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Empreendedorismo Educação infantil
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Tratamento 
da COVID-19
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Tempos de incertezas, 
tempos de reinvenção

Serra já teve 6 
transfusões 
de plasma

convalescente

A dor e a saudade 
por trás das mortes

Escolas se manifestam

Prefeituras e entidades buscam 
volta da bandeira laranja

Do setor de festas e 
recreação, Andrea Biasotto 
passou a vender bolos. 
Já a proprietária de uma 
escola infantil, Paula 
Araújo, juntou sua equipe 
e transformou a cozinha da 
instituição em padaria
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Empresárias mudam de segmento para enfrentar a crise
Do setor de festas e 
recreação, Andrea 
Biasotto passou a 
vender bolos. Já a 
proprietária de uma 
escolinha infantil, 
Paula Araújo, 
juntou sua equipe 
e transformou a 
cozinha da escola 
em uma padaria

Eduarda Eitelven Bucco

Reinventar-se. Essa tem 
sido a solução para muitos 
empreendedores da região da 
Serra Gaúcha em meio à crise 
causada pela pandemia do novo 
Coronavírus. As restrições im-
postas pelos decretos munici-
pais e estaduais ocasionaram o 
fechamento de diversos estabe-
lecimentos. Alguns estão fecha-
dos desde a metade do mês de 
março e ainda não conseguiram 
retomar suas atividades. 

É o caso do setor de entrete-
nimento. A empresária Andrea 
Biasotto é proprietária da Kid 
Play, uma empresa de recreação 
localizada no Shopping Bento 
Gonçalves e de seis parques iti-
nerantes que são montados em 
todo o Brasil. Além disso, ela 
trabalha com a realização de 
festas infantis. Desde o dia 18 
de março, entretanto, ela viu 

seus negócios serem totalmen-
te paralisados, sem qualquer 
previsão de retorno. “No ano 
passado nós investimos muito 
em brinquedos. Todos os nossos 
investimentos estão dentro des-
se ramo”, lamenta Andrea. 

Após a necessidade do fe-
chamento da recreação e dos 
parques e do cancelamento de 
festas, ela conta que tentou pen-
sar em uma solução para garantir 
seu sustento e de sua família, que 
fosse dentro do ramo infantil. “A 
gente chegou a lançar as festas 
on-line, nas quais as pessoas se 
encontram em uma plataforma e 
nós enviamos um ‘kit festa’ para 
todos os convidados. E tem um 
personagem on-line, escolhido 
pelo aniversariante, que interage 
com os convidados. Mas não teve 
muita procura”, relata a empre-
sária. “Também pedi para o sho-
pping para a gente vender livros 
ou jogos, mas eles acharam que 
não seria legal, porque outros lo-
jistas que trabalham lá já vendem 
esses produtos”, complementa. 

Diante de um cenário desa-
nimador, a solução para garantir 
um sustento em meio à crise foi 
mudar totalmente de segmen-
to. “Então eu decidi: vou vender 
bolo. Mas eu não posso vender 
qualquer produto alimentício 
sem um licenciamento, então fui 
atrás de um fornecedor. Bati na 
porta da equipe da Kidelizz, que 
é minha parceira há dez anos, e 
já estou vendendo bolos há mais 
de 15 dias. O dono foi muito aco-
lhedor. Já o Shopping Bento me 
cedeu um espaço nobre para eu 
conseguir montar um quiosque. 
São nesses momentos que a gen-

te percebe quem realmente está 
do nosso lado. Quantas pessoas 
queridas existem ao nosso re-
dor”, analisa Andrea. 

Desde então, a empresária 
tem recebido os bolos todas as 
manhãs e tem dado um toque 
especial, com a ajuda da mãe, 
Teresa Duarte. “A cobertura a 
gente faz, com uma receita anti-
ga dela, de família. Por isso de-
mos o nome de ‘Bolos da Vovó 
Teresa’, em homenagem a ela. E 
também estou tendo a ajuda do 
meu filho Eduardo Valcarenghi 
e do meu noivo, Gotardo Nico-
lao”, comenta. 

Desde então, Andrea já ven-
deu mais de 200 bolos no quios-
que do shopping e por meio de 
tele-entrega. Segundo a empre-
sária, mais do que uma maneira 
para garantir uma renda em meio 
à pandemia, a iniciativa tem pro-
porcionado uma série de apren-
dizados. “Não é pelo dinheiro. É 
uma forma de a gente não parar, 
de manter contato com as pesso-
as e de se fazer visível. Nós for-
mamos a ‘corrente do bolo’, com 
pessoas comprando todos os dias 
para nos ajudar. E nós também 
estamos conversando com ou-
tros que se inspiraram na nossa 
ideia. Com certeza, depois dessa 
experiência, nós iremos sair bem 
mais fortes, dando valor para 
muitas pessoas, vestindo a cami-
seta da solidariedade e da humil-
dade”, finaliza Andrea. 

ESCOLINHA 
VIRA CONFEITARIA 
Outro setor que está parado 

desde o início da pandemia é o da 
educação. Em Bento Gonçalves, 

diversas escolas particulares se 
viram diante de um cenário de 
cancelamento de mensalidades 
e da necessidade de descontos, 
a fim de auxiliar pais e/ou res-
ponsáveis. A proprietária da es-
colinha Officina da Criança, Paula 
Araújo, afirma que a nova reali-
dade da instituição inviabilizou 
o pagamento das colaboradoras 
– que trabalham há anos no local. 
“A escola tem uma equipe muito 
antiga. Eu não tinha como deixar 
minhas professoras na mão, não 
podia demiti-las, por uma ques-
tão de empatia”, declara.

A solução encontrada para 
superar a crise tem se tornado 
cada vez mais popular entre a co-
munidade: a fabricação de pães. 

Também proprietária da loja 
Maria Fulana, Paula vem utili-
zando o pão como simbologia de 
afeto desde o início da pandemia. 
“Quando a loja fechou eu pensei 
em fazer algo para entregar na 
casa dos clientes, para as crian-
ças. Achei que não seria hora de 
mandar roupa, então comecei a 
mandar pãezinhos. Era o pãozi-
nho do bem”, relata Paula. 

Com a ideia em mente e 
uma equipe disposta a ajudar, 
a escolinha viu sua cozinha se 
transformar em padaria. “Eu e 
as 13 colaboradoras começamos 
a fazer pães na semana passa-
da. No início criamos um grupo 
no WhatsApp e vendíamos para 
os pais. Depois a ideia foi se es-

palhando e agora recebemos 
pedido de toda comunidade. 
Fazemos uma média de 60 pães 
por dia. E logo vamos começar a 
fazer capeletti também”, conta, 
com animação. 

Assim como o exemplo da 
empresária Andrea Biasotto, 
Paula também afirma que a expe-
riência está sendo uma verdadei-
ra jornada de aprendizado. “Mi-
nha lição é de humildade. De me 
renovar e nunca deixar ninguém 
na mão”, conclui. 

Ficou interessado nos bo-
los da Vovó Teresa? Entre em 
contato pelo (54) 99124 5543. 
Para comprar os pães da Offici-
na da Criança, o telefone é o (54) 
99605 0580.

Andrea e o 
filho, Eduardo

Paula e a equipe da 
Officina da Criança
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Solução
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BANCO 33

ACPO
ENVELOPE

MDISELIM
RIMASONE

TACARI
DOREADÃO

RSÃSOR
DESCULPA

FERARIU
TORTABB

MESEALO
XFRAGIL

ATLANTICO
OBESOLAR

Formato
do palito
de dentes

O primeiro
homem
(Bíblia)

Estudei
(um texto)

O mesmo
que mofo

A casa de 
habitação

(fig.)

O menor é
fevereiro

1a incógnita
matemática

Recurso do
verso (pl.)

Atear
(fogo) 

Um dos três
oceanos

Gordo em
demasia

Animal 
muito voraz
Sinuosa;
torcida

Bife à (?): 
filé crocante 

Achou
engraçado 
Veste de 

executivos

Saudação 
ao telefone
Ari Toledo,

piadista 

Função do recreador
em festa de criança

Programa como 
o Word (Inform.)

Nele é indi-
cado o CEP
1.501, em
romanos

Interrompe;
acaba

Sinal da
vitória

Assento de
bicicletas

Conectar-se
à internet 

Um, em
inglês

Risco em 
documento

Inscrição
nas emba-
lagens de
cristais

Modelo de
camisa
Decifra

(um texto) 

Saudáveis;
sadias
Cupido
(Mit.)

É avaliada
em pes-

quisas do
Ibope

Nome da
letra "M"
Por (?):

por agora

Consoantes
de "baba"

Rápido nos
movimentos

Divisão de
jogos de

videogame

Antecede
o "S"

Justifi-
cativa;

pretexto

3/one. 4/dorê — eros — polo. 6/frágil.

Expediente

Bento passa a contar com 50 leitos
de UTI, 10 exclusivos para COVID-19

Tacchini abre processo 
seletivo para contratação 
imediata de 50 profissionais

Três novos leitos de 
UTI SUS estão sendo 
custeados pela 
prefeitura até que 
sejam habilitados 
pelo Ministério da 
Saúde. Além desses, 
o Hospital Tacchini 
inaugurou outros 
10 leitos privados 
nesta semana

Durante esta semana, a Ser-
ra Gaúcha passou a contar com 
mais 26 leitos de UTI SUS, que 
deverão melhorar o cenário da 
pandemia na região. Desses, 
10 estão no Hospital Pompéia, 
em Caxias do Sul; 5 no Hospital 
São Carlos, em Farroupilha; 8 no 
Hospital São Miguel Arcanjo, em 
Gramado, e 3 no Hospital Tac-
chini, em Bento Gonçalves. 

No Tacchini, os novos leitos 
exclusivos para pacientes com 
a COVID-19 estão sendo custea-
dos pelo município, até que se-
jam habilitados pelo Ministério 
da Saúde. O valor diário de cada 
leito é de R$ 1,6 mil. De acordo 
com a assessoria do Tacchini, 
a solicitação de habilitação já 
foi feita. “O Ministério da Saú-
de habilita de 5 em 5. Então os 

3 leitos de Bento, mais os 2 de 
Carlos Barbosa, fecham o pacote 
de habilitação. Esperamos que, 
no menor tempo possível, o mi-
nistério habilite esses leitos, ti-
rando essa responsabilidade do 
município, que está fazendo um 
papel que não é dele dentro da 
federação”, comenta Pasin. 

Nas últimas semanas, hou-
ve um acréscimo de 76% no 
número de leitos de UTI para 
pacientes SUS, no Hospital 

Tacchini, passando de 13 para 
23 leitos (sendo 10 exclusivos 
para pacientes da COVID-19). 
Desses, 5 já foram habilita-
dos pelo Ministério da Saúde, 
2 estão sendo custeados pela 
prefeitura de Carlos Barbosa e, 
agora, mais 3 pela prefeitura de 
Bento Gonçalves.

Além desses, o Tacchini 
inaugurou mais 10 leitos pri-
vados, que serão utilizados en-
quanto durar a pandemia. 

Nesta semana o Hospital 
Tacchini abriu processo seletivo 
para contratação imediata de 50 
profissionais de saúde. As vagas 
são destinadas, principalmente, 
a técnicos de enfermagem e en-
fermeiros e irão ajudar a suprir 
a alta demanda ocasionada pela 
abertura dos novos leitos de UTI 
Adulto nos últimos meses. Desde 
o início do ano, a instituição sal-
tou de 20 para 40 unidades. 

“As vagas estão focadas nos 
mais importantes cuidados que 
temos que dar à população neste 
momento. Por isso, nossa prio-
ridade é contratar profissionais 
com experiência em UTIs ou 
emergências hospitalares”, ava-
lia o Gerente de Gestão de Pesso-
as, Augusto do Amaral.

COMO SE CANDIDATAR?
Para trazer mais agilidade e 

segurança ao processo seletivo, 
o Tacchini dispõe de duas pla-
taformas de seleção online. Ou 
seja, o candidato somente preci-
sará se deslocar até o hospital se 
for contratado. Tanto a entrega 
do currículo quanto as eventuais 
entrevistas são realizadas por 
meio dos sites www.hospital-
tacchini.compleo.com.br ou pelo 
tacchini.gupy.io.  

O gerente Augusto do Ama-
ral ainda ressalta que todas as 
vagas são efetivas, mesmo que 
parte dos leitos de UTI seja fe-
chada ao final da pandemia, em 
função da redução da demanda. 
“Estamos projetando ampliações 
constantes na oferta de serviços 
para os próximos quatro anos. 
Os profissionais que vierem para 
o Tacchini terão a oportunidade 
de crescer conosco e fazer car-
reira aqui”, afirma.

Estrutura de saúde Reforço de pessoal

Nas últimas semanas houve um 
acréscimo de 76% no número de 
leitos de UTI para pacientes SUS, 
no Tacchini, passando de 13 para 
23 leitos (sendo 10 exclusivos para 

pacientes da COVID-19).
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Cerca de 900 veículos foram abordados 
em ações contra o Coronavírus em Bento
A prefeitura de 
Bento Gonçalves 
realizou cinco blitze 
orientativas entre 
terça-feira, 16/06, 
e quinta-feira, 
18/06, contando 
com medição de 
temperatura e com 
a distribuição de 
barras de sabão, 
máscaras e sachês 
de álcool gel

A prefeitura de Bento Gon-
çalves, por meio da secretaria 
de Segurança e da Defesa Civil, 
intensificou as ações contra o 
novo Coronavírus nesta semana, 
a partir da realização de blitze 
orientativas. Foram cinco ações 
entre terça-feira, 16/06, e quin-
ta, 18/06, totalizando na abor-
dagem de cerca de 900 veículos 
e na distribuição de 765 barras 
de sabão, 1.000 máscaras e 350 
sachês de álcool em gel. 

Na terça-feira, 16/06, as 
equipes da prefeitura estive-
ram na avenida Planalto e na 
rua Silva Paes (entrada do mu-
nicípio), quando houve o apoio 
de integrantes da Comunidade 

Terapêutica (responsável pela 
produção das barras de sabão). 

Já na quarta-feira, 17/06, 
a blitz foi realizada na avenida 
Osvaldo Aranha, em frente ao 
Instituto Federal do Rio Gran-
de do Sul (IFRS) campus Ben-
to, contando com o apoio do 
Corpo de Bombeiros. Também 

houve abordagem na rua Silva 
Paes, com distribuição de 350 
sachês de álcool em gel. Nas 
duas ações foi realizada a me-
dição de temperatura e ao me-
nos 5 pessoas apresentaram 
resultados acima da média e 
foram encaminhadas para mo-
nitoramento.  

Já na quinta-feira, 18/06, 
a blitz foi realizada na Via Del 
Vino, em frente à prefeitura, no 
centro. Foram abordados 150 
veículos, aos quais foram dis-
tribuídas 15 barras de sabão e 
250 máscaras. Além disso, 220 
pessoas tiveram sua tempera-
tura verificada. 
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Rápidas
As empresas respon-

sáveis pelo transporte co-
letivo em Bento Gonçalves 
anunciaram restrições nos 
horários devido à classifica-
ção de alto risco atribuída à 
Serra Gaúcha, indicada pela 
bandeira vermelha. A partir 
desta quinta-feira, 18/06, 
não haverá ônibis das 8h30 
às 11h e das 14h às 16h30. 
Os horários para cada bair-
ro podem ser conferidos 
pelos links: http://bit.ly/
ItinerárioBentoGonçalves 
e http://www.bentotrans-
portes.com.br/horarios. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) prorro-
gou até o fim de julho a proibição do corte de energia elétri-
ca dos consumidores inadimplentes residenciais urbanos e 
rurais. A proibição do corte de energia por 90 dias foi apro-
vada pela agência no fim de março, com validade também 
para os serviços considerados essenciais no enfrentamento 
da pandemia do novo coronavírus. Com a decisão desta 
segunda-feira (15/06), a medida, que perderia validade na 
próxima semana, ficará em vigor até o dia 31 de julho. Ao 
justificar a prorrogação, a diretora da Aneel Elisa Bastos Sil-
va, relatora do processo, argumentou que, na maior parte 
dos Estados, continuam as ações de isolamento social e de 
restrição à circulação e aglomeração de pessoas para evi-
tar a propagação da COVID-19, doença causada pelo novo 
coronavírus. Além de prorrogar a proibição do corte no for-
necimento de energia elétrica, a Aneel ampliou até 31 de 
julho o prazo para que as distribuidoras de energia sejam 
autorizadas a suspender o atendimento presencial, a sus-
pensão da entrega da fatura mensal impressa no endereço 
dos consumidores e a permissão para que as distribuidoras 
realizem a leitura de consumo em horários diferentes do 
usual ou mesmo a suspensão da leitura.

Apontando a câmera do 
seu celular para o QR Code 
acima você tem acesso aos 
atalhos para os links sem 
precisar digitar os endereços.



SERRANOSSA | Sexta-feira, 19 de junho de 2020 5

Luto: 24 pessoas já perderam a luta contra 
o novo Coronavírus em Bento Gonçalves
Todos os dias 
dezenas entram 
para as estatísticas 
da pandemia em 
Bento. Por trás 
desses números, 
entretanto, há 
relatos de dor e de 
saudade. É o caso do 
bento-gonçalvense 
Flávio Ambrósio, 
que lembra com 
carinho da trajetória 
do amigo Jorge 
Luis Bandeira, que 
morreu aos 39 anos, 
vítima da doença

Eduarda Eitelven Bucco

Diariamente, às 16h, o Co-
mitê de Atenção ao Coronavírus 
de Bento Gonçalves atualiza os 
dados sobre a pandemia no mu-
nicípio. A cada novo dia, diversas 
pessoas entram para as estatísti-

cas de pacientes curados, infec-
tados, ou, infelizmente, dos que 
não resistiram ao novo vírus. Na 
última semana, a prefeitura con-
firmou a morte de quatro mu-
lheres. A mais recente foi uma 
moradora na faixa etária dos 70 
anos, que estava internada no 
Hospital da Unimed, em Caxias 
do Sul, e morreu no dia 12/06. 
São vidas que, independente-
mente de comorbidades ou de 
doenças pré-existentes, acaba-
ram cedo por uma doença ainda 
pouco conhecida.  

Por trás dessas estatísticas 
estão relatos de dor e de sauda-
de. Em apenas dois dias, mãe e 
filho perderam a batalha contra 
a COVID-19 em Bento Gonçalves. 
A aposentada Leilamar Bandei-
ra Duarte, de 59 anos, morreu 
no dia 02/06 e seu filho, Jorge 
Luiz Bandeira, de 39 anos, no 
dia 03/06. “Ele estava se sen-
tindo culpado por ter pegado e 
talvez ter sido o responsável por 
passar para a mãe dele. Pode 
ser por causa disso que ele não 
tenha buscado ajuda. Ele estava 
triste, em isolamento em casa. 
Passou uma noite resmungando 
de dor”, lamenta o amigo de in-
fância de Jorge, Flávio Ambrósio. 

Jorge e Flávio se conhece-
ram no bairro onde moravam 
quando crianças e, desde então, 

mantinham uma forte amizade. 
“Nós andávamos de bicicleta, 
jogávamos futebol e outras brin-
cadeiras. Fazíamos campinhos 
e organizávamos pequenos tor-
neios. O Jorge sempre foi dife-
renciado no futebol, era muito 
bom”, recorda Flávio.

Durante sua vida, mais que 
o talento para o futebol, Jorge 
evidenciou outra característica 

marcante de sua personalidade: 
a vontade de ajudar o próximo. 
Após passar por momentos difí-
ceis e encontrar forças na fé, ele 
passou a se dedicar ao auxílio de 
outras pessoas que também es-
tivessem passando por dificul-
dades. “Ele estava com um tra-
balho de evangelização, buscava 
dependentes químicos e os leva-
va para a recuperação. Também 

Jorge tinha 39 
anos de idade 

e, assim como a 
mãe, Leilamar, 

morreu com 
diagnóstico de 

COVID-19

Re
pr

od
uç

ão
/F

ac
eb

oo
k

Por trás das estatísticas

recolhia alimentos e distribuía 
para pessoas carentes. Era um 
rapaz trabalhador, uma pessoa 
extraordinária”, declara o amigo. 

Atualmente, Bento Gonçal-
ves é a terceira cidade do Rio 
Grande do Sul com mais óbitos 
pela COVID-19, perdendo apenas 
para Porto Alegre e Passo Fundo. 

Além da dor da perda, os fa-
miliares de pacientes infectados 

ou com suspeita de infecção pelo 
novo Coronavírus ainda precisam 
lidar com as restrições de veló-
rios. “Um enterro lamentável. Ela 
não merecia isso. Não teve veló-
rio e ninguém conseguiu ver se 
realmente era ela... Era uma mu-
lher sensacional, ainda não consi-
go acreditar. Tão jovem, tão cheia 
de saúde”, desabafa o familiar de 
outra vítima da doença. 

As vítimas de Bento*

26/04 – Mulher, 80 anos
28/04 – Homem, 73 anos
03/05 – Homem, 64 anos
06/05 – Homem, 82 anos
09/05 – Homem, 68 anos
10/05 – Mulher, 87 anos
23/05 – Mulher, 87 anos
24/05 – Bebê, 1 mês
24/05 – Homem, 24 anos
26/05 – Homem, 67 anos
27/05 – Homem, 92 anos
30/05 – Homem na faixa etária dos 90 anos
30/05 – Homem na faixa etária dos 70 anos
31/05 – Homem na faixa etária dos 40 anos
02/06 – Mulher, 80 anos
02/06 – Mulher, 59 anos
03/06 – Mulher, 56 anos
04/06 – Mulher, faixa etária dos 80 anos 
03/06 – Homem, 39 anos
05/06 – Mulher, na faixa etária dos 60 anos
06/06 – Homem, 71 anos
06/06 – Mulher, na faixa etária dos 80 anos
08/06 – Mulher, na faixa etária dos 60 anos
12/06 – Mulher, na faixa etária dos 70 anos

*Informações compiladas 
dos boletins epidemiológicos 

divulgados pelo Comitê de 
Atenção ao Coronavírus 
em Bento Gonçalves. Os 

informativos são reproduzidos 
diariamente pelo SERRANOSSA 

nas redes sociais.
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Escolas infantis de Bento Gonçalves pedem 
posição efetiva sobre a volta às aulas

Bento Gonçalves tem 29 novos 
casos confirmados em 24 horas

Há 90 dias paradas, 
as instituições 
particulares infantis 
do município 
afirmam estarem 
enfrentando 
sérias dificuldades 
financeiras

Boletim diário 
sobre a situação do 
novo Coronavírus 
em Bento também 
apontou a cura de 
mais 20 pessoas, 
chegando ao total 
de 752 curados. 
O município tem 
78 casos ativos da 
doença – 9% do 
total de confirmados 
(854). O número é 
o menor registrado 
nas últimas semanas

Eduarda Eitelven Bucco 

Representantes das escolas 
infantis particulares de Bento 
Gonçalves se reuniram em frente 
à prefeitura municipal na tarde 
da última quinta-feira, 18/06. 
Representadas pela Associação 
Bento-gonçalvense de Escolas 
Infantis Particulares (Abeipar), 
elas pediram uma posição efetiva 
do Poder Público sobre quando 
haverá o retorno às aulas. Tam-
bém solicitaram que seja dada 
uma atenção maior às dificulda-
des financeiras que vêm sendo 
enfrentadas diante dos inúmeros 
cancelamentos. “Está havendo 
cancelamentos inclusive de tur-
mas de jardim, de crianças acima 
de 4 anos, que têm a obrigação 
de estarem na escola”, relata a 
presidente da Abeipar e direto-
ra da escola Master Kids, Taiane 
de Conto. De acordo com Taiane, 
somente em sua escola houve o 

cancelamento de ao menos 30% 
das matrículas. “Tivemos uma 
conversa com nossa equipe e afir-
mamos que se esse retorno for 
muito estendido, se não houver 
apoio do Poder Público, a gente 
não vai conseguir manter as es-
colas”, complementa.

A Master Kids é uma das 
escolas infantis que mantêm va-
gas compradas pela prefeitura 
de Bento Gonçalves. Entretanto, 
as diretoras dessas escolas afir-
mam estarem insatisfeitas com 
as poucas medidas tomadas pelo 
Executivo. “Foi aprovada uma lei 
de adiantamento de 50% dessas 
vagas. Então quando nós voltar-
mos às atividades normais, esse 
valor será descontado e vamos 
ficar novamente sem dinheiro”, 
avalia Taiane. 

A diretoria da Abeipar afirma 
que foi protocolada uma série de 
documentos com a secretaria de 
Finanças, de Educação, com a Pro-
motoria de Bento e com o próprio 
prefeito Guilherme Pasin. “Até hoje 
nenhum retorno. Inclusive muitos 
desses protocolos foram encerra-
dos sem nenhuma palavra”, conta. 
“Então estamos nos manifestan-
do para não sermos esquecidas”, 
continua. De acordo com Taiane, a 
secretaria de Educação ofereceu o 
pagamento de R$ 1 por hora remo-
ta para as escolas que têm vagas 
compradas pela prefeitura. “Qual 
é o professor que trabalha por R$ 
1 a hora a distância?”, questiona a 

presidente da Abeipar. 
Outra questão diz respeito 

ao local onde os pais e/ou res-
ponsáveis estão deixando seus 
filhos enquanto as escolas estão 
fechadas. Conforme a Abeipar, 
algumas profissionais autointi-
tuladas “crecheiras” estão sendo 
a opção para quem não tem onde 
deixar suas crianças. “Se torna 
mais barato porque essas pro-
fissionais não têm os gastos que 
nós temos em uma escola infan-
til e agora, com essa pandemia, 
muitos pais estão sem dinheiro 
e sem lugar para deixarem seus 
filhos. O problema é que essas 
profissionais não estão sendo 
fiscalizadas. Não há uma segu-
rança para as crianças”, acredita 
Taiane. Conforme uma pesquisa 
on-line feita pela Abeipar, 30% 
dos pais dos alunos estão deixan-
do seus filhos com “crecheiras” e 
outros 30% com os avós, os quais 
fazem parte do grupo de risco. 

“A gente quer deixar claro 
que queremos um retorno gradu-
al e seguro para todas as crianças 
de pais que precisam deixar seus 
filhos na escola. Nós temos con-
dições de atender com toda se-
gurança possível”, afirma Taiane. 
“Quem quiser e puder fique em 
casa, esse retorno é somente para 
quem precisa. As crianças que 
ficarem em casa terão toda a as-
sessoria pedagógica necessária”, 
complementa a vice-presidente 
da Abeipar, Daiane Dalpiaz. 

O que diz a prefeitura

De acordo com a prefeitura de Bento Gonçalves, o adiantamento de 50% do valor de cada vaga 
fornecida foi realizado ainda no início do mês de junho e deverá perdurar até a suspensão das 
atividades, conforme Decreto Estadual. As aulas remotas que estão sendo ofertadas serão com-
putadas no calendário escolar 2020 para compensação do valor mensal antecipado. As empre-
sas de transporte escolar também integram o modelo de antecipação de pagamento.
Conforme a Secretária de Educação, Iraci Luchese Vasques, apenas 6 escolas, das 22 cadas-
tradas, aceitaram o pagamento antecipado. “Buscamos todas as formas para auxiliar os pres-
tadores de serviço neste momento em que as escolas estão paradas pela pandemia. Juntos 
já estabelecemos protocolos para retomada, mas a data de reinício do ano letivo será de-
terminada pelo Estado. O que nos tranquiliza é que os alunos estão sendo atendidos e se 
adaptando ao ensino on-line”, destaca.
 Na última segunda-feira, 15/06, o governador Eduardo Leite afirmou que o retorno das aulas 
segue em análise e que, se o cenário da COVID-19 continuar se agravando, não haverá possibili-
dade de retorno parcial no dia 01/07, como chegou a ser projetado. 
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Na quinta-feira, 18/06, 29 
novos casos de Coronavírus 
foram confirmados em Ben-
to Gonçalves. O total chegou 
a 854 pessoas que já foram 
contaminadas pelo novo vírus 
no município, sendo 24 óbitos. 
Também na quinta, 20 pacien-
tes apresentaram cura clínica 
para a COVID-19, totalizando 
752 curados. Dessa forma, o 
município conta hoje com 78 
casos ativos da doença – ou 
seja, 9% do total de confir-
mados. O número é o menor 

registrado nas últimas sema-
nas, quando a média de ativos 
manteve-se entre 80 e 90. 

O boletim mais recente, 
divulgado às 16h de quinta, 
apontava 9 pessoas com CO-
VID-19 internadas na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) do 
Hospital Tacchini,  além de dois 
casos suspeitos. Também havia 
15 pacientes com Coronavírus 
internados na ala da enferma-
gem, além de 54 sendo monito-
rados de casa. Em relação aos 
casos suspeitos, 8 pessoas esta-

COVID-19

vam em isolamento hospitalar 
e 549 em isolamento domici-
liar.  O informativo indica ainda 
que estavam sendo utilizados 
16 respiradores, dos 75 dispo-
níveis no município. 

Boletins são emitidos 
diariamente às 16h, 

inclusive aos finais 
de semana, e são 

publicados na fanpage do 
SERRANOSSA no Facebook: 
www.fb.com/SERRANOSSA
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Bandeira vermelha fecha parte do comércio, 
salões de beleza e academias em toda a região

Mesmo após 
contestação dos 
prefeitos, governador 
Eduardo Leite 
manteve a bandeira 
vermelha para a 
Serra Gaúcha. Poder 
Público e entidades 
ligadas aos setores 
atingidos garantem 
estar trabalhando 
para voltar à 
bandeira laranja na 
semana que vem

O governador Eduardo Leite 
manteve a condição de alto risco 
sobre a pandemia do novo Coro-
navírus para a região da Serra 
Gaúcha, indicada pela bandeira 
vermelha no modelo de distan-
ciamento controlado. A medida 
prevê o fechamento do comércio 
não essencial e de serviços como 
salões de beleza e academias, a 
fim de reduzir o contágio. 

Após a decisão da mudança 
da bandeira na Serra, anunciada 
no último sábado, 13/06, prefei-
tos da região se reuniram com o 
governador para apresentar no-
vas informações que pudessem 
mudar a classificação. 

Depois da revisão dos dados 
das regiões com bandeira ver-
melha, entretanto, apenas duas 

Entidades e comunidade se manifestam

A decisão do governador Eduardo Leite não foi bem aceita pe-
los comerciantes de Bento Gonçalves, os quais realizaram uma 
manifestação em frente à prefeitura após o anúncio da perma-
nência na bandeira vermelha. Diante desse cenário, o prefeito 
Guilherme Pasin e entidades locais vieram a público para as-
segurar que já estão sendo trabalhadas novas estratégias para 
garantir uma maior segurança à região e, consequentemente, o 
retorno à bandeira laranja. 

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves (CDL-BG) 
se manifestou em tom de contrariedade. O repúdio da entidade 
está no fato de os critérios de avaliação terem sido alterados de 
forma repentina, sem que houvesse tempo hábil para adapta-
ção ao novo formato de análise. “O comércio está pagando uma 
conta muito alta e que não é sua. No nosso entendimento, isso 
é injusto e extremamente prejudicial para a sobrevivência das 
empresas e manutenção dos postos de trabalho. Por isso nós 
não concordamos com os critérios e nem com a classificação, 
mas o decreto em vigência deve ser respeitado.”, aponta o pre-
sidente Marcos Carbone.

O presidente do Sindilojas Regional Bento, Daniel Amadio, ga-
rantiu total dedicação na intensificação de ações junto ao Poder 
Público e entidades. “Ainda não entendemos e não aceitamos a 
bandeira vermelha para nossa região. Acompanhamos os da-
dos epidemiológicos diariamente e nossa estrutura hospitalar 
não está comprometida. Aliás, vem melhorando nos últimos 
dias”, afirmou Amadio. Ainda segundo o Sindilojas, as empresas 
ligadas ao setor comercial estão todas empenhadas em seguir 
os protocolos de segurança, para evitar o contágio pelo novo 
Coronavírus. “Temos consciência do papel que está em nossas 
mãos e da responsabilidade empenhada. Isso não é brincadei-
ra”, enfatiza. Conforme a entidade, a decisão do governador co-
loca em risco a sobrevivência das empresas e de centenas de 
empregos na cidade e na região. “Será mais uma semana sem 
vendas. Não esperávamos por isso. O Sindilojas não vai se furtar 
de trabalhar para reverter esta situação, além de continuar bus-
cando ferramentas e soluções para enfrentar este desafio. Não 
podemos aceitar que esta realidade se estenda por mais dias, 
porém não temos alternativa senão a de cumprir a legislação. 
Serão poucos dias até a nova medição”, destaca Amadio.

PRINCIPAIS MUDANÇAS:

Setor de alimentação: atendimento apenas por tele-entrega ou 
pegue e leve, com 50% dos trabalhadores.

Comércio: fechado para aqueles não essenciais.

Indústria: funcionamento com apenas 50% dos trabalhadores 
nos setores têxteis, de vestuário, de calçados, de madeira, de 
impressão, de móveis, de veículos automotores, de máquinas e 
equipamentos, de materiais elétricos, de metalurgia, entre outros.

Serviços: fechamento de academias, salões de beleza e igrejas.

Para mais informações sobre o distanciamento controlado, 
acesse: distanciamentocontrolado.rs.gov.br.

voltaram à cor laranja: Santa Ma-
ria e Santo Ângelo. As regiões de 
Uruguaiana e Caxias do Sul (que 
abrange todos os municípios da 
Serra Gaúcha) permanecerão em 
condição de alto risco até a pró-
xima terça-feira, 23/06. De acor-
do com o governador, as novas 
informações apresentadas pelos 
prefeitos dessas regiões não fo-
ram suficientes para baixar os 
indicadores. 

Em relação à Serra, Leite 
comentou sobre o aumento de 
174% no número de interna-
ções, passando de 23 para 63, 
de acordo com dados da última 
semana. O governador também 
ressaltou a alta projeção de óbi-
tos, que é calculada por meio da 
multiplicação do número total 
de mortes pelas variações das 
internações. Isso uma estimativa 
de cerca de 18 óbitos nos próxi-
mos 14 dias.

“De fato há uma tendência de 
aumento de casos na Serra Gaú-
cha. Não houve dados suficientes 
que pudessem alterar essa classi-
ficação de risco. Há aumento de 
casos confirmados e, portanto, 
a região se mantém na bandeira 
vermelha”, disse o governador.

NOVAS DATAS 
DE ATUALIZAÇÃO
De acordo com o governa-

dor, a partir da semana que vem 
os dados de cada região serão 
consolidados ainda na quinta-
-feira e divulgados na sexta-feira. 
“Isso dará a oportunidade que os 
prefeitos contestem a classifica-
ção até segunda-feira, quando 
será feita uma nova análise, com 

base nos novos dados apresenta-
dos. Assim, a atualização do mo-
delo passará a valer sempre nas 
terças-feiras”, explica Leite. 

Nesta semana, os dados ain-
da serão consolidados na sexta-
-feira, 19/06, e anunciados no 
sábado, 20/06, mas já valerá o 
prazo até segunda-feira para 
contestações. As possíveis atu-
alizações serão informadas na 
terça-feira, 23/06. 

PROTESTOS EM GARIBALDI
Comerciantes e comerciá-

rios realizaram uma passeata 
pelo centro de Garibaldi na tarde 
de quarta-feira, 17/06, para pro-
testar contra o fechamento do 
comércio imposto por determi-
nação do Governo do Estado, em 
virtude da classificação da re-
gião da Serra como de alto risco 
para a propagação da COVID-19.

O grupo percorreu parte da 
avenida Independência e das ruas 
Buarque de Macedo e Júlio de Cas-
tilhos até o Centro Administrativo 

Municipal. A pé e em veículos, os 
varejistas demonstraram sua in-
dignação com a determinação de 
manter as portas fechadas até que 
a classificação regional fosse alte-
rada para melhor.

O grupo foi recebido pelo 
prefeito Antonio Cettolin, exi-
gindo que pudessem voltar ao 
trabalho imediatamente. Cettolin 
destacou que as restrições foram 
impostas pelo Estado e que a mu-
nicipalidade estava ingressando 
na Justiça para pedir uma liminar 
que favorecesse o Comércio.

“Garibaldi foi prejudicada 
pelos números da região, pois 
nossos índices locais demons-
tram que poderíamos estar clas-
sificados com baixo risco para 
o novo Coronavírus. E se temos 
essa realidade no município é 
porque estamos trabalhando, 
desde o início da pandemia, com 
entidades e órgãos de diversos 
segmentos e a própria sociedade 
para capacitar o atendimento do 
sistema de saúde”, enfatizou.
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Greice Scotton Locatelli

A gente se ilude achando que pode controlar as coi-
sas, mas a verdade é que não temos controle algum so-
bre absolutamente nada. Em tempos de pandemia, isso 
se tornou ainda mais evidente, infelizmente. Agora nem 
mais controle sobre o que antes era “normal” podemos 
ter. Uma decisão, um “canetaço”, uma mudança na esta-
tística e tudo que foi arduamente colocado de volta nos 
eixos acaba virando balbúrdia de novo. É um tal de abre, 
fecha, autoriza, desautoriza, pode, não pode mais. Isso em 
questão de dias, quando não de horas. Haja paciência!

Eu sei que há um interesse nobre e importantíssimo 
por trás disso tudo: a preservação da vida. Nada deve-
ria ser mais importante do que isso, mas o cenário que 
estamos vivendo é tão novo e imprevisível que outras 
preocupações acabam se sobrepondo, especialmente 
em função do longo tempo de duração 
da pandemia. O que era para ser uma 
“quarentena” está entrando no terceiro 
mês de restrições, sem certeza alguma 
sobre quando vai realmente acabar. Os 
mais pessimistas têm falado que algu-
mas restrições entrarão 2021 adentro. 

Quando tudo parecia estar sendo 
retomado, uma mudança nos critérios 
do chamado distanciamento controla-
do fez quatro regiões gaúchas regredi-
rem em relação às restrições, entre os 
quais a Serra Gaúcha. Obviamente que houve manifesta-
ções contrárias – algumas até bem enfáticas – de prefei-
tos, entidades e até da população em geral. Quem tem 
razão nessa história? A equipe do Estado, que prevê um 
desastre em termos de estrutura de saúde nas próximas 
semanas ou os prefeitos e empresários, que acreditam 
que voltar a fechar tudo não é o caminho? Quem está 
certo: quem defende que a economia não pode parar ou 
a turma do “fique em casa” a qualquer custo? E quem ga-
rante que essa resposta existe? Quem sabe o que o dia de 
amanhã nos reserva em um cenário tão caótico quanto 
esse que estamos vivendo?

De novo: concordo que a preservação da vida deva 
ser nossa prioridade, mas em longo prazo, como faremos? 
Com milhares de empregos perdidos e de empresas fali-

Sem controle

das? E mais, como estará a nossa saúde mental, com uma 
mudança tão abrupta de rotina, que tem demorado tan-
to para passar? Quantos de nós estão seriamente depri-
midos? Quantos entrarão para esta estatística muito em 
breve se essa pandemia não der uma trégua logo? Estará o 
ano de 2020 perdido por completo, em todos os sentidos?

Temos dois lados bem importantes nesse contexto 
e talvez seja justamente esse um dos maiores empeci-
lhos da convivência durante esse período tão desafia-
dor: enquanto uns imploram para poderem continuar 
trabalhando, outros debocham através de atitudes, fin-
gindo que está tudo bem, se aglomerando em locais de 
lazer, por exemplo. Quem se sacrifica demais paga por 
quem prefere fingir que não está acontecendo nada. Se 
realmente só quem precisasse sair estivesse fazendo 

isso, certamente nossas estatísticas 
seriam bem melhores a essa altura. 
Da mesma forma que se a rigidez 
dos decretos fosse fiscalizada na 
mesma proporção, muitas das ações 
de desrespeito seriam evitadas.

Cada um sabe da sua realidade, 
mas os que demonstram não estar 
fazendo esforço algum se acumu-
lam nas ruas: gente sem máscara (ou 
usando de forma incorreta), pacientes 
diagnosticados com a doença desres-

peitando o isolamento, famílias inteiras indo a bancos e 
supermercados, pessoas tomando chimarrão na praça, 
compartilhando cuia, jovens se aglomerando em postos 
de gasolina para beber cerveja... os exemplos são muitos, 
infelizmente. 

Sim, eu sei que o ser humano não foi feito para viver 
isolado, sei que você não aguenta mais o tédio, sei que 
quer a sua antiga rotina de volta e que é desanimador fa-
zer qualquer plano diante de tantas incertezas. Não é ex-
clusividade sua, pelo contrário: é o sentimento da maioria. 
Mas também sei que, por ora, esse é o preço que todos 
nós temos que pagar, torcendo para que, em breve, tudo 
isso seja apenas uma lembrança ruim de tempos desafia-
dores. Acredite ou não, a pandemia está aí fazendo com 
que a gente tenha ainda menos controle sobre tudo.

Agora nem mais 
controle sobre o
 que antes era 

normal podemos ter.

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

um gol de mão e, ao final do jogo, atribuiu tal fato a 
Deus, episódio que ficou conhecido como “La Mano 
de Diós”. Situação que depois virou até música. 

Pois bem, na última semana foi divulgada a lis-
ta das pessoas que beneficiaram do auxílio emer-
gencial concedido pelo Governo Federal aos ne-
cessitados. Essa lista surpreendeu as comunidades 
locais, e de toda a região, por alguns nomes nela 
constantes. Confesso que, em um primeiro mo-
mento, indignei-me de ver pessoas que ostentam 
em redes sociais como levando uma vida abastada 
buscando – e recebendo – tal auxílio. Porém, de-
pois, conversando com meu querido sócio, Gusta-
vo Neis, com colocações dele, de fato dei-me conta 
de que não estamos “dentro” das casas dos demais. 
Não sabemos suas reais condições, que os levaram 
a fazer tal pedido. E isso me fez lembrar um ditado 
chinês, que diz: “acredite em metade do que vê e 
em nada do que te contam”.

E é bem isso! A vida de redes sociais não é a vida 
real. Às vezes é só um faz de conta. Andar de carro 
do ano não é sinônimo de sucesso. Talvez seja só um 
bom crédito na praça. Ou uma imagem a ser susten-
tada, mas irreal. E não me cabe julgar nada disso, 
mas somente aprender como não fazer.

Aqueles que realmente estão necessitados, con-
tem, sempre, com a minha solidariedade. Aos que se 
lançaram mão da “Lei de Gerson”, fica meu lamento, 
esperando que um dia ela seja revogada, para um 
mundo com pessoas melhores.

Até a próxima!

Thiago Galvan - Atualidades

O brasileiro é um ser fantástico. Brasileiro, lite-
ralmente, consegue fazer “do limão uma limonada”. 
E digo isso pelo simples fato de sabermos que o 
brasileiro é um povo que, nas maiores adversidades, 
encontra um “que” de positivo em tudo, consegue 
sempre ver, mesmo que sem querer, a “metade cheia 
do copo”, mais uma vez lançando mão da expressão 
do meu querido amigo e colega Ricardo Vogt.

Isso é, sim, um dom. Quiçá uma dádiva!
Com essa característica, conseguimos suportar 

as diversidades existentes nas diferenças territoriais. 
Suportamos seca, chuva, frio, poluição, calor, e tudo, 
sempre, com bom humor, com gritos de gol e sam-
ba no pé. Ou xote, no nosso caso. 

Porém, na última semana vivenciamos uma si-
tuação por demais entristecedora. Discorrerei mais 
adiante sobre ela!

Antes disso, quero falar da “Lei de Gerson”. Ger-
son foi um meia-armador da seleção brasileira que, 
em 1976, contratado para um comercial de cigarros, 
quando ainda se podia fazer comercial de cigarros, 
dizia,explicando em apertada síntese, que gostava 
de levar vantagem em tudo. Anos depois, na déca-
da de 80, um jornalista e entrevistador, fazendo re-
ferência a esse comercial, e tratando do conhecido 
e malfadado jeitinho brasileiro, cunhou a expressão 
“Lei de Gerson”, batizando a condição do brasileiro 
de querer levar vantagem em tudo. 

Eu particularmente não consigo me orgulhar 
desse rótulo, desse título. Ainda que derivado do 
futebol, quando sabemos de todas as artimanhas 
e subterfúgios dos jogadores em campo, cujos pro-
tagonistas sempre se vangloriam das suas “malan-
dragens”, tal situação não é motivo de alegria, mas 
sim de tristeza. A desonestidade não merece, em 
nenhuma hipótese, louvor. 

Nesse ponto, nunca esqueço – e acredito que a 
grande maioria dos leitores também não esqueceu 
– do episódio envolvendo Maradona, nas quartas de 
final da Copa do Mundo de 1986, quando este fez 

Pela revogação da Lei de Gerson

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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Virvi Ramos já realizou seis 
transfusões de plasma em 
pacientes com a COVID-19
Duas mulheres e 
quatro homens 
já passaram pelo 
procedimento 
entre eles Tarcísio 
Giongo, de 63 
anos, morador de 
Garibaldi. Ele estava 
internado há mais 
de um mês na UTI e 
recebeu alta para o 
quarto na segunda-
feira, 15/06

O Hospital Virvi Ramos, de 
Caxias do Sul, é o único da Serra 
Gaúcha a testar a transfusão de 
plasma convalescente em pa-
cientes com a COVID-19. Desde o 
dia 26/05, quando foi realizado 
o primeiro procedimento, até o 
fechamento desta edição, o hos-
pital já havia feito seis transfu-
sões, contemplando duas mulhe-
res e quatro homens. O objetivo 
é auxiliar os pacientes a criarem 
anticorpos que combatam o 
novo Coronavírus. 

A mais recente foi realizada 
na quarta-feira, 17/06, à noite. O 
paciente, um homem de 59 anos, 
morador de Caxias do Sul, inter-
nou na UTI no dia 15/06, como 
caso suspeito. A confirmação 
da COVID-19 chegou na quarta, 
quando já foi realizado o pro-
cedimento. Ele tem histórico de 
diabetes e hipertensão, mas está 
respirando sem a utilização da 
ventilação mecânica. 

Ainda nesta semana, uma 
idosa de 83 anos também rece-
beu a transfusão. Ela havia sido 
diagnosticada com o novo Coro-
navírus no dia 12/06 e precisou 
ser transferida para a UTI no dia 
seguinte. Ela recebeu duas bol-
sas de plasma, uma de 192ml 
e outra de 200ml, as quais fo-
ram coletadas pelo Hemocentro 
Regional de Caxias do Sul (He-

mocs) no dia 12/06. O doador é 
um homem de 49 anos, morador 
de Caxias do Sul, há 70 dias re-
cuperado da doença. A paciente 
é moradora de Caxias do Sul e 
sofre de hipertensão. 

Já as demais transfusões 
contemplaram um homem de 
40 anos; um homem de 64 anos, 
e uma mulher de 33 anos, todos 
de Caxias do Sul. Além desses, 
o primeiro paciente a receber o 
plasma foi o morador de Garibal-
di Tarcísio Giongo, de 63 anos. 
O procedimento ocorreu no dia 
26/05 e ele veio apresentando 
melhoras significativas ao longo 
dos dias seguintes. Após dois 
testes PCR terem confirmado 
que ele estava livre da doença, o 
garibaldense foi transferido para 
o quarto no dia 15/06.  

A doação do plasma apli-
cado em Tarcísio veio de Porto 
Alegre, do biomédico e pesqui-
sador Fábio Klamt, de 44 anos. 
Ao ser informado sobre a alta do 
paciente, Klamt viajou até Caxias 
do Sul para conhecer Tarcísio e 
sua família. Além de Tarcísio, a 
mulher de 33 anos foi retestada 
e também teve resultado ne-
gativo. O segundo teste deverá 
ser realizado novamente nesta 
sexta, 19/06. O homem de 40 já 
começou a apresentar melhoras, 
de acordo com informações da 
assessoria do Virvi Ramos. 

Desde o início da campanha 

de doação de plasma, o Hemocs 
já recebeu 36 candidatos, 30 ho-
mens e seis mulheres. Desses, 
as seis mulheres e três homens 
foram excluídos por não se en-
quadrarem nos requisitos. Até 
o momento, já foram feitas oito 
doações por 5 doadores distin-
tos, sendo que um deles fez três 
doações e outro doou duas vezes.

COMO É FEITA A SELEÇÃO
A seleção dos doadores de 

plasma passa por avaliação ri-
gorosa. As pessoas devem ser 
homens, ter no mínimo 18 e no 
máximo 60 anos, terem sido in-
fectados pelo novo Coronavírus 
e terem tido a confirmação por 
meio do teste PCR. Além disso, 
os doadores devem estar há 
mais de 28 dias recuperados, 
sem sintomas da doença e não 
estarem com nenhuma outra 
doença infecciosa. O Hemocs 
realiza a triagem e coleta dos in-
teressados e as destina aos hos-
pitais que tiverem protocolo de 
estudo para uso. 

As doações precisam ser 
agendadas pelos telefones (54) 
3290 4543 e (54) 3290 4580 
ou por meio do WhatsApp (54) 
98418 8487. O Hemocs atende 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h30 às 17h30, e, 
aos sábados, das 8h até 12h, na 
rua Ernesto Alves, 2260, ao lado 
da UPA Central.
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6 pacientes de Bento Gonçalves 
estão sendo tratados com a 
hidroxicloroquina em casa

Em uma semana, o Instituto 
Tacchini de Pesquisa em Saúde 
(ITPS) incluiu 6 pacientes no 
estudo Coalizão V. A pesquisa 
tem como objetivo avaliar se a 
hidroxicloroquina pode reduzir 
a ocorrência de complicações 
respiratórias em pacientes com 
Coronavírus que não estiveram 
internados. 

Do total de pacientes inclu-
sos, 4 deram entrada via Pronto 
Socorro do Hospital Tacchini e 
outros 2 via Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) de Bento 
Gonçalves. O Hospital São Roque, 
de Carlos Barbosa, também está 
habilitado para encaminhar pes-
soas ao estudo. 

Para participar da pesquisa 
é preciso preencher alguns pré-
-requisitos: ter mais de 18 anos, 
manifestar sintomas leves de 
COVID-19 há pelo menos 7 dias 
e apresentar pelo menos um fa-
tor de risco para complicação da 
doença, como hipertensão, dia-
betes, asma, tabagismo, imunos-
supressão, pneumonia crônica, 
obesidade ou idade acima de 65.  

Coordenado pelo Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz, o Colizão 
V avalia o benefício da utilização 

de hidroxicloroquina em 1.300 
pacientes ambulatoriais em 35 
centros de saúde de todo Brasil. 
Destes, 650 devem receber o re-
médio e outros 650 recebem pla-
cebo. A intenção é que o estudo 
publique seus primeiros resulta-
dos em dois meses. 

COALIZÃO I E II
Concluídos há duas sema-

nas, os estudos Coalizão I e II 
ainda aguardam a divulgação dos 
resultados pelos hospitais coor-
denadores: HCor e Albert Eins-
tein, respectivamente. Nos dois 
primeiros estudos, participaram 
25 pacientes dos hospitais do 
Tacchini Sistema de Saúde. 

No Coalizão I, avaliação que 
envolveu pacientes de menor gra-
vidade internados por COVID-19, 
a instituição incluiu 18 casos em 
um total de 630 analisados em 
todo o país, concluindo o estudo 
como o 11º maior recrutador. 

 Já o Coalizão II envolveu 
a administração de casos mais 
graves, que necessitam de maior 
suporte respiratório. Nesse, 7 
pacientes do Tacchini receberam 
hidroxicloroquina, com o objeti-
vo de verificar se a azitromicina 
tem efeito benéfico adicional. No 
total foram avaliados 440 pa-
cientes de todo Brasil, fazendo 
da instituição da Serra Gaúcha 
a 13ª maior recrutadora do país.

Estudo Coalizão
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CATs receberão plataforma de desinfecção 
desenvolvida por empresa de Bento

Nesta segunda-feira (15/06),  
a Secretaria de Turismo de Bento 
Gonçalves anunciou a compra de 
plataformas de desinfecção (Ger-
minicide Shoes), que serão insta-
ladas na entrada das Centrais de 
Atendimento ao Turista (CATs), 
da prefeitura e da Fundação Casa 
das Artes, a fim de garantir a se-
gurança de colaboradores e visi-
tantes e de minimizar os riscos de 
contágio pelo novo Coronavírus.

Desenvolvido pela empresa 
bento-gonçalvense Vaix Efficiency, 
o equipamento desinfeta a sola do 
sapato, uma vez que estimativas 
apontam que 70% dos organis-
mos causadores de doenças são 
transmitidos pelos calçados. O 

dispositivo aplica tecnologia UV-C 
na desinfecção, com um tempo 
de ciclo de 10 segundos, através 
de lâmpadas com eficiência com-
provada de 99,9% no combate a 
vírus e bactérias, não havendo a 
necessidade do toque de mãos na 

plataforma e com chapa de prote-
ção visual que evita o contato da 
UV-C com os olhos. Com sensor de 
presença, lâmpada é energizada 
somente após a detecção do ob-
jeto, ativando alarmes sonoros de 
início e final de ciclo.
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Na terça-feira (16/06), foi 
lançada a Campanha do Agasa-
lho 2020 em Bento Gonçalves. 
A iniciativa, coordenada pelo 
Gabinete da Primeira-Dama e 
pela Secretaria de Esportes e 
Desenvolvimento Social (SE-
DES), incentiva a doação de 
roupas, calçados e cobertores, 
que são encaminhados a pes-
soas em situação de vulnerabi-
lidade social. 

Com o lema “Vamos juntos 
espalhar o amor e a solidarie-
dade”, a campanha ocorre de 16 
de junho a 15 de julho, e conta 
com algumas novidades para 
que a população mantenha o 
espírito de solidariedade e con-
tinue contribuindo para a ação 
mesmo durante a pandemia do 
novo Coronavírus.

Entre as alternativas pro-
postas, para proteger a popu-
lação e incentivar as doações, 
está a realização de duas ações 
com sistema de drive-thru nos 
próximos sábados, 20 e 27, das 
9h às 12h, em dois pontos da ci-
dade: no Corpo de Bombeiros e 
em frente ao Palácio Municipal, 
na Via Del Vino.

A Campanha também con-

A propagação do novo 
Coronavírus, que iniciou em 
novembro do ano passado na 
China, chegou oficialmente em 
Bento Gonçalves no mês de 
março, quando houve a confir-
mação dos primeiros casos da 
doença. Para medir os impac-
tos da pandemia no setor turís-
tico do município, a secretaria 
municipal de Turismo apresen-
tou dados relativos aos meses 
de março e abril.

Em março do ano passado, 
para fins de comparação, a Ca-
pital do Vinho recebeu 116.415 
visitantes, e em abril 102.613, 
totalizando 219.028 visitantes. 
Já em março de 2020 foram 
49.187 visitantes e, em abril, 
3.207, totalizando 52.394. Com 
base nos dados, o mês de mar-
ço teve uma queda de 42,25%. 
Já o mês de abril foi comple-
tamente afetado, registrando 
queda de 97%.

PORTAL DO TURISMO
O efeito da evasão turística 

repercutiu também no Portal 
Turístico (www.bento.tur.br), 
relacionado à busca por infor-
mações sobre Bento. Em 2019, 
a plataforma obteve no mês de 
março 12.575 acessos. Já em 
março de 2020 foram 7.405, 
acumulando queda de 41,11%.

No mês de abril, o impacto 
foi ainda mais acentuado, totali-

Campanha do Agasalho é 
lançada em Bento Gonçalves

Bento registra queda de 97% no 
número de visitantes em abril

tará com quatro pontos fixos 
de coleta: Prefeitura, Câmara 
de Vereadores, Complexo Ad-
ministrativo e Corpo de Bom-
beiros. Os agasalhos coletados 
passarão por uma espécie de 
“quarentena” no Ginásio Muni-
cipal de Esportes, e ficarão por 
72 horas arejando, para depois 
serem triados, embalados e en-
tregues à população.

Em um primeiro momento, 
a distribuição à comunidade será 

feita pelas seguintes entidades 
socioassistenciais: Ação Social 
São Roque, Sociedade Santo Antô-
nio, Lar da Caridade e Nossa Casa.

A Campanha do Agasalho 
2020 conta com o apoio da Rá-
dio Difusora 890 AM, Defesa 
Civil e do Grupo Escoteiros Vi-
deira. No ano passado, a mobi-
lização solidária bateu o recor-
de de todas as edições, com a 
arrecadação de cerca de 62 mil 
peças de roupas.

Solidariedade Efeitos da pandemia

Ação incentiva 
doação de roupas, 
calçados e cobertores

zando em 2019, 14.878 acessos e 
em abril de 2020, 4.640, o que re-
presenta uma queda de 68,81%.

SELO “AMBIENTE 
LIMPO E SEGURO”
Dentre as ações para a re-

tomada do turismo em Bento 
Gonçalves está o selo “Ambien-
te Limpo e Seguro”. Lançado 
no final de abril, a certificação 
garante a segurança de visi-
tantes e colaboradores dos 
empreendimentos turísticos 
do município. Até o momento, 
65 estabelecimentos já foram 
certificados.

“Estou muito otimista, as 
ações que a prefeitura realizou 
até o momento têm garantido 
uma retomada segura e garanti-
da para todos. Alguns empreen-

dimentos turísticos já iniciaram 
algumas recontratações, sabe-
mos que ainda são poucos, mas 
isso é sinal de esperança de dias 
melhores”, frisa o titular da pas-
ta, Rodrigo Ferri Parisotto.

Comparativo

Março/2019: 116.415
Março/2020: 49.187

Queda de 42,25%

Abril/2019: 102.613
Abril/2020: 3.207

Queda de 97%
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A nossa casa nunca foi tão importante quanto 
agora, não é mesmo? Estamos vivendo intensamente 
nossos lares, que se transformaram em escritórios, play-
grounds, academias, lugares de descanso e de intensas 
atividades. Por isso, precisamos dar ainda mais atenção 
aos espaços onde vivemos. Deixá-los mais aconchegan-
tes tornou-se uma necessidade primordial durante esse 
período tão atípico. A seguir, apresentamos 5 dicas fá-
ceis, práticas e de baixo custo para fazer uma diferença 
significativa na sua casa.

A primeira dica é trocar as lâmpadas, 
principalmente dos quartos e sala, por 
lâmpadas com temperatura de cor quen-
te. Luzes com tons amarelados trazem 
uma sensação mais agradável ao nosso 
corpo. À noite, quando nosso organis-
mo está se preparando para descansar, 
as luzes brancas não permitem que os 
hormônios do sono sejam ativados. As-
sim, as luzes amarelas são ideais para co-
locarmos nas luminárias dos espaços de 
permanência, como a sala e os quartos.

Trazer verdes para dentro de casa é 
a segunda dica para deixarmos os am-
bientes mais aconchegantes. Plantas 
são essenciais ao nosso bem-estar. Por 
isso, tenha cantos verdes, mesmo se você mora em apar-
tamento. Se não tem muita experiência de cuidado com 
elas, para começar, escolha espécies que não precisam 
de muita rega, como as suculentas e os cactos. Se a sua 
casa não recebe muita luminosidade natural, opte por 
espécies que se adaptem bem à sombra, como o Lírio-
-da-Paz e o Bambu da Sorte. Coloque vasos de plantas 
na sala, cozinha e até no banheiro; o importante é espa-
lhá-las pela casa!

A terceira dica é: coloque um tapete bem legal na sua 
sala! Parece uma dica óbvia demais, mas um tapete pode 
transformar a sensação de ficarmos na nossa sala de TV. 

5 dicas para deixar sua casa mais 
aconchegante nesta quarentena

O ideal é escolher um modelo que seja maior do que o 
sofá para trazer amplitude ao espaço. Tapetes podem ser 
de tramas naturais ou sintéticas. Escolha o modelo que 
combine mais com a sua decoração e aproveite para se 
jogar no chão confortavelmente quando sentir vontade.

Pintar alguma parede da sua casa é a quarta dica. A 
pintura decorativa traz personalidade ao ambiente e sen-
sação de acolhimento para quem está nele. Escolha para 
isso uma tinta acrílica acetinada, pois ela tem um brilho 

sutil e não marca tanto quanto a tinta 
fosca se for preciso limpar algum risco ou 
batida. Antes de fazer a pintura no local 
escolhido, teste a cor imaginada em um 
pequeno pedaço da parede e analise à 
luz do dia para não ter surpresas com os 
tons. Depois, forre o chão, tire a poeira da 
parede, lixe alguma imperfeição, proteja 
os cantos com fita crepe e mãos à obra!

A quinta e última dica para dei-
xar seu lar mais aconchegante é o uso 
de mantas e almofadas tanto na cama 
quanto no sofá. Almofadas são uma for-
ma simples, econômica e pouco compro-
metedora de colocar cor nos ambientes. 
Já as mantas podem disfarçar as imper-
feições de um sofá mais usado ou antigo. 

De qualquer forma, ambos os acessórios deixam o móvel 
mais gostoso para se jogar confortavelmente.

Esperamos que, com essas dicas, tenhamos lhe aju-
dado a deixar sua casa mais agradável tanto durante a 
quarentena quanto depois dela e que o seu lar conte be-
las histórias a partir dessas mudanças!

Gabriela Cortes Austria – Professora coordenadora do 
curso de Arquitetura e Urbanismo da UCS Bento.

Caroline Cancaro - Arquiteta especialista em Design 
de Interiores, convidada como ministrante de atividades de 
extensão da UCS.

Dicas fáceis, 
práticas e de 
baixo custo 

podem fazer 
uma diferença 
significativa.

Professora 
Gabriela 
Cortes 
Austria 

Caroline 
Cancaro 

Síndico profissional. Diretor do Grupo Tomasi

Vicente Tomasi

Desde o início da pandemia, temos enfrentado 
momentos de incerteza nunca vividos antes, que 
exigem cuidados redobrados com a nossa saúde 
e com a daqueles que nos rodeiam. Passamos 
por um período de quarentena muito rígido 
nos últimos meses, que ajudou no combate 
à disseminação do novo Coronavírus, mas 
acabou mudando totalmente nossas rotinas. 
Depois, veio o breve 
afrouxamento das regras, 
com a flexibilização de 
medidas, levando muita 
gente a acreditar que 
tudo tinha voltado ao 
normal. 

Essa falta de 
preocupação de alguns 
pode ter contribuído para 
que a região da Serra 
piorasse seus números 
e chegasse à Bandeira 
Vermelha no modelo 
de Distanciamento 
Controlado do Estado, 
que exigirá ainda mais 
cuidados. Agora, será 
necessário retroceder e 
proibir novamente coisas 
que achávamos que já 
estavam superadas. 

Para isso, caberá aos 
condomínios repensar medidas de prevenção e 
critérios de convivência, como fechar as áreas 
comuns, disponibilizar álcool gel, orientar o uso 
de máscaras e outros EPIs, além do controle de 
aglomerações, que restringe a realização de 
confraternizações e até mesmo a ida das crianças 
ao parquinho, mesmo que isso acabe gerando 
novos conflitos. 

Bandeira vermelha: e agora, 
o que fazer no condomínio?

Embora grande parte dos moradores 
estejam cientes da necessidade de medidas 
preventivas, nem todos têm levado a sério 
essas regras e muitos sentem-se à vontade 
para desrespeitá-las, mesmo sabendo que 
poderão ser advertidos e multados pelo 
síndico, que é o responsável legal por tomar 
as atitudes de prevenção da saúde e segurança 

dos condôminos. Cabe 
lembrar que essa 
responsabilização se 
aplica inclusive nos casos 
em que não está prevista 
na convenção. 

Nesse novo momento 
de alerta, é importante 
que todos tenham a 
consciência de que, se 
algum morador estiver 
contaminado, é dele a 
responsabilidade de 
cumprir o isolamento, 
sob pena de responder 
processo crime por 
colocar em risco a vida 
dos demais. 

Para minimizar esse 
risco nos condomínios, 
alguns cuidados são 
essenciais e nunca é 
demais reforçá-los: não 

promova e evite aglomerações, esteja atento aos 
riscos de contaminação no elevador, higienize as 
mãos com água e sabão ou álcool gel e aumente 
a frequência da limpeza em áreas de maior 
circulação. Além disso, se você é do grupo de 
risco, saia de casa somente quando necessário 
e lembre-se de higienizar-se imediatamente ao 
retornar da rua.  

Uma cartilha alertando para 
golpes na internet é a nova apos-
ta da Polícia Civil para ajudar 
a barrar os crimes de estelio-
nato que têm se propagado no 
mundo virtual – principalmen-
te agora, quando mais pessoas 
utilizam a internet em meio à 
pandemia. O documento com 18 
páginas foi lançado oficialmen-
te nesta quinta-feira, 18/06, e 
está disponível para download 
no site da Polícia Civil (www.
pc.rs.gov.br) – você também 
pode acessar direto apontando a 
câmera do seu celular para o QR 
Code no final da matéria. 

Quinze dos principais gol-
pes que mais vitimam gaúchos 
hoje na internet têm seu mo-
dus operandi esmiuçado pela 
cartilha que também traz dicas 
para não cair no conto do vigá-
rio. Entre os golpes, estão os do 
“bilhete premiado” e do “auxílio 

A Coordenadoria da Mulher 
e o Centro Revivi iniciam, na pró-
xima semana, a divulgação da 
campanha Sinal Vermelho contra 
a Violência Doméstica com nas 
farmácias do município. O objeti-
vo é que estes estabelecimentos 
possam ser agentes de comuni-
cação e auxílio às mulheres víti-
mas de violência doméstica.

Muitas vítimas ainda tem 
dificuldade de denunciar o 
agressor ou de buscar ajuda. 
Dessa forma, a campanha incen-
tiva à mulher a escrever um “x” 
com batom vermelho (ou outro 
material) na palma de sua mão, 
e mostrar na farmácia. Quando 
a vítima apresentar o “x”, o aten-
dente deve ligar para o número 
190 e acionar a Polícia Militar. 
Em seguida, se possível, condu-
zir a vítima a um espaço reser-
vado pela farmácia.

Para a coordenadora do 
Centro Revivi e da Coordenado-
ria da Mulher, Regina Zanetti, “a 
campanha amplia e permite o 
acesso aos meios de denúncia 
da violência doméstica. Se as 
farmácias do município ade-
rirem, estamos gerando mais 
dispositivos e condições para 
enfrentar juntos esse mal, am-
pliando a rede de proteção a 
mulher em Bento Gonçalves”.

Para a farmácia participar é 
preciso entrar no site da Asso-
ciação dos Magistrados Brasi-

Polícia Civil lança cartilha 
para evitar golpes na internet

Bento inicia na próxima 
semana campanha nas farmácias 
contra violência doméstica

emergencial”, além da “clonagem 
do WhatsApp”. Especificamente 
nesse caso, pessoas que infor-
mam o número de contato do 
WhatsApp em sites de vendas, 
por exemplo, abrem margem 
para que golpistas, se passando 
por funcionários do site, entrem 
em contato. O falso colabora-
dor informa que para o anúncio 
ser validado, ele necessita de 
um código que chegará via SMS 
(mensagem de texto). Nesse ins-
tante, o criminoso tenta logar 
no WhatsApp com o número da 
outra pessoa, o que faz com que 
o aplicativo envie para a vítima 
uma mensagem com um código 
de verificação. Erroneamente, 
quando esse número – que é o 
código de segurança do aplicati-
vo – chega no celular da vítima, 
ela o passa para o criminoso, 
tornando possível ao fraudador 
concluir a clonagem do número.

“Cuidado nunca é demais 
e, nesse contexto de internet, 

a informação é uma arma po-
derosa que pode prevenir o 
cometimento de inúmeros cri-
mes. Agora, quando o delito se 
concretiza, a população precisa 
entender que a Polícia Civil es-
tará ao seu lado”, garante a Che-
fe de Polícia, delegada Nadine 
Tagliari Farias Anflor. Sobre o 
golpe acima, ela alerta: “ativem 
a verificação em duas etapas do 
WhatsApp”. Outras dicas você 
encontra na nova cartilha da 
Polícia Civil.

Os crimes de 
estelionato que 
têm se propagado 
no mundo virtual 
– principalmente 
agora, quando mais 
pessoas utilizam a 
internet em meio à 
pandemia

Todo cuidado é pouco
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leiros www.amb.com.br, assinar 
digitalmente o termo de adesão 
e enviar em formato de foto para 
o e-mail sinalvermelho@amb.
com.br. Mais informações podem 
ser obtidas pelo WhatsApp (61) 
98165 4974 ou pelo site www.
amb.com.br/sinalvermelho

A campanha Sinal Verme-
lho contra a Violência Domés-
tica é uma realização do Con-
selho Nacional de Justiça e da 
Associação dos Magistrados 
Brasileira e conta com o apoio 
da Coordenadoria da Mulher e 
do Centro Revivi.

Contatos em Bento para 
apoio às mulheres vítimas de 
violência doméstica:

Delegacia Especializada em 
Atendimento à Mulher (DEAM): 
(54) 3454 2899 ou 3454 2933

Delegacia de Pronto 
Atendimento: (54) 3452 3055

Coordenadoria da Mulher /
Centro Revivi: (54) 3055 7420 / 
3055 7418 / 99132 8148

Outros canais: Brigada Militar 
(190), Guarda Municipal (153)
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A escritora gaúcha Letícia 
Wierzchowski será a patrona da 
35ª Feira do Livro de Bento Gon-
çalves. O convite foi aceito por 
ela na terça-feira, 16/06, em en-
contro virtual com o secretário 
de Cultura e presidente da Fun-
dação Casa das Artes, Evandro 
Soares, e a Comissão Organiza-
dora da 35ª Feira do Livro.

Letícia Wierzchowski ficou 
nacionalmente conhecida pela 
adaptação de seu livro para a 
série “A casa das sete mulhe-
res”, em 2003. “É um prazer e 
alegria ser patrona da Feira do 
Livro. Uma cidade que mora no 
meu coração. Em outubro tenho 
certeza que poderei estar na ci-
dade presencialmente e come-
morar a Literatura, as histórias, 
o prazer que a gente pode en-
contrar quando entramos num 
bom livro”, relatou emocionada 
com o convite.

Participaram do encontro 
virtual a secretária de Educa-
ção, Iraci Luchese Vasques, a 
assessora pedagógica, Marli Ma-
rangoni, o gerente do Sistema 
Fecomércio RS/Sesc, Jacques 
Fachinelli, a agente de Cultura 
e Lazer/Sesc, Cristina Rasera, o 
auxiliar de Cultura e Lazer/Sesc, 
Isamel Sebben, e a bibliotecária 
da Biblioteca Pública Castro Al-
ves, Paula Porto.

A 35ª Feira do Livro está 
marcada para o período de 7 a 
18 de outubro, na Via Del Vino. 
A temática proposta é sobre a 
comemoração dos 80 anos de 

Atendendo ao pedido de 
artesãos do município, na se-
gunda-feira, 15/06, foram insta-
ladas na praça Dr. Bartholomeu 
Tacchini, no Centro de Bento 
Gonçalves, as Casas de artesa-
nato. O projeto foi pensado após 
diversas reuniões com os arte-
sãos, entidades e Poder Público 
e pôde ser posto em prática por 
meio de uma medida mitigató-
ria das obras do novo comple-
xo turístico da Piazza Salton. A 
ação envolve as secretarias de 
Governo, Cultura, Desenvolvi-
mento Econômico, Turismo e 
Instituto de Pesquisa e Planeja-
mento Urbano (IPURB).

A ocupação das casas será 
feita pela Associação dos Arte-
sãos de Rua de Bento Gonçal-
ves, que também tem o compro-
misso de ser agente de cultura 
e turismo, prestando informa-
ções à comunidade. Além disso, 
o projeto possibilitará a pre-
servação ambiental do entorno 
da praça e irá colaborar para o 

Casas de artesanato são 
instaladas na área central 
de Bento Gonçalves
Estruturas foram 
montadas na praça 
Dr. Bartholomeu 
Tacchini na segunda-
feira, 15/06 Jo
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desenvolvimento das ações de 
qualificação do roteiro cultural 
e turístico da Via Del Vino.

Há oito anos no cargo, a pre-
sidente da Associação dos Arte-
sãos de Rua de Bento Gonçalves, 
Juçania Mezzalira, destaca que a 
conquista veio de muitos anos 
de esforço e luta. “Passamos 15 
anos de bastante trabalho e per-
sistência para que tivéssemos o 
nosso projeto das casinhas fixas 
realizadas, assim tendo nosso 
trabalho valorizado livre de pas-
sar pelos imprevistos do tempo e 
também da nossa própria segu-
rança e na melhoria da imagem 
da praça da cidade, estamos mui-
to gratos por realizarem nosso 

sonho de tantos anos”, destaca.
De acordo com o secretário 

de Cultura e presidente da Fun-
dação Casa das Artes, Evandro 
Soares, “a Associação dos Arte-
são de Rua tem o direito de uti-
lizar a praça garantido por lei. 
Com esta qualificação do espaço 
público e da atividade, com cer-
teza os profissionais da área vão 
melhor atender a comunidade e 
os turista. Este projeto fortifica 
os laços de pertencimento ao lo-
cal e ao município”.

O projeto arquitetônico das 
casas de artesanato foi realiza-
do pelo IPURB. O local entrará 
em funcionamento nas próxi-
mas semanas.

Letícia Wierzchowski será a 
patrona da 35ª Feira do Livro

undação da Biblioteca Pública 
Castro Alves.

O secretário destaca a honra 
em anunciar a patrona. “Nosso 
compromisso em sempre fomen-
tar e valorizar a leitura e litera-
tura é redobrado em tempos de 
pandemia e incertezas. Estamos 
honrados em ter a escritora Le-
tícia Wierzchowski como aliada 
do nosso grupo nesta missão”. 

LETÍCIA WIERZCHOWSKI
A escritora estreou na lite-

ratura em 1998 com “O anjo e 
o resto de nós” e de lá para cá, 
escreveu mais de 30 obras de 
ficção e literatura infantil, onde 
se destaca a continuação da saga 
das sete mulheres na Revolução 
Farroupilha “Um farol no pam-

pa” (2004), “Cristal polonês” 
(2003), “Os Getka” (2010), “Sal” 
(2013), a biografia de Nelson P. 
Sirotsky, “O oitavo dia” (2018). 
Seu último título “Desaparição” 
foi lançado em 2019. Tem livros 
publicados na Espanha, Itália, 
Grécia e Portugal. Letícia rece-
beu os prêmios de Altamente 
Recomendável pelo livro infan-
til, em 2006, por “O dragão de 
Wawel e outras lendas polone-
sas” pela Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil, FNLIJ, 
bem como outros títulos obti-
veram a mesma distinção em 
2019, “Cristal polonês” e “O me-
nino que comeu uma biblioteca”. 
Em 2009, recebeu o Prêmio Ja-
buti, na Categoria Infantil, por 
“Era outra vez um gato xadrez”.

A 35ª Feira 
do Livro está 
marcada para 
acontecer entre 
os dias 7 e 18 de 
outubro, na Via 
Del Vino
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PREFEITURA DE MONTE BELO DO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO 008/2020
        

 REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará 
“PREGÃO ELETRÔNICO”, tipo: menor preço por item. Ob-
jeto: Aquisição de Material Elétrico para uso das Secreta-
rias Municipais de Monte Belo do Sul – RS. As datas rela-
tivas à sessão de disputa são as seguintes: - Recebimento das 
Propostas: a partir das 9h do dia 22/06/2020, até as 9h do dia 
02/07/2020 - Abertura das Propostas: a partir das 9h01 do dia 
02/07/2020 - Início da sessão de disputa de Preços: às 13h15 
do dia 02/07/2020 | Horário de Brasília (DF) | Local: http://www.
pregaoonlinebanrisul.com.br/. Edital e seus anexos encontram-
-se disponíveis no site http://portal.montebelodosul.rs.gov.br/. 

Monte Belo do Sul, 18 de junho de 2020.

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

15

Imóveis

Veículos

VENDO sobrado 
construído em ma-
deira no bairro Borgo, 
em Bento Gonçalves. 

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, 
travas e retrovisores 
elétricos, limpador e 
desembaçador trasei-
ros, ar-condicionado, 4 
portas, som MP3 com

Pontos de Distribuição SERRANOSSA

Com 3 pavimentos: o 
primeiro com box de 
garagem grande, de-
pósito e pátio externo, 
o segundo com cozi-
nha, sala de estar, área 
de serviço e banhei-
ro social e o terceiro 
com 2 dormitórios 
amplos, com sacada 
aberta. Área privativa 
de 119,56m², em rua 
tranquila, perto do 
Centro, com espaço 
para pets. Valor: R$ 
300.000. Entre em 
contato pelo telefo-
ne (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. Interessa-
dos entrar em contato 
através do telefone 
(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, 
banheiro, sala, cozi-
nha, área de serviço, 
sacada e 1 vaga de 
garagem, no bairro 
Aparecida, em Bento 
Gonçalves. Posição 
solar norte/oeste. Va-
lor R$ 115.000. Con-
tato/WhatsApp (54) 
99621 1905.

VENDO casa no bairro 
Fenavinho, em Bento 
Gonçalves. Terreno de 
esquina, com área de 
464m². Casa em alve-
naria, com 2 dormi-
tórios, cozinha e sala 
de estar conjugadas, 
churrasqueira, fogão a 
lenha, escritório, sala 
de estar, banheiro so-
cial, área de serviço e 
depósito, com 1 box de 
garagem coberto. Imó-

vel com Habite-se. Va-
lor: R$ 515 mil. Estudo 
imóvel de menor valor. 
Interessados entrar em 
contato pelo telefone 
(54) 99626 5568.

VENDO apartamento 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, entra-
da para água quente, 
churrasqueira, eleva-
dor e box de garagem. 
Posição solar Oeste, lo-
calizado no bairro Ve-
rona. (54) 99219 9212, 
com Alexandre.

VENDO lindo terreno 
no Vale dos Vinhedos 
(linha 40 da Gracie-
ma). Excelente op-
ção para moradia ou 
como investimento. 
Localizado próximo 
à igreja da Comuni-
dade, com 7.700m² 
de área e escritura 
pública. Coberto com 
parreirais de uva da 
variedade Bordô. Va-
lor: R$ 160 mil. Con-
tato através do tele-
fone (54) 99626 5568 

(WhatsApp).

VENDO sobrado, no 
bairro São Roque, 
com 2 dormitórios, 
sacada aberta e chur-
rasqueira, cozinha, 
sala, área de serviços, 
banheiro social e vaga 
de garagem.  Pode ser 
financiado, usado o 
FGTS e com entrada 
parcelada. Tem ótima 
posição solar. Valor 
R$ 170.000. Contato 
(54) 99683 6257, com 
Luiz. CRECI 42.589. 

VENDO apartamento, 
no bairro Humaitá, 
pronto para morar, 
com 2 dormitórios, 
sacada aberta, ba-
nheiro social e vaga 
de garagem.  Pode ser 
financiado. Prédio fica 
a 3 minutos do Centro 
e 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 apartamento 
mobiliado, com exce-
lente acabamento, em 
prédio com somente 
11 unidades, 2 dor-
mitórios, 2 sacadas, 
sala de estar, cozinha/
área de serviço, ba-
nheiro e vaga de ga-
ragem. Financiável 
e aceita FGTS. Valor 
R$ 295.000. Contato 
(54) 99966 4616, com 
Adriano. CRECI 42.504.

VENDO apartamento, 
no bairro São João, 
com 2 dormitórios, 
em andar alto, cozi-
nha, churrasqueira, 
sala com sacada fe-
chada, área de servi-
ços, banheiro social 
e vaga de garagem.  
Pode ser financiado 
e usado FGTS como 
entrada. Ótima po-
sição solar. Valor R$ 

159.000. Contato (54) 
99683 6257, com 
Luiz. CRECI 42.589. 

VENDO apartamen-
to, no Residencial San 
Marino, com 2 dormi-
tórios, sacada aberta, 
churrasqueira, sala, 
banheiro social e vaga 
de garagem.  Financia-
mento pela Caixa, en-
trada parcelada em 40x 
e pode ser usado FGTS 
como entrada. Valor R$ 
155.000. Contato (54) 
99683 6257, com Luiz. 
CRECI 42.589. 

VENDO apartamento, 
no bairro Maria Go-
retti, com 2 dormitó-
rios, churrasqueira, 
sala, banheiro social 
e vaga de garagem.  
Financiamento pelo 
banco de sua prefe-
rência e aceita o FGTS 
como entrada. Valor 
R$ 190.000. Contato 
(54) 99683 6257, com 
Luiz. CRECI 42.589. 

VENDO apartamento, 
no Residencial Gran-
village, com 2 dormi-
tórios, churrasqueira, 
sala, banheiro social 
e vaga de garagem.  
Financiamento pelo 
banco de sua prefe-
rência e aceito FGTS 
como entrada. Valor 
R$ 155.000. Contato 
(54) 99683 6257, com 
Luiz. CRECI 42.589. 

VENDO apartamento 
na planta, no bairro 
Borgo, no Residencial 
Turquesa, com 2 dor-
mitórios, sacada fe-
chada, churrasqueira, 
sala, banheiro social 
e vaga de garagem.  
Financiamento via 
Caixa, entrega para 
este ano e aceita FGTS 
como entrada. Valor 
R$ 165.000. Contato 
(54) 99683 6257, com 
Luiz. CRECI 42.589. 

VENDO terreno es-
criturado, medin-
do 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 apartamen-
to mobiliado, no lo-
teamento Bertolini, 
com 2 dormitórios, 
sala de estar, cozinha, 
área de serviço e ba-
nheiro. Possui piso 
porcelanato e lami-
nado. Baixo custo de 
condomínio. Finan-
ciável e aceita FGTS 
como entrada. Valor 
R$ 115.000. Contato 
(54) 99683 6257, com 
Luiz. CRECI 42.589. 

VENDO apartamento 
na planta, no bairro 
Borgo, no Residen-
cial Jardin San Paulo, 
2 dormitórios, sala 
de estar, cozinha com 
churrasqueira, sacada 
aberta, banheiro, área 
de serviço e boxe de 
garagem. Entrada par-
celada e possibilidade 
de financiar até 100% 
usando FGTS. Valor a 
partir de R$ 145.000. 
Contato (54) 99966 
4616, com Adriano. 
CRECI 42.504.
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Diversos

VENDO mesa para 

computador ou para 
outras atividades, 
cor marrom. Contato 
através do telefone 
(54) 99637 9273.

VENDO título patri-
monial do Clube Caça 
e Pesca Santo Huber-
to. Mensalidades em 
dia. Valor: R$ 1.500 + 
taxa de transferência. 
Contato pelos telefo-
nes (54) 3452 6897 
ou (54) 99972 1814.

VENDO 2 blusões de 

lã para o inverno, em 
bom estado. Interes-
sados entrar em con-
tato pelo telefone (54) 
99637 9273.

VENDO balcão de co-
zinha + aéreo, com 2 
portas de vidro, ga-
vetas em aramado, 
cor branca, em bom 
estado. Contato (54) 
99637 9273.

VENDO jazigo no ce-
mitério Parque Jardim 
do Vale, no bairro San-

to Antão, em Bento 
Gonçalves. Modelo 
clássico, com espaço 
para 3 urnas, mais os-
sário, identificado pe-
las coordenadas E09 e 
E10. Valor R$ 20.000. 
Interessados entrar 
em contato pelo tele-
fone (54) 99624 9652.

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. Interessados 
entrar em contato 
através do telefone 

(54) 99637 9273.

VENDO um casaco de 
couro para motoquei-
ro, com capuz. Semino-
vo. Valor a combinar. 
Contato pelo telefone 
(54) 99149 3490. 

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

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

entrada USB, alarme, 
porta-malas espa-
çoso, amplo espaço 
interno. Revisões em 
dia. IPVA 2020 pago. 
Única dona. Valor: R$ 
26.900,00. Interessa-
dos entrar em contato 
através do telefone 
(54) 99608 5454.
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Jeferson Dytz Marin

Vivemos a era do hiperindividualismo. E a pandemia deixou ainda 
mais evidente a concentração de renda. O Brasil, aliás, é o segundo 
país do mundo com maior concentração de renda, onde 1% concen-
tram 28,3% da riqueza, ficando apenas atrás do Catar, onde a concen-
tração é de 29%. Vale ressaltar ainda, que, no Brasil, os 10% mais ricos 
abarcam 41,9% da renda total. 

A ilação evidente desse quadro é de que é preciso estabelecer 
uma base de apoio aos mais vulneráveis, que foram potencializados 
pela pandemia, por uma questão óbvia. Quem tinha uma situação 
econômica “suficiente”, uma vez vitimado pelas privações de renda, 
que são uma decorrência natural do período de pandemia, tornou-se 
também vulnerável.

 E essa “base de apoio” deve, sim, constituir o espectro de políticas 
públicas do Estado, mas, principalmente, da iniciativa privada, com 
acento nos super-ricos. 

E veja que essa proposta se põe numa plataforma do Estado Libe-
ral, sem ruptura. Veja-se:  

a) Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, com uma for-
tuna avaliada em mais de 80 bilhões de dólares, graças à sua visionária 
aposta no software para computadores pessoais na Microsoft, é tam-
bém um dos maiores filantropos do planeta. A Fundação Bill & Melin-
da Gates destina 5 bilhões de dólares por ano à luta contra doenças 
como a malária, a pólio e a Aids, além de estimular a agricultura em 
países pobres e outras iniciativas para o desenvolvimento;

 b) Warren Buffett e Bill Gates arquitetam uma campanha que pro-
põe a milionários doar mais da metade dos seus bens para a caridade. 
Segundo a revista “Time”, até junho, 137 afortunados já haviam ade-
rido à proposta – alguns deles pretendem doar 99% do patrimônio 
antes de morrer;

c) As políticas que alguns países escandinavos (notadamente No-
ruega, Finlândia e Suécia) têm adotado, chamadas de “flexisegurança”. 
Uma economia flexível, que, na hipótese de demissão, “acolha” o indi-
víduo, a fim de que ele não experimente uma sensação de “abando-
no” do Estado e da própria Sociedade, o que provoca, por exemplo, 
a migração de adolescentes para o “paternalismo do tráfico”. Veja-se 
que não se trata de programas postos meramente no âmbito da assis-
tência social, como foi, em seu embrião, o fome zero, mas que pensam 
constantemente na reinserção do indivíduo no mercado de trabalho;

 d) Investimentos em educação e o aproveitamento da tecnolo-

Hábito

É preciso estabelecer 
uma base de apoio 

aos mais vulneráveis 
não apenas com 
políticas públicas, 
mas também com 
participação dos 

super-ricos.

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

gia como “instrumental” para o avanço das práticas pedagógicas, mas 
sem esquecer que é o professor o centro do processo educacional. 
O sujeito que adquire um tablet, smartphone ou um computador 
portátil tem acesso a muita “informação”, contudo, “informação” não 
é “conhecimento”.  E qualquer néscio tem acesso à informação. Basta 
clicar. Para isso, o professor é fundamental, a fim de implementar o 
pensar reflexivo, a construção crítica e, principalmente, a capacidade 
de criar. Sem poder criativo não há ciência e nem evolução humana, 
inclusive a tecnológica.

Bem, se não forem adotadas essas políticas (rede de apoio esta-
tal e privada e fortes investimentos em educação), caminhamos para 
uma catástrofe:

 a) A concentração de renda tende a aumentar, consequentemen-
te, o contingente de pobres e, por fim, a violência;

 b) Outras pandemias virão! Existem 1.700.000 vírus detectados 
em animais, desses 1.700 são coronavírus. 

Hoje, somos igualmente sujeitos na pandemia, mas desiguais no 
confinamento. O Relatório “Fronteiras 2016 sobre questões emergen-
tes de preocupação ambiental”, do Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente, apontou que cerca de 60% das doenças infecciosas 
em humanos são zoonoses e que, em média, a cada quatro meses sur-
ge uma nova infecção em humanos. A destruição do ambiente natural 
reduz os habitats de espécies isoladas e as colocam em contato com 
humanos, propiciando novos tipos de infecções. O aumento popu-
lacional de pessoas e de rebanhos animais confinados é outro fator 
que proporciona condições favoráveis à disseminação de novos vírus. 
Sem contar a situação degradante da população vulnerável, que gera 
avanço da pandemia. Assim, é urgente implementar políticas que pre-
vinam novas catástrofes sanitárias.

Mas por qual razão, apesar das evidências científicas, as corren-
tes negacionistas ainda são representativas? A questão é explicada 
pela neurociência. As pessoas tendem a ser impactadas por fatos que 
geram efeito imediato. O que é denominado “eurística da disponibili-
dade” ocorre quando a informação não está disponível, de forma ime-
diata e não é assimilada pelo cérebro. Assim, a informação diluída no 
tempo acaba por não impactar. Os fatos que têm efeito residual e são 
projetados no tempo não geram impacto avassalador. Por isso que o 
coronavírus só desperta a consciência de cuidado em alguns quando 
pessoas próximas se contaminam e sofrem e quando as mortes alcan-

çam a região onde o sujeito reside.
Outro exemplo poder ser representado nos grandes acidentes 

aéreos, que gera o medo de avião, belamente cantado por Belchior. 
Quando ocorreu o acidente da TAM em Congonhas, eu perdi um gran-
de amigo, padrinho do meu filho. Fiquei, naturalmente, por um perío-
do, impactado e com receio de apanhar aviões. Contudo, o racional, 
o argumento científico, a visão de futuro, o efeito do córtex cerebral 
pré-frontal, diz que, estatisticamente, ir de carro para SP é muito mais 
inseguro do que apanhar uma aeronave.

 É preciso implementar uma transformação cultural. Aristóteles 
afirma que virtude é hábito. Só mudamos se alterarmos nossas práti-
cas. Assim é com o meio 
ambiente, assim é com a 
corrupção etc. O sujeito 
que é “sensível” à hones-
tidade, se sucumbir à in-
fluência de um ambiente 
corrupto, depois, passa a 
não entender mais aque-
las práticas como atos de 
desonestidade. No filme 
“Má Educação”, aliás, que 
tem como protagonista 
Hugh Jackman e conta 
a história do maior es-
cândalo de corrupção 
de uma escola pública 
norte americana, Frank 
Tassone, o superinten-
dente da Roslyn, escola 
de Long Island, confessa ter sucumbido e diz, “paguei um café com o 
cartão corporativo e ninguém percebeu, depois, um jantar e, aí, não 
parei mais”. O hábito, o hábito! Para o bem e para o mal.

 A pandemia trará novos hábitos. E, espera-se, voltados para a 
ideia de um futuro planejado, distante da “eurística a disponibilidade”. 
E, nesse, que é um dos maiores períodos de exceção da história, para 
que se tenha esperança de que, logo, tudo acabe, nada melhor do que 
lembrar o atemporal Camus, “no meio do inverno aprenderam enfim 
que havia, em cada um, um verão invencível”.
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Senado começa a debater 
mudança de data das eleições

COVID-19: OMS espera 
produção de milhões de 
doses da vacina neste ano

RS aumenta em 67% a 
capacidade de UTIs 
que atendem ao SUS

Últimas semanas para 
fazer a declaração 
do Imposto de Renda

Estado começa a distribuir 
respiradores doados 
pelo Ministério da Saúde

Expointer será no fim de 
setembro, um mês depois do 
período tradicional

Pleito pode ser 
adiado para 
novembro ou 
dezembro

Profissionais na 
linha de frente e 
vulneráveis podem 
ter prioridade 
de imunização

Antes da pandemia, 
Estado tinha 933 
leitos públicos de 
unidade intensiva e 
agora chega a 1.557

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, decidiu transformar 
a sessão de quarta-feira (17/06) 
em uma sessão de debates sobre a 
mudança da data das eleições mu-
nicipais, marcadas para o dia 4 de 
outubro. A epidemia de covid-19, 
e o consequente isolamento social 
implantado em todo país para evi-
tar a propagação da doença, moti-
vou a discussão por uma mudança 
de data. O adiamento será discu-
tido com a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 18/2020, de 
autoria do senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP).

Essa PEC será relatada pelo 
senador Weverton Rocha (PDT-
-MA), que tem expectativa de fe-
char a proposta ainda esta sema-
na. Se houver consenso na reunião 
de líderes, na próxima segunda-
-feira (22/06), o texto poderá ser 
votado já na próxima semana. A 
PEC ainda deverá ser apreciada 
pela Câmara dos Deputados.

A discussão sobre o tema 
ocorreu após uma reunião entre 
líderes do Senado e da Câmara, 
o presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), ministro Luís 
Roberto Barroso, e também com 
a persença do ministro da Corte 
Edson Fachin, além de especia-
listas da área de saúde. Os par-
lamentares ouviram as opiniões 
dos especialistas, que viram na 
mudança da data uma possibili-

A Receita Federal rece-
beu até as 11h de quinta-feira 
(18/06) 20.351.406 declarações 
de Imposto de Renda da Pessoa 
Física. A expectativa é de que 32 
milhões de declarações sejam 
entregues neste ano.

A Receita alerta que os con-
tribuintes não deixem a entrega 
para última hora. Se perderem o 
prazo, os contribuintes estarão 
sujeitos ao pagamento de uma 

O governo do Estado come-
çou a distribuir, na quinta-feira 
(18/06), os cem respiradores 
doados pelo Ministério da Saúde 
a hospitais gaúchos. Fundamen-
tais para o enfrentamento à Co-
vid-19, os equipamentos ajudam 
pacientes que não conseguem 
respirar sozinhos e o uso é indi-
cado nos casos graves da doença. 
“O envio desses equipamentos 
tão importantes para garantir o 
atendimento à população é um 
reforço à nossa rede hospitalar. 
Não podemos deixar de salientar 
e de agradecer ao Ministério da 

Em razão da pandemia do 
Coronavírus, o governo do Estado 
anunciu a alteração da data da Ex-
pointer 2020. Prevista, como tra-
dicionalmente ocorre, para o fim 
de agosto, a feira está programada 
para ser de 26/09 a 04/10.

A nova data foi anunciada na 
quinta-feira (18/06) pelo secre-
tário da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural, Covatti Fi-
lho. A feira, que neste ano celebra 
os 50 anos do Parque Estadual de 
Exposições Assis Brasil, em Esteio, 
deve contar com protocolos de se-
gurança sanitária definidos pela 
Secretaria da Saúde, entre os quais 
a medição da temperatura de visi-
tantes e túneis de desinfecção nos 
portões de entrada.

De acordo com o secretário 
Covatti Filho, serão mapeados 
todos os processos necessários 
para a realização do evento e 

dade de garantir mais segurança 
para a saúde da população, bem 
como dos candidatos, sobretudo 
os mais idosos. “Acho muitíssimo 
arriscado nós nos indispormos 
com o aconselhamento da ciencia. 
Eu não quero ser senhor da vida e 
da morte das pessoas, não quero 
ser irresponsável para ir contra as 
recomendações que estão sendo 
emanadas de cientistas. Eles di-
zem que tem melhores condições 
com o adiamento de 45 a 60 dias”, 
disse Randolfe.

NOVA DATA
Ainda não há uma data fixada 

para a mudança. Weverton leva-
rá em consideração opiniões de 
colegas congressistas, bem como 
dos ministros do TSE e dos espe-
cialistas, com quem ele voltará a 
conversar. Mas dentre as possibili-
dades na mesa, está a alteração do 
primeiro turno para 15 de novem-
bro e 6 de dezembro.

Segundo relatado pelo líder 
do MDB no Senado, Eduardo Bra-
ga (MDB-AM), os especialistas em 
saúde previram um achatamento 
da curva de contaminação ape-
nas no mês de setembro. Braga 
destacou que não se discute uma 
prorrogação dos mandatos atuais. 
“Uma certeza a gente tem: não va-
mos prorrogar mandatos. Portan-
to, teremos eleição em 2020.”

Apesar de haver discordân-
cia sobre nova data das eleições, 
a maioria dos senadores concor-
dou que é cada vez mais impro-
vável a manutenção das eleições 
no dia 4 de outubro. Respostas 
devem começar a surgir na pró-
xima semana.

multa mínima de R$ 165,74 e má-
xima de 20% do imposto devido.

Segundo a Receita, o quanto 
antes a declaração for regular-
mente enviada, mais rápidos serão 
o processamento e a restituição.

A entrega, que devia ser feita 
até o dia 30 de abril, poderá ser 
realizada até 30 de junho. No site 
da Receita, também estão dispo-
níveis orientações sobre a Decla-
ração do IRPF 2020.
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A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) espera que cente-
nas de milhões de doses de uma 
vacina contra a Covid-19 pos-
sam ser produzidas neste ano e 
dois bilhões de doses até o final 
de 2021, disse a cientista-chefe 
Soumya Swaminathan, na quin-
ta-feira (18/06).

A OMS está elaborando pla-
nos para ajudar a decidir quem 
deveria receber as primeiras do-
ses uma vez que uma vacina seja 
aprovada, afirmou a cientista.

A prioridade seria dada a pro-
fissionais da linha de frente, como 
médicos, pessoas vulneráveis por 
causa da idade ou outra doença 
e a quem trabalha ou mora em 
locais de alta transmissão, como 
prisões e casas de repouso.

“Estou esperançosa, estou 
otimista. Mas o desenvolvimen-

Desde o início da pandemia 
de coronavírus, o Rio Grande 
do Sul adotou como prioridade 
aumentar a capacidade de aten-
dimento do sistema público de 
saúde. A meta era ampliar em 
pelo menos 60% o número de 
leitos de UTI para atendimento 
de pacientes do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Conforme anun-
ciou o governador Eduardo Leite 
na quinta-feira (18/06), o per-
centual já foi superado.

Antes da pandemia, o Estado 
tinha 933 leitos de UTI Adulto 
SUS. Até agora, já foram habilita-

to de vacinas é uma empreita-
da complexa, ele envolve muita 
incerteza”, disse. “O bom é que 
temos muitas vacinas e plata-
formas, então, se a primeira fra-
cassar ou se a segunda fracassar, 
não deveríamos perder a espe-
rança, não deveríamos desistir.”

Cerca de 10 vacinas em po-
tencial estão sendo testadas em 
humanos na esperança de que 
uma possa se tornar disponível 
nos próximos meses para preve-
nir a infecção. Países já começa-
ram a fazer acordo com empresas 
farmacêuticas para encomendar 
doses antes mesmo de se provar 
que alguma vacina funciona.

Swaminathan descreveu 
o desejo por milhões de doses 
de uma vacina ainda neste ano 
como otimista, acrescentando 
que a esperança de até dois bi-
lhões de doses de até três vaci-
nas diferentes no ano que vem é 
um “grande se”.

A cientista afirmou que os da-
dos de análise genética coletados 
até agora mostraram que o novo 
coronavírus ainda não passou por 
nenhuma mutação que alteraria a 
gravidade da doença que causa.

Saúde por esse suporte”, lembrou 
o governador Eduardo Leite.

São 35 respiradores de 
transporte, que ajudam na ma-
nutenção da vida do paciente 
até ser transferido para outro 
respirador, e 65 beira-leito, utili-
zados nas UTIs. Os equipamentos 
contemplarão 38 hospitais na re-
gião Metropolitana e no interior 
do Estado. Na região, receberão 
aparelhos os hospitais Tacchini 
(Bento Gonçalves), São Pedro 
(Garibaldi), São Carlos (Farrou-
pilha) e Pio Sodalício Damas de 
Caridade (Caxias do Sul).

encaminhados para análise da 
Secretaria da Saúde e do Comitê 
da Crise da Covid-19. “Vamos tra-
balhar com todas as hipóteses e 
discutir todas a ações de proteção 
possíveis. Nosso trabalho é garan-
tir segurança a participantes e ex-
positores”, afirmou Covatti Filho, 
acrescentando que a feira deve 
marcar a retomada do crescimen-
to econômico no Estado.

No ano passado, a 42ª Ex-
pointer alcançou faturamento 
de R$ 2,69 bilhões, dos quais 
R$ 2,54 bi em intenções de ne-
gócios do setor de máquinas e 
implementos agrícolas. “É muito 
importante o produtor saber que 
nossa disposição é de que a feira 
aconteça. Estamos fazendo todos 
os esforços para isso, mas sempre 
iremos primar pela saúde de to-
dos que irão comparecer”, asse-
gurou o secretário.

dos mais 624 – um aumento de 
66,8%, somando 1.557 unidades 
de terapia intensiva. Além desse 
total, outros 33 leitos estão pron-
tos e aguardam habilitação pelo 
Ministério Saúde para começa-
rem a operar. Com isso, o Rio 
Grande do Sul somará 1.590 UTIs 
públicas, alcançando uma am-
pliação de 70,4% da capacidade.

“Essa ampliação tem o obje-
tivo de evitar um colapso no sis-
tema público de saúde e impedir 
que pessoas morram sem chan-
ce de serem atendidas, como, 
infelizmente, vem ocorrendo em 
outros locais. Além disso, vai ser 
fundamental para atendermos 
à demanda que começa agora, 
com as doenças respiratórias 
comuns ao inverno, além dos 
casos de COVID-19”, afirmou o 
governador durante a transmis-
são virtual de atualização sobre 
o coronavírus no RS.

Um dos locais é São 
Sebastião do Caí, onde o 

Hospital Sagrada Família 
habilitou cinco novos leitos 
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André Thums 

1- Anote os seus ganhos e gastos
Como um primeiro passo para organizar a sua vida financeira pessoal e familiar, 

a orientação é anotar todos os gastos, por um mês, para visualizar um cenário 
completo. Como muita gente está trabalhando de casa e com uma rotina diferente, 
a sugestão é tirar algumas horas para reunir comprovantes de pagamento, extratos 
de bancos, faturas de cartões de crédito, boletos, cobranças e carnês dos últimos três 
meses. Em um papel, uma planilha no computador ou no celular, registre os ganhos, 
as despesas fixas e essenciais do mês e também os gastos variáveis, de estilo de vida 
e supérfluos. Ao analisar os extratos do cartão ou débitos na conta, você pode se 
deparar com gastos recorrentes, que devem ganhar uma linha especial: o cafezinho 
depois do almoço, o lanche da tarde, as baladas, o salão de beleza ou barbearia, etc. 
No final, faça a soma de quanto dinheiro está entrando mensalmente, de quanto você 
está gastando com o que é essencial, com o que é variável e até mesmo dispensável.

2- Tenha clareza de todas as suas dívidas
Outro passo é listar todas as dívidas que estão consumindo parte do seu 

orçamento mensal/anual: empréstimos, parcelamentos, negociações, boletos 
atrasados, mensalidades, faturas do cartão, cheque especial, etc. Fazer essa lista das 
dívidas pode ser assustador, especialmente para quem não consegue entender como 
se colocou em uma situação de endividamento. No entanto, esse choque de realidade 
é essencial para planejar os próximos passos.

3- Sobra ou falta dinheiro no final do mês?
Quando você analisa minuciosamente os seus ganhos, as despesas essenciais, 

os gastos variáveis e as dívidas, você responde: está sobrando ou faltando dinheiro 
no fim do mês? Se a diferença entre ganhos e gastos é maior do que você pensava, 
aproveite o susto para repensar atitudes e começar a cortar os excessos. Mostre a 
situação financeira para a família e inclua todos na discussão dos próximos passos, 
em especial, que todos sejam mais conscientes com o consumo.

4- Renegocie e organize as suas dívidas
Dívidas podem desestabilizar a vida da família. Se você tem atrasos com 

aluguel ou financiamento da casa, procure a imobiliária ou o banco para mostrar 
seu interesse em resolver. Para contas de água, luz e gás atrasadas, entre em contato 
com as empresas e negocie um parcelamento para evitar cortes. Se possível, ofereça 
para pagar a primeira parcela de imediato. Faça o mesmo com a mensalidade da 
escola dos filhos.

Antes de falar com os credores, é importante preparar propostas de pagamento 
que caibam dentro do seu orçamento. Não adianta propor uma renegociação de 
dívida que você sabe que não conseguirá honrar.

Já com as instituições financeiras, é importante atentar que cheque especial, 
rotativo do cartão e crédito para negativados normalmente possuem os juros mais 
altos do mercado. Considere trocar esse tipo de dívidas por opções com juros mais 
baixos, como crédito pessoal ou empréstimo consignado. É importante que você ligue 
para as instituições financeiras para renegociar financiamentos e parcelamentos. O 
momento de juros mais baixos na economia é perfeito para isso. 

5- Corte os excessos em serviços 
Aproveite para listar e avaliar a real necessidade de todos os serviços, 

Como organizar as suas finanças em tempos de Coronavírus 
assinaturas e boletos que paga, reavalie o que está realmente utilizando: streaming 
de música, de séries e filmes, games, leitura de revistas, jornais, entrega de produtos 
e compras. Converse com a família para cancelar os serviços que possuem versão 
gratuita ou que vocês menos acessam.

Também é o momento de ligar para as operadoras de telefonia, celular, 
internet, TV a cabo e outros serviços para negociar uma redução das tarifas ou dos 
planos. Avalie se há opções mais baratas que atendam às suas necessidades. Se não 
houver negociação, pense seriamente em mudar de operadora, quando for possível. 
Normalmente, há mais vantagens para novos clientes do que para a manutenção dos 
antigos. Aproveite para avaliar seu contrato com a academia e buscar alternativas, 
como procurar vídeos e apps com exercícios para fazer em casa. Outra possibilidade 
é aproveitar o momento também para cozinhar mais em casa, ao invés de pedir 
comida, e gastar mais, nos apps e serviços de delivery.

6- Gaste com mais atenção
Controlar os gastos e a impulsividade é essencial para organizar a vida 

financeira. Isso não significa deixar de fazer coisas bacanas que você gosta, mas, 
sim, adequar os programas no seu orçamento. Dizer não a alguns convites e ao seu 
próprio impulso consumista deve ser parte da rotina de quem quer ter dinheiro na 
conta no final do mês.

Trabalhando de casa, tente não abrir lojas virtuais sem motivo. Aproveite para 
cancelar assinaturas de e-mails de promoções e desative as notificações de apps de 
compras no celular. Essas simples ações, combatem o impulso ao consumo, assim 
como ir ao supermercado sem lista de compras.

Se você realmente precisa ou quer comprar alguma coisa, tenha certeza de que 
ela cabe no seu orçamento ou programe-se, como um objetivo de curto ou médio 
prazo: guarde dinheiro até ter o valor necessário. Não esqueça de comparar preços, 
procure cupons online de desconto e serviços de cashback.

Para acompanhar os gastos com mais atenção, uma sugestão é concentrá-los 
no cartão de crédito ou débito. Acompanhe a fatura pelo app no celular, pelo menos, 
a cada três dias. Se você controlar os gastos ao longo do mês, não terá surpresas 
no fechamento da fatura do cartão. E pague sempre a fatura completa. Isso ajuda 
a melhorar sua pontuação com a instituição para, no futuro, negociar desconto ou 
isenção da anuidade, pedir aumento do limite ou solicitar um cartão com programa 
de pontos mais vantajoso.

Tendo uma maior clareza de todos os seus gastos, naturalmente você ganha 
mais consciência sobre os pequenos gastos do dia a dia e o peso que eles fazem no 
seu orçamento geral.

7- Adote medidas drásticas 
Para ter uma vida financeira saudável é preciso cortar excessos e reduzir o 

consumo. Se o seu endividamento é mais grave ou se seu estilo de vida não cabe 
mais no seu orçamento, é preciso levar em consideração algumas mudanças mais 
drásticas. Isso significa, por exemplo, procurar um imóvel com aluguel mais barato, 
vender o carro, mudar os filhos de escola, desfazer-se de eletrônicos, livros, sapatos 
e peças que possam render algum dinheiro na venda. Há grupos no Facebook e 
sites especializados que podem ajudar nesse processo. Se for possível, aproveite 
também os dias em casa para procurar oportunidades de renda extra. Já é certo 
que economia vai sofrer um baque com a pandemia, porém, pode haver também 

Educador Financeiro da Sicredi Serrana

novas chances de trabalhos não existentes antes. Acione seus contatos, faça cursos 
online e mantenha-se ativo.

8- Organize o orçamento racionalmente
Após um período de consumo mais consciente e corte de excessos, sua 

relação de ganhos e gastos estará atualizada e você poderá organizar seu 
orçamento de forma mais racional. Existe uma fórmula simples que divide os 
gastos em três categorias:

- 50% para gastos essenciais, como moradia (aluguel, financiamento da casa, 
condomínio, água, luz, manutenção), educação, saúde, alimentação nos dias úteis e 
transporte;

- 30% para os gastos variáveis, supérfluos e do estilo de vida, como cuidados 
pessoais, celular, combustível do carro, academia, internet, TV a cabo, lazer, diversão, 
alimentação no final de semana e compras;

- 20% para pagar dívidas e investir para os sonhos de curto, médio e longo 
prazos e para fortalecer a sua reserva de emergências.

As proporções até podem variar um pouco, mas o ideal é tentar mantê-las nesse 
patamar. Por exemplo, reduzir os gastos com supérfluos e estilo de vida enquanto 
você estiver pagando dívidas, mas não deixar de investir, ao menos, 10% quando a 
situação começar a se normalizar.

9- Priorize seus sonhos
Planejar sonhos é uma forma prática de manter o foco nas coisas importantes, 

sejam os sonhos de consumo, como comprar um novo smartphone ou trocar de 
carro; as realizações, como fazer uma viagem com a família ou pagar os estudos dos 
filhos; ou planejar uma aposentadoria com conforto.

A dica é estabelecer os seus sonhos de curto, médio e longo prazos da forma 
mais objetiva possível, com período e o valor planejado. Depois da ajuda da família 
para sair das dívidas, esse foco motiva a todos para seguir reduzindo gastos e 
controlando o consumismo em nome de prioridades e objetivos maiores.

Depois das dívidas pagas, negociadas e encaixadas no orçamento, uma parte 
do dinheiro do mês vai ser poupado e investido. Defina os valores mensais ou 
semestrais necessários para chegar a cada sonho. Os valores devem ser aplicados 
em um investimento seguro e compartilhados com todos os envolvidos, que vão 
acompanhar a evolução e se sentir motivados a colaborar também.

10- Crie sua reserva de emergência 
Com dívidas pagas e encaixadas no orçamento mensal, é o momento certo para 

começar sua reserva de emergência. O ideal é ter o equivalente de três até seis meses 
da sua renda mensal reservados para situações de imprevistos ou emergências. 
Neste caso, independentemente do valor, o ideal é começar.

Os bons investimentos para a reserva de emergência são os que oferecem 
liquidez, ou seja, permitem o resgate do dinheiro a qualquer momento.

Com a reserva criada, você pode começar a diversificar seus investimentos 
para alcançar seus objetivos ou escolher produtos com um pouco mais de risco e/ou 
vencimento mais distante, em nome de maior rentabilidade. Consultores financeiros 
vão poder ajudar você a montar uma carteira ideal para o seu perfil, para seus 
sonhos e para seus objetivos de vida.
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Vestibular de Inverno On-line

UCSfm promove 
ação solidária

Matrículas para o período letivo 2020/4 
ocorrem na modalidade on-line síncrona

Pesquisa sobre evolução da COVID-19 
no RS entra na segunda etapa

Cursos de extensão na 
modalidade a distância 
na UCS BENTO

Na UCS BENTO, especialize-se em Gestão Bancária

Cursos superiores de curta 
duração, na UCS BENTO: 
Gestão Comercial e 
Processos Gerenciais

Graduação a distância 
UCS: desconto na 
primeira mensalidade

#UCSContraCovid19

A prova para o Vestibular 
de Inverno 2020 da UCS ocorre 
de forma on-line, no dia 28 de 
junho, para cursos de bachare-
lado, licenciatura e tecnologia 
(com exceção da graduação em 
Medicina). Inscreva-se até 26 de 
junho, no site ucs.br/vestibular.

Em Bento Gonçalves, a ins-
tituição oferta as graduações em 
Administração, Arquitetura e Ur-
banismo, Ciência da Computação, 
Ciências Biológicas, Ciências Con-
tábeis, Comércio Internacional, 
Design, Direito, Educação Física, 
Engenharia Civil, Engenharia de 
Produção, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica, Farmácia, 
Fisioterapia, Gestão Comercial, 
Nutrição, Pedagogia, Processos 
Gerenciais e Psicologia.

Além das opções de cursos 
presenciais, a universidade dis-
põe de ofertas semipresenciais e 
totalmente a distância. 

A UCS oferece diferentes facilidades para quem 
deseja se inscrever nos cursos de graduação ofereci-
dos na modalidade a distância. Quem se matricular 
até 21 de junho no EaD UCS pode ganhar 90% de 
desconto na primeira mensalidade. 

O vestibular ocorre por meio de uma prova de 
redação on-line. Consulte as condições e faça sua 
inscrição em ead.ucs.br.

A Universidade de Caxias do Sul está comprometida no 
enfrentamento à pandemia da Covid-19. A instituição realiza 
iniciativas como o atendimento em telemedicina para pre-
venção e manejo do novo coronavírus, com teleconsultas 
gratuitas; testes e diagnósticos para Covid-19 (RT-PCR e os 
sorológicos IgG e IgM); e o desenvolvimento do ventilador 
pulmonar Frank 5010.

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

Solidariedade é o combustível do evento beneficen-
te Caminho do Bem UCSfm, organizado pela emissora 
educativa ligada à Fundação Universidade de Caxias do 
Sul. Em Bento Gonçalves, a iniciativa ocorre no dia 27 de 
junho, das 10h às 15h, na Via Del Vino, no Centro, e em 
supermercados do município, com o objetivo de arreca-
dar alimentos, materiais de higiene, limpeza e agasalhos 
que serão doados às entidades assistidas pela Secreta-
ria Municipal de Esportes e Desenvolvimento Social. A 
campanha tem a parceria da ação do Sindilojas “Bento é 
Super” e o apoio do Sindilojas Jovem. Colabore!

Em sintonia com os novos hábitos de distanciamento 
social impostos pela pandemia da Covid-19, o processo 
de rematrículas para o segundo semestre letivo de 2020 
na Universidade de Caxias do Sul seguirá o modelo on-
-line síncrono, com agendamento pelo UCSVirtual e uti-
lização da ferramenta Google Hangouts Meet para video-
chamadas de orientação com os coordenadores de cursos 
de graduação. A universidade oferece incentivos aos es-
tudantes na antecipação de suas matrículas e àqueles que 
indicarem novos alunos para o próximo semestre. 

Informe-se sobre o processo em ucs.br e em contato 
com a Central de Atendimento.

O projeto EPICOVID-19 
– Evolução da Prevalência de 
Infecção por Covid-19 no Rio 
Grande do Sul: Estudo de Base 
Populacional entra em sua se-
gunda etapa. Coordenado pelo 
Centro de Pesquisas Epidemio-
lógicas da Universidade Federal 

Confira algumas das extensões da UCS Bento na 
modalidade a distância e acesse todas ofertas no site 
ucs.br, na aba Extensão.

No âmbito da Pós-Graduação, o curso de especialização 
em Gestão Bancária da Universidade de Caxias do Sul ofe-
rece capacitação profissional para uma gestão integrada e 
estratégica, com o uso de instrumentos modernos, voltada 
ao contexto de profunda competitividade do setor bancário.

Entre as disciplinas, serão contemplados temas como 
comportamento do consumidor, controladoria bancária, 
análise de investimento, gestão de carreira, tecnologia apli-
cada a serviços bancários, gestão de risco de créditos, gestão 
estratégica das instituições financeiras e economia bancária.

O início das aulas está previsto para o dia 25 de setem-
bro. Acesse ucs.br, na aba de Especializações e MBAs, para 
fazer sua inscrição.

Na UCS Bento, o Programa UCSTec ofe-
rece os cursos tecnológicos de curta duração 
em Gestão Comercial e Processos Gerenciais. 
Dentre as facilidades da proposta estão a fle-
xibilização do tempo de pagamento, certifi-
cações intermediárias, concedidas ao longo 
da formação, e a possibilidade de aproveita-
mento da qualificação técnica ou experiência 
profissional na área para reduzir a duração 
do curso, tudo isso em aulas ministradas por 
docentes com ampla experiência de merca-
do. Informe-se em ucstec.com.br.

de Pelotas (UFPel) e executado 
regionalmente pelo Instituto de 
Pesquisas de Opinião (IPO), o es-
tudo tem o apoio da UCS para as 
atividades em campo caxiense.

A nova fase terá início no 
final do mês de junho, e estima-
-se sua conclusão até o mês de 

setembro de 2020. O objetivo da 
pesquisa é, agora, avaliar a pre-
valência de pessoas infectadas 
pelo novo coronavírus, medir a 
velocidade de expansão da infec-
ção na população e determinar 
o percentual de infectados sem 
sintomas no Rio Grande do Sul.

- Contabilidade Digital Intensivo: SPED Fiscal e as Exigências do Bloco K para 2020: orienta 
sobre os procedimentos para gerar as informações necessárias à escrituração dos registros do Bloco 
K, livro de registro de controle da produção e do estoque e como validá-los através do Programa Vali-
dador e Assinador, proporcionando segurança e eficiência no atendimento à exigência legal do SPED 
Fiscal. Aula no dia 24 de julho.

- Formação de Identificador Veicular Documental: contempla conhecimentos sobre a autar-
quia e o profissional da área, legislação, procedimentos relacionados ao registro de veículos, mecânica 
básica, atendimento ao público e metodologia da identificação veicular e documental. O curso inclui 
estágio supervisionado e um seminário de socialização. Aulas de 7 de agosto a 19 de dezembro.
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Receita |  SERRANOSSA Gourmet

Brioche recheado
INGREDIENTES

Para o Brioche:

2 ovos
600ml de leite integral
1kg de farinha de trigo
1 sachê de fermento 
biológico seco
1 xícara (chá) de óleo de soja
1 xícara (chá) de açúcar refinado
1 colher (sopa) de sal
50g de queijo parmesão ralado

Para o recheio:

300g de queijo prato
300g de presunto 
sem capa de gordura

Cruzadas | Respostas na página 3

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 33

ACPO
ENVELOPE

MDISELIM
RIMASONE

TACARI
DOREADÃO

RSÃSOR
DESCULPA

FERARIU
TORTABB

MESEALO
XFRAGIL

ATLANTICO
OBESOLAR

Formato
do palito
de dentes

O primeiro
homem
(Bíblia)

Estudei
(um texto)

O mesmo
que mofo

A casa de 
habitação

(fig.)

O menor é
fevereiro

1a incógnita
matemática

Recurso do
verso (pl.)

Atear
(fogo) 

Um dos três
oceanos

Gordo em
demasia

Animal 
muito voraz
Sinuosa;
torcida

Bife à (?): 
filé crocante 

Achou
engraçado 
Veste de 

executivos

Saudação 
ao telefone
Ari Toledo,

piadista 

Função do recreador
em festa de criança

Programa como 
o Word (Inform.)

Nele é indi-
cado o CEP
1.501, em
romanos

Interrompe;
acaba

Sinal da
vitória

Assento de
bicicletas

Conectar-se
à internet 

Um, em
inglês

Risco em 
documento

Inscrição
nas emba-
lagens de
cristais

Modelo de
camisa
Decifra

(um texto) 

Saudáveis;
sadias
Cupido
(Mit.)

É avaliada
em pes-

quisas do
Ibope

Nome da
letra "M"
Por (?):

por agora

Consoantes
de "baba"

Rápido nos
movimentos

Divisão de
jogos de

videogame

Antecede
o "S"

Justifi-
cativa;

pretexto

3/one. 4/dorê — eros — polo. 6/frágil.

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

Áries – 21/03 a 20/04 | Momento propício para expressar sentimentos e ideias e esclarecer 
um assunto que ficou mal resolvido ou entalado na garganta. Mas não para remoer má-
goas e, sim, para se entender com alguém. 
Touro – 21/04 a 20/05 | Controlar os gastos será seu maior desafio nesta sexta. Controle-
-se e procure se inspirar na prudência que herdou do seu signo para administrar bem sua 
grana e evitar novas contas.
Gêmeos – 21/05 a 20/06 | É bom dobrar a atenção com os interesses financeiros: maneire 
nos gastos e tenha cautela para não comprometer o seu orçamento. Seu carisma vai estar 
iluminado e  seu poder de comunicação acentuado.
Câncer – 21/06 a 21/07 | O cansaço da semana vai pesar e você pode se sentir um de-
sânimo ou carência maior hoje. Evite se sobrecarregar de tarefas e responsabilidades, 
procurando fazer apenas o que for prioridade. 
Leão – 22/07 a 22/08 | Sextou com ótimas promessas para a sua vida social e suas ami-
zades. Conversas virtuais e troca de experiências com pessoas que admira devem tornar 
tudo mais fácil e prazeroso para você hoje. 
Virgem – 23/08 a 22/09 | Hoje seu foco estará na carreira e nas oportunidades de conquis-
tar o reconhecimento e o sucesso que merece. Você pode ter boas oportunidades de se 
destacar e crescer no trabalho, então, mostre do que é capaz. 
Libra – 23/09 a 22/10 | Esta sexta-feira tem tudo para te surpreender positivamente e suas 
esperanças vão se renovar. O dia é perfeito para começar coisas diferentes.
Escorpião – 23/10 a 21/11 | O momento é ideal para praticar o desapego. Será mais fácil 
se libertar de mágoas, ressentimentos e também de vícios. Aproveite para dar uma geral 
em seus pertences e descartar as coisas que só ocupam espaço.
Sagitário – 22/11 a 21/12 | Trabalhar em equipe e se aliar aos colegas vai deixar o seu dia 
bem mais produtivo e positivo. Você terá sorte em parcerias ou ao firmar uma sociedade 
com alguém de confiança. 
Capricórnio | Além de mostrar muita disposição e disciplina no trabalho, você terá prazer 
em colaborar com os colegas. Seu jeito tende a ficar bem mais prestativo e deve facilitar 
bastante seus contatos ao longo do dia. 
Aquário | O céu envia ótimas vibes para o seu signo e você vai sentir que até os imprevis-
tos ocorrerão a seu favor. Você vai contar com a sorte em tudo que quiser.
Peixes – 20/02 a 20/03 |  A família estará entre as suas prioridades hoje e você pode forta-
lecer alguns laços. A união de esforços com parentes promete dar bons resultados. 

Sete Erros | Respostas na página 3
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MODO DE PREPARO
Pré-aqueça o forno a 200°C. Bata 
no liquidificador o leite, os ovos, 
o óleo, o açúcar, o sal e o queijo 
ralado por 5 minutos. Coloque a 
mistura em uma tigela, junte a 
farinha de trigo com o fermento e 
amasse bem. Deixe descansar por 
pelo menos 40 minutos. Coloque 
metade da massa em uma forma 
retangular (para pão) untada e 
polvilhada com farinha de trigo. 
Coloque o queijo e presunto e 
adicione a outra metade da massa 
por cima. Polvilhe com queijo 
ralado. Deixe descansar 30 minutos 
no forno desligado e depois, deixe 
assar até dourar. Sirva quente.
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Reinventada, 
FIMMA Brasil passa 
a ser atemporal

Incentivar e apoiar a retoma-
da do mercado, estimular novos 
negócios, humanizar relaciona-
mentos, aproximar empresas de 
soluções e empresários do setor 
de lideranças de toda a cadeia 
produtiva. Com esses propósitos 
a FIMMA Brasil se reinventa, para 
ser um movimento de conexões 
humanas para negócios, com três 
grandes frentes, Fimma Inova, 
Fimma Conexões e Negócios e 
Fimma Summit.

Em live transmitida pelos 
canais digitais da marca, na 
tarde de terça-feira, 16/06, o 
presidente da Associação das 
Indústrias de Móveis do Estado 
do Rio Grande do Sul (Mover-
gs), Rogério Francio, anunciou 
inúmeras novidades, entre elas 
o nome do presidente da FIMMA 
Brasil 2021, o empresário Eucli-
des Rizzi, que estará à frente do 
evento que acontecerá de 26 a 29 
de abril, no Parque de Eventos.

Francio ressaltou que o novo 
momento exige colaboração e 
nada melhor do que a FIMMA 
Brasil ser a inspiração para a re-
tomada, promovendo conexões 
humanas para os negócios e, 

Movergs anunciou 
que a próxima 
edição, liderada pelo 
empresário Euclides 
Rizzi, acontecerá 
entre os dias 26 e 29 
de abril de 2021

O Mundo das Capas inaugura 
loja no centro de Bento Gonçalves

A loja O Mundo das Capas 
abriu oficialmente em Ben-
to Gonçalves na sexta-feira, 
12/06. A maior rede de aces-
sórios para celulares e tablets 
da América Latina traz opções 
para quem procura preços im-
batíveis e qualidade em pro-
dutos oficiais e originais das 
melhores marcas do mercado. 
O Mundo das Capas fica na rua 
Marechal Deodoro, 101, sala 1, 
no centro, em frente ao Santan-
der e à prefeitura. O atendimen-
to é de segunda-feira a sábado, 
das 8h30 às 18h30, sem fechar 
ao meio-dia. 

São mais de 20 mil itens 
comercializados: além das capi-
nhas, você encontra acessórios 
como fones de ouvido, cartões 
de memória, mouses, teclados 
e caixas de som. A loja ainda 
oferece assistência técnica para 
celulares e tablets. A unidade 
de Bento é a 65ª da rede, cuja 
matriz é de Gramado (RS). 

Acesse a fanpage da loja no 
Facebook (@omundodascapas-
bento) e fique por dentro das 
novidades ou entre em contato 
pelo telefone (54) 99170 1759 
(WhatsApp).

Rede de acessórios 
para celulares e 
tablets é a maior da 
América Latina

A equipe da loja de Bento, com o idealizador 
da franquia, o empresário Fabiano André 

Aroldi, conhecido como Fabianinho
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dessa forma, contribuindo para 
que os empresários repensem o 
futuro, “Nossa essência sempre 
foi ser ‘do setor para o setor’, com 
muita doação, energia comparti-
lhada e aproximação dos elos da 
cadeia. E será com esse mesmo 
intuito, de unir fabricantes de 
móveis de seus fornecedores e 
parceiros, que a FIMMA Brasil se 
reinventa para integrar e fortale-
cer o setor”, enfatiza.

Como novo presidente da 
FIMMA Brasil, Rizzi pontuou que 
a palavra ousadia sempre esteve 
muito presente na gestão dos em-
presários que lideraram edições 
anteriores da FIMMA Brasil, e 
sempre ficou claro o empenho de 
buscar as melhores soluções para 
a cadeia, com parceria e respeito 
aos empresários, moveleiros e 
fornecedores. “Sou muito grato e 
feliz por fazer parte desse novo 
momento da FIMMA Brasil, que 
novamente assume o pioneiris-
mo de ir além, de ser mais do que 
uma feira, de entregar mais para o 
setor”, celebra Rizzi.

Tendo como essência o setor 
moveleiro, a FIMMA Brasil será 
atemporal e ainda mais presen-
te no dia a dia de fabricantes de 
móveis, fornecedores, parceiros e 
comunidade, a fim de estimular o 
entusiasmo e os anseios que ins-
piram fornecedores e fabricantes 
de móveis há três décadas, apre-
sentando soluções e sendo parcei-
ra da nova cultura de inovação das 
marcas. Para isso, o FIMMA Inova, 
FIMMA Conexões e Negócios e o 
FIMMA Summit proporcionarão 
vínculos importantes com a ca-
deia moveleira em tempo integral.

Saiba mais

O QUE VEM POR AÍ

FIMMA Inova – Mais do que nunca, a FIMMA Brasil estará presente no dia a 
dia das empresas, incentivando e embasando a gestão de inovação, proporcio-
nando o suporte do que há de melhor para que essas práticas sejam repensa-
das. Em breve detalhes da programação.
FIMMA Conexões e negócios – Investimento em estratégias e caminhos que 
auxiliem os expositores a apresentarem de maneira muito diferenciada suas 
iniciativas/inovações. De 26 a 29 de abril de 2021, em Bento Gonçalves.
FIMMA Summit – Grande encontro de compartilhamento de conteúdos so-
bre inovação, que aproximará a cadeia e surpreenderá com novos caminhos 
para o setor. De 27 a 29 de abril de 2021.
 
DIRETORIA FIMMA BRASIL 2021 

Presidente: Euclides Rizzi
Diretoria de Marketing: Vinícius Geremia e Cinara Manfroi
Diretoria Comercial: Tiago Grando e Deyvi Santarosa
Diretoria Industrial: Romildo Rizzi e Maisson Canterle
Diretoria de Serviços: Douglas Giordani e Gilberto Anceski Filho
Diretoria de Assuntos Internacionais: Marcelo Haefliger e Jair Hoffelder
Diretoria de Inovação: Giovanni C. Rodrigues e Renato Bernardi
Diretoria de Projetos/Eventos: Marcelo Scotton e Thiago Seger

Euclides Rizzi e Rogério 
Francio durante anúncio 
transmitido pelas redes sociais
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ARG: 20 anos de inovação 
no mercado de suprimentos 

Presente no mercado desde 
o ano 2000, a ARG se consoli-
da a cada dia mais no ramo de 
suprimentos para a indústria e 
profissionais liberais. A empre-
sa oferece as mais modernas 
soluções em compressores e 
secadores de ar, ferramentas 
elétricas e à bateria, motores e 
materiais elétricos, ferramentas 
pneumáticas e manuais, equipa-
mentos para solda, entre outros 
acessórios, sempre prezando 
pelas melhores marcas e pela 
qualidade dos produtos.
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Produtos e serviços

• Compressores, secadores, filtros e tubulações
• Completa linha de mangueiras industriais
• Automação pneumática e hidráulica
• Ferramentas elétricas, pneumáticas e à bateria
• Adesivos e lubrificantes

A ARG também é referência 
em atendimento, contando com 
equipe comercial constantemen-
te treinada e técnicos qualifica-
dos para apresentar ao cliente as 
opções que oferecem o melhor 
custo-benefício.

Com o olhar atento à ino-
vação, a empresa apresenta 
seus lançamentos no site e nos 
marketplaces, mantendo seus 
clientes sempre atualizados 
com dicas e demonstrações dos 
produtos publicados nas redes 
sociais. 

Endereço: rua Cav. José Farina, 389,  bairro Licorsul, Bento Gonçalves
Atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 11h45 e das 13h10 às 17h45
Contato: (54) 3451 5022
WhatsApp: (54) 99119 1568
E-mail: arg@arg.net.br
Site: www.arg.net.br
Facebook: ARGbentogoncalves
Instagram: @arg.mangueiras
Youtube: argnaweb

ARG 
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Greice 
Scotton 
Locatelli
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Enquanto uns imploram para poderem 
continuar trabalhando, outros debocham 

através de atitudes, fingindo que está tudo bem.

“Acredite em metade do que vê e 
em nada do que te contam”, ensina 

um antigo ditado chinês.

Thiago 
Galvan

Página 8

Previsão do tempo

20/06

Sol com algumas nuvens 
durante todo o dia.  

Sem previsão de chuva.

16º
26º

21/06

Sol com algumas nuvens 
durante todo o dia. 

Sem previsão de chuva.

14º
27º

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

Se um morador do condomínio estiver 
contaminado, cabe a ele cumprir o isolamento, 

sob pena de responder  processo crime. 

Vicente
Tomasi

Página 14

Em seu aniversário de 14 anos, 3º BPAT 
apresenta melhorias e nova viatura

Homem é flagrado 
transportando 3kg de 
drogas em Bento Gonçalves

Na terça-feira, 16/06, o 3º 
Batalhão de Policiamento em 
Áreas Turísticas (3º BPAT) com-
pletou 14 anos. A sede está locali-
zada na rua Teotônio Vilella, bair-
ro Cohab, em Bento Gonçalves, 
sendo responsável pelas ações 
de policiamento ostensivo em 25 
municípios da região. 

Como forma de comemora-
ção pela história da corporação, 
na manhã da terça-feira foi rea-
lizado um ato para apresentação 
de melhorias na estrutura do 
batalhão. Entre essas melhorias 
está a construção de um estacio-
namento, para que os policiais 
militares possam guardar seus 
carros particulares. Além dis-
so, foi apresentada uma viatura 
L200 Triton Sport, que será utili-
zada pela Força Tática. O veículo 
foi comprado por meio de uma 
parceria entre a prefeitura de 
Bento, o Conselho Comunitário 
Pró-Segurança Pública (Conse-
pro) e Grupo Renascer da Serra. 

Na ocasião, também foi rea-
lizada a assinatura da renovação 
do convênio do Policiamento 
Comunitário, pelo período de 5 

anos. O documento foi assinado 
pelo prefeito Guilherme Pasin e 
pelo presidente do Consepro, José 
Carlos Zortéa. Além disso, foram 
entregues comendas a autorida-
des e profissionais que fizeram 
parte da história da corporação, 
como o prefeito, o secretário de 
Segurança, Diego Caetano de Sou-
za, o presidente do Consepro e o 
presidente do Grupo Renascer, 
Flademir Martins. 

“Essa história foi construída 
por homens e mulheres. É uma 
história que colocou o 3º BPAT no 
rol dos batalhões da Brigada Mili-
tar, tendo seu reconhecimento em 
nível estadual. Uma história de 
grandes prisões e apreensões. Um 
trabalho forte que possibilitou 
a diminuição dos nossos índices 
criminais. Mas tudo isso acontece 
por causa da comunidade. A polí-
cia é o reflexo da sua comunidade, 
e a gente está muito feliz com a 
comunidade de Bento Gonçalves, 
com o apoio que estamos rece-
bendo. É um dia festivo para nós. 
Estamos muito felizes”, declarou o 
comandante do 3º BPAT, tenente-
-coronel Paulo César de Carvalho. 

Por volta das 22h30 de 
terça-feira, 16/06, um homem 
de 23 anos, morador de Novo 
Hamburgo (RS) foi preso pela 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), por estar transportando 
drogas. Ele conduzia um veícu-
lo Pálio, com placas de Campo 
Bom (RS), pela BR-470, em 
Bento Gonçalves, quando foi 
abordado pelos agentes pró-
ximo ao entroncamento com a 

ERS-431, na altura do km 209. 
De acordo com os policiais, 

durante a fiscalização o jovem 
se mostrou nervoso, o que 
motivou a vistoria do veículo. 
Foram encontrados 2kg de co-
caína e 1kg de crack, em três 
embalagens. O acusado foi pre-
so em flagrante e encaminhado 
à Polícia Judiciária de Bento 
Gonçalves, com os entorpecen-
tes e o veículo.


