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Casttini 
inaugura loja em 
Bento Gonçalves

Homicídios têm queda 
de 66% no primeiro 
semestre deste ano

O relato de quem 
passou 45 lutando 
contra a COVID-19
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160mm em 24h Coronavírus
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Negócios

As fortes chuvas registradas 
no início da semana provocaram 
estragos em Bento Gonçalves e 
região. Além de queda de árvo-
res e inundações, o mau tempo 
ocasionou a queda de uma bar-
reira e o consequente rompi-
mento da principal adutora de 
água da cidade, localizada na es-
trada de acesso a Pinto Bandei-
ra, o que comprometeu o abaste-
cimento de todos os bairros. 

Segundo a Corsan, o forne-

cimento de água está sendo feito 
através do arroio Barracão, mas 
o risco de desabastecimento não 
está descartado. A previsão é 
que a situação comece a ser nor-
malizada gradativamente nesta 
sexta-feira, 03/07. 

Outro problema decorren-
te do excesso de chuva, que já 
vinha provocando falta d´água 
em regiões mais altas da cidade, 
como nos bairros São Roque e 
Universitário, foi a quantidade 

excessiva de detritos que caí-
ram na bacia de captação em 
função do temporal. O geren-
te da unidade local da Corsan, 
Marciano Dal Pizzol, diz que a 
produção normal da cidade, que 
é de 450 litros/segundo, preci-
sou ser reduzida para, no máxi-
mo, 320 litros/segundo após as 
fortes chuvas. 

Por outro lado, a precipi-
tação trouxe benefícios: após 
meses cerca de 5 metros abaixo 

do nível, a Barragem São Mi-
guel voltou ao seu normal. De 
acordo com o Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet), en-
tre segunda (29/06) e quarta-
-feira (01/07), choveu cerca de 
160mm em Bento Gonçalves, 
três vezes o que havia sido regis-
trado em todo o mês de maio. O 
mesmo aconteceu na Barragem 
do Marrecão, em Garibaldi, que 
estava operando abaixo do nível 
normal há cerca de 8 meses.

Bento Gonçalves registrou 
três mortes de pacientes com 
Coronavírus em 24 horas – en-
tre quarta (01/07) e quinta-feira 
(02/07).  Duas vítimas são ho-
mens, ambos na faixa etária dos 
70 anos, que estavam internados 
na UTI do Hospital Tacchini – um 
desde 21/05 e outro desde 21/06. 
Já o terceiro óbito é de uma mu-
lher na faixa etária dos 30 anos. 
Ela estava internada na UTI do 
Hospital Tacchini desde 23/06.

No boletim epidemiológico 
divulgado na tarde de quinta, 
também foram confirmados mais 

Fortes chuvas 
provocam prejuízo, 
mas resolvem 
problema da 
estiagem
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21 novos casos no município, 
chegando ao total de 1.420. Des-
ses, 984 já estão curados, o que 
representa 69% do total (um dos 
menores percentuais das últimas 
semanas). Os boletins são divul-
gados diariamente, inclusive aos 
finais de semana, na fanpage 
do SERRANOSSA no Facebook 
(www.fb.com/SERRANOSSA).

Nesta sexta-feira serão di-
vulgadas as novas bandeiras 
que entrarão em vigor a partir 
da próxima semana. Hoje a Ser-
ra Gaúcha está sob vigência da 
bandeira laranja (risco médio).
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45 dias de luta contra a COVID-19

Filho de bento-gonçalvense relata período 
em que o pai esteve em estado grave
O aposentado 
Moacir João 
Menegotto ficou 
internado por 
45 dias na UTI. 
Seu filho, Maikon 
Menegotto, afirma 
que o tratamento 
antecipado, 
antes mesmo da 
confirmação da 
doença, foi o 
que possibilitou a 
recuperação

Eduarda Eitelven Bucco

Bento Gonçalves tem, atual-
mente, mais de 900 moradores 
que já se recuperaram da CO-
VID-19. O número representa 
cerca de 80% do total de pacien-
tes infectados desde o início da 
pandemia. Apesar de a maioria 
das pessoas acometidas pela do-
ença ser assintomática ou apre-
sentar sintomas mais leves, há 
dezenas de moradores que viven-

ciaram o pior estágio da doença. 
O aposentado Moacir João Mene-
gotto é um deles. 

Colecionador de camisetas 
de clubes de futebol, futsal e vô-
lei, Moacir é uma figura já conhe-
cida pelos bento-gonçalvenses 
– principalmente pela equipe do 
Esportivo. Há cerca de 15 anos, o 
aposentado vem auxiliando vo-
luntariamente o clube, por meio 
da recepção dos times visitantes. 
“Ele é uma pessoa forte e ativa, 
trabalha por amor ao clube”, ga-
rante Maikon. 

No início do mês de maio 
deste ano, entretanto, Moacir se 
viu acometido pela COVID-19, 
após apresentar os primeiros sin-
tomas. De acordo com Maikon, o 
pai tem diabetes, pressão alta e 
problemas renais, o que agravou 
as complicações pelo novo Coro-
navírus. “Ele começou a sentir fal-
ta de ar, mas não tinha febre. Nós 
levamos ele na UPA do São Roque 
quando a falta de ar se intensi-
ficou. Aí nos transferiram para 
a UPA do Botafogo. Fizemos o 
teste na barraca [ambulatório de 
triagem] e depois nos mandaram 
para o Tacchini. Mas até então ele 
estava normal”, recorda Maikon. 

Com a suspeita de Coronaví-
rus, Moacir foi encaminhado para 
a ala de isolamento do hospital. 
“Até então não tinham falado nada 

para nós que poderia ser suspeita 
de Coronavírus. Mas aí no domin-
go do Dia das Mães uma funcioná-
ria do Tacchini me ligou dizendo 
que iriam transferir meu pai para 
Campo Bom, porque lá tinha os 
equipamentos necessários para 
o tratamento dele. Quando vi o 
pessoal que colocou meu pai na 
ambulância vestindo todas aque-
las roupas de proteção, comecei 
a me preocupar. Perguntei para o 
motorista e ele me falou que era 
suspeita de COVID-19”, conta. 

Três dias depois, a família de 
Moacir recebeu a confirmação 
do exame. “Até então eu estava 
conversando com ele por um vi-
dro [na UTI de Campo Bom], mas 
depois ele começou a piorar e 
precisou ser sedado e entubado. 
Aí tive que voltar para Bento e 
ficar em isolamento com a minha 
mãe [Neusa]”, comenta Maikon. 

“A gente não sabia se meu pai iria 
sobreviver, porque em um dia ele 
apresentava melhoras, no outro 
pegava uma bactéria, uma infec-
ção e piorava”, continua. 

Após algumas semanas de 
internação, Moacir começou a 
apresentar melhora efetiva. “O 
que salvou meu pai, pelo que 
escutamos dos médicos, foi o 
adiantamento no processo. Eles 
não esperaram ele ficar mal. An-
tes mesmo do resultado positi-
vo, já estavam medicando ele e 
fazendo procedimentos utiliza-
dos nesse tipo de tratamento”, 
afirma Maikon. 

Moacir recebeu alta da UTI 
no dia 25/06 e, no mesmo dia, 
foi transferido para o Hospital 
Tacchini. De acordo com Mai-
kon, foram realizados três testes 
e todos deram negativo para a 
COVID-19, o que significa que 
ele já está curado. Mesmo assim, 
os testes também indicaram que 
Moacir não adquiriu os anticor-
pos da doença, ou seja, ele pode 
voltar a se contaminar. Dessa 
forma, os cuidados deverão ser 
mantidos. “Saber que meu pai 
estava com essa doença foi a 
pior notícia que a gente poderia 
ter recebido. Ver ele nessa situa-
ção, entubado, é a pior sensação 
que existe. Ainda mais estando 
longe. Ficamos em casa com o 

coração na mão”, lamenta.  “E 
eu também não podia ter muito 
contato com a minha mãe, para 
preservar ela. Via ela chorando 
pelo meu pai e não podia abra-
çar. Não poder confortar as pes-
soas que amamos machuca. Mas 
nós nunca desistimos. Rezamos 
todos os dias e com certeza isso 
ajudou a gente a superar e a sal-
var meu pai. Minha noiva, Fran-
ciele, também está nos ajudando 
bastante”, comenta. 

Agora, Moacir já retirou a 

sonda e voltou a comer sozinho. 
Serão apenas mais alguns dias 
de internação para que ele pos-
sa, finalmente, voltar para casa 
ao lado da família. Com essa 
vitória, o aposentado consegui-
rá juntar ainda mais camisetas 
para sua coleção, que já conta 
com cerca de 1.300 unidades, e 
também poderá ter a alegria de 
continuar contribuindo com o 
time do coração, assim que os 
jogos forem retomados na Mon-
tanha dos Vinhedos.

Maikon (à direita) e os pais, Neusa e Moacir, em 
registro feito antes da pandemia do novo Coronavírus

O que salvou 
meu pai 
foi terem 

começado logo 
o tratamento.
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Túnel de acesso ao bairro São João 
começa a ser construído ainda neste mês

Após cerca de um ano de tra-
tativas com o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), a prefeitura de 
Bento Gonçalves assinou na quar-
ta-feira, 01/07, o contrato para 
construção do túnel do Acesso 
Norte do município. Considerado 
a maior obra de infraestrutura 
dos últimos 50 anos, o túnel li-
gará o bairro São Roque ao São 
João, pela BR-470. A obra é uma 
demanda antiga da comunidade, 
devido ao perigo que a travessia 
entre os dois bairros representa 
para motoristas e pedestres. 

A primeira licitação para 
escolha da empresa que iria 
executar a obra foi lançada em 
agosto do ano passado, mas foi 
impugnada pelo Tribunal de 
Contas. De acordo com o Insti-
tuto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano (IPURB), responsável 
pelo projeto, o mesmo acon-
teceu com a segunda licitação, 
devido a questões de valores e 
quantitativos. “Então lançamos 
o terceiro edital, com valor re-
duzido (de R$ 8 milhões). Mas 

Na quarta-feira, 
01/07, foi assinado 
o contrato para 
construção da 
estrutura, que 
deverá ser concluída 
e entregue em até 
10 meses

devido ao baixo valor, a licitação 
deu deserta, ou seja, não teve 
nenhuma empresa interessada”, 
explica a diretora-adjunta do 
IPURB, Melissa Bertoletti. 

Dessa forma, a quarta licita-
ção foi lançada neste ano, tendo 
3 empresas concorrentes. Após 
a escolha da proposta de menor 
valor, o TCE novamente fez apon-
tamentos e o projeto precisou ser 
revisado. “Agora está tudo cer-
to. A ordem de início de serviço 
deve ser dada ainda em julho”, 
afirma Melissa. “A magnitude da 
obra, representada por cerca de 
R$ 10 milhões de investimento, 
é proporcional aos desafios que 
a gente teve. Os embates exis-
tentes dentro do processo ser-
viram como aprendizado para o 
município. Precisou se recriar o 
processo de inteligência de cons-
trução de obras, para conseguir 
viabilizar esse projeto”, analisa o 
prefeito Guilherme Pasin. 

A execução da obra será fei-
ta por duas empresas (Engedal e 
Continental), que juntas criaram 

um consórcio exclusivo para esse 
projeto. O túnel de 5,5 metros 
terá duas pistas de tráfego (com 4 
metros cada) e passeio em ambos 
os lados. A obra ainda compre-
ende pavimentação, iluminação 
e paisagismo. A expectativa para 
conclusão e entrega é de até 10 
meses. “A execução é praticamen-
te imediata. Agora nós iniciamos 
com a elaboração das vias parale-
las, porque para início do escavo 
da área a gente precisa ter o tre-
cho desviado, seja sentido Vera-
nópolis/Garibaldi ou ao contrário. 
Temos que ter estrada para esca-
pe, então esse vai ser o primeiro 
ponto”, explica Pasin. 

O investimento será de R$ 9,5 
milhões e, segundo o prefeito, de-
verá ficar para a história do muni-
cípio. “Espero que esse túnel seja 
reflexo de uma visão diferente 
para a nossa cidade. A gente pode, 
sim, sonhar e agir com obras de 
maior proporção. Porque se nós 
perdermos a condição de sonhar, 
talvez não consigamos desenvol-
ver nossa comunidade”, finaliza. 
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Bento Gonçalves Operação Dádiva

Homicídios têm redução de 
66% no primeiro semestre

Homem é preso 
por tráfico de drogas 

Eduarda Eitelven Bucco

Bento Gonçalves encerrou 
2018 e 2019 com uma triste 
marca histórica: 104 mortes vio-
lentas ao longo dos dois anos. O 
dado colocou o município nas 
manchetes de jornais de todo o 
Estado como uma das 10 cidades 
gaúchas com a maior taxa de ho-
micídios, de acordo com o Atlas 
da Violência de 2019. Em 2020, 
entretanto, esse número apre-
sentou uma importante queda. 
De 01/01 até 30/06 foram regis-
tradas 16 mortes violentas, sen-
do 14 investigadas como homicí-
dio, equivalente a uma redução 
de 66% em relação ao mesmo 
período do ano passado. 

Em 2019, foram 24 mortes 
violentas no mesmo período, 
sendo 21 homicídios. Desses, 
87,5% eram homens, com idade 
média de 26 anos. Neste ano, os 
homens representam 100% das 
vítimas, com idade média de 29 
anos. Entre eles, esteve o menino 
Felipe Martins Garcia, de 6 anos, 
morto em um residencial locali-
zado no bairro Ouro Verde. 

De acordo com o comandan-
te do 3º Batalhão de Policiamen-
to de Áreas Turísticas (3º BPAT), 
tenente-coronel Paulo César de 
Carvalho, no primeiro semestre 
deste ano foram registradas que-
das em praticamente todos os 
crimes, especialmente roubos, 

furtos e homicídios.  “A única ex-
ceção foi ao roubo a residência, 
que registrou 3 ocorrências a 
mais em comparação ao mesmo 
período do ano passado. Toda-
via, nos termos do programa 
estatístico da Brigada Militar 
denominado AVANTE, consegui-
mos manter o controle”, afirma. 

Em relação aos homicídios 
especificamente, o comandante 
afirma que as ações de comba-
te a crimes como roubo, furto e, 
principalmente, tráfico de dro-
gas, contribuíram com a redu-
ção no número de homicídios. 
“O trabalho intenso da Brigada 
Militar, inicialmente através de 
uma análise detalhada dos cri-
mes para auxiliar no diagnóstico 
do problema e assim executar 
ações pontuais de prevenção e 
repressão qualificada, aliada a 
inúmeras abordagens em locais 
estrategicamente definidos pelo 
setor de Inteligência, culminou 
na diminuição dos indicadores 
criminais. Tais abordagens e 
ações resultaram no aumento 
de prisões por tráfico de drogas 
e por descumprimento de penas 
alternativas (dentre as quais, as 
prisões domiciliares), o que con-
tribuiu para a diminuição da cri-
minalidade”, analisa. 

SOBRE AS 
MORTES VIOLENTAS
Das 16 mortes violentas re-

gistradas no primeiro semestre 
deste ano em Bento Gonçalves, 
apenas 5 tiveram seus autores 
identificados até o momento. 
Uma delas, de um homem en-
contrado carbonizado em Tuiu-
ty, no interior do município, 
ainda segue sem a identificação 
da vítima. “Falta material para 
confronto genético. Pedimos 
que, caso alguém tenha fami-
liares desaparecidos, procure a 
1ª DP”, comenta a delegada da 
1ª Delegacia de Polícia (1ªDP), 
Maria Isabel Zerman Machado.  
A delegacia atende pelo telefo-
ne (54) 3452 2500. As demais 
mortes seguem sendo investi-
gadas pela Polícia Civil. 

A Polícia Civil de Bento Gon-
çalves, por meio da 1ª Delegacia 
de Polícia (1ª DP), efetuou a pri-
são de um homem de 25 anos na 
tarde de segunda-feira, 29/06. Ele 
foi abordado na rua Olavo Bilac, 
bairro Cidade Alta, enquanto rea-
lizava uma tele-entrega de drogas. 
A ação fez parte de um Mandado 
de Busca e Apreensão da Opera-
ção “Dádiva”, que investiga o deli-
to de tráfico de drogas no municí-
pio e já vinha sendo deflagrada há 
cerca de um mês. 

Aponte a câmera do seu 
celular para o QR Code 
acima e confira quais os 
crimes deste ano já foram 
elucidados pela Polícia Civil

Com o homem foram apre-
endidas 12 porções de cocaína 
e um veículo. Na sequência, foi 
cumprido mandado de busca na 
residência do investigado, onde foi 
localizada uma porção de maco-
nha (7,2g), 2 aparelhos de telefo-
ne celular e diversas embalagens, 
tipo ziplock. O investigado rece-
beu voz de prisão em flagrante e 
foi encaminhado à DPPA. De acor-
do com a Polícia Civil, ele já tinha 
antecedentes por tráfico de drogas 
e associação para o tráfico. 
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Rápidas
A Guarda Civil Muni-

cipal de Bento Gonçalves 
recuperou um veículo em 
situação de furto na tarde 
de segunda-feira, 29/06. O 
carro VW Logus, de cor azul, 
com placas de Bento, foi 
localizado no bairro Jardim 
Glória. Ele havia sido furta-
do durante a manhã.  Com 
o apoio da Brigada Militar, 
o veículo foi removido para 
os devidos trâmites legais.

Um homem de 53 
anos, morador de Bento 
Gonçalves, morreu soterra-
do na manhã de terça-fei-
ra, 30/06, em Nova Prata. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Civil, Van-
derlei de Oliveira estava 
trabalhando em uma cons-
trução no Loteamento Cli-
vatti quando, por volta das 
11h30, acabou sendo atin-
gido por um deslizamento 
de terra. Ainda segundo a 
Polícia Civil, os Bombeiros 
Voluntários de Nova Prata 
foram acionados e che-
garam a socorrer a vítima 
com vida. Vanderlei foi 
encaminhado para aten-
dimento médico, mas não 
resistiu aos ferimentos. Ele 
foi sepultado na manhã de 
quarta-feira, 01/07, no Ce-
mitério Público Municipal 
de Bento Gonçalves.  
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Pelo menos 13 cidades da Serra já 
registraram surtos de Coronavírus

Como os grandes eventos 
estão se preparando para 
a retomada em Bento?

Eduarda Eitelven Bucco

Os surtos do novo Coronaví-
rus em empresas e instituições 
têm sido os grandes respon-
sáveis pelo aumento de casos 
na região da Serra Gaúcha. De 
acordo com o último Boletim 
Epidemiológico do estado, Bento 
Gonçalves, Caxias do Sul, Carlos 
Barbosa, Garibaldi, Guaporé, 
Nova Prata, Nova Araçá, Vaca-
ria, Farroupilha, Feliz, Flores da 
Cunha, São Marcos e Serafina 
Corrêa já registraram grandes 
focos de infecções. 

Somente em Caxias do Sul, 
a secretaria municipal de Saúde 
já confirmou 15 surtos do novo 
Coronavírus, sendo 13 em em-
presas, 1 em uma instituição de 
longa permanência de idosos  e 1 
em um supermercado. Esse últi-
mo foi confirmado na terça-feira, 
30/06.  Ainda segundo a prefei-
tura, na maioria dos casos noti-
ficados, as infecções envolveram 
até 11 pessoas contaminadas. A 
exceção vale para o surto em um 
frigorífico que, até a metade des-
ta semana havia registrado 291 
funcionários infectados. 

De acordo com o fiscal da 
Vigilância Sanitária de Bento 
Gonçalves, Rafael Vieira, uma 
situação pode ser considerada 
um surto quando duas ou mais 
pessoas adoecem em um mes-
mo local, sob uma mesma con-
dição. “Por exemplo, quando 
duas ou mais pessoas almoçam 
em um local e são acometidas 

por uma DTA (Doença Transmi-
tida por Alimentos), ou, nesse 
caso, uma ou mais pessoas que 
possuem algum tipo de relação, 
como colegas de trabalho, con-
traem COVID-19 em períodos 
próximos”, explica. 

Em caso de surtos, as me-
didas a serem seguidas estão 
descritas na Nota Informativa 
11 COE/SES-RS, de 4 de junho 
de 2020. “Cada caso é analisado 
pelas equipes de Vigilância, que 
adotarão as medidas cabíveis”, 
afirma Vieira. 

Em Bento Gonçalves, a se-
cretaria estadual notificou um 
surto com 13 pessoas infectadas, 
mas ele já está considerado en-
cerrado (quando transcorrido o 
período de 15 dias sem o regis-

tro de novos casos indivíduos 
com sintomas). Entretanto, o 
município tem registrado um 
avanço nas infecções por conta 
dos surtos registrados em frigo-
ríficos de cidades vizinhas, nos 
quais trabalham diversos mora-
dores de Bento. Para tanto, o fis-
cal relembra os cuidados básicos 
que devem ser seguidos tanto 
pelas empresas quanto pelos 
funcionários: “Os protocolos são 
os mesmos a todos: lavagem fre-
quente das mãos; uso do álcool 
gel; evitar tocar nas superfícies 
ou higienizar as mãos após to-
car; uso de máscaras,  de forma 
correta; não circular desnecessa-
riamente na rua; não comparti-
lhar itens como copos e talheres; 
entre outros. Considerando que 
o novo Coronavírus possui ca-
racterística de Síndrome Gripal, 
quanto mais cuidados tomar-
mos, tanto nos locais de trabalho 
quanto em nossas residências e 
demais locais que necessitarmos 
estar, menores são as chances de 
contaminação”, ressalta. 

De acordo com o último bo-
letim epidemiológico disponibi-
lizado pelo governo do Estado, 
6.014 pessoas já foram infecta-
das em surtos no Rio Grande do 
Sul. Em relação aos surtos notifi-
cados na região de Caxias do Sul 
(Serra Gaúcha), o total chegou a 
2.089 pessoas infectadas (1.802 
em frigoríficos e lacticínios; 109 
em atividades industriais, co-
merciais, econômicas e adminis-
trativas e 165 já encerrados). 

Os grandes eventos serão 
retomados a partir de setembro 
em Bento Gonçalves, após serem 
adiados por conta da pandemia do 
novo Coronavírus. O calendário 
inicia com a 2ª edição do Festival 
de Balonismo (de 10/09 a 13/09), 
com os Festejos Farroupilhas (de 
10/09 a 20/09) e com a Movelsul 
Brasil (de 14/09 a 17/09).  Entre-
tanto, a retomada de eventos de 
grande porte ainda gera dúvidas 
devido ao receio de contamina-
ções por conta das aglomerações. 

Dessa forma, reuniões e de-
bates entre os organizadores de 
cada evento têm sido constantes, 
a fim de elaborar o melhor pro-
tocolo de segurança. A testagem 
desse modelo será feita pela Mo-
velsul Brasil 2020, a primeira feira 
profissional a ser realizada no Rio 
Grande do Sul após o agravamen-
to da pandemia.  

De acordo com o Sindmóveis, 
entidade promotora da feira des-
de 1977, os Convention Bureaux 
de Porto Alegre, Gramado, Canela, 
Caxias do Sul e Bento Gonçalves 
se uniram à Associação Brasileira 
das Empresas de Eventos e União 
Brasileira dos Promotores de Fei-
ras para a criação de um protocolo 
de abertura. Para tanto, a Movelsul 
contará com um “evento teste” um 
mês antes da realização da feira. 
“Esse evento teste será restrito a 
profissionais do setor e terá fins 
de capacitação, treinamento e 
validação dos protocolos, permi-
tindo que ajustes, se necessários, 

A situação é 
chamada de 
surto quando 

duas ou 
mais pessoas 
adoecem em 
um local e 

sob a mesma 
condição.

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
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MAMA
HOROSCOPO

EECALOR
EDITARS

ASRECEM
GAMANONO

MARACATU
EGPIRAR

CROATADA
ISCACO
CESTAF

PANOSRODAR
ANESTESIA

ALOESUO

Aquele que
recebe da

Previ-
dência 

Descon-
forto em
dias de
verão

Wagner
(?), ator

brasileiro

Dança
folclórica
de Per-

nambuco

Nascido
na Croácia

Utilização 
da minho-

ca na
pesca

"Os (?) Por-
quinhos",

conto
infantil

Soberano
do Egito
Antigo

Anticon-
cepcional
colocado
no útero

Hiato de
"amuo"

Dólar
Previsão
baseada

em signos

Vogais
de "pele"
Publicar 
(o livro) 

Carta do
baralho

Vasco da
(?), time

Vitamina
da acerola
Qualquer

tecido (pl.)

A forma 
do anel

Presentearam Jesus
com ouro,
incenso e

mirra

Neces-
sidade;
precisão

Orígenes
Lessa, ro-
mancista

Goma de (?): chiclete 

A letra 
do plural

Filtrar 
(o café)

(?)-nasci-
do: bebê
Conteúdo
de bolas

Anterior ao
décimo

Hábeis; ca-
pacitadas

Enlouque-
cer (gíria) 
Trânsito;

passagem
Concede 
Grande

confusão ou
desordem

(?) coisa:
isto

(?) Rosa,
compositor

Girar em
volta
A ti

(Gram.)

Antecede
a cirurgia
Planta de 

xampus (pl.)

5/aloés — faraó. 6/editar — mascar. 8/maracatu.

Expediente

possam ser realizados em tempo 
hábil.  Será feita uma simulação de 
todos os protocolos de segurança 
e sanitização que vão pautar todos 
os eventos do segmento de feiras, 
enquanto durar a pandemia”, ex-
plica o presidente do Sindmóveis, 
Vinicius Benini.

FESTIVAL DE BALONISMO
A segunda edição do Festival 

de Balonismo marcará a retoma-
da do calendário de eventos no 
município. Entretanto, de acordo 
com o secretário municipal de 
turismo, Rodrigo Parisotto, ainda 
não há definições sobre o forma-
to do evento. “O que temos defi-
nido é o protocolo de segurança 
para eventos, elaborado pelos 
organizadores com orientação da 
vigilância sanitária, que segue as 
recomendações da OMS [Organi-
zação Mundial da Saúde]”, afirma. 

Aponte a câmera do seu 
celular para o QR Code acima 
e confira mais informações 
e a relação completa dos 
eventos programados.
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Tristeza ou depressão? 
Você sabe a diferença?

Atualmente, os termos triste-
za e depressão parecem ser uti-
lizados quase que como sinôni-
mos. Mas por que será que esses 
termos distintos estão servindo 
para designar um mesmo estado? 
Você sabe a diferença entre eles?

A tristeza faz parte da natu-
reza humana e, mesmo que em 
alguns momentos a gente prefira 
não sentir, em algumas situações 
é inevitável e importante viver-
mos esse sentimento. Ou você 
acha que é possível ser despedi-
do de um trabalho de que se gos-
ta muito e não ficar triste? É pos-
sível ir mal em uma prova e não 
ficar triste? É difícil que estas 
situações aconteçam assim. Po-
demos pensar na tristeza como 
aquele sentimento pontual, de-
corrente de uma situação que, na 
maioria das vezes, identificamos 
com clareza o motivo deste senti-
mento. É um estado que costuma 
durar alguns dias ou semanas, 
tempo necessário para elaborar-
mos a situação de perda.

Já a depressão é diferente. 
Nela pode estar contida ou não 
uma sensação de tristeza e nem 
sempre identificamos exata-
mente o motivo pelo qual esta-
mos deprimidos. Sentimo-nos 
apáticos, cansados e sem ener-
gia para realizarmos as tarefas 
cotidianas ou nos sentimos mui-
to angustiados e ansiosos. Geral-
mente, na depressão a tristeza 

não vai embora em um tempo 
curto, pois não necessariamente 
é possível entender o que está 
se passando com a gente. Na de-
pressão aquilo que antes se re-
alizava com facilidade e prazer, 
passa a ser feito com dificulda-
de, esforço e sofrimento, e aí é 

hora de pensar em buscar ajuda.
A depressão, muitas vezes, 

surge em decorrência de múlti-
plos fatores externos (pressão 
ou estresse no trabalho, preo-
cupações excessivas com algu-
ma situação da vida, questões 
antigas que não ficaram bem 
resolvidas e que vem à tona por 
diferentes motivos, etc) e inter-
nos (origem biológica e/ou pre-
disposição hereditária). 

Através da psicoterapia a 
pessoa poderá reconhecer e 
identificar os fatores que a le-
varam a desenvolver uma de-
pressão. Assim, será possível, 
através desse acompanhamento 
elaborar e dar um novo sentido 
àquilo que gera desequilíbrio 
em sua vida. Nos casos mais le-
ves, a psicoterapia, por si só, dá 
excelentes resultados. Nos casos 
graves, talvez seja necessária a 
utilização de medicação, mas o 
psicólogo avaliará e, se precisar, 
encaminhará para uma avalia-
ção psiquiátrica.

Rua Cândido Costa, 65, sala 1308 
Centro, Bento Gonçalves
(54) 99943 3336
renata_cimadon@yahoo.com.br

Renata Rigon Cimadon | Psicóloga – CRP 07/16650

A tristeza 
faz parte 

da natureza 
humana, mas 

quando persiste 
por um tempo 
maior pode ser 

necessário ajuda 
profissional.
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Greice Scotton Locatelli

Confusão é uma palavra que tem feito parte da nos-
sa rotina mais do que gostaríamos. Ok, estamos vivendo 
um momento inédito nas gerações mais recentes, mas isso 
justifica tamanha instabilidade? É um tal de abre/não abre, 
funciona/não pode funcionar, permitido/proibido que fica 
difícil organizar a vida. Isso vale desde as demandas mais 
simples do dia a dia até situações complicadas. 

Suponhamos que você esteja fazendo uma reforma 
ou readequação dos espaços da sua casa e precise de al-
gum tipo de material, desde aqueles para a obra propria-
mente dita (tinta, ferragens, ferramentas 
etc.) quanto para a etapa posterior, de 
organizar os objetos. Em tempos de 
pandemia, planejamento é ainda mais 
importante: de nada adianta você definir 
que tal reforma será feita em determina-
do período se não se programar e com-
prar tudo antes. Deixar para comprar de 
última hora vai trazer transtornos. Como 
saber se a loja vai estar aberta?

Aí na sua casa a rotina de compras 
é bem definida: você e seu marido sem-
pre optam pelo final de semana, por ser 
mais tranquilo. Nesta semana tudo cer-
to, vocês conseguem os itens que pre-
cisam. Na semana seguinte, é proibido 
entrar mais de um membro da família. 
No outro, começam a faltar alguns pro-
dutos. Como se programar desse jeito?

Adeptos da vida saudável, você e seus filhos têm o há-
bito de ir caminhar e andar de bicicleta aos finais de tarde 
e domingos. Tudo dentro das tais normas de higiene: todos 
de máscara, sem aglomeração, sem roda de amigos, sem 
chimarrão. De repente, porque alguns teimam em seguir 
desrespeitando qualquer regra relacionada à pandemia, 
praças e parques são fechados. Os bons pagam pelos ruins 
em todos os aspectos, definitivamente.

Há também os dilemas de quem se contaminou. 
Você é filho único e tem hipertensão. Ou seja, é do grupo 
de risco. Sua mãe, que reside em uma casa de repouso, é 
contaminada e o quadro se agrava rapidamente. Antes de 
saber do diagnóstico, é você quem a leva para o hospital, 
encaminha a baixa, conversa com os médicos. Tão logo o 
resultado chega, você também precisa ficar em isolamen-

O novo normal exige (muita) paciência
to, só que domiciliar. Quem vai resolver a burocracia ou as 
demandas típicas de um paciente hospitalizado (roupas, 
fraldas geriátricas, medicamentos etc.) se você não pode ir? 

E os transtornos não param por aí... Você trabalha em 
uma empresa do chamado grupo essencial (supermerca-
do, farmácia ou que preste serviços de saúde, por exemplo) 
e depende do transporte público para se locomover. Desde 
o início da pandemia, os horários são adaptados quase que 
toda semana, com cancelamento temporário de linhas ou 
adequação dos itinerários. Vários dias você teve que pegar 

táxi ou chamar um carro de aplicativo 
porque simplesmente não tinha ônibus 
nos horários que você precisava. Ok, 
você teve condições financeiras – apesar 
do aperto que é fechar as contas todo 
mês –, mas e quem não tem? Como faz?

A maioria das pessoas defende 
que as escolas devem permanecer fe-
chadas. A prefeitura pediu empatia e 
compreensão aos empresários, para 
que liberassem empregados que não 
tenham com quem deixar os filhos. 
Uma semana ok, duas semanas, ok, um 
mês, ok. Estamos entrando no quarto 
mês da pandemia, sem previsão de aca-
bar. Mesmo empresas que tenham tido 
as tais empatia e compreensão podem 
não ter condições de manter isso em 

longo prazo. E quem não tem opção, como faz?
Quem é empresário e tem um estabelecimento con-

siderado não essencial tem sofrido na mesma proporção: 
nesta semana funciona, semana que vem não se sabe. En-
quanto isso tem que adequar folha de pagamento, banco 
de horas e resolver uma montanha de burocracia, afinal, é 
algo inédito, para o qual não há protocolos e regras. 

Existe ainda a confusão entre as informações – tam-
bém pudera, são tantas! – e o fato de o que vale de manhã 
nem sempre continuar valendo à tarde só traz ainda mais 
dúvidas. Mesmo nós, comunicadores, que acompanhamos 
o assunto em tempo real, muitas vezes ficamos sem enten-
der algumas medidas e as implicações delas. Hoje pode, 
amanhã não pode mais, depois de amanhã ninguém sabe. 

Dizem que esse é o tal do “novo normal”, mas pode 
chamar de exercício de paciência.

Hoje pode, 
amanhã 
não pode 

mais, depois 
de amanhã 

ninguém sabe. 

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

Thiago Galvan - Atualidades

O mundo está em colapso.
O sistema está em colapso. 
O ser humano anda à beira de um colapso.
E de quem é a culpa? A culpa primeira é do sistema, que rege o mundo, e que foi criado/moldado pelo ser humano.
Nossa geração, dos anos 70, 80 e 90, nasceu em meio à luta pelos direitos políticos e sociais, pelo crescimento, pela 

mais agressiva expansão do capitalismo e pela consolidação do conceito de família. Fomos criados para estudar, casar, 
comprar uma casa, ter filhos, ver os netos nascerem, aproveitá-los um pouco, se der, e morrer.

Ao mesmo tempo, crescemos vendo movimentos como “as diretas já”, festivais de rock, com bandas entoando letras 
de ataque à polícia, aos políticos, mas também letras que buscavam mostrar tudo 
aquilo que o nosso Brasil tem de bom. E tem muito de bom!

Essa necessidade de “dar certo”, de “ser alguém”, de ter uma família, mas não uma 
família qualquer, mas uma família bem-sucedida, e aqui, diga-se: uma família que 
vai à praia ou à Europa, ou ambos, uma vez por ano, e que conhece a Disney, ao 
mesmo tempo em que entona a necessidade de uma cultura maior, criou uma com-
petição mesquinha, cuja maior necessidade, hoje, é mostrar nas redes sociais que se 
vive bem, que se vive feliz, que se viaja e que se come em restaurantes bacanas. Faço 
aqui um “mea culpa”, já que eu também às vezes acabo fazendo isso. Explico, porém, 
que o faço pelo prazer de compartilhar com as pessoas que gosto que a vida é bela e 
estimulá-los a fazer o mesmo: aproveitar o que a vida tem de bom.

Para que se tivesse esse resultado, fez-se necessário trabalhar mais, produzir 
mais, criar mais, passar mais horas fora de casa e, com isso, viver menos com os fi-
lhos, com a família, com os seus. Coisa que, agora, estamos conseguindo novamente 
fazer. Passamos, agora, a conseguir olhar “para dentro”. Até porque não mais se pode 
ir tanto para fora...

Tratando disso, não consigo deixar de lembrar de algo que aprendemos desde 
pequenos, na educação primária, lá pelos nossos 11, 12 anos: a “Lei da Ação e Rea-
ção”. Ainda que seja conhecida por todos, a Lei da Ação e Reação, também conhecida 
como a Terceira Lei de Newton, é aquela que ensina que toda ação sofre uma reação 
de mesma intensidade, mas com sentido contrário.

Tudo isso que estamos vivendo, então, por certo, vem da reação do sistema, da 
natureza, do ser humano a tudo o que foi feito pelo próprio ser humano até agora. A 
natureza não estava preparada para sofrer tudo aquilo quanto sofreu de alterações, 
de explorações e de desrespeitos aos seus próprios elementos, vindas da ação do 
homem. O homem talvez não tenha sabido acompanhar a evolução que lhe foi im-
posta, com a mecanização e aceleração de tudo, inclusive da informação. E o sistema 
foi consequência disso. 

Robert Louis Stevenson, em uma de suas obras, disse que “Todo mundo, mais 
cedo ou mais tarde, senta-se para um banquete de consequências”. Porque é, então, 
que conosco seria diferente? Porque é que não viríamos, mais cedo ou mais tarde, 
sofrer as consequências dos nossos atos, em todos os sentidos?

Uma postagem muito frequente nas redes sociais que se vê, da qual não conse-
gui identificar a autoria, é aquela que diz: “Tudo Volta! Isso te assusta ou te conforta?” 
Lembremos, todos, disso, antes de fazer qualquer coisa. Vai que seja mesmo verdade... 

Até a próxima!

Um Banquete de Consequências

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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Veículos Diversos

VENDO Astra 2.0, 
2011, preto. Com 
Direção Hidráulica, 
vidros, travas e re-
trovisores elétricos, 
limpador e desem-
baçador traseiros, 
ar-condicionado, 4 
portas, som MP3 com 
entrada USB, alarme, 
porta-malas espaço-
so e amplo espaço 
interno. Revisões em 
dia. IPVA 2020 pago. 
Única dona. Valor: R$ 
26.900,00. Interessa-
dos entrar em conta-
to: (54) 99608 5454.

VENDO C4 Pallas, 
GLX 2.0, impecável, 
segundo dono, flex, 
16v, mecânico, 2009. 
R$ 20.000,00. Valmor 
(54) 99969 0503.

VENDO chalé de ma-
deira na praia de Tor-

VENDO novíssimo 
conjunto de sofá em 
madeira nobre, estilo 
colonial, Movezen, de 
3, 1 e 1 lugares. Valor: 
R$ 400. Contato pelo 
telefone (54) 99184 
8888, com Andrei.

VENDO cadeira de 
alimentação infan-
til, unissex, em bom 
estado, com cinto de 
segurança. Interessa-
dos entrar em conta-
to 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.

PROCURO emprego 
de diarista ou domés-
tica meio-turno. Te-
nho experiência e re-
ferências. Contato com 
Marines, pelo telefone 
(54) 99632 8292.

Imóveis

res (RS), com 3 quar-
tos, cozinha, sala de 
estar, sala de jantar, 
3 banheiros, área de 
serviço, quiosque 
com churrasqueira e 
piscina. Interessados 
entrar em contato 
através do telefone 
(51) 99545 4544

ALUGO casa mista, 
no distrito de São 
Pedro, Caminhos de 
Pedra, de 2 andares, 
com 4 dormitórios, 
sala, cozinha, ba-

nheiro e garagem 
com portão eletrô-
nico. Contato (54) 
99601 1280.

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. 
Valor R$ 115.000. 
Contato/WhatsApp 
(54) 99621 1905.
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MONTE BELO DO SUL

EDITAL DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE LEILÃO Nº 001/2020 

(On-line e Presencial)

O Município de Monte Belo do Sul/RS, 
comunica aos interessados que no dia  
20/07/20, às 10h, no pátio da Prefeitura 
Municipal, sito à rua Sagrada Família, 
533, procederá ao leilão público dos se-
guintes bens de propriedade do municí-
pio:  01) Chevrolet/Celta 1.0L LS, ano 13, 
placas IUA-5793, R$ 9.000,00; 02) Trator 
de Esteiras Komatsu D65E-6B, ano 80,  
R$ 30.000,00; 03) Reboque 2 eixos, ano 
18,  R$ 500,00;  04) Roçadeira Articula-
da,  R$ 1.000,00; 05) Caçamba de ferro, 
R$ 1.000,00; 06) Lote de sucatas de in-
formática, R$ 300,00. 07) Lote de sucatas 
diversas, R$ 1.000,00. Comissão de leilão 
10%, leiloeiro Oficial Leandro Ferrona-
to, matrícula. 127/96. Informações: (54) 
3313 6708 (54) 99981 2972 (54) 3457 
2051 - Site: www.ferronatoleiloes.com.br 
e http://portal.montebelodosul.rs.gov.br/. 
Monte Belo do Sul, 25 de junho de 2020. 
Adenir José Dallé - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

Resumo de contratos
Contrato nº 129/2020 – Dispensa de Licitação nº 016/2020 
– Fornecimento de materiais para a pintura das esquadrias e 
da parte externa do prédio, localizado na Rua Antonio Tra-
montina, sede da SMEC – Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desportos, no Município de Santa Tereza/RS. Joni 
Pedrotti-ME. Valor: R$ 2.285,00. Prazo: 20 dias, a contar de 
24/06/2020.
Contrato nº 130/2020 – Dispensa de Licitação nº 016/2020 – 
Fornecimento de materiais para a correção do reboco e lava-
gem externa do prédio, localizado na Rua Antonio Tramontina, 
sede da SMEC – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Desportos, no Município de Santa Tereza/RS. CNL Materiais 
de Construção Ltda.-EPP. Valor: R$ 565,00. Prazo: 20 dias, a 
contar de 24/06/2020.
Contrato nº 131/2020 – Dispensa de Licitação nº 016/2020 
– Prestação de serviços para a restauração das esquadrias do 
prédio, localizado na Rua Antonio Tramontina, sede da SMEC 
– Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, no 
Município de Santa Tereza/RS. Marcenaria Dois Lajeados 
Ltda.-ME. Valor: R$ 5.850,00. Prazo: 60 dias, a contar de 
24/06/2020.
Contrato nº 132/2020 – Dispensa de Licitação nº 016/2020 – 
Prestação de serviços para a lavagem, correção de defeitos do 
reboco externo, pintura das esquadrias e da parte externa do 
prédio, localizado na Rua Antonio Tramontina, sede da SMEC 
– Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, no 
Município de Santa Tereza/RS. Aline da Rosa de Nicol. Valor: 
R$ 6.900,00. Prazo: 60 dias, a contar de 24/06/2020.

Gilnei Fior
Prefeito Municipal

VENDO apartamento 
mobiliado no bairro 
São Francisco, com 2 
dormitórios (1 suíte 
com banheira de hi-
dromassagem), am-
bos com sacada aber-
ta. Sala de estar/jantar 

com sacada aberta, 
escritório, cozinha e 
área de serviço sepa-
radas, box duplo de 
garagem e depósito. 
Prédio com segurança 
e câmeras de monito-
ramento, com salão 

de festas e academia 
completa. Valor: R$ 
630.000. Aceito pro-
postas de imóvel de 
até R$ 350.000. Con-
tato: (54) 99626 5568 
(WhatsApp).

VENDO apartamento 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, banhei-
ro, área de serviço, 
entrada para água 
quente, churrasquei-
ra, elevador e box 
de garagem. Posição 
solar Oeste, localiza-
do no bairro Verona. 
(54) 99219 9212, 
com Alexandre.

VENDO sobrado em 
condomínio fechado, 
com 2 andares, no 
bairro Fátima, em 
Bento Gonçalves. No 
pavimento inferior: 
sala de estar, cozinha 
e banheiro social e no 
pavimento superior 
2 dormitórios. Imó-
vel com área de ser-
viço externa coberta 
e pátio individual. 
Uma vaga de gara-
gem coberta. Condo-
mínio com portaria, 
áreas de lazer, play-
ground e quiosque 
com churrasqueira. 
Valor R$ 155 mil. In-
teressados entrar em 
contato pelo telefone 
(54) 99626 5568.
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Gerencie sua vida universitária 
com as rotas acadêmicas da UCS

Processo Seletivo 
Contínuo: ingresse 
a qualquer 
momento na UCS

Cursos de curta duração a distância

Graduação EaD: matrícula 
antecipada gera desconto

Pós-graduação em Gestão Estratégica 
de Negócios com inscrições abertas

COVID-19: UCS integra 
Observatório Regional da Saúde

Gerencie e desenvolva sua trajetória curricular de 
forma funcional e otimizada, acompanhando todas as 
oportunidades para qualificar sua formação na uni-
versidade de Caxias do Sul. Através de um ambiente 
digital, o Projeto Rotas Acadêmicas permite estabele-
cer conexões entre seu momento no curso e as possi-
bilidades oferecidas pela UCS para o desenvolvimento 
de competências, inclusive, para além do currículo de 
seu curso de graduação.

O acesso permite a visão geral de histórico e per-
centual formativo, atividades complementares e Tra-
balhos Discentes Efetivos, disciplinas eletivas e equi-
valências, além da oferta contextualizada de práticas 
em Extensão e Pesquisa como objetos de aprendiza-
gem curricular e de propostas em formação continua-
da, também para egressos.

O acesso ocorre em sou.ucs.br/rotas, com o mes-
mo usuário e senha do UCS Virtual.

Com o objetivo de auxiliar no 
controle da pandemia a partir da 
análise detalhada sobre os casos 
de Covid-19 nos 49 municípios 
que integram a macrorregião 
de Caxias do Sul, o Observatório 
Regional da Saúde – OBSAÚDE 
conta com a participação da UCS. 
Com a iniciativa, pretende-se em-
basar decisões em estratégias 
que visem reduzir a expansão da 
pandemia e promover a saúde 
nas cidades.

Coordenadora do Laborató-
rio de Bioinformática e Biologia 
Computacional da universidade, 
a professora Scheila de Ávila e 
Silva é responsável técnica, acom-
panhando os indicadores do mo-
delo de distanciamento contro-
lado proposto pelo governo do 
Estado para uma análise avança-

A especialização em Gestão Estratégica de 
Negócios, com início programado para o mês de 
agosto, na UCS Bento, propõe ampliar capacidade 
crítica, visão sistêmica e clareza sobre o papel dos 
participantes nas organizações e na sociedade. A 
formação é voltada aos profissionais com atuação 
prática no segmento de comércio (atacadista e va-
rejista), em serviços de qualquer natureza, ativida-
des industriais, agroindustriais e agropecuárias. 

Saiba mais e inscreva-se a partir do site da UCS, 
na aba de Especializações e MBAs. Ou, contate com 
a área de Relações com o Mercado da UCS, através 
do WhatsApp (54) 99935 6719.

Estude pagando muito menos com as ofertas a distância da 
UCS. Dependendo da forma de ingresso, antecipando sua matrí-
cula na modalidade você recebe 70% de desconto na primeira 
mensalidade e bolsa a partir de 20%. A promoção é válida até 14 
de julho, acesse o site ead.ucs.br para conferir as condições e o 
regulamento para o benefício.

Curse uma extensão a distância na UCS. Há 
vários programas, em diferentes áreas do co-
nhecimento, disponíveis à comunidade em uma 
modalidade de formação que visa socializar o co-
nhecimento produzido na universidade. Confira 
algumas das ofertas e saiba mais pelo site ucs.br, 
na aba Extensão.

- Lei Geral de Proteção de Dados na Pers-
pectiva da Empresa: Propicia às empresas, por 
meio de seus agentes, dados e informações, conhe-
cimentos e ideias para a tomada de decisões es-
tratégicas organizacionais frente às exigências de 
adequabilidade da LGPD. Aulas de 20 a 23 de julho.

- Espiritualidade nas Organizações: Ofe-
rece recursos teóricos e vivências facilitadoras 
para o despertar da espiritualidade nas organi-
zações. Aulas nos dias 23 e 29 de julho.

Ingresse na UCS via processo seletivo contí-
nuo, com provas de redação nos dias 10 e 24 de 
julho, ou a partir do aproveitamento das notas da 
redação no Enem ou em Vestibulares anteriores 
da universidade. Acesse ucs.br/estudenaucs e 
confira todas as possibilidades.

Benefícios para cursar 
uma graduação no 
Programa UCSTec

O Programa UCSTec oferece cursos superiores de 
curta duração com certificações intermediárias, apro-
veitamento da experiência profissional ou formação 
técnica na área para reduzir a trajetória de estudos e, 
ainda, flexibilização do tempo de pagamento.

Integram a oferta cursos tecnológicos nas moda-
lidades presencial, semipresencial e a distância – na 
UCS Bento, é possível cursar as graduações em Gestão 
Comercial e Processos Gerenciais. Saiba mais no site 
ucstec.com.br.

Transferências 
com condições 
especiais

Venha para a UCS com preços e condições 
especiais, aproveitando até 100% das discipli-
nas já cursadas em outras instituições de ensino 
para ingressar no mesmo curso de graduação. 
Acesse ucs.br/transferencias, confira a docu-
mentação necessária e faça a solicitação.

Mais informações, entre em contato com a 
área de Relações com o Mercado da UCS, através 
do WhatsApp (54) 99935 6719.

da voltada à região. “A Universi-
dade traz ao projeto a expertise 
sobre o conhecimento científico 
necessário para acompanhamen-
to e evolução de dados”, explica.

Com coordenação geral da 
Associação dos Municípios da 
Encosta Superior do Nordeste 

(Amesne) e do Corede Serra, o 
OBSAÚDE da Macrosserra é uma 
iniciativa UCS, das Associações 
dos Municípios e Coredes das 4 
regiões de saúde, da 5ª Coorde-
nadoria Regional de Saúde e da 
CIC Serra, representando o setor 
empresarial das regiões.

Segunda licenciatura 
com aulas a distância

Licenciados na universidade ou em outras instituições de Ensi-
no Superior credenciadas pelo MEC podem conquistar um novo di-
ploma no tempo mínimo de dois semestres a partir do Programa de 
Segunda Licenciatura a distância da UCS. Inscreva-se até 26 de julho 
para ingressar ainda neste mês, em ucs.br, na aba ‘Estude na UCS’. 

Integram o Programa os cursos de Ciências Biológicas, Filo-
sofia, Física, Geografia, História, Letras Espanhol, Letras Inglês, 
Letras Português, Matemática, Pedagogia, Química e Sociologia.

Projeto permite estabelecer conexões entre o seu momento no curso e as 
possibilidades oferecidas pela universidade para desenvolvimento de competências
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Receita |
SERRANOSSA Gourmet

Bolo de 
paçoca com 
doce de leite
INGREDIENTES:
Massa:
3 ovos
1 xícara (chá) de leite 
semidesnatado
1/2 xícara (chá) de óleo de soja
1 xícara (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de farinha de 
trigo
5 paçocas de amendoim 
esfareladas
1 colher (sopa) de fermento 
químico em pó

Cobertura:
1 pote de Doce de Leite
5 paçocas de amendoim 
esfareladas

MODO DE PREPARO
Massa: no liquidificador bata 
os ovo, o leite, o óleo e o açúcar. 
Acrescente a farinha de trigo 
e bata novamente. Junte o 
fermento e as paçoquinhas 
levemente esfareladas e misture 
bem com uma colher. Coloque 

Cruzadas | Respostas na página 5

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 21

MAMA
HOROSCOPO

EECALOR
EDITARS

ASRECEM
GAMANONO

MARACATU
EGPIRAR

CROATADA
ISCACO
CESTAF

PANOSRODAR
ANESTESIA

ALOESUO

Aquele que
recebe da

Previ-
dência 

Descon-
forto em
dias de
verão

Wagner
(?), ator

brasileiro

Dança
folclórica
de Per-

nambuco

Nascido
na Croácia

Utilização 
da minho-

ca na
pesca

"Os (?) Por-
quinhos",

conto
infantil

Soberano
do Egito
Antigo

Anticon-
cepcional
colocado
no útero

Hiato de
"amuo"

Dólar
Previsão
baseada

em signos

Vogais
de "pele"
Publicar 
(o livro) 

Carta do
baralho

Vasco da
(?), time

Vitamina
da acerola
Qualquer

tecido (pl.)

A forma 
do anel

Presentearam Jesus
com ouro,
incenso e

mirra

Neces-
sidade;
precisão

Orígenes
Lessa, ro-
mancista

Goma de (?): chiclete 

A letra 
do plural

Filtrar 
(o café)

(?)-nasci-
do: bebê
Conteúdo
de bolas

Anterior ao
décimo

Hábeis; ca-
pacitadas

Enlouque-
cer (gíria) 
Trânsito;

passagem
Concede 
Grande

confusão ou
desordem

(?) coisa:
isto

(?) Rosa,
compositor

Girar em
volta
A ti

(Gram.)

Antecede
a cirurgia
Planta de 

xampus (pl.)

5/aloés — faraó. 6/editar — mascar. 8/maracatu.

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

Áries – 21/03 a 20/04 | A Lua convida 
você a tirar o pé da sua zona de con-
forto e a buscar novos estímulos, mas 
pode faltar foco e sobrar distração. 
Além disso, você pode se aborrecer 
com assuntos que envolvam interesses 
ou pessoas de outras cidades. 
Touro – 21/04 a 20/05 | Urano deixa 
sua mente mais ágil, mas pode dificul-
tar sua expressividade, portanto, seja 
mais paciente na hora de expor o que 
pensa. O conselho é explorar o seu 
lado prático e objetivo para lidar com 
os problemas e imprevistos. 
Gêmeos – 21/05 a 20/06 | Os astros indi-
cam altos e baixos nesta sexta e convém 
você agir com calma para não trocar os 
pés pelas mãos. A Lua deixa o humor 
alterado, mexe com a ansiedade e atiça 
seu lado irônico, aguçando o risco de 
altas tretas com quem pensa diferente. 
Câncer – 21/06 a 21/07 | Cuide com 
mais carinho da saúde. Embora conte 
com disposição física, não convém exa-
gerar em suas atividades nem exigir de-
mais do seu corpo. Hoje você também 
estará mais sensível às suas impressões: 
saiba ouvir os avisos da sua intuição. 
Leão – 22/07 a 22/08 | Nem tudo tende 
a rolar como você espera hoje. Aceita 
que dói menos. Fique atento para não 
se arriscar sem necessidade em situa-
ções confusas ou desafiadoras. Pode 
ser preciso recuar em algo que vem in-
sistindo por teimosia e as demandas no 
trabalho devem aumentar.
Virgem – 23/08 a 22/09 | Você pode se 
deparar com contratempos ou confu-
sões em casa. Pode sentir uma ponta 
de insatisfação com as questões do-
mésticas ou ter algum mal-entendido 
com parente. Nos relacionamentos em 
geral, é hora de cultivar a paciência e 
demonstrar mais compreensão. 
Libra – 23/09 a 22/10 | Você pode 
enfrentar altos e baixos: arme-se de 
paciência e meça as palavras. Evite 
agendar entrevistas, exames, reuniões 
importantes ou provas nesse período. 
Também não convém depositar todas 
as fichas na intuição se não quiser se 
estressar com os desafios do dia.
Escorpião – 23/10 a 21/11 | Procure 
pegar leve e relaxar se algo não acon-
tecer como planeja. Dia com risco de 
instabilidades e aborrecimentos. Cuide 
com atenção dos seus interesses finan-
ceiros e corte despesas supérfluas para 
não apanhar dos boletos. 
Sagitário – 22/11 a 21/12 | A Lua in-
dica contratempos, principalmente no 
lar. Evite bancar juiz diante de discus-
sões, já que o clima não estará bom 
para mediações. Você é otimista por 
natureza, mas pode ter dificuldade 
para manter o pensamento positivo, 
ainda mais nas primeiras horas do dia. 
Capricórnio – 22/12 a 20/01 | Explore 
seu lado prudente e realista em vez de 
se deixar levar por falsas impressões, 
palavras bonitas ou promessas vagas. 
Enganos, equívocos e decepções po-
dem ocorrer. Tente melhorar a comu-
nicação com quem convive e evite dar 
importância excessiva para aborreci-
mentos e situações tensas. 
Aquário – 21/01 a 19/02 | Convém 
ficar de antena ligada. Seu jeito estará 
ainda mais idealista e vários planos vão 
surgir, mas podem bater de frente com 
a realidade e frustrações não estão des-
cartadas. Foque nos interesses mate-
riais e não se guie apenas pela intuição 
ao tratar de assuntos de grana.
Peixes – 20/02 a 20/03 | A recomenda-
ção das estrelas é ir devagar e reforçar 
o senso de realidade. A Lua inspira seu 
lado empreendedor, mas deixa você 
mais sensível aos ambientes e às pes-
soas. Talvez você tenha dificuldade para 
lidar com os assuntos práticos da vida.

Sete Erros | Respostas na página 5

Charge

a massa em uma forma untada 
e enfarinhada e leve ao forno 
pré-aquecido a 180°C por cerca 
de 40 minutos.
Montagem: depois que o bolo 
estiver frio, retire-o da forma 
e cubra com o doce de leite. 
Finalize com a paçoquinha.

Dica: a receita pode ser 
adaptada para intolerantes à 
lactose usando leite e doce de 
leite zero lactose.

Tu
do

 G
os

to
so
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Casttini inaugura loja em Bento Gonçalves

Acabamentos instalados: 
economia de tempo e dinheiro

UCS e Tacchini firmam parceria para 
formação de técnicos em Enfermagem

Um projeto inspirado em 
pessoas reais, que traz em sua 
essência o conceito de ambien-
tes para viver e reflete uma nova 
fase. É isso que os clientes podem 
encontrar na nova loja da Casttini 
em Bento Gonçalves. O espaço foi 
pensado para valorizar o conforto 
e o bem-estar, com ênfase nas me-
mórias afetivas, na conexão com a 
natureza e na qualidade de vida. “A 
inspiração foram as pessoas reais, 
que cozinham, que trabalham fora, 
que recebem os amigos em casa 
no final de semana. Buscamos 
criar ambientes para se viver que 
conectam estética e praticidade 
em perfeita harmonia, e transmi-
tir o desejo da casa além do morar, 
a casa como um lar”, detalha a de-
signer de interiores Ane Dal´Lago.

Os 220m² exclusivos da loja 
são divididos em dois pavimentos 
e trazem o que a Casttini tem de 
melhor em móveis, acabamentos 
e acessórios. A localização privi-
legiada, em uma das áreas mais 
nobres de Bento Gonçalves, e o 

Você realiza o sonho de 
comprar aquele apartamento 
perfeito. Recebe as chaves e... os 
acabamentos não estão prontos! 
Começa a correria para escolher 
e comprar pisos, azulejos, esqua-
drias e metais, entre tantos ou-
tros itens, e você se dá conta de 
que precisa não apenas encontrar 
profissionais de confiança, mas 
também esperar pela instalação e 
lidar com imprevistos. Haja tem-
po, paciência – e dinheiro!

Nas obras da Pirâmide Em-
preendimentos Imobiliários 
Ltda., que atua em Porto Alegre, 

O ano de 2020 foi nomeado 
como o “ano da enfermagem” 
pela Organização Mundial de 
Saúde. Sabemos que nos servi-
ços de saúde a equipe de enfer-
magem é fundamental para a 
assistência do paciente. O profis-
sional técnico de enfermagem é 
considerado a “pupila dos olhos” 
da equipe, pois é aquele que des-
tina um maior tempo de contato 
com o paciente.

Em todo território brasileiro 
são mais de 1 milhão de técnicos 
de enfermagem. E, apesar da 
grandiosidade do número suge-
rir uma saturação do mercado 
de trabalho, a prática mostra 
que há uma procura intensa e 
contínua por esses profissionais, 
sobretudo em hospitais.

No Curso Técnico de Enfer-
magem, a Universidade de Ca-
xias do Sul firmou parceria com 
o Tacchini Sistema de Saúde, 
possibilitando formação profis-
sional ainda mais qualificada.

ENFERMAGEM 
NO TACCHINI
Em meio aos avanços da área 

da saúde, o Tacchini Sistema de 

Obras entregues completas e com materiais de 
qualidade superior são um dos diferenciais da 
Pirâmide Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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Conheça todos os projetos 
da empresa no site www.
piramide.imb.br ou entre 
em contato pelos telefones 
(54) 3452 5801, (51) 3212 
0587 ou (51) 99269 3203.

estacionamento próprio facilitam 
ainda mais o acesso. A fachada de 
vidro é um elemento que, somado 
às estruturas metálicas aparentes, 
traz o perfeito equilíbrio entre o 
moderno e industrial, dando uma 
ideia do que o cliente pode espe-
rar no interior. A nova loja tam-
bém apresenta a Coleção Expres-
sões, com seis novos acabamentos 
da marca (Nordic, Urban, Papaia, 
Oceanic, Malibu e Sonoma), que 
trazem autenticidade para os am-
bientes através da união entre cor, 
emoção e personalidade.

 
UMA NOVA CASTTINI
O diretor da Casttini, Vitor 

Agostini, conta que em 2019 a 
empresa passou a entender o 
mercado a partir de uma nova 
ótica – o olhar do cliente – e que 
a nova loja reflete esse novo mo-
mento da empresa, referência 
no setor moveleiro há 27 anos. 
“Descobrimos pontos falhos a se-
rem trabalhados, e também pon-
tos positivos que nos fortalecem. 

Travessa Manaus, 191
Bairro Cidade Alta, Bento Gonçalves
Contato (loja): (54) 3451 7773 / (54) 3055 7774
Contato (fábrica): (54) 3458 1007

Horário de funcionamento:
De segunda a sexta-feira: das 8h45 às 11h45 e 
das 13h30 às 18h45
Sábado: das 9h às 11h45

Nova loja Casttini

O Residencial Kadar, 
localizado na rua Barros 
Cassal, 790, no bairro 
Floresta, em Porto Alegre, 
é um dos empreendimentos 
da Pirâmide

isso não acontece. Os apartamen-
tos são entregues completos, com 
todos os acabamentos: piso lami-
nado, metais, espera para Split, 
azulejos, mármore no banheiro 
da suíte e no lavabo, granito na 
cozinha e esquadrias em alumí-
nio. Tudo das melhores marcas 
do mercado, para que você possa 
aproveitar o seu cantinho com 
conforto e sofisticação. Os imó-
veis também recebem rebaixa-
mento em gesso e contam com 
churrasqueira e ducha já instala-
dos. É mais praticidade e conve-
niência para você!

Pensamos, planejamos e passa-
mos pela maior mudança em toda 
nossa trajetória, com interven-
ções desde o produto até a gestão 
da empresa. A nova Casttini nasce 
com objetivos e metas claras, uma 
nova postura, um novo posicio-
namento e um novo visual. Tudo 
focado em proporcionar uma me-
lhor experiência para nosso clien-
te”, comenta.

ACOMPANHAMENTO 
DO PEDIDO ON-LINE
A Casttini produz móveis 

100% MDF, com modulação edi-
tável e tecnologia europeia, além 
de acabamentos e acessórios 
para os mais variados ambien-
tes, como cozinha, sala de estar, 
sala de jantar, área de serviço, 
home office, dormitório, closet 
e banheiro. Na Casttini, o cliente 
também conta com a segurança 
do sistema de acompanhamento 
de pedido on-line, que permite 
conferir o status desde o pedido 
da mercadoria até a entrega.

Vitor Agostini: “A nova 
Casttini tem como foco 
proporcionar uma melhor 
experiência para o cliente”
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Saúde tem projetado um grande 
investimento em médio e longo 
prazo, duplicando sua área de 
construção e investindo em tec-
nologia e serviços especializados. 
Dessa forma, surge a necessidade 
de absorver mão de obra quali-
ficada, disponibilizando a Bento 
Gonçalves e região um atendi-
mento de qualidade.

Atualmente, o Tacchini pre-
enche suas vagas com aproxima-
damente 60% de profissionais de 
fora de Bento Gonçalves, e com 
essas ampliações nos próximos 
anos abrirá oportunidades para 
mais de 500 a 600 profissionais 
de Enfermagem. O desejo e desa-
fio do hospital é criar essas vagas 
para profissionais formados e 
capacitados em Bento Gonçalves, 
fortalecendo a comunidade.

Nessa expansão, estão pre-
vistas diversas áreas para a atu-
ação do técnico em enfermagem, 
tais como: centro cirúrgico, sala 
de recuperação, centro de diag-
nóstico, internação clínica, centro 
de reabilitação, entre outras. O 
profissional técnico em enferma-
gem desempenha um papel im-
portante em todos os encontros 

de serviços e na experiência do 
paciente durante a utilização des-
sas estruturas.

HUMANIZAÇÃO DO 
PROFISSIONAL DA SAÚDE
Além dos conhecimentos 

específicos da profissão, ao in-
corporar a prática ao seu dia a 
dia, os técnicos em enfermagem 
desenvolvem outro fator fun-
damental: a humanização dos 
atendimentos.

A relação entre técnico em en-
fermagem e paciente traz grandes 
benefícios para a recuperação do 
doente. Mesmo em funções corri-
queiras, como aferir a pressão ar-
terial para o controle de sinais vi-
tais, o profissional pode transmitir 
afeto e carinho, os quais são fato-
res muito importantes para a cura.

Além disso, o técnico em en-
fermagem deve ter um bom re-
lacionamento não somente com 
os pacientes, mas também com 
seus familiares. Uma família que 
possui algum ente querido que 
carece de cuidados médicos tem 
no técnico de enfermagem uma 
ponte de ligação com o restante 
da equipe de saúde.



Previsão do tempo

04/07

Dia de sol, com geada ao 
amanhecer. Nuvens aumentam 

no decorrer da tarde.

-2º
17º

03/07

Dia de sol, com geada ao 
amanhecer. Nuvens aumentam 

no decorrer da tarde.

0º
12º

05/07

Sol com muitas nuvens durante 
o dia. Períodos de nublado, 

chuva a qualquer hora.

9º
17º

Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)
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Tudo Volta! Lembremos disso, 
antes de fazer qualquer coisa. 
Vai que seja mesmo verdade... 

Thiago 
Galvan
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Dizem que é o tal do “novo normal”, 
mas pode chamar de exercício

 de (muita) paciência.

Nova vida ao subsolo da Casa das Artes
Obra que foi alvo de 
críticas públicas da 
atriz Angela Vieira 
deve ser concluída 
em cinco meses

Em março de 2011, Bento 
Gonçalves recebeu uma apresen-
tação que lotou o anfiteatro da 
Fundação Casa das Artes. Estrela-
da pela atriz Angela Vieira, a peça 
“O Matador de Santas” acabou ga-
nhando destaque não apenas pela 
qualidade artística, mas pelas 
declarações feitas publicamente 
ao final do espetáculo. Na época, 
a atriz fez duras críticas ao local, 
enfatizando que não havia condi-
ções de deixar a obra inacabada, 
pois a infraestrutura atrás das 
coxias era péssima. “Quero que a 
beleza que vocês estão vendo daí 
a gente possa ver aqui atrás tam-
bém. Bento Gonçalves é uma ci-
dade linda, merece um local para 
apresentações à altura”, opinou.

Nesta semana, um importan-
te passo foi dado: a assinatura 
de ordem de início das obras de 
reforma do subsolo, para cons-
trução não apenas dos camarins 
que foram alvo de críticas da 
atriz, mas também de uma sala 
multiuso e de um depósito que 

farão com que a estrutura possa 
ser melhor utilizada.

O projeto, intitulado Repen-
sar para Crescer, prevê constru-
ção de camarins, sala multiuso e 
depósito, com acessibilidade. O 
orçamento inicial da obra era de 
R$ 348.738,56, mas o valor do 
contrato ficou em R$ 286.218,57, 
após vencidas todas as etapas 
licitatórias pela PRO 5 Engenha-
ria, que já iniciou os trabalhos. O 
projeto conta com financiamento 
da Lei de Incentivo à Cultura (LIC-
-RS) e tem 100% do valor passível 
de captação, já realizado através 
das empresas patrocinadoras 
LNF, Cinex e Serra Inox. 

De acordo com o secretário 
de Cultura e presidente da Funda-
ção Casa das Artes, Evandro Soa-
res, o cronograma de obras des-
crito no projeto reserva o prazo 
de cinco meses para finalização. 
“Esse projeto busca beneficiar, 
valorizar e dar melhor qualidade 
de trabalho principalmente aos 
artistas da nossa cidade. Mas não 
somente a eles, pois beneficia 
toda a comunidade”, comenta.

A área total da reforma do 
subsolo é de 379,69m². A nova 
sala multiuso foi pensada para re-
ceber ensaios e também apresen-
tações de grupos locais, palestras 
e exposições, entre outras ativi-

dades. O local era usado anterior-
mente como reserva técnica de 
materiais do Museu do Imigrante, 
como depósito e ainda abrigava 
um camarim improvisado. “A sala 
multiuso vai dar vida a um espaço 
enorme até então ocioso e o fato 
de ter acesso direto à Rua Coberta 
fará com que se torne até mesmo 
uma sala de apoio para eventos 
realizados no local. Também é im-
portante ressaltar que em função 
de inúmeros eventos que a Casa 
das Artes recebe, apesar de ser 
um prédio enorme, já estávamos 
sentindo falta de espaço e assim 
provavelmente conseguiremos 
realizar mais de uma atividade si-
multaneamente”, diz o secretário.

LEGADO
O prédio da Casa das Artes, 

de 4.000m², levou 30 anos para 
ser finalizado. O coração do local, 
o Anfiteatro Ivo Antônio Da Rold, 
com capacidade para 450 pesso-
as na plateia, só foi inaugurado 
em 2009. Atualmente o espaço 
conta também com sala de cine-
ma, miniauditório, salas de expo-
sições, ensaio e oficinas. Com a 
entrega do subsolo, Soares con-
sidera a estrutura física acabada. 
“Quando foi concebida, a Casa 
das Artes era considerada uma 
obra faraônica. Desde seu início, 
governos, pessoas e empresas 
contribuíram com esse que é con-
siderado o último grande equipa-
mento público de cultura na nos-
sa região, senão no Estado. Agora 
estamos realmente finalizando a 
Casa das Artes e esse legado fica 
para as futuras gerações”, avalia.

Obras na antiga subprefeitura de Tuiuty 
devem começar nas próximas semanas

As obras na antiga subpre-
feitura de Tuiuty devem come-
çar nas próximas semanas. A 
revitalização está sendo discuti-
da pela prefeitura de Bento Gon-
çalves desde 2008, quando uma 
vistoria apontou a necessidade 
de reforma na estrutura. O pré-
dio passará a abrigar o Centro 
Cultural Tuiuty, que oferecerá 
oficinas gratuitas à comunidade, 
além de minibiblioteca, auditó-
rio e espaços voltados à cultura. 

A obra será executada por 
meio do Pró-cultura RS, com 
contrapartida do município. O 
projeto está orçado em pouco 
mais de R$ 963 mil. De acordo 
com o secretário municipal de 
Cultura, Evandro Soares, quatro 
empresas estão apoiando a ini-

ciativa: Monofrio Equipamentos 
Industriais, Transportes Dumar, 
Norte Sul Indústria de Móveis e 
Anderle Transportes. 

Nesta semana, os envelo-
pes com a proposta das cinco 
empresas participantes do cer-
tame foram abertos e, passado 
o prazo de cinco dias úteis para 
recursos, o processo deve ter 
andamento. As próximas etapas 
são a análise da planilha orça-
mentária, a elaboração do con-
trato com a vencedora e a pos-
terior autorização para o início 
das obras. “Depois de publicado 
no Diário Oficial, creio que no 
máximo em 15 dias devem ini-
ciar as obras. Minha previsão é 
que comecem já nas próximas 
semanas”, projeta o secretário.
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Sala multiuso foi pensada 
para receber ensaios e também 
apresentações de grupos 
locais, palestras e exposições, 
entre outras atividades


