engasgamen-
tos acabam sendo frequentes. 
Dessa forma, é importante que 
os pais e/ou responsáveis saibam 
como agir diante dessa situação. 
De acordo com o sargento, a pri-
meira e mais importante reco-
mendação é ligar imediatamente 
para os Bombeiros (telefone 193) 
ou para o SAMU (192). “Temos o 
engasgo parcial, quando a criança 

Como agir

Antes de tudo:  manter a calma e ligar para a Emergência:  
telefones 193 (Bombeiros) e 192 (SAMU).

Engasgo total, quando a criança ainda está consciente:
“Os pais devem sentar e colocar a criança no antebraço, em 
uma inclinação de 45 graus. Aí a criança deve ser colocada 
de cabeça para baixo no joelho, como apoio, e os pais de-
vem dar 5 tapas com o calço da mão, entre as escápulas, per-
to do pescoço, deixando a boca da criança aberta.  Depois, 
ela deve ser virada para o outro lado e os pais devem fazer 
5 compressões, a chamada massagem cardíaca, só que com 
apenas dois dedos, não a mão inteira. A massagem deve ser 
feita entre os mamilos da criança”, explica o sargento. 

Engasgo total, quando a criança está inconsciente:
Se a criança não voltar a respirar depois desses procedimen-
tos, é necessário adotar novas medidas de socorro. “Se ela 
começar a ficar mais mole e com a boca roxa, aí significa que 
ela está entrando na fase da inconsciência. Antes ela estava 
em uma parada respiratória, agora está entrando em uma 
cardiorrespiratória”, complementa.  
Nesse caso, a criança deve ser colocada em uma superfície 
rígida. “Os pais devem fazer 30 compressões no mesmo lu-
gar, entre os mamilos, e 2 ventilações, o famoso boca a boca. 
Deve ser enchida somente um pouco da bochecha, porque 
os bebês têm um pulmão bem menor. Aí faz as 2 respira-
ções, pegando a boca e o nariz da criança”, explica. 
Em todos os procedimentos, a principal recomendação é ter 
calma. “Às vezes a pessoa fica muito ansiosa e não conse-
gue fazer. Em uma ocorrência que eu atendi eram o pai e 
a mãe, mas a mãe não conseguiu fazer, de tão nervosa. Aí 
ela passou as orientações para o pai fazer. Foi então que a 
criança começou a voltar. São procedimentos que realmen-
te salvam vidas”, afirma. 

Atenção: em nenhum momento é recomendado que a crian-
ça seja sacudida, apesar de ser um impulso dos pais. Devido à 
sua estrutura ainda frágil, isso pode ocasionar lesões no bebê. 

Na fanpage do SERRANOSSA você encontra as orienta-
ções em vídeo. Acesse www.facebook.com/SERRANOSSA

ainda está respirando, e o engas-
go total, quando ela para de res-
pirar, mas ainda está consciente. 
No primeiro caso, o indicado é fa-
zer com que a criança tussa cada 
vez mais”, explica. 

ESCOLAS PRECISAM 
ESTAR PREPARADAS
Desde 2018, o Brasil conta 

com a Lei Lucas, que tem o objeti-
vo de proteger crianças do ensino 
infantil de acidentes como o en-
gasgamento. A legislação torna 
obrigatória a aplicação de cursos 
que preparem os professores e 
funcionários de escolas públicas 
e privadas para prestarem pri-
meiros socorros aos estudantes. 

Na fanpage do 
SERRANOSSA você encontra 
as orientações em vídeo. 
Acesse www.facebook.com/
SERRANOSSA e confira!
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 1

VAM
INVEJADO
CALCULAR

FEVTITIA
PIAZAN

TROMBAPG
EBADALO

ISCAALA
PIORAECA

DLROGAR
BEIJARRS

NSSACACE
TENTADOR

NEUROOVA

Substituto
do chefe
da nação

Embarca-
ção como
o Titanic

A tempe-
ratura no

verão

Fevereiro
(abrev.)

Lugar
onde se
escovam
os dentes

Conten-
tado;

satisfeito

Ao (?)
livre: fora
de recinto
fechado

Interjei-
ção que
exprime

nojo

Implorar;
suplicar

Produto
para

depilação

Tocar, de
leve, com
os lábios 

Oduvaldo
Viana, 

dramaturgo

Glândula
feminina 
de peixes

Avaliar 

Cobiçado;
apetecido

Órgão do
elefante
Camufla 
o anzol

Fica mais
doente

550, em
romanos

Que
seduz

Neurolo-
gista (red.)

Peça do
sino

Postal de
Roma

Irmã da
mãe (inf.)

Resina
fóssil

Empresa de Correios
(sigla)

Responsável; 
sensata

Divisão 
hospitalar
Puxo pelo

chão

Sílaba de
"cinza"

Ben Affleck,
ator (Cin.)

Sucede 
ao "M"

Chapas de
automóvel

Sabor de
sorvetes

Então 
(pop.)

Medida
agrária
Nando 

Reis, cantor

Risos, na
internet

4/saca. 5/âmbar. 7/coliseu. 8/calcular — tentador.

Expediente

Na noite de terça-feira (26/05), o soldado Eldson, do 
Grupo Rodoviário de Portão, foi surpreendido por uma 
mãe que estava desesperada e pediu ajuda ao policial, 
às margens da ERS-240, pois seu bebê encontrava-se 
em casa engasgando e com dificuldades para respirar. 
O policial militar informou a sala de operações e solici-
tou que fosse efetuado contato com os bombeiros para 
que procedessem o resgate da criança. Ao chegar à 
residência, ele encontrou o recém-nascido, de 12 dias, 
com a face roxa e as vias aéreas obstruídas. O policial 
efetuou as manobras para desobstrução e o pequeno 
Gabriel retomou a respiração normal. A mãe, Mariana, 
e o pai, Fabrício, compareceram na sexta-feira (29/05) 
no Grupo Rodoviário para agradecer.

Vários casos recentes ocorreram em cidades do Estado e 
foram noticiados pelo SERRANOSSA. Um deles foi o de 
Valenthina Ferrarez, de 6 anos. A menina, que tem necessi-
dades especiais, engasgou após uma crise convulsiva no dia 
13/05. Os pais realizaram os primeiros socorros em casa e 
pediram ajuda aos policiais do Pelotão Rodoviário da Bri-
gada Militar de Encantado, que faziam uma fiscalização na 
ERS-431, para que Valenthina pudesse chegar mais rápido 
ao hospital. Na manhã de domingo (31/05), os policiais 
foram surpreendidos com uma visita de agradecimento da 
família. A história de superação da menina foi contada pelo 
SERRANOSSA em 2014, quando a família, que é natural 
de Bento Gonçalves, ainda morava na cidade. Hoje eles 
residem em São Valentim do Sul.

Por volta do meio-dia do dia 12/04, policiais 
realizavam patrulha nas ruas centrais de Canela 
quando foram surpreendidos por pessoas que 
pediam socorro de dentro de um carro. Assim 
que o veículo parou, um recém-nascido, com três 
semanas de vida, foi entregue aos policiais, que 
iniciaram, imediatamente, a massagem que fez 
com que o bebê voltasse a respirar. A criança 
foi encaminhada para o hospital, onde recebeu 
atendimento médico. Mais tarde, os PMs retorna-
ram ao hospital para reencontrar o recém-nas-
cido salvo de um engasgamento e registraram 
o momento. Este foi o quinto caso em Canela, 
somente neste ano.

A Brigada Militar de Santo Antônio 
da Patrulha recebeu um chamado 
pelo 190 na noite da segunda-fei-
ra (18/5) para atendimento a um 
bebê de apenas três dias de vida 
que estava engasgado com o leite 
materno, na cidade de Rolante. 
Após despachar uma guarnição 
para a residência da família, o 
soldado Rodrigo Slobodniuk, que 
estava na sala de operações, 
permaneceu no atendimento pelo 
190, passando orientações para 
o procedimento da manobra de 
Heimlich, utilizada para a deso-
bstrução das vias aéreas em casos 
de asfixia por objetos ou alimen-
tos. Quando a viatura chegou ao 
endereço, o bebê já havia voltado 
a respirar normalmente, graças 
à manobra ensinada por telefone 
pelo policial militar. Ainda assim, 
os pais e a criança foram levados 
em ambulância dos Bombeiros até 
o hospital para avaliação médica 
no recém-nascido.

Alguns casos recentes
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Imóveis

VENDO casa no bair-
ro Fenavinho, em 
Bento Gonçalves. 

Terreno de esquina, 
com área de 464m². 
Casa em alvenaria, 
com 2 dormitórios, 
cozinha e sala de es-
tar conjugadas, chur-
rasqueira, fogão a 
lenha, escritório, sala 
de estar, banheiro so-
cial, área de serviço e 
depósito, com 1 box 
de garagem coberto. 
Imóvel com Habite-
-se. Valor: R$ 515 
mil. Estudo imóvel de 
menor valor no negó-

cio. Interessados en-
trar em contato pelo 
telefone (54) 99626 
5568, com Kelly.

ALUGO apartamento 
no bairro Universitá-
rio, na rua Zulmiro de 
Rossi. No primeiro an-
dar, frente para a rua, 
com sacada na sala e 
quarto principal, com 
2 quartos, sala conju-
gada (jantar e estar), 
cozinha individualiza-
da com churrasqueira 

e área de serviço e 
calefação e banheiro 
com box. Contato (54) 
99956 7454.

VENDO terreno lo-
calizado no bairro 
Humaitá, medindo 
14x30m. Aceito apar-
tamento no negócio. 
Valor negociável e 
pagamento facili-
tado. Contato com 
Renan, através do 
telefone (54) 99971 
7738. 

VENDO casa no bair-
ro Santa Marta, com 
113m² de área cons-
truída em terreno de 
360m². Imóvel com 3 
dormitórios, cozinha 
com fogão campeiro, 
sala de estar com la-
reira, churrasqueira, 
área de serviço e ga-
ragem coberta para 
2 carros. Ampla área 
de lazer nos fundos, 
com canil. Valor R$ 
480 mil, financiável. 
Escritura pública. Es-

tuda-se propostas de 
imóveis ou veículos 
de menor valor. Con-
tato pelo telefone (54) 
99626 5568.

VENDO apartamen-
to semimobiliado, no 
bairro Verona, com 2 
dormitórios, sendo 
1 com sacada aberta, 
sala de estar e jan-
tar, cozinha, churras-
queira e 1 vaga de 
garagem. Empreen-
dimento com poucos 

moradores. Valor R$ 
155.000. Avalio veícu-

lo no negócio. Conta-
to: (54) 99166 9338. 
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JOMAT INDÚSTRIA DE 
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 09.056.827/0001-91 - 
NIRE Nº 43205962730

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois 
mil e vinte, às dez horas, na sede da sociedade, 
na Rua Balduino Gaetano Puerari, nº 102, Bair-
ro Guarani, em Garibaldi, RS, CEP: 95720-000, 
reuniram-se a sócia Ediana Mattuella, brasileira, 
solteira, maior, empresária, portadora da carteira 
de identidade nº 8026358435 SSP/RS, inscrita no 
CPF nº 482.935.470-49, que atuou na condição de 
Presidente e o sócio Henrique Cecconi, brasileiro, 
solteiro, maior, empresário, portador da carteira de 
identidade nº 2081268001 SJS/RS, inscrito no CPF 
nº 006.761.020-00, que atuou na condição de Se-
cretário, sendo os mesmos os únicos sócios e admi-
nistradores da empresa JOMAT INDÚSTRIA DE 
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA., inscrita na 
JUCISRS sob o NIRE: 43205962730 e no CNPJ: 
09.056.827/0001-91, para deliberar sobre a redu-
ção do capital social da referida sociedade empre-
sária limitada, em virtude de absorção de prejuízos 
acumulados, nos termos do Artigo 1.082, inciso 
I, do Código Civil, mediante o cancelamento de 
2.800.000 (Dois milhões e oitocentas mil) quotas 
representativas do capital social da sociedade, com 
valor nominal de R$1,00 (Um real) cada uma, de 
titularidade dos sócios, de acordo com a sua parti-
cipação no capital social, passando o capital social 
da Sociedade de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de 
reais), dividido em 3.000.000 (Três milhões) de 
quotas, para R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), 
dividido em 200.000 (Duzentas mil) quotas, com 
valor nominal de R$1,00 (Um real) cada uma. Ter-
minados os trabalhos, inexistindo qualquer outra 
manifestação, lavrou-se a presente ata de reunião 
que foi lida, aprovada e assinada sem reservas ou 
restrições por todos os sócios. Ediana Mattuella – 
Presidente, Henrique Cecconi - Secretário.

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

Resumo de contratos
Contrato nº 117/2020 – Dispensa de Licitação nº 013/2020 – Contratação de empresa vi-
sando a reestruturação da rede cabeada de internet, na Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desportos, do Município de Santa Tereza/RS. C C V Informática Ltda. Valor: 
R$ 7.890,00. Prazo: 30 dias, a contar de 26/05/2020.
Contrato nº 118/2020 – Pregão Eletrônico nº 03/2019 CP – CISGA – Registro de Preços 
nº 02/2019 – Fornecimento de materiais de higiene e limpeza. M T M - Egopel Empresa 
Goiana de Papel Ltda. Valor: R$ 1.086,70. Prazo: 40 dias, a contar de 02/06/2020.
Contrato nº 119/2020 – Pregão Eletrônico nº 03/2019 CP – CISGA – Registro de Preços 
nº 02/2019 – Fornecimento de materiais de higiene e limpeza. Proquill Produtos Quími-
cos de Limpeza Ltda. Valor: R$ 621,48. Prazo: 40 dias, a contar de 02/06/2020.
Contrato nº 120/2020 – Pregão Eletrônico nº 03/2019 CP – CISGA – Registro de Preços 
nº 02/2019 – Fornecimento de materiais de higiene e limpeza. Multisul Comércio e Dis-
tribuição Ltda. Valor: R$ 34,00. Prazo: 40 dias, a contar de 02/06/2020.
Contrato nº 121/2020 – Pregão Eletrônico nº 03/2019 CP – CISGA – Registro de Preços 
nº 02/2019 – Fornecimento de materiais de higiene e limpeza. DZL Distribuidora Zanata 
Ltda. Valor: R$ 260,46. Prazo: 40 dias, a contar de 02/06/2020.
Contrato nº 122/2020 – Pregão Eletrônico nº 03/2019 CP – CISGA – Registro de Preços 
nº 02/2019 – Fornecimento de materiais de higiene e limpeza. BR Materiais de Limpeza 
Eireli. Valor: R$ 319,00. Prazo: 40 dias, a contar de 02/06/2020.
Contrato nº 123/2020 - Pregão Eletrônico nº 03/2019 CP – CISGA – Registro de Preços 
nº 02/2019 – Fornecimento de materiais de higiene e limpeza. PKB Produtos Químicos 
Ltda. Valor: R$ 106,70. Prazo: 40 dias, a contar de 02/06/2020.
Contrato n° 124/2020 – Pregão Eletrônico nº 02/2019 CP – CISGA – Registro de Preços 
nº 01/2019 – Fornecimento de materiais de expediente e para artesanato. Priscila Rauber 
Hengemuhle. Valor: R$ 1.863,40. Prazo: 40 dias, a contar de 02/06/2020.
Contrato n° 125/2020 – Pregão Eletrônico nº 02/2019 CP – CISGA – Registro de Preços 
nº 01/2019 – Fornecimento de materiais de expediente e para artesanato. Dageal Comércio 
de Material de Escritório Ltda. Valor: R$ 43,50. Prazo: 40 dias, a contar de 02/06/2020.

Gilnei Fior
Prefeito Municipal

CARGO   NOME
PRESIDENTE   FERNANDO MARINI
VICE-PRESIDENTE  CLEIMAR LUIS SFREDO
DIRETOR – SECRETÁRIO BRUNO DO NASCIMENTO BERGAMINI
DIRETOR – TESOUREIRO JOACIR TODESCATTO
DIRETOR   CÉSAR ANDERLE
DIRETOR   RENATA SCHENATTO RAIMONDI
DIRETOR   SABRINA  PORTALUPPI TREVISAN
DIRETOR   ANDERSON VILLA
DIRETOR   GIANCARLO RAVANELLO
CONSELHEIRO FSCAL  ELTON GIALDI
CONSELHEIRO FISCAL  PAULO CÉSAR BERTOLINI
CONSELHEIRO FISCAL  GENÊSIO PEDREBON
SUPLENTE CONSELHO FISCAL BRUNO BERGAMINI
SUPLENTE CONSELHO FISCAL ANGÉLICA RAVANELLO
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES 
DE CARGAS E LOGÍSTICA DE BENTO GONÇALVES E REGIÃO 

SINDIBENTO

Conforme edital publicado na Edição de 16 de maio de 2020 e estatuto do Sindicato 
das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Bento Gonçalves e Região – 
SINDIBENTO. Publica-se Cédula Única registrada. A eleição ocorrerá no dia 19 de 
junho no período das 8h às 12h, na sede do SINDIBENTO, sito à Rua Avelino Luiz 
Zat, 95 – Bairro Fenavinho, Bento Gonçalves – RS.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E LOGÍSTICA 
DE BENTO GONÇALVES E REGIÃO – SINDIBENTO

CÉDULA ELEITORAL
ELEIÇÕES SINDIBENTO 2020/2022

CHAPA ÚNICA

Confirmo o voto  

Bento Gonçalves, 5 de junho de 2020.

FERNANDO MARINI
Presidente

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO  BRASILEIRO

6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
BATALHÃO PRESIDENTE GEISEL

AVISO DE PRORROGAÇÃO E INCLUSÃO 
DE EXAME NO EDITAL Nr 01/2016, PARA 

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICO-
HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, 

ODONTOLÓGICOS, DE REABILITAÇÃO 
E LABORATORIAIS

1. De acordo com o que prescreve o §4º, Inc IV, do Art 21, 
da Lei 8.666/93, esta Unidade Gestora torna público que está 
sendo prorrogado, até 06 de dezembro de 2020, e incluído 
exame na lista referencial do Edital n° 01/2016, publicado 
na edição de 11 de março de 2016, sexta-feira, objetivando o 
credenciando Organizações Civis de Saúde (OCS) e Profis-
sionais de Saúde Autônomos (PSA), com vistas a efetuar, de 
forma complementar, o atendimento médico-hospitalar aos 
beneficiários do Sistema de Saúde do Exército – SAMMED, 
FuSEx, PASS, Fator de Custo, Ex-Combatentes e seus de-
pendentes e pensionistas.
2. Os interessados deverão acessar o site do 6º Batalhão de 
Comunicações (www.6bcom.eb.mil.br) no menu “Serviços 
– Credenciamentos” ou contatar a Seção de Aquisições e 
Contratos, pelo correio eletrônico salc@6bcom.eb.mil.br, 
pelo telefone (54) 3452 1633 ramal 263, para receber as in-
formações e todas as condições necessárias para a realização 
do credenciamento. 

               Bento Gonçalves, RS, 4 de junho de 2020.

ALEXANDRE SALES DE SOUZA – Ten Cel 
Ordenador de Despesas do 6º Batalhão de Comunicações 

VENDO casa no Santa 
Helena, de aproxima-
damente 80m², com 
2 dormitórios, sala, 

cozinha, área de ser-
viços separada, ga-
ragem. Escriturada. 
Com terreno plano 

com aproximadamen-
te 12x15. Financiável 
e aceita FGTS. Valor 
R$ 240.000,00. Aceita 
financiamento ban-
cário. contato (54) 
99683 6257, Luiz. 
CRECI 42.589.

VENDO apartamento 
no Humaitá de 1 dor-
mitório, com banheiro 
social e vaga de gara-
gem para moto.  Pode 
ser financiado. Prédio 
fica a 3 minutos do cen-
tro e em lugar calmo 
com ótima vista e po-
sição solar. Valor a par-
tir de R$ 106.000,00. 
Contato (54) 99966 
4616, Adriano. CRECI 
42.504.

VENDO apartamen-
to Res. Videiras de 2 
dormitórios, sala de 
estar, sacada, cozinha/
área de serviço, ba-
nheiro e vaga de ga-
ragem. Financiável e 
aceita FGTS. Valor R$ 
105.000,00.  Contato 
(54) 99683 6257, Luiz. 
CRECI 42.589.

VENDO apartamento 
no São João de 2 dor-
mitórios em andar 
alto, contendo, cozi-
nha, churrasqueira, 
sala com sacada fe-
chada, área de servi-
ços, banheiro social 

e vaga de garagem.  
Pode ser financiado 
e usado o FGTS como 
entrada. Possui ótima 
posição solar. Valor R$ 
159.000,00. Contato 
(54) 99683 6257, Luiz. 
CRECI 42.589

VENDO apartamen-
to no Residencial San 
Marino de 2 dormitó-
rios, com sacada aber-
ta, churrasqueira, sala, 
banheiro social e vaga 
de garagem.  Financia-
mento via CEF, entrada 
parcelada em 40X e 
aceitas o FGTS como 
entrada. Valor R$ R$ 
155.000,00. Contato 
(54) 99683 6257, com 
Luiz. CRECI 42.589.

VENDO casa com pi-
lotis no Lot. Bertolini, 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, área 
de serviços, sacada 
abeta. O terreno pos-
sui 7,5x20. A casa 
fica na parte alta do 
bairro. Financiável e 
aceita FGTS. Valor R$ 
175.000,00. Aceita fi-
nanciamento bancário. 
Contato (54) 99966 
4616, Adriano.  CRECI 
42.504.

VENDO 2 blusões de 
lã, masculinos, em 
bom estado. Conta-
to pelo telefone (54) 
99637 9273.

VENDO jazigo no cemi-
tério Parque Jardim do 
Vale, no bairro Santo 
Antão, em Bento Gon-
çalves. Modelo clássi-
co, com espaço para 
3 urnas, mais ossário, 
identificado pelas co-
ordenadas E09 e E10. 
Valor R$ 20.000. Con-
tato (54) 99624 9652.

VENDO 2 cortinas 
com varões de renda 
cor branca de 1,50m 
de comprimento x 
1,80m de altura e 1 
cortina com varões de 
tecido medindo 2m 
de comprimento por 
2,10m de altura. Em 
bom estado, quase 
nova. Contato: (54) 
99637 9273.

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

VENDO cadeira de 
alimentação infantil, 
unissex, bonita, em 
bom estado, com tra-
vas e cinto de segu-
rança. Contato atra-
vés do telefone (54) 
99637 9273.

Diversos
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Vestibular de 
Inverno Medicina

Ingresso nos demais cursos

UCS.TEC - Cursos superiores 
de tecnologia de curta duração

As inscrições para o Vestibular de Inver-
no 2020 do curso de graduação em Medicina 
da Universidade de Caxias do Sul são recebi-
das até este domingo, 7 de junho, pelo site 
ucs.br (neste link: www.ucs.br/site/vestibu-
lar-regular/). Levando em conta o cenário 
de pandemia do novo coronavírus, causador 
da Covid-19, e prezando pela saúde coletiva, 
o processo seletivo para o curso ocorre ex-
clusivamente por meio do aproveitamento 
de notas obtidas no Exame Nacional do En-
sino Médio. Será considerado, dos candida-
tos, o desempenho no conjunto de notas das 
questões objetivas e da redação do ENEM de 
2017 a 2019.

Para os demais cursos de bacharelado, licen-
ciatura e tecnologia, a UCS realiza o Vestibular de 
Inverno no dia 28 de junho, através de prova de re-
dação on-line. As inscrições podem ser feitas até 26 
de junho, no site ucs.br/vestibular.

Na UCS Bento, são ofertadas as graduações 
presenciais em Administração, Arquitetura e Ur-
banismo, Ciência da Computação, Ciências Bioló-
gicas, Ciências Contábeis, Comércio Internacional, 
Design, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, 
Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, En-
genharia Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Gestão 
Comercial, Nutrição, Pedagogia, Processos Geren-
ciais e Psicologia.

Gestão Comercial e Proces-
sos Gerenciais são as ofertas do 
Programa UCSTec na UCS Bento. 
Os cursos superiores de tecnolo-
gia apresentam facilidades como 
a flexibilização do tempo de pa-
gamento, certificações interme-
diárias, concedidas ao longo da 
formação, e a possibilidade de 
aproveitamento de qualificação 
técnica ou experiência profissio-
nal na área. Além disso, as aulas 
são ministradas por docentes 
com ampla experiência de merca-
do. Informe-se em ucstec.com.br.

Testes para diagnóstico de COVID-19
A UCS disponibiliza à co-

munidade um serviço de testes 
para diagnóstico de Covid-19. 
São realizados os testes RT-
-PCR, que identifica a presença 
no organismo do novo corona-
vírus, e IgG e IgM, que detectam 
a presença de anticorpos para 
o novo coronavírus. Confira in-
formações sobre agendamento 
e preços no site ucs.br.

UCS Bento realiza cursos de curta 
duração na modalidade a distância

- Contabilidade Digital In-
tensivo: SPED Fiscal e as Exi-
gências do Bloco K para 2020 
– Orienta sobre os procedimen-
tos para gerar as informações 
necessárias à escrituração dos 
registros do Bloco K, livro de re-
gistro de controle da produção 
e do estoque e como validá-los 
através do Programa Validador 
e Assinador, proporcionando se-
gurança e eficiência no atendi-
mento à exigência legal do SPED 
Fiscal. Aula no dia 24 de julho.

- Ensinando + Matemática 
nos Anos Iniciais – Apresenta 

Confira algumas 
das extensões da 
UCS na modalidade 
a distância e 
acesse todas as 
ofertas em ucs.br, 
na aba Extensão

jogos e atividades criativas, dinâ-
micas e eficientes para ensinar 
conteúdos de matemática nos 
anos iniciais. Turmas nos dias 24 
de junho e dia 1º de julho.

- As Plataformas no Pro-
cesso Eletrônico na Prática – 
Viabiliza acesso a plataformas 
de processo eletrônico como 
PJe (Justiça do Trabalho), E-
-Proc (Justiça Estadual e Fe-
deral) e PPE - TJRS (Juizados 
Especiais Cíveis e 2º Grau de 
Processos Físicos), capacitando 
à sua utilização. Aulas de 23 a 
25 de junho.

- Comunicação Assertiva 
para Liderança e Desenvol-
vimento de Equipes – Pro-
porciona aos participantes 
conhecimentos para alcançar 
maior eficácia na comunicação, 
com o desenvolvimento de ha-
bilidades para comunicar de 
forma assertiva a fim de criar 
e manter os resultados deseja-
dos. Aulas de 23 de junho a 7 
de julho.

Mais informações: área 
de Relações com o Mercado da 
UCS Bento, através do WhatsApp 
(54) 99935 6719 (Catiane).

UCS Bento: curse mestrado 
em Engenharia de Produção

O processo seletivo é contínuo para o Mestrado Profissional em 
Engenharia de Produção na UCS Bento. O curso tem área de concen-
tração em Gerência de Qualidade e Produção, com duas diferentes 
linhas de pesquisa: Modelagem e Análise de Sistemas de Qualidade 
e Produção; e Estratégias de Sistemas de Qualidade e Produção.

Confira todas as informações sobre o Programa de Pós-Gradu-
ação na área e faça sua inscrição: ucs.br, na aba Ensino > Mestrado 
e Doutorado. Ou, contate com a área de Relações com o Mercado da 
UCS Bento, através do WhatsApp (54) 99935 6719 (Catiane).

Inicie uma graduação a distância 
A UCS oferta uma série de cursos de graduação na modalidade 

a distância, para você estudar com flexibilidade de horários e no lo-
cal que preferir. Para além do âmbito digital, encontros qualificam a 
aprendizagem e o acesso a toda a universidade é possibilitado, com 
sua estrutura de laboratórios, bibliotecas, entre outros ambientes 
de ensino, pesquisa e extensão. Saiba mais sobre a oportunidade de 
ingressar no Ensino Superior sem sair de casa e com mensalidades 
acessíveis em ead.ucs.br.

Educação profissional: torne-se técnico 
em Enfermagem, com aulas na UCS Bento

A UCS Bento promove um curso técnico 
em Enfermagem com duração de quatro se-
mestres. No âmbito da educação profissio-
nal, a oferta oportuniza o desenvolvimento 
de habilidades e competências técnicas e 
comportamentais voltadas aos diversos 
segmentos da saúde, com destaque para o 
cuidado do indivíduo, da família e da comu-
nidade. As inscrições podem ser feitas até o 
dia 31 de julho, para o ingresso no mês de 
agosto. Esclareça suas dúvidas em contato 
com a UCS Bento, através do WhatsApp (54) 
99923 0601, ou pelo e-mail rcbalest@ucs.br.

Na UCS BENTO, especialize-se para 
gerir negócios estrategicamente

A especialização em Gestão Estratégica de 
Negócios, promovida pela UCS Bento, propõe 
ampliar a capacidade crítica, a visão sistêmica 
e a clareza sobre o papel dos participantes nas 
organizações e na sociedade. As abordagens con-
templarão marketing e mercado, com ênfases 
mercadológica, estratégica, técnica/operacional, 
humana e financeira.

O início das aulas está previsto para o dia 28 
de agosto. Mais informações, contate com a área 
de Relações com o Mercado da UCS Bento, atra-
vés do WhatsApp (54) 99935-6719 (Catiane), ou 
acesse ucs.br, na aba Ensino > Especialização e 
MBA, e inscreva-se.
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Dia dos Namorados

Apesar dos efeitos da pandemia, comércio 
local tem expectativas positivas para vendas
No Estado pesquisa 
da Fecomércio 
apontou que 52,3% 
dos entrevistados 
têm a intenção de 
gastar valor menor 
em relação ao ano 
passado em função 
da crise

O Dia dos Namorados, como 
a maioria das datas comemora-
tivas dos últimos meses, sofrerá 
impacto da epidemia do novo 
Coronavírus. De acordo com uma 
pesquisa feita pela Fecomércio-
-RS, a tendência é que haja refle-
xos no consumo neste ano, espe-
cialmente em relação aos valores 
gastos, na comparação com o 
mesmo período do ano passado, 
apesar da mobilização dos lojis-
tas para evitar prejuízos. 

Apesar disso, em Bento Gon-
çalves, o cenário é de planejamen-
to e otimismo. “O comércio tem 
trabalhado a chegada do Dia dos 
Namorados como oportunidade 
de atrair o consumidor de volta às 
compras, estimulando a retoma-
da dos hábitos de consumo que 
foram severamente prejudicados 
pela pandemia. Mesmo diante 
do contexto atípico do momento, 

projetamos expectativas de ven-
das otimistas por parte do co-
mércio com relação aos negócios, 
especialmente no caso dos esta-
belecimentos que estão sabendo 
inovar em produtos e serviços, 
adequando-se à nova realidade 
que se desenha para o varejo – e, 
claro, cumprindo as orientações 
recomendadas pelos órgãos de 
saúde para permitir o retorno 
responsável. Certamente quem 
está investindo em sugestões 
criativas para presentear na data, 
promoções no ponto de venda e 
bom atendimento, bem como em 
facilidades, como atendimento 
on-line, tele-busca e tele-entrega, 
terá resultados positivos nas ven-
das”, comenta o presidente da 
Câmara dos Dirigentes Lojistas 
(CDL-BG), Marcos Carbone.

A PESQUISA
Divulgada na segunda-feira, 

01/06, a pesquisa do Dia dos 
Namorados 2020 mostrou que, 
mesmo economizando ou evi-
tando sair de casa em virtude da 
pandemia do novo Coronavírus, 
62,3% dos entrevistados aponta-
ram que irão comprar presentes 
na data. Entre os que disseram 
que não iriam adquirir presentes, 
18,1% apontaram a COVID-19 
como causa. A pesquisa foi re-
alizada entre os dias 11 e 25 de 
maio, por telefone em virtude das 
medidas de isolamento, nas cida-
des de Santa Maria, Porto Alegre, 

Caxias do Sul, Ijuí e Pelotas.
Neste ano, o número médio 

de presentes será de 1,12 unida-
de, com a média masculina (1,14 
unidade) sendo ligeiramente su-
perior à feminina (1,09 unidade). 
O gasto médio por pessoa deve-
rá ser de R$ 153,39. Os homens 
deverão apresentar um gasto 
médio de R$ 184,01, enquanto 
as mulheres gastarão R$ 130,59. 
Quanto às classes de renda, os 
consumidores da classe baixa, 
média e alta pretendem gastar R$ 
155,67, R$ 130,83 e R$ 225,76, 
respectivamente. O presente, em 
média, custará R$ 137,43. Os ho-
mens devem adquirir presentes 
com preço médio de R$ 160,87, 
enquanto as mulheres preten-
dem gastar R$ 119,14, na média, 
em cada item.  

Na comparação com o Dia 
dos Namorados do ano passado, 

a maioria (52,3%) dos entrevis-
tados apontou que tem a intenção 
de gastar valor menor ao desem-
bolsado no ano anterior. Entre os 
entrevistados, 51,4% indicaram 
ter alterado a decisão de gasto em 
virtude da crise da COVID-19 e 
63,1% disseram ter tido sua renda 
reduzida em função da pandemia.

Os tipos de presentes mais 
frequentes serão vestuário 
(27,4%), perfumes e cosméti-
cos (19,5%), calçados (12,9%) e 
chocolates (7,4%), que deverão 
ser adquiridos em sua extensa 
maioria (83,5% dos casos) com 
no máximo uma semana de an-
tecedência. As lojas do centro 
das cidades (29,4%), seguidas 
pelos Shopping Centers (21,6%) 
e internet (19,5%) são os locais 
preferidos para as compras, que 
devem ser feitas à vista pela 
maioria (71,9%). 
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Receita |
SERRANOSSA Gourmet

Espaguete 
ao molho de 
frango e milho

INGREDIENTES:
• 1 peito de frango com osso (400g)
• 2 dentes de alho
• 1 colher (chá) de sal
• 4 colheres (sopa) de manteiga
• 1 cebola pequena picada
• 1 lata de milho em conserva 
escorrida (200g)
• 1 vidro de palmito em rodelas 
(300g)
• 2 colheres (sopa) de farinha de 
trigo
• 400ml de leite
• 2 copos de requeijão cremoso
• 4 colheres (sopa) de salsa picada
• 1 embalagem de massa tipo 
Espaguete ou “Furadinho”

MODO DE PREPARO:
Prepare o molho: abra o vidro 
de palmito e ferva em banho-
maria, na própria embalagem, 
por 15 minutos. Na panela de 
pressão, coloque o frango, cubra 
com água, junte o alho e o sal. 
Tampe e cozinhe por cerca de 20 
minutos após o início da pressão. 
Desligue o fogo, espere ceder 
toda a pressão e abra a panela. 
Reserve 2 xícaras (chá) do caldo 
do cozimento. Espere o frango 
amornar e desfie. Em uma panela, 
derreta a manteiga, refogue a 
cebola, junte o milho, o frango 
desfiado e o palmito. Misture e 
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 1

VAM
INVEJADO
CALCULAR

FEVTITIA
PIAZAN

TROMBAPG
EBADALO

ISCAALA
PIORAECA

DLROGAR
BEIJARRS

NSSACACE
TENTADOR

NEUROOVA

Substituto
do chefe
da nação

Embarca-
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o Titanic
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Fevereiro
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onde se
escovam
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Ao (?)
livre: fora
de recinto
fechado
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nojo
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suplicar

Produto
para
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Tocar, de
leve, com
os lábios 

Oduvaldo
Viana, 

dramaturgo

Glândula
feminina 
de peixes

Avaliar 
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apetecido

Órgão do
elefante
Camufla 
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550, em
romanos

Que
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Neurolo-
gista (red.)

Peça do
sino

Postal de
Roma
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mãe (inf.)
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fóssil

Empresa de Correios
(sigla)
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sensata

Divisão 
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Sílaba de
"cinza"

Ben Affleck,
ator (Cin.)
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ao "M"

Chapas de
automóvel

Sabor de
sorvetes

Então 
(pop.)

Medida
agrária
Nando 

Reis, cantor

Risos, na
internet

4/saca. 5/âmbar. 7/coliseu. 8/calcular — tentador.

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

Áries – 21/03 a 20/04
Você pode alcançar vitórias ao tratar de in-
teresses financeiros e familiares. No trabalho, 
mostrará curiosidade e vontade de aprender. 
O dia é ótimo para quem deseja começar um 
curso! Talvez tenha que rever um projeto que 
envolve mudança, inclusive de cidade. 

Touro – 21/04 a 20/05
Sua mente estará a mil e há chance de en-
contrar soluções incríveis para tudo hoje. 
Também terá boa lábia para convencer as 
pessoas e conseguir tudo que quiser. Pode 
ter ótimos resultados no trabalho, ainda mais 
se você lida com vendas on-line. Uma grana 
inesperada pode surgir e aliviar o seu bolso. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Mercúrio favorece os interesses materiais e 
as iniciativas que visam melhorias financei-
ras. Há chance de descobrir novas formas de 
ganhar dinheiro e aliviar suas preocupações. 
O céu ainda estimula as parcerias, por isso, 
some forças com os colegas para conquistar 
os objetivos em comum. 

Câncer – 21/06 a 21/07
O dia começa perfeito para investir nas par-
cerias e amizades. No serviço, use a criativida-
de para agilizar as tarefas e concentre-se nos 
deveres para terminar tudo logo. Sua energia 
mental e inventividade serão grandes aliadas 
para realizar o que pretende hoje. 

Leão – 22/07 a 22/08
Você pode ter uma boa chance de trans-
formar sonhos em realidade, sobretudo na 
vida profissional. Fique de olho nas oportu-
nidades de se sobressair no emprego. Pela 
manhã, a sorte estará a seu favor e pessoas 
e confiança darão apoio. Já à tarde, nada de 
agir impulsivamente.

Virgem – 23/08 a 22/09
Investir em um futuro melhor é tudo que 
você vai querer hoje e os astros vão conspi-
rar a seu favor. Mercúrio dá sinal verde para 
realizar objetivos e planos. Inspire-se nas 
experiências de pessoas bem-sucedidas e 
aprenda lições com o sucesso dos outros. 

Libra – 23/09 a 22/10
Mudanças devem ocorrer no seu trabalho, 
mas tudo indica que trarão boas oportu-
nidades. Você terá criatividade e facilidade 
para negociar e convencer pessoas. Também 
pode aprender muito com os outros: interaja 
mais e troque experiências com os colegas. 

Escorpião – 23/10 a 21/11
Ganhar mais dinheiro e melhorar de vida 
estará entre os seus maiores objetivos nesta 
sexta e há boas chances de aumentar seus 
rendimentos. Suas parcerias estarão estimu-
ladas e você pode aprender muito com a 
experiência alheia. Porém, dobre a cautela à 
tarde: nada de gastar com bobagens.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Suas ideias vão fervilhar hoje, podendo di-
namizar o seu trabalho e gerar mudanças 
muito importantes no emprego. Suas ações 
podem trazer reflexos positivos para as suas 
finanças. Some forças com os colegas, pois 
a cooperação vai garantir benefícios a todos. 

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Hoje você terá muita facilidade para dialogar 
e se entender com as pessoas, o que deve 
beneficiar todos os seus relacionamentos, do 
trabalho ao romance. Mercúrio traz bons es-
tímulos para sua vida profissional e amorosa. 
No entanto, é recomendada cautela especial 
com a saúde e com assuntos sigilosos. 

Aquário – 21/01 a 19/02
Sua energia está no topo hoje! Você vai se 
dar bem em tudo o que fizer e tende a enca-
rar o trabalho com muita disposição. Podem 
surgir boas ideias para trabalhar em casa e 
faturar uma grana extra. Há sinal de parcerias 
benéficas ou incentivo aos seus projetos. 

Peixes – 20/02 a 20/03
Você pode conseguir o que quiser hoje se 
agir com simpatia, criatividade e boa lábia. 
Os astros sopram vibrações positivas. No ser-
viço, é hora de usar toda sua energia e cria-
tividade para sobressair, mostrar seu valor e 
conquistar o que deseja.

Sete Erros | Respostas na página 12

Charge

reserve. À parte dissolva a farinha 
de trigo no leite, acrescente o 
caldo do cozimento e leve ao 
fogo até engrossar. Adicione 
o requeijão, misture bem ao 
refogado e reserve.
Prepare a massa: em uma panela 
grande ferva 5 litros de água com 
o sal. Cozinhe a massa durante o 
tempo indicado na embalagem 
ou até que esteja “al dente”, ou 
seja, macia, porém resistente à 
mordida. Escorra imediatamente, 
junte ao molho e misture bem 
para que toda a massa fique bem 
envolvida. Finalize com a salsa e 
sirva em seguida.

D
iv

ul
ga

çã
o/

Is
ab

el
a



SERRANOSSA | Sexta-feira, 5 de junho de 2020 23

Solução para os problemas emocionais 
através da Hipnose Condicionativa

Sindiserp promove Live da 
Solidariedade no dia 14/06

Muitas pessoas estão so-
frendo com diversos problemas 
emocionais, como ansiedade, 
insônia, depressão, baixa au-
toestima, insegurança, medos 
e transtornos alimentares ou 
compulsivos, e se acostumaram 
a viver dessa forma sem saber 
que existe uma técnica terapêu-
tica que proporciona a melhora 
e outros benefícios: a Hipnose 
Condicionativa.

Os problemas de origem 
emocional estão associados a 
traumas vivenciados, seja na con-
cepção, gestação, infância, adoles-
cência ou na vida adulta. A pessoa 
também somatiza traumas à me-
dida que o tempo transcorre e se 
os problemas não forem tratados, 
em muitos casos, a tendência é 
agravar ainda mais a situação.

“A Hipnose Condicionativa 
é uma terapia alternativa eficaz 
por tratar as causas que ori-
ginam os problemas, criando 
hábitos de vida mais saudáveis, 

Curta o pôr do sol com Ro-
drigo Solton, direto do Parque 
de Aventuras Gasper. É dia 14, a 
partir das 17h. A apresentação 
será transmitida pelas redes 
sociais do Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais de 
Bento Gonçalves (Sindiserp) 
que, em parceria com o Parque 
de Aventuras Gasper e Rodrigo 
Solton, promove a Live da Soli-
dariedade. Além de presentear 
a todos com o talento de Solton 
e beleza do Parque Gasper, a live 
tem o propósito de arrecadar 
recursos que serão destinados 
a entidades e causas sociais. 
“Vivemos um período que está 
nos ensinando a olhar para 
o outro e sermos solidários, 
pois, para vencer essa batalha, 
precisamos de união” ressalta 
Neilene Lunelli, presidente do 
Sindiserp. “Juntos venceremos 
a COVID-19, mas não se esque-
ça de usar máscara e manter o 
distanciamento social”.

através dos condicionamentos. 
Nas sessões de Hipnose Condi-
cionativa, o paciente não revive 
os traumas como nas outras 
modalidades de Hipnose, assim 
evitamos o sofrimento”, explica a 
hipnóloga Adriele Sopelsa.

A duração do tratamento 

varia conforme cada caso, em 
média de 5 a 10 sessões, de-
pendendo dos problemas que 
a pessoa quiser tratar, e os en-
contros podem ser semanais, 
quinzenais ou mensais.

Outro diferencial dessa 
modalidade de Hipnose é que 
os resultados se baseiam prin-
cipalmente na particularidade 
de cada paciente. “Ou seja, tra-
balhamos os resultados que a 
pessoa almeja, proporcionando 
melhor qualidade de vida em 
vários aspectos, como sono re-
parador, melhora na autoesti-
ma, maior disposição, mudança 
de hábitos alimentares, entre 
tantos outros”, comenta Adriele. 
“Através da Hipnose Condicio-
nativa, trabalhamos com a men-
te humana que é quem comanda 
a vida da pessoa, por isso, essa 
terapia é tão eficiente e trans-
formadora”, salienta.
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associados e com o desenvolvi-
mento das regiões onde atua. 
O modelo de gestão do Sicredi 
valoriza a participação dos mais 
de 4,5 milhões de associados, os 
quais exercem papel de donos do 

negócio. Com presença nacional, 
o Sicredi está em 22 estados e 
no Distrito Federal, com mais de 
1.900 agências, e oferece mais de 
300 produtos e serviços financei-
ros (www.sicredi.com.br).

Sicredi Serrana reinaugura agência do 
bairro São Roque totalmente revitalizada

Na última segunda-feira, 
01/06, a Sicredi Serrana en-
tregou para a comunidade de 
Bento Gonçalves a sua terceira 
agência revitalizada: a Ben-
to São Roque, que agora está 
em novo endereço, na avenida 
São Roque, 477, bairro Uni-
versitário. No ano passado, as 
agências do bairro Cidade Alta 
e Centro já haviam adotado o 
novo padrão de ambientação e 
sinalização visual da marca.

Em razão da pandemia, 
não houve evento de inaugu-
ração, a fim de evitar a aglome-
ração de pessoas e preservar 
a saúde dos colaboradores e 
associados. “Quando tudo isso 
passar, queremos receber to-
dos os nossos associados na 
nova casa, mostrar cada am-
biente e fazer com que eles se 
sintam ainda mais acolhidos 
e bem-vindos. Será um prazer 
tê-los aqui, tomando um café 
conosco”, convida a gerente da 
agência, Deise Vanzela Ticiani.

A agência Bento São Ro-
que conta com Espaço Digital, 
Espaço Kids e privacidade nos 
ambientes de atendimento. O 
local também dispõe de duas 
salas de coworking – espaço 
utilizado para reuniões e mo-
mentos de interação, que serão 
disponibilizadas para associa-
dos e comunidade.

 
SOBRE O SICREDI
O Sicredi é uma instituição fi-

nanceira cooperativa comprome-
tida com o crescimento dos seus 

Marcos André Balbinot, presidente 
da Cooperativa, e Deise Varela 

Ticiani, gerente da agência
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Vinícola Aurora amplia em mais de 
70% exportações para países da Ásia

Primeiro continente a ser 
atingido pela então pandemia do 
coronavírus, a Ásia começa a dar 
sinais de retomada do dia a dia 
e também nos negócios. Prova 
disso é a exportação de 114,3 
mil garrafas da Vinícola Aurora 
para China, Hong Kong e Japão, 
de janeiro a maio deste ano, um 
aumento de 71,7% em relação 
ao mesmo período de 2019. 
Grande parte deste volume foi 
exportado em abril e maio, com 
a abertura gradual dos merca-
dos asiáticos. Em valor, o resul-
tado dos primeiros cinco meses 
é ainda mais expressivo, com 
um incremento de 133,7% nos 
embarques de vinhos, sucos e 
espumantes. Entre os destinos, 
destaque para a China, com 77,8 
mil garrafas.

A gerente de Exportação e 
Importação da Vinícola Aurora, 
Rosana Pasini, credita o bom re-
sultado ao trabalho continuo que 
vem sendo realizado junto a novos 
importadores dos países asiáticos.

“Ampliamos a parceria com 
os atuais importadores e abri-
mos novos mercados com mais 
sete novos clientes em 2019 e 
outros três neste ano. É um tra-
balho de expansão que foi inten-
sificado nos últimos dois anos e 
agora, com a retomada dos negó-
cios com a Ásia, estamos embar-
cando esses produtos, em espe-
cial vinhos tranquilos e sucos de 
uva”, explica. 

A executiva dá ênfase ao au-
mento de quase 30% no valor 
médio por litro vendido, desta-
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cando a ampliação da venda de 
suco de uva, tanto na versão da 
bebida gaseificada, lançada no 
ano passado, como o integral.

“Também é importante ob-
servar que a Aurora está adotan-
do todos os cuidados possíveis, 
em todas as etapas de elabora-
ção, envase até o embarque. Es-
ses cuidados são fundamentais 
nesta reabertura de negócios 
para o Exterior”, reforça.     

Apesar das incertezas do 
mercado para o segundo semes-
tre, Rosana projeta um resultado 
de crescimento em relação ao 
ano passado, em razão de novos 
contratos com importadores de 
novos destinos e ampliação das 
vendas para uma grande rede de 
varejo da Europa.

“Fechamos negócios com um 
importador na Bolívia e com uma 
das maiores redes de supermer-
cados da Europa, com embarques 
que começarão ainda no primei-

ro semestre de 2020”, antecipa.
As projeções de crescimento 

para o ano ocorrem mesmo com 
adiamento de algumas das prin-
cipais feiras do setor no mundo, 
como a  ProWein, na Alemanha, 
remarcada para março de 2021, 
e outros eventos de vinho que 
deveriam ocorrer no primeiro 
semestre. Rosana explica que o 
adiamento das feiras pode cau-
sar uma diminuição no consumo 
dos produtos e na dificuldade de 
ampliar contatos com compra-
dores internacionais.

“Estas feiras são uma exce-
lente oportunidade para encon-
trar todos os clientes da empre-
sa, além da abertura de novos 
mercados. Neste ano, estamos 
tratando de manter os clientes 
através de conferências online e 
trabalhando com nossos brand 
embassadors (embaixadores da 
marca) nos países de destino”, 
informa Rosana.                        

Apresentação do 
cantor Rodrigo 
Solton será feita 
no Parque de 
Aventuras Gasper 
e será transmitida 
pelas redes sociais 
do Sindicato dos 
Servidores Públicos

Neilene Lunelli, 
Rodrigo Solton e 
Fabiano Sperotto 
organizando a Live 
da Solidariedade
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Poucas coisas são tão eficazes 
para organizar os pensamentos 

quanto organizar as coisas da casa. 

Quais as alternativas quando 
nenhum morador aceita ser 

síndico no condomínio?

Passaram-se mais de 20 anos desde que 
eu despertei meu interesse em escrever. 

Para algumas coisas, parece muito.

Vicente 
Tomasi

Thiago 
Galvan
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06/06

Sol com muitas nuvens. 
Tempo nublado, com 

chuva a qualquer hora.

Previsão do tempo

10º
16º

07/06

Sol com algumas nuvens 
durante o dia. Sem 
previsão de chuva.

8º
18º

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

Campanha de vacinação contra a 
gripe segue até o dia 30 de junho
Decisão do 
Ministério da Saúde 
tem o objetivo de 
oportunizar que 
todos os municípios 
vaciem ao menos 
90% de cada 
grupo prioritário

Na sexta-feira, 29/05, o 
Ministério da Saúde anunciou 
a prorrogação da Campanha 
Nacional de Vacinação contra a 
Influenza, que encerraria nes-
ta sexta-feira, 05/06. Agora, 
a campanha seguirá até o dia 
30/06, com o objetivo de que 
todos os municípios consigam 
vacinar ao menos 90% dos gru-
pos prioritários. 

Neste ano, a campanha foi 
antecipada e, agora, prorroga-
da, devido à pandemia do novo 
Coronavírus. Apesar de não 
proteger contra a COVID-19, a 

vacina contra a gripe evita que 
haja uma sobrecarga no sistema 
de saúde, com menos interna-
ções relacionadas à influenza. 

Até o dia 25/05, haviam 
sido vacinas 48.059.096 pesso-
as, o que representa 61,83% do 
número total de brasileiros en-
quadrados nos grupos de risco: 
idosos, profissionais de saúde, 
profissionais de transporte, 
crianças de 6 meses a menores 
de 6 anos, pessoas com defi-
ciência, gestantes, puérperas, 
adultos de 55 a 59 anos, profes-
sores, doentes crônicos, indíge-
nas e pessoas privadas de liber-
dade. Os dados são do Sistema 
de Informação do Programa Na-
cional de Imunizações (SI-PNI).

Em Bento Gonçalves, até 
a última semana, 33.025 pes-
soas haviam sido vacinadas. 
Entretanto, as metas de co-
bertura vacinal foram bati-
das apenas entre os idosos 
(16.564 pessoas vacinadas) e 
entre os profissionais da saúde 
(4.239 pessoas vacinadas). Em 
relação às crianças, até a últi-
ma sexta-feira, 26/05, apenas 

54% da meta estipulada ha-
viam sido vacinadas, um total 
de 3.677 crianças. O grupo das 
gestantes também teve baixa 
adesão: 550 se vacinaram con-
tra a gripe, o que representa 
apenas 49% 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 
que quantitativo temos delas no 
município. Mas eu acredito que 
a COVID-19 está influenciando. 
Os pais estão com um pouco de 
receio de levar as crianças até 
as unidades”, comenta. 

SENADO APROVA SUSPENSÃO DE REAJUSTE DE 
REMÉDIOS E DE PLANOS DE SAÚDE

O ajuste anual de preços de medicamentos e de planos e se-
guros privados de saúde pode ser suspenso por 120 dias, du-
rante a pandemia do novo Coronavírus. O Projeto de Lei (PL) 
1.542/2020 que prevê essa medida foi aprovado pelo Senado 
na terça-feira 02/06, com 71 votos a favor e 2 contrários. A pro-
posta do senador Eduardo Braga (MDB-AM) segue agora para 
a Câmara dos Deputados.
O autor destacou que, no dia 31/03, o Poder Executivo enviou 
ao Congresso uma medida provisória (MP 933/2020) suspen-
dendo por 60 dias o reajuste de preços dos medicamentos 
para 2020. Os novos valores começariam a valer em 1º de abril 
e ficariam suspensos, portanto, até 1º de junho. Segundo o 
senador, é imprescindível aumentar o período da suspensão 
dos reajustes e estendê-lo aos planos e seguros privados de 
assistência à saúde. 
Eduardo Braga afirma na justificativa que é importante evitar 
aumento de preços em um momento que os efeitos econômi-
cos causados pela crise do Coronavírus têm provocado uma 
perda significativa da renda das famílias pela necessidade de 
isolamento social, que faz com que os cidadãos percam seus 
empregos ou tenham seus salários reduzidos.

Imunizados

• Crianças: 3.677
• Profissionais de saúde: 4.239
• Gestantes: 550
• Puérperas: 83
• Idosos: 16.564
• Adultos de 55 a 59 anos: 1.051
• Doentes crônicos: 4.070
• Professores: 1.004
• Deficientes físicos:  26
• Profissionais 
de segurança: 546
• Caminhoneiros: 922
• Transporte coletivo: 232
• Indígenas: 61 

Total de pessoas imunizadas em 
Bento Gonçalves 
(até 26/05): 33.025
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