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Nova ferramenta 
de denúncia para 
vítimas de violência

Vacinação contra a 
gripe entra na reta 
final com mais de 
90% da meta atingida

Missas voltam a ser 
abertas ao público, 
com uma série de 
medidas restritivas
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1.123 casos e 29 mortes

CampanhaH1N1

Novo Coronavírus

Igreja católica

Campanha segue até a próxima terça, 30/06

Prefeito Guilherme Pasin assinou novo decreto com medidas restritivas para tentar estabilizar 
situação do vírus na semana em que a região voltou à bandeira laranja no modelo de 
distanciamento controlado. Agravamento das estatísticas, no entanto, preocupa: cidade passou a 
marca dos mil casos e registrou 5 mortes em função da doença apenas nesta semana. Página 5

Autorização vale durante a bandeira laranja

Bento Gonçalves teve 202 novos casos confirmados de COVID-19 
desde o último domingo, 21/06. Com isso, o município chegou a marca 
de 1.123 casos desde o início da pandemia, de acordo com o Boletim Epi-
demiológico de quinta-feira, 25/06. O salto é atribuído, principalmente, 
à contaminação de trabalhadores de um frigorífico de Farroupilha, mas 
que residem em Bento Gonçalves, além do surto registrado em uma em-
presa do município. 

Do total de confirmados, 915 já estão curados (81%) e 29 não resis-
tiram (2,5%). Dos 179 casos ativos, 34 estão internados (18%) – 14 em 
UTI e 20 em isolamento hospitalar. Além dos casos graves, há 145 pesso-
as assintomáticas ou com sintomas leves, sendo acompanhadas de casa. 

O aumento no número de óbitos também preocupa. Foram cinco 
desde o último domingo. A última morte foi confirmada na quinta-feira, 
25/06. O homem de 82 anos, com comorbidades, estava internado na 
UTI do hospital São Pedro, de Garibaldi, desde o dia 19/06. Ele morreu 
na quarta-feira, 24/06, segundo a prefeitura de Bento Gonçalves. 

Também  na quarta-feira, duas mortes já haviam sido divulgadas: 
de uma mulher na faixa etária dos 60 anos, que estava internada no 
Hospital Geral, em Caxias do Sul, e de um homem, na faixa dos 80 anos, 
que estava no Hospital Pompeia, também em Caxias. Ambos faleceram 
na terça-feira, 23/06, e tinham comorbidades. Já no domingo, 21/06, o 
município registrou a morte de outros dois pacientes na faixa etária dos 
70 anos. Os dois homens estavam internados na UTI do Hospital São 
Pedro, de Garibaldi. 

Em
an

ue
le

 N
ic

ol
a

Ed
ua

rd
a 

Ei
te

lv
en

 B
uc

co



SERRANOSSA | Sexta-feira, 26 de junho de 20202

Criada em 2012, a Pastoral 
do Migrante da Paróquia Santo 
Antônio é expressão de acolhida 
da Igreja Católica na cidade de 
Bento Gonçalves. Na época de sua 
criação, centenas de imigrantes 
haitianos chegavam à Serra Gaú-
cha em busca de trabalho e con-
dições dignas de vida. Em 2020, 
diante da realidade da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19), 
voluntários e religiosos atendem 
mensalmente mais de 410 nú-
cleos familiares, brasileiros e es-
trangeiros, com a distribuição de 
alimentos e o suporte humano do 
cuidado com a vida.

A 35ª Semana do Migrante, 
de 14 a 21 de junho, propõe o 
tema: “Migração e acolhida”, com 
iniciativa da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB) 
e outros organismos da Igreja 
e da sociedade. Neste ano, com 
o cenário de crescentes fluxos 
migratórios, da crise sanitária 
e social que se intensificou para 
a população migrante no Brasil, 
com a pandemia, o lema traz uma 
pergunta: “Onde está teu irmão, 
tua irmã?”  

CUIDADO COM OS 
IMIGRANTES E POBRES
Em 2012, a Pastoral dos Mi-

grantes da Paróquia Santo An-
tônio tinha grande preocupação 
com o atendimento aos haitianos, 
sobretudo pela barreira do idio-
ma. Com a ajuda de padre Adelar 
Baruffi, hoje bispo da Diocese de 
Cruz Alta, o grupo iniciou com 

Pastoral do Migrante atende mais 
de 400 famílias por mês em Bento

aulas de Língua Portuguesa para 
os estrangeiros e também com a 
arrecadação e distribuição de ali-
mentos. Naquela época, de acor-
do com uma das coordenadoras 
do projeto, Salete de Oliveira, a 
igreja ajudava na distribuição de 
roupas e móveis, na locação das 
moradias e na inserção dos ci-
dadãos no mercado de trabalho. 
“Mas também nos diziam que 
além dos imigrantes, precisáva-
mos cuidar dos nossos pobres de 
Bento, por isso nasceu a Casa Pão 
dos Pobres”, salienta.

Conforme Salete, nos anos 
de 2014 e 2015, foram atendidos 
mais de 1.300 haitianos. Hoje, 
pouco mais de 800 vivem na ci-
dade de Bento Gonçalves. Outras 
instituições públicas passaram a 
suprir a necessidade do ensino e 
do encaminhamento às vagas de 

emprego e a Pastoral do Migran-
te, um dos braços da Casa Pão 
dos Pobres, passou a se dedicar 
diretamente na distribuição de 
alimentos às famílias carentes, 
sobretudo de outros lugares do 
Estado e do Brasil que também 
vieram à cidade para construir 
sua história.

PASTORAL É FRUTO 
DA CASA PÃO DOS POBRES
São incontáveis os gestos de 

generosidade da população de 
Bento Gonçalves. Segundo o levan-
tamento do final de 2019, ao longo 
dos 12 meses, foram entregues 
cerca de 17 toneladas de alimentos 
não perecíveis às mais de 180 fa-
mílias atendidas. Com a pandemia, 
este número mais que dobrou: em 
maio, foram distribuídos 410 ces-
tas básicas às pessoas carentes.

Todo esse trabalho é feito 
por um grupo de 12 voluntários 
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Em função da 
pandemia, 
número de 
famílias que 

buscam auxílio 
passou de 180 

para 410.

leigos e pelas Irmãs Pastorinhas, 
que atuam há 66 anos na Paró-
quia. Movimentos como a campa-
nha “Alimente a Vida”, que arre-
cadou 23 toneladas de alimentos, 
mostram a acolhida da comuni-
dade aos migrantes neste mo-
mento difícil e expressam o rosto 
misericordioso da Igreja. “Em 
2019, visitando as famílias, me 
surpreendi com a realidade. Em 
Bento, temos pessoas que vivem 
sem o mínimo de higiene, sem 
esgoto encanado, sem banheiro. 
E essa, eu vejo, que é a maior 
dificuldade, porque nem sempre 
essas pessoas conseguem se co-
locar no mercado de trabalho”, 
lamenta Salete.

As doações de alimentos não 
perecíveis podem ser feitas dire-
tamente na Secretaria Paroquial 
ou na Casa Pão dos Pobres, loca-
lizada atrás do Santuário Santo 
Antônio, em horário comercial.
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Campanha traz nova ferramenta de denúncia
Mulheres podem se 
dirigir às farmácias 
cadastradas, 
desenhar um “X” 
na palma da mão e 
mostrar para algum 
dos atendentes

“As mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar 
estão inseridas em um contexto 
de subjugação e humilhação, um 
verdadeiro ciclo que permanece 
em funcionamento enquanto a 
mulher não se empodera e não re-
conhece seu valor. É difícil buscar 
ajuda porque não estamos falando 
de simples questões patrimoniais. 
Estamos falando de relacionamen-
tos, de sonhos, de amor próprio, 
de amor pelo outro, de filhos, de 
dependência emocional, de medo, 
de vidas marcadas pela violência 
física e psicológica”. 

Essa é a realidade das vítimas 
de violência doméstica, de acordo 
com a delegada Deise Salton Bran-
cher Ruschel, da Delegacia Espe-
cializada de Atendimento à Mu-
lher (DEAM) de Bento Gonçalves. 
A dificuldade em denunciar e rom-
per o relacionamento com o agres-
sor tem sido a principal barreira 
para lidar com esse tipo de ocor-
rência, principalmente em meio à 
pandemia. Diante desse cenário, 
instituições judiciais, policiais e 
de assistência social têm buscado 

novas ferramentas para auxiliar 
as vítimas. Neste mês de junho, foi 
lançada a campanha “Sinal verme-
lho contra a violência doméstica”, 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e pela Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros (AMB). A ini-
ciativa coloca as farmácias como 
agentes de comunicação. 

Dessa forma, as mulheres po-
dem se dirigir às farmácias que 
aderirem à campanha (as quais 
terão um cartaz visível no esta-
belecimento), escrever um “X” na 
palma da mão e mostrar a algum 
atendente. Os profissionais que 
atuam nessas farmácias receberão 
um treinamento para saber como 
agir. A ideia é que eles acionem 
a Brigada Militar e conduzam a 
vítima a um espaço reservado. “A 
farmácia é o local que elas mais 
acessam. Então é uma maneira de 
elas se identificarem como vítimas 
e, ao mesmo tempo, serem socor-
ridas. Se a farmácia não quiser 
chamar a polícia, o atendente pode 
apenas anotar os dados que nós 
procuramos [a vítima]”, explica a 
coordenadora do Centro Revivi e 
da Coordenadoria da Mulher, Re-
gina Zanetti. Em Bento Gonçalves, 
a divulgação sobre a campanha 
teve início na quarta-feira, 24/06, 
quando uma equipe do Revivi e da 
Coordenadoria começou a visitar 
as farmácias do município. 

PANDEMIA AGRAVOU 
A SITUAÇÃO EM BENTO
Diante da necessidade do iso-

lamento social e das demissões 

em massa que ocorreram em vir-
tude da pandemia, muitos casais 
passaram a conviver mais tempo. 
Para Regina, esse foi um dos moti-
vos que levou ao aumento de 18% 
no número de atendimentos pelo 
órgão. “O isolamento permitiu co-
nhecer as qualidades e os defeitos 
de cada um. Também trouxe à tona 
a questão da saúde mental. Então 
aquela mulher que tinha depres-
são pode ter agravado o quadro, 
enquanto o homem alcoólatra teve 
tempo de beber mais”, explica. “Há 
mulheres que passaram 20 anos 
nessa situação e apenas agora de-
nunciaram porque foi o momento 
que estouraram”, continua. 

Semanalmente, o Revivi e 
a Coordenadoria recebem uma 
média de 20 medidas protetivas, 
entre deferidas e indeferidas. 
A equipe acompanha mesmo 
aquelas que não foram julga-
das procedentes pela Justiça. “O 
juiz tem meia dúzia de frases as 
quais ele tem que analisar (no 
registro da violência doméstica). 
Mas tem que conhecer a história 
das vítimas para saber até onde 
está certo o indeferimento ou 
não. Isso porque pode ter algo 
que elas não tiveram coragem de 
contar ou ficaram com vergonha. 
Porque muitas vezes, quando 
elas chegam para fazer o registro 
policial, estão com muito medo. 
E quando nós conversamos com 
elas, aí sim elas relatam a realida-
de. Ao conhecer a história delas, 
temos um argumento maior para  
pedir uma nova análise”, explica 

Regina. 
Na DEAM, devido à suspensão 

do atendimento presencial, o nú-
mero de ocorrências teve redução 
no período da pandemia. Entre-
tanto, a delegada Deise afirma que 
as que chegam apresentam maior 
gravidade. “Geralmente lesões 
corporais. Felizmente não tivemos 
feminicídios, nem consumados 
nem tentados”, afirma. Mesmo as-
sim, a delegacia está agindo na ve-
rificação das denúncias recebidas. 

O PERFIL DO AGRESSOR
“Pela nossa experiência, ele é 

considerado um bom pai, um bom 
trabalhador e uma pessoa que é 
bem vista por terceiros”, relata Re-
gina. “Grande parte dos agressores 
reproduz o que vivenciou na infân-
cia. E as mulheres não são diferen-
tes. Porque sempre viram a mãe 
ser humilhada, então elas ‘tem 
que aguentar’. O menino viu o pai 
bater, então ‘ele vai bater’”, analisa 
Regina. Além de prestar apoio às 
mulheres, o Revivi e a Coordena-
doria trabalham com os próprios 
agressores, para que eles reflitam 
sobre seus comportamentos. 

O ACOLHIMENTO 
A campanha nas farmácias 

é mais um meio de denúncia que 
as mulheres terão à disposição no 
município. Hoje, as vítimas podem 
registrar um boletim de ocorrên-
cia de forma on-line, utilizar o 
telefone, o WhatsApp, o Twitter e 
o Facebook para se comunicar ou 
ainda se dirigir diretamente ao 

Centro Revivi e à Coordenadoria 
da Mulher (rua 10 de Novembro, 
190, bairro Cidade Alta, junto ao 
Complexo Administrativo da pre-
feitura). Além disso, Regina desta-
ca que vizinhos, amigos, familiares 
ou conhecidos também podem – e 
devem – denunciar. “Nós precisa-
mos do telefone, endereço e nome 
do agressor e/ou da vítima. A de-
núncia é totalmente anônima. Em 
briga de marido e mulher se mete 
a colher, sim!”, reforça. 

Ao receber a denúncia, a 
equipe averigua a situação com o 
apoio da DEAM e da Patrulha Ma-
ria da Penha, da Brigada Militar. 
Se necessário, a mulher é retirada 
imediatamente do contato com o 
agressor. “Nós temos um espaço 
onde ela pode permanecer até cin-
co dias, com os filhos. Lá elas têm 
alimentação, banho e teto. Nesses 
cinco dias a gente trabalha com 
a família, para saber se ela tem 
onde ficar em segurança. Se pre-

cisar, levamos a vítima para outro 
município. Ou trabalhamos com o 
agressor para que ele saia de casa. 
Esse tempo é necessário para con-
seguirmos o deferimento da medi-
da protetiva e para começarmos 
a organizar a vida dessa vítima”, 
garante Regina. 

“Sinal vermelho contra a violência doméstica”

Aponte a câmera do seu 
celular para o QR Code 
acima e confira mais 
informações e telefones 
para fazer denúncias.

Ed
ua

rd
a 

Ei
te

lv
en

 B
uc

co



SERRANOSSA | Sexta-feira, 26 de junho de 2020 5

Circulação: semanal, às sextas-feiras 
Endereço: rua 13 de Maio, 877/602 
(L’América Shopping), bairro São Bento, 
Bento Gonçalves - RS | Contato: (54) 
3454 1015  | Tiragem: 10.000 exemplares 
| Editora-chefe: Greice Scotton Locatelli 
(MTB 11.542) | Direção: Diogo Zanetti 

E-mails de contato
redacao@serranossa.com.br 
comercial@serranossa.com.br
financeiro@serranossa.com.br
Acompanhe on-line
www.serranossa.com.br
Facebook: SERRANOSSA
Instagram: jornalserranossa
Twitter: @serranossa

D
iv

irt
a-

se
 c

om
 a

s P
al

av
ra

s C
ru

za
da

s e
  c

om
 o

 Jo
go

 d
os

 7
 e

rr
os

 n
a 

pá
gi

na
 1

4.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 29

PEPT
ALICERCE

GRANOLAAL

QSATP
UARRAIA
EARURSA

GINASTICA
ENCARAAA

FALCAB
APAOLLA

PNEUSER
TDATAR

VIGILANTE
LAMESOAR

(?) Vegas:
capital

mundial
do jogo

Conjunto
de talheres

finos

Luz para
indicar que
o veículo 

está parado

Alimento
servido 

com açaí

Rabo
de (?), 

golpe de
capoeira

Thiago
Pereira,
nadador
brasileiro

Fazer (?):
exercitar
o corpo

Estabele-
cimento

que serve
bebidas

Tipo
sanguí-
neo raro

Gordura
na cintura

(pop.)

(?)
Oliveira,

atriz 
brasileira

Tipo de
cerveja
inglesa

Colocar
dia, mês e

ano 

Termi-
nação da
2a con-
jugação

Tecido
metálico
de fan-
tasias

Emitir
ruído como

o sino

Turismo 
(abrev.)
Litoral;

beira-mar

Fêmea que
hiberna
Cômodo

das visitas

Suporte de
roupas 
Garupa 

(de animal)

Fundação
(de um
edifício)

Local pró-
prio para
a recre-
ação de
crianças 

Refletir 
(o som) 

Prefixo de
"indireta"

Sobre-
mesa com
calda de
açúcar

Olha de
frente

A 4a nota
musical

Consoantes
de "quase"

Orelha, 
em inglês

Base do
quadro

Vitamina
da laranja

São 50
nas bodas

de ouro

Alumínio
(símbolo)
Código da 
pilha palito

(?)-shirt,
camiseta
Guarda;

segurança

3/aaa — ale — ear. 4/lamê — pneu.

Expediente“Nós iremos fechar estabelecimentos que não 
cumprirem as normas”, afirma Guilherme Pasin

Eduarda Eitelven Bucco

O prefeito de Bento Gon-
çalves, Guilherme Pasin, emitiu 
um novo decreto municipal (nº 
10.573/2020) endurecendo as 
restrições para evitar a disse-
minação do novo Coronavírus 
em Bento Gonçalves. Com o 
retorno da região à bandeira 
laranja, Pasin afirma ter sido 
necessário o acréscimo de me-
didas de restrição, para garan-
tir a estabilização dos casos no 
município. Entre as principais 
mudanças, está a permissão da 
entrada de apenas uma pessoa 
do grupo familiar em super-
mercados, padarias, açougues e 
similares, além da permissão de 
funcionamento de bancos, loté-
ricas e correspondentes bancá-
rios aos finais de semana, ou em 
horário estendido. 

O novo decreto também per-
mitiu a abertura das escolas de 
idiomas e curso técnico, desde 
que atendam apenas três alunos 
por professor, ambiente ou sala 
(vedada a participação de meno-
res de 12 anos e maiores de 60); 
restringiu o funcionamento das 
lojas de conveniência dos postos 
de combustível (apenas das 6h  
às 20h) e reforçou as condições 
de abertura de estabelecimen-
tos como bares e pubs. Esses, 
conforme o documento, somen-
te podem funcionar se tiverem 
como atividade principal a cate-
goria “Restaurante”, de acordo 

com a Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE). 
O atendimento é até as 22h, 
podendo funcionar com siste-
ma “delivery” ou “pague e leve” 
depois desse horário. “Muitos 
estavam descumprindo o fecha-
mento às 22h, com a justifica-
tiva de que o cliente entrava às 
21h55. Aí o estabelecimento fi-
cava aberto até meia-noite, uma 
hora... Então o recebimento de 
clientes deve ser até as 21h e, às 
22h deve haver o encerramento 
total do atendimento presencial”, 
explicou Pasin. 

Outra novidade no decreto 
diz respeito às atividades espor-
tivas. Conforme o documento, 
ginásios e clubes esportivos po-
dem abrir, mediante autorização 
especial da secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Social 

(SEDES), além da apresentação 
de um protocolo sanitário. “O 
objetivo é reduzir as atividades 
em 50%. Se o ginásio tem duas 
quadras, por exemplo, ele vai 
utilizar apenas uma. Também 
deve haver redução de horários 
de atendimento e o fechamento 
dos bares desses estabelecimen-
tos, para não acumular pessoas 
no “pós-prática”. Eles também 
devem ter o compromisso de 
não utilizar o vestiário”, afirmou 
Pasin. Ainda segundo o prefeito, 
as escolas de dança entram nas 
normativas das academias de 
ginástica e podem funcionar me-
diante autorização da prefeitura. 

Pasin também frisou sobre 
a intensificação da fiscalização, 
que englobará tanto pessoas 
físicas (para o combate às aglo-
merações e para o cumprimento 
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PRINCIPAIS PONTOS DO NOVO DECRETO

Escolas de idiomas e cursos técnicos 
Podem funcionar atividades de ensino de formação técnico profissional, de 
idiomas, culturais, cursos preparatórios, treinamentos e similares, devendo 
restringir o número de alunos por horário, sendo atendidos 3 (três) alunos 
por professor, por ambiente ou sala. É vedada a participação de menores de 
12 anos e de maiores de 60. 

Clubes e salões comunitários
Fica vedado o funcionamento de atividades em clubes sociais, salões comu-
nitários e similares.

Casas de festas, casas noturnas e boates
Fica vedado o funcionamento de casas de festas, de recreação, casas notur-
nas e boates. Somente é permitido o funcionamento de pubs e bares que 
tiverem como atividade principal Restaurante na Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE). Esses deverão adotar as medidas previstas 
nos incisos do art. 23 e 30 no que couber, devendo atender com 50% da 
capacidade (pessoas sentadas) conforme APPCI, permitindo o ingresso de 
público das 6h às 21h e encerrando o atendimento presencial aos frequen-
tadores no estabelecimento às 22h. Após este horário somente com sistema 
de “delivery” e “takeaway”.

Lojas de conveniência em postos de combustível
Poderão funcionar apenas no intervalo compreendido entre 6h e 20h, ressalva-
das as localizadas em estradas ou rodovias. Nas lojas de conveniências situadas 
na área urbana e rural é vedada a permanência e aglomeração de pessoas para 
qualquer tipo de consumo de alimentos e bebidas.

Ginásios e atividades esportivas
Ficam permitidas atividades esportivas coletivas em ginásios e quadras 
esportivas, mediante autorização especial da Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social (SEDES) e apresentação de protocolo sanitário, não 
ultrapassando 50% da capacidade do local ou espaço.
 

das medidas sanitárias) quanto 
estabelecimentos de todos os 
setores. “Acho que já passou do 
tempo de todos entenderem o 
que estamos vivendo. Agora não 
haverá mais notificação e multa. 
A desobediência será ponto de 

interdição. Nós iremos fechar es-
tabelecimentos que não cumpri-
rem as normas. Eu tenho plena 
convicção que se nós não cuidar-
mos dos nossos comportamen-
tos individuais, aí poderemos 
retroceder”, declarou o prefeito.
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Rápidas

Mais uma etapa do projeto de eficiência energética, con-
templado pela chamada pública da RGE no ano passado, teve 
início na terça-feira, 23/06, quando equipes da secretaria muni-
cipal de Mobilidade Urbana começaram a substituição das lâm-
padas da rede pública na avenida São Roque, sentido Centro-
-bairro, por lâmpadas LED. Essa parte do projeto contemplará 
também toda a extensão das ruas Nelson Carraro, Fortaleza, 
10 de Novembro e Guilherme Fasolo, além da avenida Osval-
do Aranha.  As primeiras fases da iniciativa englobaram a troca 
de 24 pontos da iluminação externa da Praça CEU (bairro Ouro 
Verde) e 44 luminárias da quadra e das arquibancadas no Gi-
násio Municipal de Esportes, que passou a atender ao padrão 
FIFA para eventos esportivos classe II. Nos locais, a economia 
no consumo mensal de energia supera os 50%. No caso das vias 
públicas, de acordo com a prefeitura, a redução do consumo de 
energia será em torno de 40%. Ainda não há um prazo para a 
conclusão dos serviços, mas a estimativa é que a entrega ocorra 
em, no máximo, dois meses. Ao todo, serão substituídos mais 
de 400 pontos de luz por lâmpadas LED no município.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transpor-
tes (DNIT) está realizando uma reconformação do trevo da 
Chandon, como é conhecido um dos principais cruzamentos 
da BR-470 em Garibaldi (km 223). A obra está sendo executa-
da pela Empresa LCM Construção e Comércio, que realiza os 
serviços de conservação rotineira da rodovia entre o km 210,6 
e o km 289,3. O objetivo é ordenar o fluxo de entrada e saída 
de veículos, alongando a estrutura para dificultar que os mo-
toristas cruzem a rodovia, já que no local é proibido transpor 
a pista, mas muitos motoristas ignoram a sinalização.
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A Polícia Civil de Bento 
Gonçalves, por meio da 1ª Dele-
gacia de Polícia (1ª DP) e com 
o apoio da 2ªDP e da DP de 
Garibaldi, cumpriu mandado 
de busca no bairro Progresso 
na manhã de segunda-feira, 
22/06, em virtude de investiga-
ções relacionadas ao tráfico de 
drogas. A chamada Operação 
“Gambito” investigava, há apro-
ximadamente um mês, um ape-
nado do regime semiaberto que 
estava em prisão domiciliar, e 
efetuava o comércio de drogas, 
por meio de tele-entrega no 
raio de saída permitido pelo 
monitoramento da tornozelei-

No início da noite de do-
mingo, 21/06, um homem de 37 
anos foi morto a tiros no bairro 
Pomarosa, em Bento Gonçalves. 
De acordo com a Brigada Mi-
litar, ele estava na rua Albano 
Francisco de Morais, quando foi 
atingido pelos disparos. 

Por volta das 22h15 de 
quarta-feira, 24/06, a Brigada 
Militar (BM) de Bento Gonçalves 
realizou a abordagem de dois jo-
vens de 21 anos, na rua Adelaide 
Basso Pasquali, loteamento Tan-
credo Neves. Eles estavam em 
um veículo GM Celta, onde foi 
localizado um revólver calibre 
32, com numeração raspada. A 
arma estava embaixo do banco 
do caroneiro, municiada com seis 
cartuchos, sendo quatro intactos 

Polícia Civil prende apenado 
do regime semiaberto que 
fazia tele-entrega de drogas

Homem é morto a tiros no 
bairro Pomarosa, em Bento

Jovens são flagrados com arma 
no loteamento Tancredo Neves

ra eletrônica.  O homem, de 23 
anos, tem antecedentes por trá-
fico de drogas, porte de arma de 
uso restrito e receptação.

Após as buscas no aparta-
mento do investigado, na rua 
Fiorelo Bertuol, os policiais en-
contraram 28 porções de cocaína 
(33,9g), 6 porções de maconha 
(56,88g), 1 balança de precisão, 
R$ 700, 2 celulares; apetrechos 
para  embalar drogas e 1 máqui-
na de cartão. Ele recebeu voz de 
prisão em flagrante e foi encami-
nhado à Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA) e, 
posteriormente à Penitenciária 
Estadual de Bento Gonçalves.
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BM

A vítima chegou a ser en-
caminhada pelo SAMU para o 
Hospital Tacchini, mas não re-
sistiu aos ferimentos. O homem 
foi identificado como Eriberto 
de Oliveira. Essa foi a 16ª mor-
te violenta registrada desde o 
início do ano na cidade. 

e dois percutidos e não deflagra-
dos (quando o gatilho é pressio-
nado, mas a bala não dispara).

De acordo com a BM, os jo-
vens têm antecedentes criminais 
e admitiram a propriedade da 
arma. Diante aos fatos, eles foram 
conduzidos à Delegacia de Polí-
cia, onde foram autuados em fla-
grante conforme Art. 16, parágra-
fo 1º inc. IV da lei 10826/2003 
(Estatuto do desarmamento). O 
veículo foi apreendido.

Brigada Militar
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Bento ultrapassa meta de 90% na 
Campanha de Vacinação contra a Gripe

Prevenção

Até o dia 19/06, 
foram vacinadas 
35.090 pessoas, 
o que representa 
90,23% do total da 
meta estipulada 
para o município. 
A procura ainda é 
mais baixa entre 
crianças, gestantes e 
puérperas 

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe encer-
ra na próxima terça-feira, 30/06, 
após ser prorrogada pelo Minis-
tério da Saúde. O objetivo era 
que os municípios que ainda não 
tivessem alcançado suas metas, 
conseguissem vacinar ao menos 
90% dos grupos prioritários. Em 
Bento Gonçalves, até a última 
sexta-feira, 19/06 (últimos da-
dos compilados) 35.090 pesso-
as já haviam sido imunizadas, o 
que representa 90,23% da meta 
total. Desses, 4.322 são traba-
lhadores da saúde (107,05%); 
16.812 são idosos (122,13%) 
e 61 são de grupos indígenas 
(106,92%). Esses foram os úni-
cos grupos com metas estipu-

ladas que alcançaram o total de 
imunizações. As porcentagens 
passam os 100% porque o nú-
mero de pessoas de cada grupo, 
avaliado pelo Ministério da Saú-
de para estipular as metas, estão 
desatualizados, segundo explica 
a secretaria municipal de Saúde. 

 Ainda há três grupos prio-
ritários com procura mais bai-
xa pela vacina: as crianças de 6 
meses a menores de 6 anos, com 
62,32% (4.202); as gestantes, com 
59,44% (661) e as puérperas, com 
apenas 58,47% (107) da meta.

De acordo com informações 
fornecidas pelo coordenador do 
setor de imunizações, Maichel 
Manfredini, Bento Gonçalves de-
verá ter poucas doses exceden-

Pessoas vacinadas em Bento Gonçalves

Trabalhadores da saúde: 4.322
Profissionais de segurança: 547
Profissionais de transporte coletivo: 242
Crianças: 4.202
Idosos: 16.812
Puérperas: 107
Gestantes: 661
Doentes crônicos: 4.424
Adultos 55/59 anos: 1.329
Professores: 1.280
Caminhoneiros: 1.075
Deficientes: 28
Indígenas: 61

Total: 35.090 pessoas

tes para distribuir à população 
em geral. “Temos apenas 1000 e 
poucas doses em estoque e pre-
cisamos garantir a segunda dose 
das crianças [crianças que rece-
beram a vacina pela primeira vez 
devem repetir a dose]”, revela. 

Os integrantes de todos os 
grupos prioritários que ainda não 
se imunizaram devem procurar a 
unidade de saúde mais próxima 
até a próxima terça-feira, 23/06, 
para garantir preferência no re-
cebimento da vacina.  O atendi-
mento é de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 11h e das 13h30 às 
17h. Depois dessa data, se houver 
excedentes, toda população po-
derá se imunizar gratuitamente 
nas unidades de saúde. 
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Greice Scotton Locatelli

Laura é uma daquelas pessoas que pensa que o 
novo Coronavírus é uma invenção da mídia. Aliás, não 
é, era. Há algumas semanas, a avó dela teve o diagnós-
tico confirmado da doença e não resistiu. A morte foi 
repentina: entre os primeiros sintomas e o óbito passa-
ram apenas 6 dias. Parece pouco, mas foram dias longos, 
exaustivos, preocupantes e, especialmente, solitários. 
Ninguém pôde acompanhar a idosa, nem mesmo se 
despedir dela ou ver o corpo.

Embora a dona Áurea estivesse cumprindo rigorosa-
mente o isolamento domiciliar desde 
a metade de março, foi contaminada 
pela outra neta, Joana, irmã de Laura, 
com quem morava. Joana teve febre 
e dor de garganta com sintomas leves 
e se recuperou em poucos dias, sem 
sequer ter precisado procurar atendi-
mento médico. Nem desconfiou que 
estava contaminada, achou que era 
uma inflamação na garganta. Só sou-
be que havia sido infectada depois da 
morte da avó, quando o teste apontou 
que ela tinha anticorpos para a doença.

É bem verdade que a dona Áurea 
tinha algumas doenças pré-existentes 
– hoje em dia isso não é exclusividade 
só dos idosos –, mas a hipertensão e o 
diabetes estavam controlados. Dona 
Áurea podia ter vivido tranquilamen-
te mais 10, 15 anos. Mas morreu antes de completar 80 
anos, em função da COVID-19.

A morte da vó Áurea se tornou ainda mais dramáti-
ca em função da culpa. Nos finais de semana anteriores, 
Laura e Joana aproveitaram para rever amigos e ir tomar 
chimarrão na praça. Ambas estavam cansadas de ficar 
presas em casa há semanas e decidiram sair para espaire-
cer. Teria sido Joana contaminada em uma dessas saídas 
por diversão? Durante as compras? Ao tocar em alguma 
superfície contaminada na rua? Não há como saber.

Laura decidiu homenagear a avó nas redes sociais. 
“Hoje perdemos nossa referência de vida, a dona do 
maior coração que conhecemos, que nos criou e que fez 
parte de cada segundo das nossas vidas. Vó, descanse 

A morte do bom senso
em paz. Essa doença maldita tirou você de nós, mas o 
que mais dói é a dúvida e a culpa”. 

Mas como em tempos de pandemia e de ânimos 
exaltados nem tudo são flores, o que era para ser uma 
homenagem logo virou polêmica – entre a própria famí-
lia, pasme. Dona Áurea tinha 5 filhos e 13 netos. E boa 
parte deles segue não acreditando que a doença exista, 
apesar de ter vivido de uma forma tão próxima. Laura 
bem que tentou argumentar, em vão: dona Áurea teve 
os sintomas clássicos do novo Coronavírus, precisou ser 

internada na Unidade de Terapia Inten-
siva e entubada, ficou (e morreu) no 
isolamento. Não teve despedida, nem 
velório. No atestado de óbito, o médico 
citou a COVID-19 como causa da mor-
te. Mas os primos seguem duvidando, 
inclusive publicamente. 

Em comum, todos defendem que 
a economia não pode parar e esse seria 
o motivo pelo qual tentam fingir que a 
pandemia é uma invenção política. 
Ironicamente, Laura e Joana também 
consideram que o ideal seria a vida 
continuar. O que muda é que as me-
ninas entenderam que o mundo pode 
continuar girando, mas que as pessoas 
não podem baixar a guarda. Pelo me-
nos não por enquanto.

Laura e Joana criaram novas 
contas nas redes sociais, nas quais os primos estão blo-
queados. Elas não admitem que alguém torne a dor de-
las ainda maior por pura teimosia. Quando a pandemia 
passar, elas deverão viver um novo momento de luto: 
os tradicionais almoços de família, comandados com 
maestria pela vó Áurea desde que elas eram crianças, 
nunca mais acontecerão, não só porque ela faleceu, 
mas porque simplesmente não há mais clima. O vírus 
levou a matriarca da família e o bom senso tão necessá-
rio para a convivência.

Acredite você ou não na existência da doença, essa 
é uma história real, de uma família que você pode até co-
nhecer. Os nomes foram trocados para preservar o pouco 
de dignidade que restou.

Essa é uma 
história 

baseada em 
fatos reais, de 
uma família 

que você pode 
até conhecer.

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

Thiago Galvan - Atualidades

Nascido em Nova Prata, cidade de que gosto muito, mas morador de Farroupilha desde antes de nascer o meu 
primeiro dente de leite, tenho uma veia religiosa pulsante como a maioria dos imigrantes italianos, no meu caso tam-
bém com um temperinho alemão. Ainda mais que eu fui criado, por conta dos compromissos profissionais dos meus 
pais, pela minha avó materna, a D. Jovita, que no mês de julho completa 91 anos de idade, de muita sabedoria e amor. 
Aliás, a vovó, na semana do seu aniversário, terá uma coluna só dela. Vovó essa responsável pelo temperinho alemão.

Como morador de Farroupilha por muitos anos, até adotar Bento Gonçalves como cidade do coração, por óbvio 
que a Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio sempre foi uma constante na minha vida. Inicialmente, por ser feria-
do escolar, e depois pela importância e influência que sabemos que Ela tem no contexto religioso católico, apostólico, 
romano. Neste ano, porém, a Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio teve uma característica especial. Ao contrário 
do que ocorria nos anos anteriores, quando padres e bispos diocesanos conclama-
vam os fiéis a visitarem a igreja, neste ano, lotando estacionamentos e arredores da 
igreja, estes conclamaram seus fiéis a que, de casa, prestassem seu amor, temor e 
gratidão à Santinha de nossa devoção.

Isso era 26.05.2020.
O mesmo ocorreu em 13.06.2020. Ainda que a Dra. Ana Júlia Predebon – a ad-

vogada que fez busca e apreensão do meu coração, ficando com ele só para ela, e eu 
não recorri – e eu não estivéssemos em Bento Gonçalves nessa data, soubemos que 
não houve qualquer festejo oficial. Soubemos, claro, de alguns teimosos que insis-
tiram em sair às ruas, mesmo com as proibições e restrições, mas que oficialmente 
as orientações foram de permanecer em casa, prestando suas devoções e louvores, 
sem aglomerações. 

O mesmo aconteceu com São João. 
São João tem uma importância ímpar na minha vida, na minha história.
Eu nasci no Hospital São João Batista, hospital de Nova Prata. Para mim, é uma 

honra saber que nasci no hospital que tem o nome do apóstolo responsável pelo 
anúncio da chegada do Messias, do Salvador, Jesus Cristo.

São João Batista é tido como o precursor da vinda de Jesus, o filho de Deus, o 
Criador, à Terra. Todos nós, de qualquer idade, vivemos, convivemos e nos divertimos 
em festas de São João. Pipoca, quentão, pinhão, fogueira, farra, diversão, festa, pes-
caria, barraca do beijo, etc., etc., etc.

Neste ano de 2020, porém, nada disso nos foi possível. Nada disso será possível. 
As festas de São João, pela impossibilidade de aglomeração, não ocorrerão. As 

belas fogueiras, danças, filas para diversão, também não acontecerão. Ficará 2020 na 
lembrança de todos nós, do ano em que não houve festas ou formação de quadri-
lhas para diversão. 2020 será o ano em que nenhuma escola ou instituição pôde, aos 
sábados, reunir seus alunos, professores e/ou apoiadores para um momento de di-
versão sadia e alegria. Que atire a primeira pedra quem não tem uma boa lembrança 
de quando esteve na cadeia de uma festa junina...

Hoje, a única aglomeração possível, pois impossível controlá-la, ao que pare-
ce, é a de gafanhotos. Esta nada tem de Romaria, mas talvez de sobrevivência da 
espécie. Aliás, a Bíblia sugere que São João Batista teria, em tempos remotos, se 
alimentado de mel e gafanhotos. Tomara que não seja essa a razão pela qual eles, 
os gafanhotos, estejam se dirigindo para cá... Fiquemos todos bem! Até a próxima!

As Romarias e os Gafanhotos

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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Diocese de Caxias do Sul autoriza 
celebração de missas com público

Colaboradores da Santo 
Antônio criam varal de 
máscaras em ônibus

Comunicado oficial da Dio-
cese de Caxias do Sul, assinado 
pelo bispo Dom José Gislon, 
autorizou a celebração de mis-
sas, sacramentos e cultos com 
a presença de fiéis, desde que 
respeitados os protocolos de 
prevenção ao novo Coronavírus 
em igrejas católicas da região. 
O decreto entrou em vigor na 
terça-feira, 23/06 e é válido en-
quanto perdurar a classificação 
da bandeira laranja no modelo 
de Distancimento controlado do 
governo do Estado.

Entre as medidas estão:
1) As celebrações poderão 

ser realizadas com o limite de 
25% da capacidade de ocupação 
de cada local.

2) Nos batizados, número de 
padrinhos fica limitado a duas 
pessoas (um padrinho e uma 
madrinha).

3) Nos casamentos, os noi-
vos devem seguir todos os proto-
colos no que se refere à aglome-
ração de pessoas ou o que possa 
favorecer a transmissão do vírus.

4) Funerais e Exéquias con-
tinuam seguindo as orientações 
anteriores.

5) Encontros presenciais, 
como catequese, atividades pas-
torais e eventos que envolvam 
aglomerações seguem suspensos.

Em Bento Gonçalves, as paró-
quias Santo Antônio e São Roque 
divulgaram normas específicas.

Iniciativas de solidarieda-
de têm sido o refúgio de muitas 
pessoas diante das notícias so-
bre o impacto da pandemia na 
sociedade. Além de ler e escu-
tar sobre essas ações, há quem 
decida também colocar “a mão 
na massa” e ajudar o próximo. 
Em Bento Gonçalves, a super-
visora administrativa da Trans-
porte Santo Antônio, Ilda Ranzi, 
decidiu mobilizar a equipe da 
empresa para levar um colorido 
diferente ao transporte coletivo 
do município. Ela criou o projeto 
“varal solidário”, a fim de dispo-
nibilizar máscaras de tecido de 
forma gratuita à comunidade. 

“A ideia surgiu da necessi-
dade e do uso obrigatório de 
máscaras para as pessoas que 
precisam sair de casa. A inicia-
tiva foi abraçada pelos colegas, 
que passaram a ser empenhar na 
busca de material como tecidos, 
elástico, etc”, conta Ilda. 

Dessa forma, desde a se-

SANTO ANTÔNIO
O horário de visitação ao 

santuário é das 8h às 19h, com a 
ocupação máxima de 80 pessoas, 
ou seja, 25% da capacidade do 
Santuário. Entrada somente pela 
porta lateral.

Diariamente, missa às 18h 
e aos domingos, às 8h30, 10h 
e 18h. A celebração das 18h é 
transmitida pelo Facebook da 
Paróquia.

Uso obrigatório de máscara.
Informações sobre batiza-

dos e casamentos serão divulga-
das nos próximos dias.

SÃO ROQUE
Missas diárias às 19h com 

a presença de, no máximo, 100 
pessoas e uso obrigatório de 
máscara. Mesma regra vale para 
casamentos, que serão realiza-
dos somente na Igreja Matriz 

São Roque, com no máximo 100 
pessoas.

Funerais e Exéquias são res-
tritos ao menor número possível 
de familiares, com distância de 
dois metros entre os presentes. 

Bandeira laranja

Aponte a câmera do 
seu celular para o QR 
Code acima e confira 
os comunicados das 
paróquias na íntegra.

Aponte a câmera do seu 
celular para o QR Code e 
saiba mais sobre o assunto.

mana passada, colaboradores e 
seus familiares estão produzindo 
máscaras de forma voluntária. 
Em seguida, os materiais são em-
balados e colocados em algumas 
linhas de ônibus. “Nossa ação co-
meçou na semana passada e, ini-
cialmente, [as máscaras] foram 
colocadas em dez ônibus, porém, 
queremos que, na medida do 
possível, o projeto seja estendido 
para os demais”, relata. 

Até a metade desta semana, 
cerca de 250 máscaras já haviam 
sido disponibilizadas à popula-
ção. Para Ilda, a iniciativa é uma 
forma de alertar as pessoas sobre 
a necessidade de seguir as medi-
das de prevenção, a fim de se pro-
tegerem, protegerem suas famí-
lias e toda a comunidade. “Todos 
tem que ter a noção da importân-
cia do uso de máscaras neste mo-
mento em que estamos vivendo. 
E o retorno da comunidade tem 
sido muito positivo, com elogios 
e agradecimentos”, finaliza. 
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Rápidas
O governador Eduardo 

Leite fez alterações no modelo 
de distanciamento controlado 
no início da semana. A partir de 
agora, academias de ginástica, 
clubes esportivos, clubes sociais, 
salões de beleza e barbearias po-
derão funcionar mesmo quando 
a bandeira vermelha estiver em 
vigor. Diferentemente das regras 
da bandeira laranja, entretanto, 
é obrigatório o atendimento 
individualizado, com disponibi-
lização de no mínimo 16m² por 
pessoa (caso das academias) e 
de 4m de distância entre clien-
tes (caso dos serviços de higiene 
pessoal). O atendimento deve ser 
feito com 25% dos trabalhadores.  
Nesta semana, a região de Caxias 
do Sul (que engloba todos os 
municípios da Serra Gaúcha) está 
na bandeira laranja. A 8ª rodada 
do modelo entrou em vigor na 
quinta-feira, 25/06, e os novos 
dados serão anunciados nesta 
sexta-feira, 26/06. Os municípios 
terão o prazo de 48h para con-
testarem a decisão do governo. 
Na segunda-feira, 29/06, será 
realizada uma nova reunião com 
o gabinete de crise, para reava-
liação dos dados e decisão sobre 
quais restrições serão mantidas. 
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VENDO Astra 2.0, 2011, 
preto. Direção Hidráulica, 
vidros, travas e retroviso-
res elétricos, limpador e 
desembaçador traseiros, 
ar-condicionado, 4 portas, 
som MP3 com entrada USB, 
alarme, porta-malas espa-
çoso, amplo espaço interno. 
Revisões em dia. IPVA 2020 
pago. Única dona. Valor: R$ 
26.900,00. Contato: (54) 
99608 5454.

VENDO C4 Pallas, GLX 2.0, 
carro impecável, segun-
do dono, flex, 16v, mecâ-
nico, ano 2009. Valor R$ 
20.000,00. Contato com 
Valmor, através do telefone 
(54) 99969 0503.

Veículos

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 018/2020 
– Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviços de manutenção 
de uma central telefônica Nutron 4016, na 
comunidade de Santa Tecla e serviços de 
readequação de centrais e cabeamentos do 
interior do município de Santa Tereza-RS. 
Dia 09/07/2020, às 9h. Informações telefo-
ne (54) 3456 1033 ou site www.santatere-
za.rs.gov.br. Santa Tereza/RS, 26 de junho 
de 2020. Gilnei Fior. Prefeito Municipal

PREFEITURA DE MONTE BELO DO SUL

EDITAL Nº 005/2020
Convoca a comunidade montebelense para Audiência Pública
 
O Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul, Sr. ADENIR JOSÉ DAL-
LÉ, no uso de suas atribuições legais, convoca a comunidade monte-
belense para a Audiência Pública de Propostas para revisão da Lei 
Municipal nº 1391/2018 que “Institui o Código de Edificações do 
Município e dá outras providências”, no seguinte local, data e ho-
rário: Local – Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, em 
virtude da pandemia será transmitida pelo Facebook da Prefeitura 
Municipal. Data – 03 de julho de 2020. Horário – 10h. Monte Belo 
do Sul, aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte.

VENDO 2 cortinas de ren-
da branca com varões de 
1,78m (comprimento) x  
1,90m (altura) e de  1,66m 
(comprimento) x  1,90m 
(altura). Vendo 1 cortina de 
tecido com varões de 2,00m 
(comprimento) x  2,20m 
(altura). Vendo 2 cortinas 
com varões de renda cor 
branca de 1,50m (compri-
mento) x 1,80m (altura) e 
1 cortina com varões de te-
cido medindo 2m (compri-
mento) x 2,10m (altura)...  

Diversos

VENDO Fusca 78, cor bran-
ca, carro impecável. Mais 
informações através do te-
lefone (54) 99917 0384.
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MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

Resumo de Termo Aditivo 
Termo Aditivo n° 003/2020 – Ata de 
Registro de Preços nº 001/2020 – Pregão 
Presencial nº 019/2019 – SRP nº 005/2020 
– Referente ao novo preço da gasolina co-
mum e gasolina aditivada. Comércio de 
Combustíveis Colosso do Vale Ltda. Va-
lor: R$ 4,34 ao litro de gasolina comum 
e R$ 4,45 ao litro de gasolina aditivada. 
Prazo: a contar de 17/06/2020.
Termo Aditivo n° 004/2020 – Contrato 
de prestação de serviços nº 071/2016 – 
Tomada de Preços n° 009/2016 – Contra-
tação de pessoa jurídica para a prestação 
de serviços médicos na área de pediatria. 
A A Serviços Médicos Ltda. - ME. Va-
lor: R$ 4.273,29 mensais. Prazo: 12 me-
ses, a contar de 22/06/2020. 
Termo Aditivo n° 002/2020 – Ata de 
Registro de Preços nº 001/2020 – Pregão 
Presencial nº 019/2019 – SRP nº 005/2020 
– Referente ao novo preço do óleo diesel 
comum. Safra Diesel Ltda. Valor: R$ 
3,186 ao litro de óleo diesel comum. Pra-
zo: a contar de 24/06/2020. 

Gilnei Fior
Prefeito Municipal

...Em bom estado, quase no-
vas. Interessados entrar em 
contato pelo telefone (54) 
99637 9273.

VENDO cadeira de alimen-
tação infantil, unissex, em 
bom estado, com cinto de 

segurança. Contato (54) 
99637 9273.

VENDO balcão de cozinha 
+ aéreo, com 2 portas de 
vidro, gavetas em aramado, 
cor branca, em bom estado. 
Contato (54) 99637 9273.

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA/LEILÃO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICO
 
DATA: 1ª Praça/Leilão: Dia 15 de julho de 2020, às 10h.
              2ª Praça/Leilão: Dia 15 de julho de 2020, às 10h10.
LOCAL: Plataforma digital www.zaccariasleiloes.com.br

VOLNEI ZACCARIAS, LEILOEIRO OFICIAL matrícula 151/99, devidamente autorizado pelo Exmo.(a) Sr. 
(a) Dr. (a) Juiz (a) da 1ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves – RS, FAZ SABER a todos quantos do presente 
edital virem ou conhecimento dele tiverem que foi autorizado a realizar o Leilão do(s) bem (ns) penhorado(s) 
no Processo nº: 0020428-25.2019.5.04.0511  que RAFAEL FACINCANI MACHADO move contra SCA-IN-
DÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA., referente a: Lote 01 – Linha automática para corte de vidro monolítico com-
posto de: - um carregador móvel bilateral, marca Macotec, modelo 1.6 BM;- uma mesa para corte em retilíneo 
e em formas de vidro monolítico, marca Macotec, modelo CS6FB E01; - uma mesa trocadora fixa, marca Ma-
cotec, modelo OC6F, completa com acessórios de uso. Avaliação: R$ 567.364,99 (quinhentos e sessenta e sete 
mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) em 06/06/2019. Valor mínimo para segundo 
leilão é de R$ 283.682.50. A arrematação será pela maior oferta, desde que não preço vil. O arrematante deverá 
garantir o lance com o sinal correspondente a 20% do seu valor. Se o arrematante, ou seu fiador, não pagar 
dentro de 24 horas, o preço da arrematação, perderá, em benefício da execução, o sinal de que trata o § 2º deste 
artigo, voltando à praça os bens executados, art. 888 CLT. O arrematante/alienante fica isento dos créditos 
tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, 
e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melho-
rias da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. 
A venda de bens móveis e livre de ônus. Caso não haja ofertas à vista será facultado oferecimento de lances 
parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de 
março de 2015), sendo que o arrematante deverá pagar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista 
e o remanescente parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas. O valor rema-
nescente, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa aplicada pelo juízo da causa, 
garantido por hipoteca sobre o próprio bem no caso de imóvel. Da Participação e Pagamento: Quem pretender 
arrematar dito(s) bem(ns) deverá ofertar lanços através da plataforma eletrônica www.zaccariasleiloes.com.
br devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio. O site estará disponível para recep-
ção de lances a partir da publicação do edital na plataforma digital. Dos lances: Sobrevindo lance nos 03 (três) 
minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do leilão será 
prorrogado em 03 (três) minutos e assim sucessivamente a cada lance efetuado nos últimos 03 (três) minutos, 
para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances (art. 21 da Resolução 
CNJ 236/2016), passados 03 (três) minutos sem novo lance, o leilão será encerrado. Durante a alienação, os 
lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do leiloeiro e imediatamente divulgados on-line, de modo 
a viabilizar a apreciação do tempo real das ofertas. Após o encerramento o(s) arrematante(s) devera (ão) pagar 
o valor do lance à vista, mais 10% de comissão ao Leiloeiro, calculado sobre o valor da arrematação. Os paga-
mentos deverão ser efetivados em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de 
Guia de Depósito em favor do juízo (arrematação), ficando cientes que os lances são irretratáveis. Não sendo 
efetuado o depósito da oferta no prazo estabelecido e/ou o pagamento de sua comissão, o leiloeiro comunicará 
o fato ao MM. Juiz responsável, informando os lances imediatamente anteriores, para que sejam submetidos à 
apreciação judicial, sem prejuízo da aplicação de sanção prevista no art. 897 do CPC ao arrematante remisso. 
Além disso, arcará o arrematante remisso com todos os ônus e consequências de sua omissão, inclusive para 
a obtenção de novos documentos e ressarcimento das despesas para a realização da praça, além da multa de 
10% sobre o saldo devido, em aplicação direta ou analógica do §4º, do artigo 895 do CPC. Informações com 
o Leiloeiro Oficial Volnei Zaccarias, Matrícula 151/99, através do site: www.zaccariasleiloes.com.br, telefone: 
(54) 34411902 ou (54) 99612 1051 e e-mail: zaccarias@zaccariasleiloes.com.br.
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Mais autonomia e flexibilidade no 
gerenciamento da vida universitária

Suporte na busca por 
vagas de trabalho

Pós-graduação: 
curse uma especialização 
na UCS BENTO

Processo seletivo 
contínuo na UCS

Desconto na segunda graduação

Transferência com 
condições especiais

Curso técnico 
em Enfermagem

Torne-se Identificador Veicular Documental

Curso de Instrutor 
de Trânsito

Docência em Tempos de Pandemia

Ampliar a flexibilidade e a 
autonomia dos alunos no geren-
ciamento de sua vida universitá-
ria. Esse é o principal objetivo do 
Projeto Rotas Acadêmicas, lança-
do pela Universidade de Caxias 
do Sul. A partir de um ambiente 
digital, os estudantes poderão es-
tabelecer conexões entre seu mo-
mento no curso e as atividades 
oferecidas em pesquisa e exten-
são, no impulso ao desenvolvi-
mento de competências específi-
cas e à qualificação da formação, 
inclusive, para além do próprio 
currículo. O site responsivo já 
pode ser acessado pelo link sou.
ucs.br/rotas, com o mesmo usuá-
rio e senha do UCSVirtual.

De forma funcional e otimiza-
da, os alunos terão acesso à visão 
geral de seu histórico e percentu-
al formativo, atividades comple-
mentares e Trabalhos Discentes 
Efetivos, disciplinas eletivas e 
equivalências. No site, também, 
serão direcionados, de forma 
transversal e contextualizada a 
cada curso de graduação e se-
mestre, sobre a oferta de práticas 
em extensão e pesquisa como ob-
jetos de aprendizagem curricular.

Ingresse na UCS via processo seletivo contínuo: 
a seleção ocorre a partir de prova de redação men-
sal – em julho, nos dias 10 e 24 – ou semanalmente, 
pelo aproveitamento da nota de redação em vesti-
bulares anteriores na universidade ou no Enem. 

A Universidade de Caxias do Sul oferece cursos 
de bacharelado, licenciaturas e tecnologias, presen-
ciais, semipresenciais e na modalidade a distância. 
Acesse para se inscrever: ucs.br/estudenaucs.

Diplomados pela UCS rece-
bem desconto exclusivo de 25% 
sobre a segunda graduação. Já 
os graduados em outras insti-
tuições de Ensino Superior rece-
bem 15% de abatimento sobre o 
preço do curso. Conheça as con-
dições do benefício acessando o 
site ucs.br ou pelo e-mail atendi-
mento@ucs.br.

Se você tem matrícula em 
outra instituição de Ensino Su-
perior, venha para a UCS e apro-
veite até 100% das disciplinas 
já cursadas para ingresso na 
mesma graduação. Os preços e 
condições são especiais. Acesse 
ucs.br/transferencias, confira a 
documentação necessária e faça 
a solicitação.

No âmbito da educação pro-
fissional, a UCS Bento promove o 
Curso Técnico em Enfermagem 
com duração de quatro semestres. 
A formação proporciona habili-
dades e competências técnicas e 
comportamentais para atuação em 
diversos segmentos da saúde, com 
destaque para o cuidado do indiví-
duo, da família e da comunidade. 

As inscrições são recebidas 
até 31 de julho, para o ingresso no 
mês de agosto. Esclareça suas dú-
vidas em contato com a UCS Ben-
to pelo telefone (54) 3449-5205 
ou pelo e-mail rcbalest@ucs.br.

O curso de extensão For-
mação de Identificador Veicular 
Documental, de 7 de agosto a 19 
de dezembro, contempla conhe-
cimentos sobre a autarquia 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. 
Confira os procedimentos em 
ucs.br, na aba de Extensões.

Com aulas na UCS Bento, o 
curso de Instrutor de Trânsito 
está previsto para o mês de agos-
to, propondo qualificação profis-
sional para atuação em Centros 
de Formação de Condutores de 

O Centro de Inovação e de Tecnologias Educacionais da Universi-
dade de Caxias do Sul, em conjunto com o Núcleo de Formação de Pro-
fessores da instituição, realiza o Ciclo de Diálogos (Re) Verberações e 
Invenções Docentes, composto por uma série de seminários on-line 
gratuitos e abertos a professores de todos os níveis de ensino.

O próximo webinar, no dia 1º de julho, às 16h40, terá o tema ‘Rela-
ção pedagógica on-line’, ministrado pelas professoras Elisa Boff, coor-
denadora do Programa de Educação a Distância, e Claudia Mara Sgan-
zerla, docente da Área do Conhecimento de Humanidades e integrante 
do CINTED e do Núcleo de Formação de Professores da instituição.

O objetivo do Ciclo é ser um espaço de diálogo e interlocução 
sobre temáticas relacionadas às vivências e práticas docentes na 
contemporaneidade, em uma perspectiva de escuta e de trocas entre 
os participantes. Saiba mais em ucs.br.

Para manter o acompanhamento integral aos can-
didatos às oportunidades de trabalho, sejam elas de 
estágio ou efetivas, durante a pandemia da Covid-19, 
o Programa UCS Carreiras disponibiliza contato via 
WhatsApp e pela plataforma Google Hangouts Meet. 

 Pelas ferramentas virtuais, os acadêmicos tam-
bém terão acesso a informações para elaboração de 
currículos, orientação de carreiras e recolocação pro-
fissional. Solicite pelo e-mail ucscarreiras@ucs.br ou 
veja mais informações: bit.ly/UCSCarreiras-online.

Confira algumas das ofertas de especializa-
ção na UCS Bento e acesse o site ucs.br, na aba 
Especializações e MBAs, para se inscrever.

- Espiritualidade no Trabalho: Organiza-
ções Humanizadas e Ecoengajadas – O curso 
tem como objetivo elevar o nível de conheci-
mento na dimensão espiritual do ser humano 
a partir de ambientes laborais, hoje centrais na 
organização social. Serão abordados: ética no 
trabalho, inteligência emocional e relacional, 
comunicação organizacional e espiritualidade, 
tendências e desafios na gestão de pessoas e di-
álogo na solução de conflitos e espiritualidade. 
Início previsto para o mês de agosto.

A ideia é facilitar a comunica-
ção entre acadêmico, coordena-
dor e todas as possibilidades da 
UCS, em suas Unidades Universi-
tárias e regiões de abrangência.

No Rotas Acadêmicas, tam-
bém voltado a egressos, você 
ainda confere propostas de 

formação continuada em Pós-
-Graduação, verifica quais disci-
plinas já cursadas poderiam ser 
aproveitadas para ingressar em 
uma segunda graduação e a via-
bilidade e status para a conquista 
de certificações profissionais in-
termediárias.

Projeto Rotas Acadêmicas

UCS Carreiras

Formação DETRAN

- Gestão Estratégica com Foco em Resul-
tados – Prepara e qualifica valorizando a visão 
integrada e estratégica de gestão, oferecendo 
condições para o desenvolvimento de sistemas 
administrativos baseados em conceitos funda-
mentados em Liderança, Estratégias e Planos, 
Clientes, Sociedade, Informações e Conhecimen-
to, Pessoas, Processos e Resultados. Aulas a par-
tir de outubro.

Veículos Automotores, no de-
senvolvimento de um trabalho 
com ênfase na segurança. Entre 
os módulos serão abordados te-
mas como legislação de trânsito, 
direção defensiva, noções de pri-
meiros socorros e medicina de 
tráfego, além de proteção ao meio 
ambiente e convívio social, psico-
logia e mecânica básica.

Para ingressar no curso, que 
também será oferecido no Cam-
pus-Sede, os candidatos devem ser 
aprovados no Exame Psicológico 
para Fins Pedagógicos. Inscrições 
e mais informações em breve, no 
site ucs.br, aba de Extensões. Saiba 
mais com a Diretoria de Relações 
com o Mercado da UCS, através do 
WhatsApp (54) 99935 6719.
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Receita |
SERRANOSSA Gourmet

Torta de 
sardinha de 
frigideira
INGREDIENTES:

Para a massa:
1 xícara de farinha de trigo
¾ xícara de leite (180ml)
1/3 de xícara de óleo
2 ovos
1 colher (chá) de fermento em pó
 1 colher (café) de sal

Para o recheio:
 1 lata de sardinha (escorrida)
 1 cenoura ralada

 ½ cebola picada
 ½ alho-poró picado

MODO DE PREPARO
Junte todos os ingredientes 
da massa no liquidificador e 
bata até obter uma mistura 
lisa. Em uma panela, refogue os 
ingredientes do recheio com um 
pouco de manteiga ou óleo.  Em 
uma frigideira untada, despeje 
metade da massa. Assim que 
começar a firmar, acrescente 

Cruzadas | Respostas na página 5

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

Áries – 21/03 a 20/04 | Se depender de 
disciplina e disposição, você tem tudo 
para brilhar no trabalho e vai tirar de 
letra até mesmo as tarefas mais difíceis. 
A sexta é ideal para focar em seus inte-
resses profissionais e financeiros. Suas 
atividades vão render, os ganhos devem 
aparecer e conquistas estão previstas, 
especialmente se você trabalha em casa 
ou com parentes. 
Touro – 21/04 a 20/05 | Você vai esbanjar 
criatividade e isso deve beneficiar todos 
os setores da sua vida. No trabalho, 
pode dar importante contribuição com 
ideias, saberá negociar e também se re-
lacionar melhor com as pessoas. Aposte 
na troca de experiências e não deixe de 
confiar na sorte, que hoje sopra em sua 
direção. 
Gêmeos – 21/05 a 20/06 | Tudo o que 
você fizer promete prosperar hoje e há 
claros indícios de que pode aumentar 
seus ganhos com algo feito em casa. 
Também há boas chances de faturar 
mais do que espera ao negociar um 
bem de família, só não vale passar por 
cima da vontade dos parentes. No tra-
balho, evite agitação.
Câncer – 21/06 a 21/07 | Você vai mos-
trar uma postura mais extrovertida e 
falante, já que seu lado comunicativo, 
esperto, curioso e simpático está ativa-
do. Vai se destacar em grupo e pode se 
tornar referência para os outros, inclu-
sive dando conselhos para amigos. No 
trabalho, será fácil argumentar, opinar e 

Sete Erros | Respostas na página 5Charge

o recheio, pressionando 
ligeiramente com uma colher, 
para ficar compacto e afundar 
ligeiramente na massa. Cubra 
com a restante massa, tampe e 
deixe ficar no fogo baixo por 15 
minutos ou até a massa de cima 
ficar consistente. Depois, com a 
ajuda da tampa ou de um prato, 
vire a torta de frigideira ao 
contrário para dourar do outro 
lado também. Deixe por mais 10 
a 15 minutos. Sirva quente.

Tu
do

 r
ec
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ta

s

fazer acordos. 
Leão – 22/07 a 22/08 | O período da ma-
nhã será propício para focar em seus 
interesses materiais. Você vai se preo-
cupar mais com as finanças e com a sua 
segurança de modo geral. Pode ter boas 
oportunidades de conseguir um au-
mento ou uma gratificação no trabalho: 
mostre sua competência e seu profissio-
nalismo. Grana extra deve trazer alívio.
Virgem – 23/08 a 22/09  | Você terá ener-
gia para investir no que faz. Explore a sua 
criatividade, inteligência e mostre que 
sabe liderar. Pode atrair aliados impor-
tantes para os seus projetos: conte com 
os colegas e amigos. Só não vale se de-
sentender com os chefes por bobagem. 
Libra – 23/09 a 22/10 |  É melhor não 
confiar demais nas pessoas, por isso, in-
vista em seus projetos sem alarde e não 
revele seus planos a ninguém. Seu sexto 
sentido estará bem mais aguçado e você 
pode encontrar soluções engenhosas 
para algo que vem te incomodando. Re-
solver um problema ou quitar uma dívi-
da vai trazer paz ao seu coração. 
Escorpião – 23/10 a 21/11 | A Lua dá 
todo apoio para as suas esperanças e 
fortalece os seus planos e aponta um 
dia produtivo e positivo para você lu-
tar pelos seus anseios. Vai querer mais 
liberdade para defender seus ideais e 
batalhar por seus sonhos. Os resultados 
serão ainda melhores se buscar a orien-
tação de pessoas que têm mais conheci-
mento e experiência.

Sagitário – 22/11 a 21/12 | A Lua eleva 
as suas chances de reconhecimento e 
progresso na vida profissional. Você 
pode ter conquistas ou mudanças im-
portantes na carreira. Fique de olho nas 
oportunidades para não deixar passar 
em branco. Mostre que tem potencial e 
ambição, mas sem entrar em confronto 
com os colegas. 
Capricórnio – 22/12 a 20/01 | Aprender 
com quem já sabe é uma boa pedida 
para você. O momento é propício para 
desenvolver seus potenciais, ampliar 
seus conhecimentos e aperfeiçoar suas 
técnicas. Observe os colegas e siga o 
exemplo de quem já chegou onde você 
quer estar. Também terá muita criativi-
dade e vontade de evoluir.
Aquário – 21/01 a 19/02 | O Sol age no 
setor da saúde, renova sua vitalidade 
e dá ainda mais disposição para você 
cumprir seus compromissos. A Lua tam-
bém envia bons fluidos para o seu signo 
hoje: a sexta tem tudo para ser das mais 
produtivas em suas atividades. Se você 
busca mudanças, esse é o momento de 
buscar melhorias. 
Peixes – 20/02 a 20/03 | A Lua dá um 
belo incentivo para seus contatos, con-
versas e interesses. Seu entusiasmo vai 
contagiar os colegas e vocês vão que-
rer somar forças para conquistar mais 
rápido os objetivos em comum. Quem 
trabalha com parentes pode e deve 
usar o jogo de cintura que possui para 
evitar atritos. 
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Professor Cícero Zanoni 

A Inteligência Artificial e o futuro do emprego

Diretor Acadêmico da UCS Bento e docente dos cursos de Engenharia da UCS

Elas já estão entre nós, caro leitor! Sim, 
as máquinas inteligentes com capacidade de 
aprender já fazem parte do nosso cotidiano há 
muitos anos. Para aqueles que cresceram entre 
as décadas de 80 e 90, talvez o conceito de 
Inteligência Artificial (IA) não seja tão estranho. 
E mesmo hoje usamos tais sistemas inteligentes 
para fazermos tarefas rotineiras e, na maioria 
das vezes, nem nos damos conta.  É bem provável 
que você já tenha interagido com alguma 
dessas máquinas ou sistemas inteligentes 
hoje, conferindo seu saldo bancário, fazendo 
alguma compra pela internet, recebendo alguma 
recomendação de algum site de serviços. 

No entanto, conforme a 
tecnologia de IA se desenvolve, 
muitos temores profetizados por 
personalidades, das mais diversas 
áreas de atuação, alertam sobre os 
perigos da inteligência artificial. 
Para Elon Musk, o dono da Tesla, 
a inteligência artificial é mais 
perigosa que as armas nucleares. 
Em um futuro distópico, segundo 
tais profetas, as máquinas 
poderiam se rebelar contra nós, os 
seus criadores.

Bem, vamos com calma! O 
que chamamos de máquinas ou 
aplicativos dotados de alguma 
tecnologia de Inteligência 
Artificial nada mais são do que 
uma obra do intelecto humano. No entanto, essa 
criação humana não tem capacidade (ainda!) de 
aprender por conta própria e se rebelar contra 
o seu criador. Esses sistemas com “inteligência” 
aprendem coisas simples e repetitivas, o que, 
tecnicamente, chamamos de padrões recorrentes.

No entanto, como temos observado, a IA 

já atende a objetivos práticos, como redução 
de custos e otimização de processos e tarefas 
considerados essencialmente repetitivos. E 
isso nos leva ao real ponto de discussão dessa 
tecnologia: algumas profissões deixarão de 
existir.

Para o autor Kai-Fu Lee, investidor e 
especialista em IA e autor do livro Inteligência 
Artificial (lançado no Brasil), 40% dos empregos 
do mundo poderão ser realizados por máquinas. 
“A inteligência artificial irá cada vez mais 
substituir os trabalhos repetitivos, não apenas o 
trabalho braçal, mas também o intelectual.”

A questão fundamental que permeia o 
perigo da IA nas nossas vidas é 
que, além de muitos empregos 
deixarem de existir, outros tantos 
serão criados. Mas a pergunta 
que fica é: o que acontecerá, em 
uma sociedade tecnológica de um 
futuro próximo, com os indivíduos 
e setores econômicos que não 
conseguirem acompanhar essa 
evolução? Estaríamos criando uma 
classe de pessoas marginalizadas 
e que, em última instância, não 
seriam mais necessárias para 
os indivíduos que se beneficiam 
dessa tecnologia e para economias 
mais avançadas? Como lidar com 
essa possibilidade?

De uma coisa podemos estar 
certos: as máquinas nunca serão criativas ou 
capazes de expressar empatia. Isso é premissa 
e um diferencial do ser humano. Será que essa 
empatia, algo tão humano, conseguirá proteger 
aqueles que a evolução tecnológica descartou? 
Aguardemos os próximos capítulos dessa saga 
intitulada evolução humana. 

A Inteligência 
Artificial fará 

com que muitos 
empregos 
deixem de 
existir, mas 

também criará 
outros tantos.
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Com a dona Áurea morreu também o bom 
senso tão necessário para 
a convivência em família.

Ficará 2020 na lembrança de todos nós, 
do ano em que não houve festas ou 

formação de quadrilhas para diversão. 

Thiago 
Galvan
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Previsão do tempo

27/06

Sol com nuvens durante o dia e 
períodos de céu nublado. Noite 

com muitas nuvens.

6º
14º

26/06

Sol com nuvens durante o dia 
e períodos de céu nublado. 
Noite com muitas nuvens.

6º
14º

28/06

Dia de sol, com geada ao 
amanhecer. Nuvens aumentam 

no decorrer da tarde.

2º
17º

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

Tacchini inicia estudo fisioterápico 
para tratar pacientes graves

COVID-19

Ensaio clínico 
aprovado pelo 
Ministério da Saúde 
utiliza terapia a 
laser superpulsada 
em pacientes em 
ventilação mecânica

A busca por um tratamen-
to eficaz para o Coronavírus se 
tornou uma prioridade global. 
Pensando nisso, pesquisadores 
do  Hospital Tacchini de Bento 
Gonçalves, em parceria com pro-
fissionais de Caxias do Sul, estão 
conduzindo um ensaio clínico 
aprovado pelo Ministério da Saú-
de, que utiliza a tecnologia de te-
rapia a laser superpulsada como 
tratamento auxiliar em pacientes 
graves com diagnóstico de CO-
VID-19 com necessidade de res-
piração mecânica. 

A pesquisa conta com apoio 
do Instituto Tacchini de Pesquisa 
em Saúde (ITPS), que oferece su-
porte a todos os estudos científi-
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cos realizados no hospital. Neste 
estudo, o ITPS é responsável por 
colher o termo de consentimen-
to e randomizar o tratamento. A 
partir daí, o grupo formado por 
fisioterapeutas coleta os dados 
e utiliza os dispositivos de tera-
pia a laser superpulsado, inicial-
mente em 30 pacientes. Após os 
dados preliminares, haverá uma 
reavaliação a respeito do número 
de pessoas incluídas no estudo a 
partir de cálculo amostral. 

O estudo é o primeiro de seu 
tipo a utilizar essa terapia para 
a recuperação de pacientes com 
COVID-19, avaliará a função mus-

cular respiratória e os níveis de 
inflamação durante a intubação. 
A intenção é diminuir o tempo 
de hospitalização de pacientes 
com necessidade de respiração 
mecânica, melhorando sua res-
posta imunológica e diminuindo 
a inflamação. 

Coordenado pelos fisiotera-
peutas Fabiano Frâncio, Thiago 
De Marchi e Ernesto Leal-Junior, 
o estudo é baseado em trabalhos 
anteriores, que demonstraram 
melhora da função muscular em 
pacientes com doença pulmonar 
obstrutiva crônica a partir do 
mesmo tratamento.

Fisioterapeutas auxiliam pacientes 
diagnosticados com a COVID-19

UPA 24h

Grande parte dos pacientes 
infectados pelo novo Corona-
vírus apresenta sintomas leves 
ou até mesmo não desenvolvem 
nenhum sinal da doença. Uma 
parcela menor dos infectados, no 
entanto, evolui para um estágio 
mais grave, necessitando de hos-
pitalização e, em alguns casos, de 
ventilação mecânica (VM). Nes-
ses, é recomendada a introdução 
da Fisioterapia Respiratória. 

Em Bento Gonçalves, confor-
me dados da Vigilância Epidemio-
lógica divulgados na sexta-feira, 
19/06, 71,4% dos infectados, 
equivalente a 606 pessoas, esta-
va com quadro de síndrome gri-
pal por ocasião do diagnóstico e 
15,9% com Síndrome Respira-
tória Aguda Grave (SRAG). Em 
12,7% dos casos não havia sinto-
mas gripais conhecidos. 

Destes 2,1% dos diagnosti-
cados com a COVID-19 necessi-
taram de internação hospitalar. 
Nesses casos, a fisioterapia res-
piratória desempenha um impor-
tante papel com a finalidade de 
contribuir para atenuar os sin-
tomas ocasionados pela doença, 
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principalmente após a chamada 
extubação, que é a retirada da via 
aérea artificial, para melhorar a 
capacidade pulmonar.

Pensando nisso, a secretaria 
de Saúde de Bento Gonçalves 
passou a disponibilizar, desde 
o dia 18/06,  três profissionais 
de Fisioterapia para auxiliar pa-
cientes internados nos leitos de 
isolamento da Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) do bairro 
Botafogo. “O fisioterapeuta é 

um profissional que atua na fase 
aguda da COVID-19, principal-
mente no manejo da via aérea e 
na manutenção do paciente sob 
ventilação mecânica, ou seja, na 
terapia respiratória. O fisiotera-
peuta reabilita o pulmão lesado 
com técnicas e manobras para 
melhorar a oxigenação e a venti-
lação pulmonar”, destaca o secre-
tário-adjunto de Saúde, Gilberto 
Junior, que também atua como 
fisioterapeuta.  


