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Religiosidade

Mobilização UPA 24h

Pandemia

Homenagem inédita ao 
padroeiro de Bento Gonçalves

Cresce número 
de casos graves e 
óbitos em Bento

Programação da tradicional festa em honra a Santo Antônio ganhou novo formato pela 
primeira vez em 142 anos, em decorrência da pandemia da COVID-19. Missas serão 
transmitidas on-line e seis procissões motorizadas passarão por diversos pontos da cidade
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Até quinta-feira, 11/06, 15 moradores da cidade 
estavam internados na Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) e 12 em isolamento hospitalar, o que re-
presenta 29% dos casos ativos (92). Desde o início 
da pandemia, 764 casos já foram confirmados em 
Bento Gonçalves, sendo 649 curados e 23 mortes. 
Dos 75 respiradores disponíveis no município (no 
Hospital Tacchini e na UPA 24h) 16 estavam sendo 
utilizados até quinta-feira. 

Durante a semana foram confirmadas três mortes 
de pacientes com Coronavírus. O primeiro é de uma 
mulher na faixa etária dos 80 anos. Ela foi atendi-
da na UPA 24h e transferida para a UTI do Hospital 
Pompéia, em Caxias do Sul, no dia 05/06. O óbito foi 
registrado no sábado, 06/06. A segunda morte foi de 
uma mulher na faixa etária dos 60 anos. Ela também 
foi atendida na UPA e morreu na sexta-feira passada, 
dia 05/06. Já a terceira vítima, de 60 anos, havia sido 
atendida na UPA e transferida para o Hospital Geral 
(em Caxias) no dia 20/05. Sua morte foi registrada na 
segunda-feira, 08/06. Com isso, o número de óbitos 
chegou a 23 até o fechamento desta edição.

Os boletins são divulgados diariamente às 16h, 
inclusive aos finais de semana. Você acompanha em 
tempo real pela fanpage do SERRANOSSA no Face-
book: www.fb.com/SERRANOSSA.

Cidade passa a 
contar com 7 leitos 
de UTI exclusivos 
para tratamento da 
COVID-19 pelo SUS

Entenda como 
funcionam os 
leitos de isolamento

No total, Bento Gonçalves tem agora 
20 leitos de UTI para pacientes do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e 17 para 
atendimento particular e via planos de 
saúde. Dos 20 leitos, 7 são exclusivos 
para tratar casos do novo Coronavírus
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Como funcionam os leitos 
de isolamento da UPA 24h?

Eduarda Eitelven Bucco

Os 40 leitos de isolamento 
e as 8 mini UTIs construídas em 
tempo recorde na UPA 24h, em 
Bento Gonçalves, têm sido alvo 
de questionamentos por parte 
da população. Isso porque alguns 
pacientes graves de COVID-19 
estão sendo transferidos para 
hospitais da região, quando não 
há vagas disponíveis na Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI) do 
Hospital Tacchini. Mas por que 
essas pessoas não são transferi-
das para essa área na UPA 24h? 

O coordenador da unidade, 
Amauri Vargas, explica que os 
leitos de isolamento foram cons-
truídos como uma forma de su-
porte para cenários mais graves 
da pandemia. “A gente estava 
vendo que, no mundo inteiro, 
estava havendo falta de UTIs, 
porque essa doença requer um 
tempo mais longo de interna-
ção. E pega muita gente de uma 
só vez. Então o pensamento da 
prefeitura foi que a gente teria 
que se antecipar. Aproveitamos 
o isolamento social para correr 
e deixar tudo pronto, para Bento 
não sofrer com essa questão de 
falta de leitos”, relata. 

Entretanto, Vargas explica 
que os leitos servirão como UTIs 
apenas quando não houver mais 
disponibilidade em nenhum 
hospital do Rio Grande do Sul (o 
encaminhamento dos pacientes 
depende da Central de Leitos do 
estado). “Se houver uma mudan-
ça de cenário, aí sim começare-
mos a pensar nesses leitos como 
UTI. Como ainda temos a dispo-
nibilidade de leitos na região, 
esses pacientes são entubados 
[na UPA 24h] e prontamente são 
transferidos”, afirma. 

Até o momento, os 40 leitos 
de isolamento estão sendo uti-
lizados para atender pacientes 
considerados estáveis. Enquanto 
os 8 minileitos de UTI são des-
tinados a pacientes com maior 
risco de agravamento, pois ficam 

mais próximos da emergência e 
da equipe médica responsável. 
“Nos 40 leitos temos que subir e 
descer, por isso os pacientes es-
táveis têm ficado por lá. São de 2 
a 4 pacientes por vez que estão 
internados nesses leitos, desde 
que eles começaram a ser utiliza-
dos”, comenta.

Os pacientes internados na 
UPA 24h passam por monitora-
mento e exames que podem in-
dicar uma possível piora em seu 
quadro. “A gente tem notado carac-
terísticas semelhantes nos pacien-
tes, o que nos permite ficar mais 
alarmados. Assim, nessas pessoas 
que ainda não têm critério de en-
tubação, mas já apresentam sinais 
que alarmam, a gente já transfere 
estável para a UTI do Tacchini ou 
de outro hospital da região, antes 
que piore”, relata Vargas. 

Mesmo assim, os leitos da 
UPA 24h estão equipados com 
20 respiradores (que podem ser 
multiplicados caso necessário), 
bombas infusoras, medicamentos 
e EPIs necessários para atender a 
todos os pacientes da COVID-19, 
caso haja lotação de leitos no Rio 
Grande do Sul. “Estamos em 70% 
de ocupação no Estado, mais ou 
menos, então ainda temos tempo 
para falar em esgotamento. Mas 
caso precise, esse paciente de 
Bento não ficará sem atendimen-
to. Ele será recebido nos leitos da 
UPA e ficará aguardando um leito 
de UTI. Esperamos que o pior não 
aconteça, mas não podemos afir-
mar. A gente não sabe se está no 
pico da curva, ou se apenas está 
subindo uma montanha. De qual-
quer forma, nós estamos prepa-
rados”, finaliza. 

Ideia é que 
leitos sirvam 
como UTIs 

apenas 
quando não 
houver mais 

disponibilidade 
em nenhum 

hospital do Rio 
Grande do Sul.
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Rápidas
O Hospital Virvi Ramos, de Caxias do Sul, realizou a primeira trans-

fusão de plasma convalescente no tratamento da COVID-19. O pacien-
te de 63 anos, morador de Garibaldi, está internado desde o início de 
maio na UTI e apresentou melhoras na terça-feira, 09/06, saindo do 
coma induzido. O plasma doado foi coletado pelo Hemocentro Regio-
nal no dia 25/05. O doador foi um porto-alegrense de 44 anos. 

Os doadores devem ser homens, ter no mínimo 18 e no máximo 
60 anos, que já estiveram infectados pelo novo Coronavírus. A confir-
mação da infecção deve ter sido feita por meio do teste PCR e o doador 
deve estar há mais de 28 dias recuperados, sem sintomas e sem outras 
doenças infecciosas. Por enquanto, apenas o Virvi Ramos está habilita-
do na região. As doações precisam ser agendadas pelos telefones (54) 
3290 4543 por meio do WhatsApp (54) 98418 8487. 
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Tacchini começa a 
receber recursos 
públicos para amenizar 
perda de receitas

Bento Gonçalves passa a contar com 7 
leitos de UTI SUS, exclusivos para COVID-19

Desde o início da pandemia, 
o Hospital Tacchini já recebeu 
R$ 3.535.000 em verbas públi-
cas para auxiliar no custeio do 
combate ao Coronavírus, soma-
das portarias do governo fede-
ral, emendas parlamentares e 
recursos municipais. A chegada 
dos valores é celebrada pela 
instituição, uma vez que vai au-
xiliar na diminuição na perda de 
receitas, que soma R$ 14,6 mi-
lhões no período. 

A queda brusca na arrecada-
ção do hospital durante a pande-
mia deve-se a dois importantes 
fatores. O primeiro deles é a que-
da no número de procedimentos 
eletivos, causando a perda de 
receitas provenientes dos con-
vênios com planos de saúde, que 
historicamente ajudam a cobrir 
o déficit mensal causados pela 
defasagem na tabela do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que ultra-
passa os R$ 2,2 milhões mensais. 
Cabe ressaltar que mais de 60% 
dos atendimentos realizados no 
Tacchini são destinados ao SUS.  

Além disso, o aumento no 
custo dos insumos necessários 
para tratar os pacientes e man-
ter a segurança da equipe multi-
profissional também foi decisivo 
para o aumento do déficit. Ao 

Nesta semana o Hospital 
Tacchini de Bento Gonçalves 
passou a contar com mais 7 lei-
tos de UTI, exclusivos para pa-
cientes da COVID-19 em trata-
mento através do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Cinco desses 
leitos foram habilitados na ter-
ça-feira, 09/06, pelo Ministério 
da Saúde. Dessa forma, a União 

todo, o hospital adquiriu cerca 
de R$ 10 milhões em materiais a 
serem consumidos entre os me-
ses de março e junho. 

“A participação do município 
tem sido decisiva para a obten-
ção desses recursos, auxiliando 
na responsabilidade do Hospital 
Tacchini em oferecer assistência 
hospitalar para toda Bento Gon-
çalves e região”, avalia o superin-
tendente do Tacchini Sistema de 
Saúde, Hilton Mancio. 

UTILIZAÇÃO DA VERBA 
E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Todos os recursos destina-

dos pelo Poder Público ao Hospi-
tal Tacchini só são efetivamente 
liberados a partir do momento 
em que o plano de trabalho ela-
borado pela instituição é aprova-
do pela Secretaria Municipal de 
Saúde e pelo Conselho de Saúde, 
cujas reuniões ordinárias são 
abertas ao público. 

Após a aplicação dos recur-
sos, o hospital presta contas aos 
mesmos órgãos. Os valores das 
notas fiscais de cada serviço 
prestado devem coincidir com 
os valores especificados no pla-
no de trabalho para que a utiliza-
ção da verba seja aprovada pelos 
órgãos fiscalizadores.

Efeitos da pandemia

Cinco desses leitos 
foram habilitados 
pelo Ministério da 
Saúde e dois serão 
custeados pela 
prefeitura de 
Carlos Barbosa

passou a arcar com os R$ 1,6 
mil da diária de cada uma das 
acomodações, o que equivale a 
R$ 240 mil por mês. 

Também na terça-feira, fo-
ram habilitados leitos de UTI 
SUS em outras duas cidades da 
região: 5 no Hospital São Car-
los, de Farroupilha, e outros 8 
no Hospital Arcanjo São Miguel, 
em Gramado. 

Já na quarta-feira, 10/06, 
o prefeito de Bento Gonçalves, 
Guilherme Pasin, e o de Carlos 
Barbosa, Evandro Zibetti, fir-
maram um acordo com o Tac-
chini para o aluguel de outros 
dois leitos de UTI SUS. O custo 
de R$ 1,6 mil da diária de cada 
um dos leitos será arcado pela 
prefeitura de Carlos Barbosa, 
até que eles sejam habilitados 

pelo Ministério da Saúde. 

ESTRUTURA 
EM BENTO
A partir de agora, o Hospital 

Tacchini passa a contar com 37 
leitos de UTI Adulta, sendo 20 
para o SUS (7 exclusivos para 
a COVID-19) e 17 para atendi-
mento de pacientes particulares 
ou que tenham plano de saúde. 
Além desses, a prefeitura de 
Bento ainda busca a contratação 
de outros 3 leitos para tratar ca-
sos de Coronavírus. Todos os 7 
leitos contratados nos últimos 
dias fazem parte da estrutura 
provisória que havia sido cons-
truída pelo Hospital Tacchini, 
em caso de agravamento da si-
tuação da pandemia no municí-
pio e na região.

Bento conta 
agora com 20 
leitos de UTI 

para pacientes 
do SUS (sendo 7 
exclusivos para a 
COVID-19) e 17 

para atendimento 
particular e via 

planos de saúde.
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Comunidade se prepara para homenagear 
Santo Antônio com procissões motorizadas
Programação ganhou 
novo formato 
em decorrência 
da pandemia da 
COVID-19. Missas 
serão transmitidas 
pelas redes sociais 
e seis carreatas 
passarão por diversos 
pontos da cidade

Os bento-gonçalvenses pres-
tarão homenagem ao padroeiro 
do município, em 2020, de uma 
forma jamais vista na história 
dos festejos – que já somam 142 
anos de tradição. No próximo 
sábado, 13 de junho, as celebra-
ções em honra a Santo Antônio 
convidam a comunidade a uma 

profissão de fé de forma criativa: 
rezando com as missas transmi-
tidas pelas plataformas digitais 
e acompanhando as procissões 
motorizadas, que irão percorrer 
as  Comunidades da Paróquia e 
visitar diversas entidades.

A adaptação é decorrência 
da pandemia da COVID-19, que 
suspendeu temporariamente 
atividades com aglomeração de 
pessoas para preservar a saúde 
dos cidadãos. “Então, neste ano, é 
Santo Antônio que vai até a casa 
das pessoas, um desafio que com-
bina muito bem com o lema da 
142ª edição da festa: Com Santo 
Antônio: Ide e Anunciai”, resume 
o pároco da Paróquia Santo Antô-
nio, padre Ricardo Fontana.

A programação do Dia Fes-
tivo terá duas Missas – às 8h30 
e às 18h – com transmissão pelo 
Facebook, Instagram e YouTube 
da Paróquia. Ao meio-dia, o bis-
po da Diocese de Caxias do Sul, 

Dom José Gislon, fará a bênção 
dos alimentos das famílias, ao 
vivo, pelos mesmos canais.

Durante o dia, os devotos 
são convidados a participarem 
das procissões motorizadas, que 
ocorrem às 10h e às 14h, condu-
zindo a imagem de Santo Antô-
nio pelas Comunidades, Núcleos 
Comunitários, Hospital Tacchini, 
UPA 24h, Colégios Sagrado Cora-
ção de Jesus, Marista Aparecida e 
Scalabriniano Medianeira, Corpo 
de Bombeiros, Brigada Militar 
e Igrejas Matriz das Paróquias 
de Bento Gonçalves (clique no 
QR Code ao lado para acessar o 
roteiro completo). Não haverá 
estacionamento no entorno do 
Santuário, portanto, os veículos 
podem ingressar na procissão 
motorizada ao longo do trajeto 
ou aguardar nas comunidades. 

Quando as carreatas chega-
rem aos pontos de parada onde o 
padre dará a bênção, a recomen-
dação é para que não haja aglo-

meração de pessoas. As famílias 
são convidadas a prepararem pe-
quenos altares nas janelas e saca-
das com a imagem do Padroeiro 
ou algum símbolo que demonstre 
a devoção ao Santo. Esses regis-
tros podem ser compartilhados 
nas redes sociais com a hashtag 
#142FestadeSantoAntonio.
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Aponte a câmera do seu 
celular para o QR Code 
abaixo para acessar os 
roteiros da procissão.
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Em ação inédita, padarias distribuem tradicionais 
pãezinhos para celebrar o dia de Santo Antônio
Novidade faz parte 
da programação da 
142ª Festa de Santo 
Antônio em honra ao 
padroeiro da cidade

Um dos gestos mais sim-
bólicos da Festa de Santo Antô-
nio – a partilha dos pãezinhos 
– também precisou reinventar 
seu formato para alcançar os fi-
éis neste ano, uma vez que, por 
conta das restrições impostas 
pela pandemia da COVID-19, 
não haverá missas presenciais 
no Dia Festivo de 13 de junho, 
dedicado ao padroeiro de Bento 
Gonçalves, onde a distribuição é 
tradicionalmente feita.

A novidade desta edição da 
celebração é uma ação organi-
zada pela paróquia em conjunto 
com diversas padarias da cida-
de, que vão preparar os pães de 
Santo Antônio e disponibilizá-
-los gratuitamente aos clientes. 
Os estabelecimentos parceiros 
terão um local especialmente 
preparado com uma imagem 
do Santo e uma vela acesa para 
ofertar os pãezinhos. Assim, os 
devotos podem retirar o alimen-
to nos locais que tradicional-
mente frequentam para fazer as 
compras e, em casa, acompanhar 
as bênçãos que são feitas diaria-
mente às 18h, ao final das missas 
realizadas no Santuário e trans-
mitidas pelas plataformas digi-
tais da Paróquia Santo Antônio, 

e também nas celebrações que 
ocorrem no Dia de Santo Antô-
nio, às 8h30 e 18h.

SOLIDARIEDADE
Mostrando que o exercício 

da solidariedade não encontra 
barreiras – nem mesmo em tem-
pos de pandemia – a Paróquia 
Santo Antônio encontrou formas 
criativas para facilitar a intera-
ção com a comunidade. Uma de-
las foi a distribuição de diversos 
pontos de coleta de donativos 
na cidade, para que os devotos 
possam fazer suas contribuições 
espontâneas em prol das causas 
beneméritas da igreja.

Outra forma de colaborar 
é adquirir cartelas da ‘Ação en-
tre Amigos’, promovida pela 
142ª Festa de Santo Antônio. A 
promoção irá sortear dois au-
tomóveis zero quilômetro (um 
Volkswagen Gol Branco e um 
Fiat Mobi Vermelho), além de 
diversos outros prêmios. O valor 
de cada cautela é de R$ 10, e o 
sorteio será no dia 29 de agosto 
pela loteria federal.

Os valores arrecadados se-
rão destinados à ajuda para lo-
calidades que estão construindo 
seus espaços de evangelização e, 
também, para financiar a atua-
ção benemérita da Casa Pão dos 
Pobres, mantida pela Paróquia, e 
reconhecida pela distribuição de 
cestas básicas e fraldas.

Mais informações sobre a 
aquisição das rifas podem ser 
obtidas na secretaria paroquial 
pelo telefone (54) 3452  1634 

A distribuição já está ocorrendo em alguns estabelecimentos e 
segue até o Dia Festivo, no sábado (13/06).  

 
Padaria que já estão distribuindo
- Padaria Brandas (Saldanha Marinho, 459 - Sala 1 | Centro)
- Padaria Brasil (Unidade 1: Vitório Carraro, 501 | Imigrante; Unidade 2: 
Visconde de São Gabriel, 29 | Cidade Alta; Unidade 3: Saldanha Mari-
nho, esquina com Marechal Deodoro | Centro; Unidade: 4 - Em frente 
à UPA Botafogo; Unidade 5: 4º andar do Hospital Tacchini)
- Padaria Daline (Av. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 
496 | Licorsul)
- Padaria Riguel (Ari Mario Ozelame 412 | Santa Helena)
- Padaria Santo Antônio (General Gomes Carneiro, 566 | Centro)
 
A partir de sexta-feira (12/06)
- Padaria Dolce Express/Primo Palato (Marechal Deodoro, 112 | Centro)
- Padaria Dolce Gusto Planalto/Primo Palato (Herny Hugo Dreher, 463 
| São Bento)
- Padaria Morango (Saldanha Marinho, 370 | Centro)
- Padaria Popular (13 de Maio, 822 | São Bento)
- Padaria Princesa/Primo Palato (10 de Novembro, 637 | Botafogo)
- Padaria Silvestre (Fioravante Pozza, 134 | Maria Goretti)
 
No sábado (13/06)
- Padaria Favaretto (Av. Osvaldo Aranha, 840 | Cidade Alta)
- Super Apolo Shopping Bento (Marechal Deodoro, 260 | Centro)
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Professora 
Simone Fonseca 
de Andrade Klein

Professora
Rosimeri 
Machado

Globalização: progresso ou retrocesso pós-coronavírus?
Nas últimas três décadas, a globalização intensificou-se através 

da integração e interdependência entre os países. Muito antes da 
pandemia, o mundo dos negócios internacionais já seguia o “Efeito 
Borboleta”, parte da Teoria do Caos, de Edward Lorenz (1963), 
segundo a qual o “bater de asas de uma borboleta pode desencadear 
um tufão do outro lado do mundo”. 

O surgimento e propagação global do 
Coronavírus é incomparável a um simples bater 
de asas, pois é sério, grave e preocupante demais, 
desencadeando dois medos genuínos nas pessoas: 
temor quanto à vida e quanto à miséria. Encontrar 
ações e decisões rápidas e assertivas nesse contexto 
caótico não é tarefa fácil. 

Nós, cidadãos, empresas, governos e países, 
estamos enfrentando profundas transformações. 
O uso de videoconferências, trabalho home 
office, aumento do e-commerce e dos serviços de 
delivery são apenas alguns exemplos. De forma 
mais lenta, porém inevitável, vislumbram-se 
mudanças profundas e estruturais na dinâmica da 
globalização e do comércio internacional. 

Neste momento, a pandemia expõe a 
dependência global em relação à China e, com 
o Brasil, isso não é diferente. Conforme o MDIC, 
em 2019, a China comprou 28,1% do total 
exportado pelo Brasil (U$ 63,4 bilhões) e ela foi a origem de 19,9% 
de nossas importações (U$ 35,3 bilhões). A China não é apenas a 
‘fábrica’ do mundo, mas, no nosso caso e de muitos outros países, 
é o principal comprador. Praticamente um a cada três dólares que 
vêm para o Brasil, de suas exportações, é chinês; e a dependência 
de insumos chineses contribuiu para a desaceleração fabril aqui. 
Segundo dados do MDIC, no primeiro quadrimestre deste ano, as 
importações provenientes da China caíram 7,3% em comparação ao 
mesmo período de 2019, enquanto que nossas exportações para lá 
tiveram um expressivo crescimento (10,9%), puxado pela alta nas 
exportações de soja. Tal resultado é um alento às contas externas, 
ainda mais porque nossas vendas para os EUA - segundo maior 

parceiro - caíram 24,1% de janeiro a abril. 
Pela importância econômica e comercial, não é cabível 

sentimentos e ações ‘anti-China’, as quais têm se proliferado ao 
redor do mundo e que, a nosso ver, seria um retrocesso para a 
globalização. Por outro lado, fica evidente que a dependência em 

relação ao comércio exterior chinês não é saudável 
para o mundo. E, num cenário futuro, vislumbram-
se grandes oportunidades para realinhamento e 
progresso da globalização, na medida em que as 
nações estreitem relacionamento e integração com 
outros países. Nesse contexto, cabe ao Brasil assumir 
seu protagonismo na América do Sul, inserir-se 
na cadeia de produção das Américas, voltado ao 
mercado dos EUA, e expandir as negociações com a 
União Europeia via Mercosul. 

Em meio ao caos, fica apenas a certeza de que o 
mundo vai ser diferente, e nele o sucesso pessoal e 
corporativo dependerá de planejamento, organização 
e, acima de tudo, da busca pelo conhecimento. 

Simone Fonseca de Andrade Klein é Mestre em 
Administração pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), 
possui MBA em Comércio e Relações Internacionais 
pela UCS (2007),  graduação em Comunicação 
Social Jornalismo pela UCS (2006) e graduação em 

Administração de Empresas – Comércio Exterior pela UCS (2009). 
Atualmente, é professora nos cursos de Graduação em Administração de 
Empresas e de Comércio Internacional, respondendo pela coordenação 
deste último junto ao CARVI/UCS. Tem experiência nas áreas de 
Comunicação, Administração e Comércio Exterior, com ênfase em Câmbio.

Rosimeri Machado possui Bacharelado em Administração pela 
Universidade de Caxias do Sul – UCS (2002), MBA Internacional pela FGV 
e Ohio University (2005/2006) e mestrado em Administração pela UCS 
(2012). Atualmente, é Professora da UCS e Consultora de empresas na área 
de Negócios Internacionais. Tem experiência na área de Administração e 
Comércio Internacional, com ênfase em Importação e Exportação.

A China não 
é apenas a 
‘fábrica’ do 

mundo, mas, 
no nosso caso 
e de muitos 

outros países, 
é o principal 
comprador.

Rápidas
Testamentos, inventários, partilhas e escrituras de doação em 

Cartórios de Notas já totalizaram cerca de 4 mil atos em todo o Rio 
Grande do Sul desde o início da pandemia do novo Coronavírus. O 
número, disponibilizado pelo Colégio Notarial do Brasil - Seção Rio 
Grande do Sul (CNB/RS), reúne serviços relacionados ao processo 
sucessão, que disciplina a transferência de patrimônio (ativo e pas-
sivo - créditos e débitos) de alguém a outra pessoa de acordo com 
as regras da lei brasileira. Em Bento Gonçalves, de acordo com levan-
tamento do Tabelionato de Notas Damo e do Segundo Tabelionato 
de Notas Poubel, houve um aumento no número de registros e de 
pedidos de informação sobre testamento, entre os meses de março 
e abril deste ano. Em nível estadual e municipal, as pessoas que mais 
têm procurado atos de transferência de bens são idosos, jovens que 
pertencem ao grupo de risco e profissionais da saúde. 



SERRANOSSA | Sexta-feira, 12 de junho de 2020 7

Mais de 14 mil pessoas já receberam 
o Auxílio Emergencial em Bento

Dados do Portal da Transpa-
rência do governo federal apon-
tam que 14.058 moradores de 
Bento Gonçalves já receberam o 
Auxílio Emergencial, o que repre-
senta quase 12% da população. O 
benefício federal foi criado pela 
União a fim de auxiliar microem-
preendedores individuais (MEI), 
contribuintes individuais da Pre-
vidência Social e trabalhadores 
informais, devido à crise gerada 
com a pandemia do novo Corona-
vírus. O valor usual do benefício 
é de R$ 600, durante três meses, 
podendo chegar a R$ 1,2 mil para 
mães solteiras. Até o momento, o 
valor total já destinado a morado-
res de Bento é de R$ 9.966.600. 

No sábado, 13/06, a Caixa 
Econômica Federal irá encerrar o 
pagamento da segunda parcela do 
benefício, que começou a ser paga 
no dia 09/06, conforme o mês de 
nascimento. Quem não tiver saca-
do nos dias indicados, poderá re-
tirar o valor, independentemente 

do dia de nascimento, a partir de 
segunda-feira, 15/06. Para quem 
indicou outros bancos para rece-
bimento do auxílio, os valores se-
rão transferidos automaticamen-
te para as contas indicadas. 

Para os beneficiários do 
Bolsa Família que se encaixam 
nos requisitos para o recebi-

De acordo com 
dados do Portal da 
Transparência do 
governo federal, até 
o momento foram 
destinados quase 
10 milhões para 
beneficiários do 
município

PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO

A prorrogação do Auxílio Emergencial por mais dois meses 
está em discussão no Ministério da Economia. De acordo com 
a pasta, a equipe econômica está estudando a possibilidade 
de duas parcelas extras de R$ 300 cada (R$ 600 para mães 
solteiras). Até então, o custo médio do Auxílio Emergencial de 
três parcelas está sendo de R$ 50,5 bilhões por mês. O paga-
mento adicional de duas parcelas de metade do valor deverá 
elevar o custo em torno de R$ 51 bilhões, totalizando impacto 
de R$ 202 bilhões a R$ 203 bilhões no orçamento da União. 

mento do Auxílio Emergencial, 
o pagamento da segunda parce-
la já foi encerrado. 

As datas para o início do 
recebimento da terceira parcela 
foram divulgadas apenas para 
quem recebe o Bolsa Família: o 
pagamento começa a ser feito 
no dia 17/06. 

Ed
ua

rd
a 

Ei
te

lv
en

 B
uc

co



SERRANOSSA | Sexta-feira, 12 de junho de 20208

Greice Scotton Locatelli

Você já deve ter ouvido muitas vezes aquele di-
tado “É melhor prevenir do que remediar”. Claro que 
é! Mas então, como eu ouso afirmar que existe um 
lado ruim nisso? Infelizmente existe sim: o lado ruim 
da prevenção é que a gente não consegue medir o 
que foi possível evitar.

Certa vez, durante uma entrevista com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), eu questionei um dos agen-
tes sobre como era medida a efetividade de ações de 
prevenção. Eu queria saber como 
eles estimavam que as abordagens 
para orientações sobre a obrigato-
riedade do uso de cinto de seguran-
ça e as fiscalizações com bafômetro 
realmente estavam funcionando 
para preservar vidas. A resposta foi 
simples e complexa ao mesmo tem-
po: se não acontecerem acidentes 
graves é sinal de que os nossos es-
forços estão valendo a pena. 

Você entende o quão subjetivo 
isso pode ser?  O quanto é difícil 
convencer as pessoas de que algo 
está surtindo efeito sem ter núme-
ros e argumentos?

A pandemia do novo Corona-
vírus que preocupa sem exceção 
todos os países do mundo tem sido 
desafiadora também nesse sentido. 
Especificamente em Bento Gonçalves, as ações co-
meçaram cedo, ainda nas semanas em que ocorre-
ram as primeiras confirmações da doença no Brasil. 
Desde então, uma série de decretos, orientações 
e campanhas foram feitas para tentar minimizar a 
disseminação do vírus em nível local. Passados mais 
de três meses do início dessa mobilização, há quem 
diga que foi tudo exagero, que nem foi tão grave as-
sim, que o número de óbitos é baixo quando com-
parado ao total de habitantes da cidade. 

Pergunto, sem expectativa de resposta con-

O lado ruim da prevenção
creta: e se não tivéssemos nos precavido, o cenário 
seria esse hoje? Se não tivéssemos, a duras penas, fi-
cado em casa (o tal distanciamento social), se não ti-
véssemos fechado lojas e empresas por um período, 
se não estivéssemos usando máscaras ou tomando 
cuidados redobrados com higiene, o cenário seria 
esse hoje? Sabe quem tem essa resposta? Ninguém! 
Nem aquele que defende com unhas e dentes que 
a pandemia é uma manobra política e que todas 

as informações são exageradas ou 
mentirosas nem aquele que está 
tão preocupado em ser contami-
nado que literalmente paralisou a 
própria vida.

É justamente por isso que a 
prevenção tem um lado ruim. Já 
imaginou se pudéssemos fazer uma 
campanha de trânsito comprovan-
do que aquela fiscalização fez com 
que, sei lá, 20 pessoas continuas-
sem vivas? Ou que se a população 
não tivesse se cuidado durante 
a pandemia mais de 500 bento-
-gonçalvenses teriam morrido em 
decorrência das complicações da 
doença (por exemplo)? Seria bem 
mais fácil convencer as pessoas de 
que a prevenção é necessária, sim.

Não sei se algum dia a evolução 
da tecnologia permitirá essa precisão, é algo que só o 
tempo dirá. Como por enquanto não há como medir 
com exatidão o que foi possível evitar, seja em que 
área for, resta seguirmos tentando, em um “trabalho 
de formiguinha”. Um dia de cada vez, uma pessoa de 
cada vez, uma mudança de comportamento de cada 
vez. Começando por nós mesmos, servindo de exem-
plo positivo para que outras pessoas também se ins-
pirem a se tornarem seres humanos melhores. Ainda 
imperfeitos, mas melhores. “Viver para ser melhor 
também é um jeito de levar a vida”, diz uma canção.

Se pudéssemos, 
de alguma 

forma, medir o 
que foi possível 

evitar seria 
muito mais fácil 
conscientizar as 

pessoas

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

Feito isso, o visitante levantou-se e foi-se embora 
sem nada dizer. Na reunião seguinte, para surpresa 
de todos, esse senhor retornou aos encontros sema-
nais, ao convívio com os demais, em união. 

Esse é o sentido. A UNIÃO FAZ A FORÇA! Unidos, 
somos mais fortes!

Bento Gonçalves, como eu também já disse nes-
ta coluna em outras oportunidades, é exemplo disso. 
Temos, hoje, para demonstração de união de forças 
de todos os cidadãos, pelo menos duas grandes cam-
panhas de arrecadação de alimentos, mantimentos e 
roupas em nossa cidade, que serão doados para os 
mais necessitados, aqueles desamparados neste mo-
mento ímpar que estamos vivendo, esse “novo nor-
mal”: o “Círculo Solidário”, encabeçado por diversos 
grupos e entidades da cidade, que tem como apoio 
o Círculo Operário, este que dispensa apresentações, 
e a campanha “Bento é Super”, com objetivos seme-
lhantes, e é capitaneada pelo SINDIJOVEM, que tem 
a minha querida amiga e colega, Dra. Aiala Premaor, 
na vice-presidência. Colega essa que tem grande 
atuação também junto à OAB de Bento Gonçalves, 
como presidente da Comissão do Jovem Advogado, 
responsável pela integração dos novos colegas que 
recebem suas credenciais. Outro exemplo de busca 
pela união de todos, de toda uma classe.

Lançando-me mão, para terminar, de uma “pia-
dinha” infame, que diz que a união não faz a força 
e sim açúcar, acabo por refletir que tal piadinha não 
está de todo errada. Se estamos fortes, nossa vida é 
mais leve. Sendo mais leve, é mais doce. Então, sim, a 
união faz, indiretamente, açúcar.

Até a próxima!

Thiago Galvan - Atualidades

Duas semanas atrás, quando escrevi sobre soli-
dariedade, senti que faltava alguma coisa. E faltava... 

Explico!
Não há, em nenhuma hipótese, como escrever 

sobre solidariedade sem que escrevamos também 
sobre união. 

Sempre ouvimos, desde a tenra idade, que a 
união faz a força. E eu concordo com isso. Porém, 
hoje, com esse meu tempo a mais de vivência, penso 
que a união traz a força, título desta coluna de hoje. 
A força, o esforço, é individual. O resultado é que é 
coletivo. E é por ser o resultado o coletivo que eu 
penso que a união traz a força.

Vinícius Lima, grande amigo, corretor de imóveis 
proprietário da Top.House Transações Imobiliárias e 
um dos ilustres apoiadores deste espaço, costuma 
dizer que “juntos somos mais fortes”. Thiago Medei-
ros, também do ramo imobiliário, querido amigo e 
máster franqueado da RE/MAX no Rio Grande do Sul, 
é outro que usa muito esse, digamos assim, bordão. 
Vinícius Lima vai além. Vinícius Lima, quando usa 
esse exemplo, nos conta uma história do gravetinho, 
que, sozinho, quebra fácil. Porém, se tivermos vários 
gravetinhos unidos, dificilmente conseguiremos 
quebrar todos ao mesmo tempo. É um típico exem-
plo de que a união traz a força.

Nessa linha, gosto muito de uma história antiga 
que reza que um senhor, que fazia parte de um gru-
po, em um determinado momento se afastou desse 
grupo. Era uma noite fria. Um dos seus companhei-
ros, nesse dia frio, sentindo a falta desse amigo em 
mais uma reunião, foi até a casa desse desgarrado 
com o intuito de trazê-lo de volta. Sem saber o que 
dizer, sentados ao lado do fogo, ele não disse nada. 
Somente pegou um pedaço de madeira e, com ele, 
afastou uma das brasas das demais. Aos poucos essa 
brasa que foi afastada foi se apagando e esfriando. 
Ai, novamente, com esse mesmo pedaço de ma-
deira, aproximou-a novamente. Aproximada das 
demais, reacendeu seu fogo e recuperou seu calor. 

A União faz açúcar

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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Imóveis

Diversos

Pontos de Distribuição SERRANOSSA

VENDO sobrado cons-
truído em madeira no 
bairro Borgo. Com 3 
pavimentos: o primei-
ro com box de garagem 
grande, depósito e pá-
tio externo, o segundo 
com cozinha, sala de 
estar, área de serviço 
e banheiro social e o 
terceiro com 2 dor-
mitórios amplos, com 
sacada aberta. Área 
privativa de 119,56m², 
em rua tranquila, per-
to do Centro, com es-
paço para pets. Valor: VENDO título patri-

VENDO Fusca 78, cor 
branca, carro impecá-
vel. Mais informações 
através do telefone 
(54) 99917 0384.

VENDO Astra 2.0, 
2011, preto. Direção 
Hidráulica, vidros, tra-
vas e retrovisores elé-
tricos, limpador e de-
sembaçador traseiros, 

R$ 300.000. Conta-
to (54) 99626 5568 
(WhatsApp).

VENDO agradável 
chalé de madeira na 
praia de Torres (RS), 
com 3 quartos, cozi-
nha, sala de estar, sala 
de jantar, 3 banheiros, 
área de serviço, quios-
que com churrasquei-
ra e piscina. Contato: 
(51) 99545 4544

ALUGA-SE casa (piso 
inferior), com 2 quar-

tos, cozinha, banheiro 
e corredor. Endereço: 
rua General Osório, 
786, bairro São Ben-
to. Alugo para uma ou 
duas pessoas. Contato 
(54) 99956 7454

VENDO apartamento 
com 2 dormitórios, ba-
nheiro, sala, cozinha, 
área de serviço, sacada 
e 1 vaga de garagem, no 
bairro Aparecida, em 
Bento Gonçalves. Posi-
ção solar norte/oeste. 
Valor R$ 115.000. Con-

tato (54) 99621 1905 
(WhatsApp).

VENDO terreno no Vale 
dos Vinhedos (linha 40 
da Graciema). Excelen-
te opção para moradia 
ou como investimento. 
Localizado próximo à 
igreja da Comunidade, 
com 7.700m² de área 
e escritura pública. Co-
berto com parreirais de 
uva da variedade Bor-
dô. Valor: R$ 160 mil. 
Contato   (54) 99626 
5568 (WhatsApp).

Veículos

ar-condicionado, 4 
portas, som MP3 com 
entrada USB, alarme, 
porta-malas espa-
çoso, amplo espaço 
interno. Revisões em 
dia. IPVA 2020 pago. 
Única dona. Valor: R$ 
26.900,00. Contato: 
(54) 99608 5454.

monial do Clube Caça 
e Pesca Santo Huber-
to. Mensalidades em 
dia. Valor: R$ 1.500 + 
taxa de transferência. 
Interessados entrar 
em contato pelos tele-
fones (54) 3452 6897 
ou (54) 99972 1814.

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

VENDO forno elétri-

co, seminovo. Valor a 
combinar. Interessa-
dos tratar pelo telefo-
ne (54) 99149 3490.
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VENDO terreno lo-
calizado no bairro 
Humaitá, medindo 
14x30m. Aceito apar-
tamento no negócio. 
Valor negociável e 
pagamento facilitado. 
Contato com Renan, 
através do telefone 
(54) 99971 7738.

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 sobrado no 
São Roque, 2 dormi-
tórios com sacada 
aberta e churrasquei-
ra com cozinha, sala, 

área de serviços, ba-
nheiro social e vaga 
de garagem.  Pode ser 
financiado, usado o 
FGTS e entrada par-
celada. Possui ótima 
posição solar. Valor R$ 
170.000,00. Contato 
(54) 99683 6257, com 
Luiz. Creci 42.589

VENDO apartamento 
no Humaitá, pron-
to para morar, de 2 
dormitórios, sacada 
aberta, contendo ba-
nheiro social e vaga 
de garagem.  Pode ser 
financiado. Prédio fica 
a 3 minutos do centro, 
em lugar calmo, com 
ótima vista e posição 
solar. Valor a partir R$ 
149.000,00. Contato 
(54) 99683 6257, com 
Luiz. Creci 42.589

VENDO terreno es-
criturado de 10x20m 
na rua João Busnello, 
bairro Ouro Verde. 
Valor: R$ 99.999. Não 

aceito troca.  Contato 
(54) 99683 6257, com 
Luiz. Creci 42.589

VENDO apartamento 
mobiliado com exce-
lente acabamento em 
prédio com somen-
te 11 apartamentos. 
Imóvel com 2 dormi-
tórios, 2 sacadas, sala 
de estar, cozinha/
área de serviço, ba-
nheiro e vaga de ga-
ragem. Financiável e 
aceita FGTS. Valor R$ 
295.000,00.  Contato 
(54) 99966 4616, com 
Adriano. Creci 42.504

VENDO apartamento 
no  bairro São João, 
em Bento Gonçalves 
de 2 dormitórios em 
andar alto, contendo 
cozinha, churrasquei-
ra, sala com sacada 
fechada, área de ser-
viços, 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, com 
Luiz. Creci 42.589

VENDO apartamento 
no Residencial San 
Marino, com 2 dormi-
tórios, sacada aberta, 
churrasqueira, sala, 
banheiro social e vaga 
de garagem.  Financia-
mento via CEF, entra-
da parcelada em 40x 
e aceita FGTS como 

entrada. Valor R$ 
155.000,00. Contato 
(54) 99683 6257, com 
Luiz. Creci 42.589

VENDO apartamento 
no Maria Goreti, de 
2 dormitórios, com 
churrasqueira, sala, 
banheiro social e vaga 
de garagem.  Finan-
ciamento pelo banco 
de sua preferência e 
aceita o FGTS como 
entrada. Valor R$ 
190.000,00. Contato 

(54) 99683 6257, com 
Luiz. Creci 42.589

VENDO apartamento 
no Residencial Gan-
village, de 2 dormi-
tórios, com churras-
queira, sala, banheiro 
social e vaga de gara-
gem.  Financiamento 
pelo banco de sua pre-
ferência, aceita o FGTS 
como entrada. Valor 
R$ 155.000,00. Con-
tato (54) 99683 6257, 
com Luiz. Creci 42.589

PREFEITURA DE MONTE BELO DO SUL

EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 03/2020

O Município de Monte Belo do Sul torna público que nos dias 
15, 16, 17, 18 e 19/06/2020, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h, 
na sede da Prefeitura Municipal, a Comissão irá receber os cur-
rículos para contratação do seguinte cargo temporário: Técni-
co de Enfermagem. Edital e anexos disponíveis no mural da 
Prefeitura e no portal:  https://portal.montebelodosul.rs.gov.br/
publicacoes-legais/.

Monte Belo do Sul, 10 de junho de 2020.

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal
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MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

Resumo de contratos
Contrato nº 126/2020 – Pregão Eletrônico nº 04/2019 – CISGA - Re-
gistro de Preços nº 03/2019 – Fornecimento de pneus. Modelo Pneus 
Ltda. Valor: R$ 6.080,00. Prazo: 40 dias, a contar de 03/06/2020.
Contrato nº 127/2020 – Dispensa de Licitação nº 014/2020 – 
Locação de um imóvel inscrito sob a matrícula de nº 17.801, li-
vro nº 02, translado fls. 01, situado na Rua Helvécio Lisboa, nº 
289, Bairro Centro, na cidade de Santa Tereza/RS, sendo o espaço 
alocado no pavimento térreo, com dimensão de 6,10m x 8,00m, 
mais anexo sanitário de 2,00m x 3,00m, com uma área total de 
54,80m², para fins de instalação do Conselho Tutelar de Santa Te-
reza. Juarez Remus. Valor: R$ 428,00 mensais. Prazo: 12 meses, 
a contar de 05/06/2020, podendo ser renovado. 
Contrato nº 128/2020 – Dispensa de Licitação nº 015/2020 – 
Contratação de empresa especializada em prestar serviços de di-
vulgação, através de emissora de rádio, com abrangência em todo 
o território do Município de Santa Tereza (área urbana e rural), 
de avisos, notas, informações, atos, trabalhos, projetos e outros 
assuntos de interesse público, relacionados ao Poder Executivo, 
previamente elaborados, através de entrevistas e publicações nas 
plataformas de internet. Rádio Difusora Bento Gonçalves Ltda. 
- EPP. Valor: R$ 750,00 mensais. Prazo: 12 meses.

Gilnei Fior
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 – Objeto: Con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
gerenciamento e administração de cartões alimentação aos ser-
vidores do Município de Santa Tereza-RS. Dia: 16/07/2020, às 
9h. Informações pelo telefone (54) 3456 1033 ou no site www.
santatereza.rs.gov.br. Santa Tereza / RS, 12 de junho de 2020. 
Gilnei Fior. Prefeito Municipal

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA/LEILÃO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICO
 
DATA: 1ª Praça/Leilão: dia 8 de julho de 2020, às 10h.
            2ª Praça/Leilão: dia 8 de julho de 2020, às 10h10.
LOCAL: Plataforma digital www.zaccariasleiloes.com.br

 VOLNEI ZACCARIAS, LEILOEIRO OFICIAL matrícula 151/99, devidamente autorizado pelo Exmo.(a) Sr. (a) Dr. (a) Juiz (a) da 2ª 
Vara do Trabalho de Bento Gonçalves – RS, FAZ SABER a todos quantos do presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que foi autori-
zado a realizar o Leilão do(s) bem (ns) penhorado(s) no Processo nº: 0022102-40.2016.5.04.0512 que PAULO ANTUNES SOARES move contra 
INDÚSTRIA METALÚRGICA METALTEC LTDA - ME e outros, referente a: Lote 01 - 01 (um) macaco hidráulico, guincho para 2.000kg, 
marca Bovenau, usado, avaliado em R$ 650(seiscentos e cinquenta reais). Valor mínimo no segundo leilão R$ 325(trezentos e vinte e cinco reais); 
Lote 02 - 03 (três) furadeiras de bancada, marca Schulz, modelo FSB 16 Tork, usadas, avaliadas em R$ 400(quatrocentos reais) cada e o total em 
R$ 1.200(um mil e duzentos reais). Valor mínimo no segundo leilão R$ 600(seiscentos reais); Lote 03 - 02 (duas) furadeiras de bancada Motomil, 
modelo FB 160, usadas, avaliada em R$ 590(quinhentos e noventa reais) cada e o conjunto em R$ 1.180(um mil cento e oitenta reais). Valor 
mínimo no segundo leilão R$ 590(quinhentos e noventa reais); Lote 04 - 01 (uma) furadeira e Rosqueadeira de bancada, marca não aparente (em 
pesquisa no Google verificou-se ser da Marca Manrod), modelo MR735, n.º de série 0807123, usada, avaliada em R$ 2.000(dois mil reais); Valor 
mínimo no segundo leilão R$ 1.000 (um mil reais); Lote 05 - 01 (um) tomo marca AMA, antigo, sem identificação, avaliado em R$ 3.500(três 
mil e quinhentos reais). Valor mínimo no segundo leilão R$ 1.750 (um mil setecentos e cinquenta reais); Lote 06 - 3 (três) tomo marca Traub, 
sem número de série e sem outras identificações, antigos, usados, avaliado em R$ 2.500(dois mil e quinhentos reais) cada e o conjunto em R$ 
7.500(sete mil e quinhentos reais). Valor mínimo no segundo leilão R$ 3.750 (três mil setecentos e cinquenta reais); Lote 07 - 01 (um) compressor 
de ar, marca Schulz, número de série G108244 - código 25003620, volume interno 257 litros, pressão de teste hidrostático 20,20bar, pressão 
máxima de trabalho 13,50 bar, categoria V, usado, avaliado em R$ 900(novecentos reais). Valor mínimo no segundo leilão R$ 450 (quatrocentos 
e cinquenta reais); Lote 08 - 01 (uma) prensa excêntrica de 45 toneladas, marca Gutmann, sem número de série aparente, usada, avaliada em R$ 
4.000(quatro mil reais). Valor mínimo no segundo leilão R$ 2.000(dois mil reais); Lote 09 - 01 (uma) cortadeira e “endireitadeira”, enclausurada, 
sem marca aparente, antiga, usada, avaliada em R$ 7.800(sete mil e oitocentos reais). Valor mínimo no segundo leilão R$ 3.900 (três mil e nove-
centos reais); Lote 10 - 01 (uma) furadeira de bancada, marca Schulz, Prátika FSB13P, número de série, 2014101106430, usada, avaliada em R$ 
400(quatrocentos reais). Valor mínimo no segundo leilão R$ 200 (duzentos reais); Lote 11 - 01 (um) aparelho de solda ESAB, modelo Smashweld 
25* (não foi possível determinar se 250 ou 257), usado, sem o botijão, avaliado em, R$ 1.500(um mil e quinhentos reais). Valor mínimo no se-
gundo leilão R$ 750 (setecentos e cinquenta reais); Lote 12 - 01 (uma) cortadeira, sem marca aparente, identificação MDCF001, usada, avaliada 
em R$ 1.300 (um mil e trezentos reais). Valor mínimo no segundo leilão R$ 650; Lote 13 - 01 (um) Torno A15, marca Traub, sem identificação 
aparente, usado, avaliado em R$ 5.000 (cinco mil reais). Valor mínimo no segundo leilão R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais); Lote 14 - 01 
(uma) laminadora,  sem identificação, marca Lian Teng (segundo informação da representante da executada), usada, avaliada em R$ 77.000 (se-
tenta e sete mil reais). Valor mínimo no segundo leilão R$ 38.500 (trinta e oito mil e quinhentos reais); Lote 15 - 01 (uma) estampadeira, marca 
Lian Teng, número de série 208231, modelo ZH-25102 8X102, usada, avaliada em R$ 81.000(oitenta e um mil reais). Valor mínimo no segundo 
leilão R$ 40.500 (quarenta mil e quinhentos reais). TOTAL DA AVALIAÇÃO R$ 194.930,00 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e trinta 
reais). A arrematação será pela maior oferta, desde que não preço vil. O arrematante deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 20% do 
seu valor. Se o arrematante, ou seu fiador, não pagar dentro de 24 horas, o preço da arrematação, perderá, em benefício da execução, o sinal de que 
trata o § 2º deste artigo, voltando à praça os bens executados, art. 888 CLT. O arrematante/alienante fica isento dos créditos tributários relativos 
a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de 
serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhorias da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, salvo quando conste do título a 
prova de sua quitação. A venda de bens móveis e livre de ônus. Caso não haja ofertas à vista será facultado oferecimento de lances parcelados. O 
parcelamento será permitido para imóveis conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo que o arrematante deverá 
pagar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o remanescente parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e 
sucessivas. O valor remanescente, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa aplicada pelo juízo da causa, garantido 
por hipoteca sobre o próprio bem no caso de imóvel. Da Participação e Pagamento: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns) deverá ofertar 
lanços através da plataforma eletrônica www.zaccariasleiloes.com.br devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio. O 
site estará disponível para recepção de lances a partir da publicação do edital na plataforma digital. Dos lances: Sobrevindo lance nos 03 (três) 
minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do leilão será prorrogado em 03 (três) minutos e 
assim sucessivamente a cada lance efetuado nos últimos 03 (três) minutos, para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofer-
tar novos lances (art. 21 da Resolução CNJ 236/2016), passados 03 (três) minutos sem novo lance, o leilão será encerrado. Durante a alienação, 
os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do leiloeiro e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a apreciação do 
tempo real das ofertas. Após o encerramento o(s) arrematante(s) devera (ão) pagar o valor do lance à vista, mais 10% de comissão ao Leiloeiro, 
calculado sobre o valor da arrematação. Os pagamentos deverão ser efetivados em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do lei-
lão, através de Guia de Depósito em favor do juízo (arrematação), ficando cientes que os lances são irretratáveis. Não sendo efetuado o depósito 
da oferta no prazo estabelecido e/ou o pagamento de sua comissão, o leiloeiro comunicará o fato ao MM. Juiz responsável, informando os lances 
imediatamente anteriores, para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo da aplicação de sanção prevista no art. 897 do CPC ao 
arrematante remisso. Além disso, arcará o arrematante remisso com todos os ônus e consequências de sua omissão, inclusive para a obtenção de 
novos documentos e ressarcimento das despesas para a realização da praça, além da multa de 10% sobre o saldo devido, em aplicação direta ou 
analógica do §4º, do artigo 895 do CPC. Informações com o Leiloeiro Oficial Volnei Zaccarias, Matrícula 151/99, através do site: www.zacca-
riasleiloes.com.br, telefone: (54) 34411902 / (54) 99612 1051 e e-mail: zaccarias@zaccariasleiloes.com.br
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Banoffi de banana com doce de leite
(opção zero lactose)

INGREDIENTES
• 2 biscoitos ou wafer de sua 
preferência (se quiser uma 
versão zero lactose, preste 
atenção nos ingredientes)
• 2 colheres (sopa) de doce de 
leite (pode ser zero lactose)
• 1 banana descascada e 
picada em cubos
• 1 colher (sopa) de creme de 
leite (pode ser zero lactose)
• Achocolatado em pó 
para salpicar

MODO DE PREPARO
Pique os biscoitos com uma 
faca ou quebre-os com as mãos 
e coloque-os no fundo de um 
copo ou em uma tigela de vidro. 
Por cima, coloque o doce de 

leite. Faça uma nova camada 
com os pedaços de banana. Em 
seguida, coloque o creme de 
leite e salpique chocolate. Você 
pode consumir imediatamente 
ou levar à geladeira para mais 
tarde, se preferir.

Dicas: use a sua criatividade. 
Você pode usar a fruta de sua 
preferência e também trocar 
o doce de leite por creme de 
avelã. A cobertura também 
pode ser adaptada: experimente 
substituir por paçoca triturada, 
coco ou chocolate granulado. 
Essa receita pode ser feita em 
porções individuais ou em um 
único recipiente, basta adaptar 
as quantidades.

Cruzadas | Respostas na página 3
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Horóscopo Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04 | Falar menos e ouvir mais é o conselho para você. Adotar 
uma postura discreta será útil para manter você longe de tretas, evitar mal-en-
tendidos e outros aborrecimentos. Você pode ter ideias inspiradoras para ganhar 
dinheiro, mas fique de bico calado e não conte a ninguém. 

Touro – 21/04 a 20/05 | A Lua acentua sua habilidade para expressar sentimen-
tos e pensamentos. Nesta sexta, os amigos terão prioridade e devem estar mais 
presentes em tudo que for fazer. Só não convém fazer negócios ou empréstimos 
com conhecidos, pois é grande o risco de sair no prejuízo.
 
Gêmeos – 21/05 a 20/06 | Suas metas ganham fôlego, proteção e aliados im-
portantes hoje, portanto, é hora de batalhar pelo que deseja alcançar. Abuse 
da criatividade e do seu dom para negociar. 

Câncer – 21/06 a 21/07 | No trabalho, aproveite os estímulos dos astros para 
assimilar novas técnicas, aperfeiçoar o que sabe e progredir. Sua energia men-
tal se fortalece e o momento é ideal para ampliar seus conhecimentos, trocar 
experiências com os colegas e aprender o que puder.
 
Leão – 22/07 a 22/08 | Chegou a hora de fazer uma triagem na vida e refletir 
sobre o que merece permanecer ou partir. Aproveite sua percepção aflorada  e 
descubra o que realmente motiva você a seguir em frente. Momento oportuno 
para praticar o desapego e dar uma geral em seus pertences pessoais. 

Virgem – 23/08 a 22/09 | Sexta positiva, produtiva e harmoniosa em suas rela-
ções profissionais e pessoais. Somar forças com os colegas, interagir e aprender 
com o conhecimento dos outros será uma boa opção para você no trabalho. 

Libra – 23/09 a 22/10 | O dia será estimulante para você cuidar da saúde e do 
trabalho. Seus interesses profissionais devem fluir bem e há chance de alcançar 
conquistas importantes para a sua carreira. Hoje, toda atitude que tiver para 
melhorar sua qualidade de vida vai surtir efeitos positivos.

Escorpião – 23/10 a 21/11 | A Lua dá carta branca para você espairecer, desanu-
viar e se desligar das preocupações. Quem estiver de folga hoje só vai querer 
boa companhia e diversão. É hora de queimar fosfato e inventar atividades pra-
zerosas para curtir ao lado das pessoas queridas. 

Sagitário – 22/11 a 21/12 | A Lua eleva a vontade de curtir o ninho ao mesmo 
tempo em que deixa seu jeito mais carinhoso com os parentes e as pessoas que 
estima. Se não tiver outros compromissos, convide gente querida para uma re-
uniãozinha por vídeo e atualize as conversas. 

Capricórnio – 22/12 a 20/01 | A ordem das estrelas é multiplicar seus contatos, 
seja para conquistar algo importante no trabalho ou apenas para colocar o 
papo em dia com as pessoas queridas. A Lua dá sinal verde para você expressar 
suas opiniões e seus sentimentos. 

Aquário – 21/01 a 19/02 | A Lua favorece seus interesses profissionais e financei-
ros. Quem tem compromissos de trabalho pode ter um dia bastante lucrativo, 
ainda mais se ganha comissão ou lida com vendas e divulgação de produtos, 
principalmente on-line. 

Peixes – 20/02 a 20/03 | Briga com parentes pode tirar seu bom humor no início 
do dia. Em vez de semear a discórdia, procure conversar e resolver logo as coi-
sas para recuperar a sua paz e curtir a sexta numa boa. Em compensação, a Lua 
sopra uma onda de sorte em sua direção.

Sete Erros | Respostas na página 3
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Vestibular de Inverno On-line
Através de prova de redação on-

-line, no dia 28 de junho, a UCS realiza 
o Vestibular de Inverno 2020 para os 
cursos de bacharelado, licenciatura e 
tecnologia (com exceção da graduação 
em Medicina). As inscrições podem 
ser feitas até 26 de junho, no site ucs.
br/vestibular. 

A universidade também dispõe de 
cursos semipresenciais e totalmente a 
distância. Confira todas as possibilida-
des no site da instituição e escolha a 
mais alinhada às suas necessidades.

Além do Vestibular de Inverno, 
interessados em ingressar no Ensino 
Superior da UCS podem participar 
do processo seletivo contínuo pro-
movido pela instituição, com seleção 

Os desafios e perspectivas da docên-
cia on-line estão em debate em um ciclo 
de palestras virtual gratuito. As atividades 
são voltadas a professores da Educação 
Básica, do Ensino Superior e a gestores 
educacionais. A programação on-line se 
estende até 4 de julho, contemplando 
temas como engajamento do estudante, 
exercícios, produção de textos e proje-
tos potencializadores da aprendizagem. 
A iniciativa é do Centro de Inovação e de 
Tecnologias Educacionais e do Núcleo de 
Formação de Professores da UCS. Acesse e 
participe: bit.ly/Cinted-CiclodePalestras.

Em tempos de isolamento social, a 
UCS oferece atividades de extensão on-
-line gratuitas para a comunidade. São 
contempladas diferentes áreas do conhe-
cimento e interesse, permitindo aprimo-
rar conhecimentos sem sair de casa.

Confira a página, que segue disponi-
bilizando novidades, e inscreva-se pelo 
site ucs.br, na aba “Estude na UCS”. 

Na UCS, você estuda em uma das 
melhores universidades do Brasil pre-
ocupando-se menos com as mensalida-
des para focar mais nos estudos. Finan-
cie 50% da sua mensalidade e pague 
apenas após a conclusão do curso. Con-
sulte condições de pagamento, crédito e 
financiamento em ucs.br.

- Atendimento ao Cliente: tem 
enfoque no desenvolvimento de com-
petências para identificar aspectos 
que contribuem para a satisfação do 
cliente, proporcionando reflexão críti-
ca. Aulas de 13 a 27 de junho.

- Boas Práticas de Manipula-
ção de Alimentos: visa promover a 
qualidade higiênica e sanitária dos 
alimentos comercializados. Aulas 
nos dias 19 e 20 de junho.

- Comunicação Assertiva para 
Liderança e Desenvolvimento de 
Equipes: oportuniza aos participantes 
maior eficácia na comunicação, com o 

No âmbito da pós-graduação, a 
UCS Bento promove o curso de espe-
cialização presencial em Terapia Cog-
nitivo-Comportamental: Da Primeira 
à Terceira Geração, com inscrições 
abertas e início programado para o 
mês de agosto; e é possível manifes-
tar interesse na abertura de turma 
em Nutrição Clínica e Metabolismo. Já 
em Caxias do Sul, a partir do mês de 
setembro, ocorre a especialização em 
Educação Especial Inclusiva: Atendi-
mento Educacional Especializado.

A partir do mês de agosto, tem início o curso técnico em 
Enfermagem promovido pela UCS Bento. No âmbito da educa-
ção profissional, durante quatro semestres, a oferta oportuni-
za o desenvolvimento de habilidades e competências técnicas 
e comportamentais voltadas aos diversos segmentos da saú-
de, com destaque para o cuidado do indivíduo, da família e da 
comunidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas 
até 31 de julho, para o ingresso no mês de agosto. Esclareça 
suas dúvidas em contato com a UCS Bento (54) 3449 5200, 
ou pelo e-mail ffeo@ucs.br, com Fabíola.

É egresso da UCS? Que tal aprovei-
tar o desconto exclusivo de 25% para 
cursar nova graduação na universida-
de? Sua trajetória de estudos poderá 
ser acelerada a partir do aproveita-
mento de disciplinas cursadas na pri-
meira formação, reduzindo a duração 
do curso.

Formados em outras instituições 
de Ensino Superior recebem desconto 
de 15% para buscar o segundo diplo-
ma. Saiba mais em ucs.br, na aba “Es-
tude na UCS”.

Ingresse no Programa de Segun-
da Licenciatura da UCS e conquiste o 
novo diploma com aulas a distância, 
no tempo mínimo de dois semestres e 
com ótimo custo-benefício. 

São 12 opções de cursos de gradu-
ação para formados na universidade ou 
em outras instituições de Ensino Supe-
rior credenciadas pelo MEC: Ciências 
Biológicas, Filosofia, Física, Geografia, 
História, Letras Espanhol, Letras In-

Processo Seletivo Contínuo é opção de ingresso

Financie 50% 
da mensalidade

UCS Bento: realize 
o curso de Técnico 
em Enfermagem

Segunda graduação com 25% de desconto

Curse a segunda 
licenciatura na UCS

Ofertas em pós-graduação na UCS  
– Modalidades Presencial e EAD

Cursos de curta duração a distância

Atividades 
de extensão 
virtuais 
gratuitas

Docência On-line em Debate

Ofertas na UCS Bento
• Administração
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciência da Computação
• Ciências Biológicas
• Ciências Contábeis
• Comércio Internacional
• Design
• Direito
• Educação Física
• Engenharia Civil

• Engenharia de Produção
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Mecânica
• Farmácia
• Fisioterapia
• Gestão Comercial
• Nutrição
• Pedagogia
• Processos Gerenciais 
• Psicologia

semanal, por aproveitamento da nota 
da redação no Enem ou de notas ob-
tidas em vestibulares anteriores da 
universidade, ou mensal, a partir de 
prova de redação.

São 12 opções de 
cursos de graduação 
para formados na 
universidade ou em 
outras instituições, com 
aulas a distância

Inscrições, gratuitas, seguem até 31/07

desenvolvimento de habilidades visando 
criar e manter os resultados desejados. 
Aulas de 23 de junho a 7 de julho.

- Ensinando mais Matemática nos 
Anos Iniciais: apresenta jogos e ativida-
des criativas, dinâmicas e eficientes para 
ensinar os conteúdos de matemática dos 
anos iniciais. Serão promovidas duas tur-
mas, uma no dia 24 de junho e outra no 
dia 1º de julho.

- Recrutamento e Seleção de Pes-
soas: oportuniza reflexão e instrumen-
talização referentes aos processos de 
atração e retenção de pessoas. Aulas de 
29 de junho a 6 de julho.

Acesse todas as ofertas em ucs.
br, na aba Extensão. Mais informa-
ções: com Catiane, da área de Rela-
ções com o Mercado da UCS, através 
do WhatsApp (54) 99935 6719.

E que tal alinhar suas perspectivas 
de aprimoramento profissional às faci-
lidades do ensino a distância? São ofer-
tadas na modalidade as especializações 
em Práticas Educativas em Bibliotecas 
Escolares, em Bioética e em Supervisão 
Escolar. Também, é possível registrar o 
interesse na oferta dos cursos EaD em 
Psicopedagogia e Ciências Radiológicas e 
Imaginologia.

Confira todas as possibilidades e faça 
sua inscrição em ucs.br, na aba Ensino > 
Especialização e MBA. Outras informa-

ções com Catiane, da área de Rela-
ções com o Mercado da UCS, através 
do WhatsApp (54) 99935 6719.

glês, Letras Português, Matemática, Pe-
dagogia, Química e Sociologia.

FIQUE ATENTO
Para iniciar as aulas em julho, as 

inscrições são recebidas até 26 do 
mesmo mês. Saiba mais e faça sua ins-
crição em ucs.br/segundalicenciatura.
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Se pudéssemos medir o que foi possível 
evitar seria muito mais fácil conscientizar as 
pessoas sobre a importância da prevenção.

Não há, em nenhuma hipótese, como 
escrever sobre solidariedade sem que 

escrevamos também sobre união.

Thiago 
Galvan
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Previsão do tempo

13/06

Sol com muitas nuvens. 
Períodos de nublado, com 

chuva a qualquer hora.

8º
19º

12/06

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

16º
26º

14/06

Dia de sol, com geada ao 
amanhecer. Nuvens aumentam 

no decorrer da tarde.

2º
18º

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

Projeto leva doações e esperança a 
pessoas atingidas pela pandemia

Os prejuízos gerados pela 
pandemia do novo Coronavírus 
têm impactado a vida de diversas 
famílias bento-gonçalvenses. Fe-
lizmente, diversas ações do Poder 
Público e da própria comunidade 
têm levado um pouco de espe-
rança aos cidadãos afetados. Uma 
delas foi criada por Letícia Bonas-
sina, de 23 anos. Seu projeto “Por 
Mais Empatia” surgiu em 2019, 
prestando apoio à causa da mu-
lher e com ações de proteção aos 
animais. “O projeto surgiu quando 
meus filhos gêmeos, Lorenzo e Vi-
cenzo, completaram um ano. Des-
de que nasceram, eu comecei a me 
questionar sobre qual era o real 
propósito da minha vida. Sempre 
tive muita empatia, então, mesmo 
na loucura do meu dia a dia, resol-
vi criar um projeto social que en-
volvesse todos esses valores pelos 
quais eu prezo, não só a empatia, 
mas também a compaixão e bon-
dade ao próximo”, relata. 

Com a chegada da pandemia, 
o cenário de desemprego desper-
tou a necessidade de ampliar as 
ações do projeto. “Muitas pessoas 
que, na sua maioria eram autô-
nomas, perderam suas rendas 
de maneira abrupta, ficando sem 
qualquer renda para sustentar 

suas famílias. Aí precisou se adap-
tar o projeto como forma de resga-
tar a autoestima das pessoas, que 
passaram a precisar de alimentos, 
produtos de higiene, materiais es-
colares, roupas e cobertores, para 
se sentirem confortáveis”, conta. 

Assim, as doações arrecada-
das por meio dos pontos de coleta 
são destinadas a famílias em vul-
nerabilidade social de Bento Gon-
çalves, identificadas com o auxílio 
de entidades, associações e ONGs. 
As entregas são feitas diretamente 
pela idealizadora e por outros vo-
luntários que auxiliam no projeto. 
“Seguimos arrecadando rações 
para animais que recolhemos e 
deixamos em lares temporários. 
Também para famílias que, por 
conta do desemprego, não têm 
condições de alimentar seus pets. 
Atualmente estamos realizando 

Como ajudar? Divulgando o pro-
jeto, através de doações ou de 
trabalho voluntário. Contato pelo 
Instagram @pormais.empatia. 

O que doar? Alimentos não pe-
recíveis, roupas, cobertores, itens 
de higiene, brinquedos, calçados, 
material escolar e ração para cães 
e gatos.

Onde doar? Loja Pesca Sem Limites 
(São Bento), Loja Doce Magia Moda 
Infantil (Botafogo), FISK (Cidade 
Alta), Supermercado Grepar Centro 
(Centro e Osvaldo Aranha), Deli-
catta (Shopping Bento, L’América 
Shopping e Supermercado Caitá), 
Diessica Esmalteria (São Francisco) 
e Loja Rosê Boutique (Cidade Alta).
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uma ação para fazer a diferença 
no Lar de Idosos Luchese, estamos 
pedindo comida e principalmen-
te produtos de limpeza, higiene e 
fraldas”, divulga Letícia. 

Gestante é surpreendida com 
“charreata” no bairro Licorsul

Diante da pandemia do novo 
Coronavírus e a necessidade do 
distanciamento social, a celebra-
ção de datas especiais tem sido 
adaptada em diversas famílias. 
Para os papais de primeira via-
gem Juliana Lopetegue Moreira e 
Volmar Lerin Mazzotti, a chegada 
do Joaquim não poderia passar em 
branco. Por isso, no último domin-
go, 07/06, Juliana foi surpreendi-
da por uma “charreata” no bairro 
Licorsul, em Bento Gonçalves. A 
surpresa foi organizada pelo pa-
pai, Volmar, e por sua irmã Bruna 
Lerin Mazzotti, que organizaram 
um grupo no WhatsApp e convi-
daram amigos e familiares para 
darem uma “passadinha” no local 
do evento. “Ela estava desanimada 
por não fazer o chá de fralda e caiu 
direitinho”, relata Volmar. 

Foram mais de 40 veículos 
que, com o som da buzina, com o 
uso de balões e cartazes de boas-
-vindas ao Joaquim, acalentaram o 
coração de Juliana. De acordo com 
Volmar, os convidados entregaram 
presentes e ganharam uma vianda 
com docinhos, além de uma flor 
como lembrança da charreata. 
“Foi um dos momentos mais emo-
cionantes das nossas vidas. Agora 
se inicia um novo ciclo e estamos 
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ansiosos pela chegada do nosso Jo-
aquim. Obrigada de coração mes-
mo. Amamos todos vocês!”, escre-
veu Volmar em suas redes sociais. 

“Acho que toda mãe sonha 
quando está grávida em fazer 
aquele chá bem tradicional, mas 
infelizmente com essa pandemia 
não tivemos como fazer ele da 
forma como queríamos, mas como 
sempre mais uma vez eu fui sur-
preendida pelo meu esposo que 
conseguiu organizar uma charrea-
ta linda demais, e eu nem descon-
fiava. Obrigada por cada presente, 
por cada sorriso que vocês nos de-
ram! Só tenho a agradecer a Deus 

por tudo, e agora é só esperar pela 
chegada do Joaquim, e que ele ve-
nha cheio de saúde”, declarou a 
mamãe Juliana, que está entrando 
no seu 8º mês de gestação. 

Surpresa foi 
organizada pelo 
pai e pela tia de 

Joaquim, que deve 
nascer em julho


