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A maior cheia dos últimos 50 anos
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Os 180mm de chuva registrados em Bento Gonçalves em 4 dias trouxeram transtornos e estragos na região, sobretudo em locais como a 
linha Alcântara, no distrito de Faria Lemos, as áreas adjacentes ao Rio das Antas e em municípios vizinhos, como Santa Tereza e Cotiporã. 

Força da correnteza chegou a levar casas inteiras e deixou um rastro de destruição e prejuízos. Página 5

Autoridades propõem 
mais liberdade aos 
médicos no tratamento

Com 6 óbitos nesta 
semana, Bento chega a 
40 mortos com a doença

COVID-19
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Central de Regulação estadual

Como funciona a transferência de pacientes de UTI?
O Hospital Tacchini 
conta com 23 
leitos de UTI SUS, 
10 exclusivos 
para a COVID-19. 
Entretanto, desde o 
início da pandemia, 
diversas pessoas 
foram transferidas 
devido à lotação

Eduarda Eitelven Bucco

Desde o início da pandemia 
do novo Coronavírus, a trans-
ferência de pacientes de Bento 
Gonçalves para outros hospitais 
da região e do Estado tem gera-
do uma série de dúvidas. Isso 
porque, ao longo dos últimos 
três meses, o Hospital Tacchini 
aumentou sua capacidade de 
leitos de UTI para internados 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), passando de 13 para 23 
(10 exclusivos para a COVID-19). 
Mesmo assim, algumas pessoas 
precisam ser transferidas para 
tratamento em outros hospitais, 
devido à condição de lotação já 
registrada em diversos momen-
tos da pandemia. De acordo 
com dados do próprio hospital, 
21 pacientes de Bento com CO-

VID-19 morreram nas depen-
dências do Tacchini. Os outros 
19 óbitos contabilizados no mu-
nicípio foram registrados na UPA 
24h ou em hospitais de outras 
cidades gaúchas. 

De acordo com a enfermeira 
Gestora do Núcleo Regulatório, 
Caroline Jaskowiak, a transfe-
rência de pacientes SUS é contro-
lada pela Central de Regulação 
estadual. “Quando há vagas SUS 
disponíveis no hospital do mu-
nicípio de origem do paciente, as 
casas de saúde estão autorizadas 
a realizar a internação própria. 
Caso não haja leito vago, o hos-
pital realiza uma solicitação jun-

to ao sistema do governo, que o 
encaminha conforme sua própria 
necessidade, levando em conta 
uma série de critérios”, explica. 

De acordo com a enfermei-
ra, os critérios são estipulados 
com base nas condições de cada 
pessoa internada. Dessa forma, 
cada caso é analisado individual-
mente. “A equipe médica da cen-
tral classifica o risco, através de 
informações sobre as condições 
clínicas, exames complementares 
e diagnóstico médico, e procura 
dentro da rede do SUS pelo ser-
viço mais próximo que atenda às 
necessidades dela”, explica. “Já 
ocorreu inúmeras vezes de o Tac-
chini receber mais pacientes do 
que previa a quantidade de vagas 
contratadas pelo SUS. Isso ocor-
reu porque, de acordo com a ava-
liação dos profissionais de saúde 
envolvidos no atendimento, o 
processo de transferência pode-
ria causar algum dano à saúde da 
pessoa”, complementa. 

A transferência pela Central 
de Regulação estadual vale, ex-
clusivamente, para atendimen-
tos pelo SUS. No caso de pacien-
tes com plano de saúde, Caroline 
explica que a regulação é feita 
pelo próprio convênio, por meio 
do hospital. 

A enfermeira ainda ressalta 
que, da mesma forma que pa-
cientes de Bento são transferi-
dos para outras casas de saúde, 
moradores de outros municí-
pios também são encaminhados 

para o Hospital Tacchini. 

OCUPAÇÃO DE LEITOS 
TEM REDUÇÃO 
O Hospital Tacchini ampliou 

sua capacidade de internação 
neste ano, motivado especial-
mente pela pandemia do novo 
Coronavírus. Dessa forma, a ins-
tituição de saúde está atuando 
com 50 leitos de UTI adulto (10 
exclusivos para a COVID-19), 
mais 10 UTIs pediátricas e 10 
Neonatais. Entretanto, devido 
à pandemia, houve redução de, 
aproximadamente, 100 leitos de 
internação. Isso porque os pa-
cientes com suspeita ou confir-
mação da COVID-19 devem ficar 
em isolamento, apenas com pes-
soas também já confirmadas com 
a doença. Antes, cada quarto po-
dia abrigar até 4 pessoas. 

Mesmo assim, a taxa de inter-
nações tem apresentado redução 
em relação ao mesmo período do 
ano passado. Em junho de 2019, 
por exemplo, a ocupação total de 
leitos no Tacchini era de 76,65%. 
Em junho deste ano, o percentual 
caiu para 70,73%. A explicação 
é que, em função da pandemia, 
o hospital entrou em “estado de 
prontidão”. Ou seja, foram can-
celados procedimentos eletivos, 
exames e tratamentos ambulato-
riais, a fim de reduzir a ocupação. 
Dessa forma, o hospital abre es-
paço para atender demandas ur-
gentes, como é o caso da infecção 
pelo novo Coronavírus. 

Ocupação do Tacchini

2019 
Quantidade de leitos: 289 

Março 76,08%
Abril 81,44%
Maio 81,44%
Junho 76,65%

2020
Quantidade de leitos: 188 (redução em função da necessidade 
de isolamento de pacientes com suspeita de COVID-19) 

Março: 59,26%
Abril: 54,66%
Maio: 73,22% 
Junho: 70,73%
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Pacientes de 
Bento são 

transferidos para 
outras cidades, 

assim como 
pessoas de fora 
vêm para Bento. 

Depende dos 
leitos disponíveis 

naquele 
momento.
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Quatro pacientes que receberam 
transfusão de plasma na região 
já estão curados da COVID-19

A transfusão de plasma con-
valescente tem se mostrado efi-
ciente para o tratamento da CO-
VID-19. Na Serra Gaúcha, o único 
hospital que está realizando esse 
procedimento é o Virvi Ramos, 
em Caxias do Sul, e tem apresen-
tado resultados promissores. Até 
o momento, 11 pacientes recebe-
ram a transfusão e quatro já estão 
curados da COVID-19: o caxiense 
Carlos da Silva Borges, de 40 anos; 
o garibaldense Tarcísio Giongo, de 
63 anos; uma mulher de 33 anos, 
que não quis ser identificada e um 
homem de 63 anos, que também 
pediu para não ser identificado.

Outros cinco pacientes se-
guem internados na UTI, mas 
todos estão apresentando evolu-
ções significativas, de acordo com 
a equipe médica do hospital. Dois 
pacientes vieram a óbito no dia 
20/06, devido ao estado crítico no 
qual chegaram para atendimento. 

A última transfusão foi re-
alizada no dia 08/07, em uma 
mulher de 46 anos. A paciente é 
natural de Caxias do Sul, com his-
tórico de diabetes, hipertensão 
arterial, obesidade e asma. Ela in-
ternou no dia 05/07 no Hospital 
de Campanha, que funciona den-
tro do Virvi Ramos, e foi transferi-
da para a UTI no dia 07/07. 

O plasma foi coletado pelo 
Hemocentro Regional de Caxias 
do Sul (Hemocs) no dia 04/07. O 
doador é um homem de 37 anos, 

de Garibaldi, que está há mais de 
50 dias recuperado da doença. 
Até o momento, o Hemocs já re-
cebeu mais de 60 candidatos, de 
cidades como Porto Alegre, São 
José do Herval, Caxias do Sul e 
Garibaldi. Alguns foram excluídos 
por não serem considerados ap-
tos para o procedimento.

Também foram avaliados 
residentes de Bento Gonçalves, 
Canela, Rio dos índios, Paraí, Car-
los Barbosa, São Sebastião do Caí, 
Boa Vista do Sul, Vacaria, Farrou-
pilha, Imbé, Passo Fundo, Lajea-
do, Nova Prata, Veranópolis, Bom 
Jesus e Pelotas.

A seleção dos doadores de 
plasma é feita pelo Hemocentro 
de Caxias do Sul (Hemocs) e pas-
sa por avaliação rigorosa. Neste 
momento, as pessoas que podem 
doar são homens, de no mínimo 

18 e no máximo 60 anos, que fo-
ram infectados pelo novo Corona-
vírus e tiveram a COVID-19 con-
firmada por meio do teste PCR. Os 
doadores também devem estar há 
mais de 28 dias recuperados, sem 
sintomas da doença e sem outras 
doenças infecciosas. 

O Hemocs faz triagem e cole-
ta dos interessados e as destina 
aos hospitais que tiverem pro-
tocolo de estudo para uso. Até o 
momento, apenas o Virvi Ramos 
está habilitado na região. 

As doações precisam ser 
agendadas pelos telefones (54) 
3290 4543 e (54) 3290 4580 
ou por meio do WhatsApp (54) 
984188487. O Hemocs atende de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 13h30 às 17h30 e aos 
sábados das 8h até 12h, na rua Er-
nesto Alves, 2260.
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Autoridades propõem mais 
liberdade aos médicos no 
tratamento da COVID-19

Desde o início da pandemia 
do novo Coronavírus, o nome de 
diversos medicamentos aparente-
mente eficazes no tratamento pas-
saram a ser divulgados na mídia e 
nas redes sociais. A hidroxicloro-
quina e a Ivermectina são alguns 
deles. Entretanto, os efeitos adver-
sos desses remédios têm gerado 
polêmicas e levado autoridades e 
órgãos de saúde a se posicionarem 
contra sua utilização. Essa revira-
volta, segundo o presidente da As-
sociação dos Municípios da Encos-
ta Superior do Nordeste (Amesne) 
e prefeito de Cotiporã, José Carlos 
Breda, tem criado “embaraços 
para médicos que queiram apli-
car” as medicações. 

Dessa forma, o Ministério Pú-
blico Federal (MPF), por meio do 
procurador Alexandre Schneider, 
juntamente aos prefeitos da re-
gião da Serra Gaúcha, estão elabo-
rando um protocolo para possibi-
litar mais liberdade aos médicos. 

De acordo com Breda, o ob-
jetivo é “deixar claro” que os 
profissionais podem receitar me-
dicamentos desde a fase inicial 
da COVID-19. “Esse protocolo irá 
indicar que nós, prefeitos, damos 
toda liberdade para os profissio-
nais médicos, para que a decisão 
seja deles, junto com o paciente, 
de ministrarem a medicação que 
entenderem mais apropriada 
para o caso”, explica. 

A iniciativa partiu do MPF, 
com base no entendimento de 
que seria necessário buscar uma 
alternativa para o tratamento da 

COVID-19. “Constatamos que ha-
via uma falha do poder público 
em não adotar um tratamento 
precoce, ou seja, no início dos sin-
tomas”, afirma Schneider.

A criação do protocolo foi 
discutida em reunião on-line na 
semana passada, quando foram 
expostos exemplos que apresen-
taram resultados positivos. É o 
caso do município de Porto Feliz 
(SP), o qual começou a aplicar o 
tratamento precoce e conseguiu 
reduzir o número de internações 
hospitalares. “Quando a gente 
tem exemplos práticos que de-
ram resultado e evitaram grande 
sofrimento, temos que seguir. 
Porque precisamos limpar esses 
receios de tanto ouvir manifes-
tações contrárias ao tratamento 
precoce. Virou uma questão polí-
tica e quem está pagando caro é a 
população”, analisa Breda. 

O protocolo deverá ser finali-
zado ainda nesta semana. “Ele já 
está praticamente pronto, faltam 
apenas alguns pequenos ajustes e 
alguns debates”, afirma Schneider. 
A ideia é que o documento passe 
pelo aval do Ministério Público, 
dos prefeitos da Amesne e da 
classe médica. “Depois nós vamos 
disponibilizar treinamento aos 
médicos, a fim de que os novos 
profissionais se sintam mais se-
guros”, explica José Carlos Breda. 
“Porque seguir essa questão do 
‘fique em casa e apenas procure 
o médico quando tiver sintomas 
mais graves’ pode ser um pouco 
tarde demais”, finaliza. 

Rápidas
Cumprindo determina-

ção do Ministério Público 
para adequação ao Decre-
to Estadual, a Prefeitura de 
Bento Gonçalves publicou 
no Diário Oficial de quarta-
-feira, 08/07, o Decreto 
10585/2020, que suspende 
as atividades esportivas co-
letivas em ginásios, clubes e 
quadras esportivas, podendo 
ocorrer apenas atendimento 
individualizado em no míni-
mo 16m² por pessoa e sem 
público, conforme protocolo 
específico do Modelo de Dis-
tanciamento Controlado.

A Campanha do Agasa-
lho de Bento Gonçalves con-
tará com uma edição extra 
do drive-thru para a coleta 
de doações. A ação será re-
alizada neste sábado, 11/07, 
das 9h às 12h, em frente ao 
Corpo de Bombeiros e à 
prefeitura. A comunidade 
pode doar sem sair do ve-
ículo. A prioridade é para 
para doação de agasalhos 
mais pesados, como casa-
cos, blusões e calças grossas, 
além de roupas infantis e de 
cama. A Campanha, que se-
gue até o dia 15/07, conta 
ainda com quatro pontos 
fixos de coleta: a Prefeitura, 
a Câmara de Vereadores, o 
Complexo Administrativo e 
o Corpo de Bombeiros.
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Professor Dr. Fabiano Larentis

Aprendizagem nas organizações: 
o que eu tenho a ver com isso?

Coordenador de Pós-Graduação Stricto Sensu, e docente do 
Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA-UCS)

Faz parte da essência do ser humano aprender. 
Quando menos percebemos, estamos aprendendo, 
desde que haja um contexto e aspectos individuais 
propícios a isso. Envolve aspectos como sala 
de aula, laboratório, reflexão, conversa, insight, 
discussão, diálogo, discurso, inspiração, alegria, 
questionamento, transpiração, ansiedade, engano, 
resolução, rotina, arrependimento, desconstrução, 
happy hour, treinamento, reunião... 

A importância da aprendizagem escancara-
se com o VUCA (volatile, uncertain, complex, 
ambiguous), termo que representa momentos e 
circunstâncias de alta instabilidade e suscetibilidade. 
Isso se evidencia, por exemplo, com a pandemia 
da COVID-19, em que ficam mais 
visíveis as dificuldades, anseios, dores, 
dilemas, resistências e oportunidades 
associadas a uma doença que estamos 
descobrindo e conhecendo à medida 
que vai acontecendo.

A aprendizagem também se 
apresenta junto às organizações. 
No Programa de Pós-Graduação 
em Administração da UCS, tenho 
investigado e orientado o tema 
“Aprendizagem nas Organizações”, 
com o qual estou envolvido há mais 
de 10 anos. Um ponto que percebo, 
no entanto, é o quanto ele é ainda 
subestimado em muitas organizações, 
apesar de fazer parte, rotineiramente, da vida 
organizacional.

Há empresas, como a Gerdau, que não 
falam mais em educação corporativa, mas em 
aprendizagem corporativa, como um processo que 
se apresenta e se dissemina em todos os espaços 
e relações. Atualmente temos o cargo de CLO 
(Chief Learning Officer). Em reportagem da edição 
brasileira da Harvard Business Review de fevereiro 
deste ano, enfatiza-se que as empresas deveriam 

cultivar as capacidades de todos os funcionários 
para explorar, aprender e crescer – não só para 
treinar pessoas. Ainda, que CLO transformadores 
estão abandonando o treinamento em salas de aula 
tradicionais e estão personalizando, digitalizando 
e pulverizando o aprendizado. Em outras palavras, 
dando o devido lugar a quem aprende. 

O que muitas empresas não têm se dado 
conta? Da necessidade de um ambiente propício 
para que a aprendizagem floresça, ou flua, como se 
fosse um rio, muitas vezes seguindo caminhos não 
muito lógicos ou lineares, mas se disseminando, 
no seu tempo, propiciando transformação. Ou seja, 
vai além das questões formais, quando planejamos 

a realização de conhecimentos 
através de estratégias e espaços 
específicos. Aprendizagem não 
está somente em uma sala de aula 
ou na mente das pessoas, mas nas 
suas interações, inclusive com 
objetos, estruturas e tecnologia. 
Está também nas suas observações, 
experiências, hábitos, conflitos, 
erros e constatações. Envolve não 
somente melhorar o que fazemos, 
mas questionar a maneira como 
fazemos. 

Enfim, aprender no contexto 
organizacional tem a ver com as 
práticas das pessoas, em que fazer 

e saber (doing e knowing, não somente knowledge) 
se emaranham, não se separam. Quando não 
consideramos isso, da aprendizagem como um 
fenômeno, com seu tempo de “maturar”, ou seja, 
muito mais que uma ferramenta, uma dinâmica de 
aula ou uma estrutura, perdemos as possibilidades 
de potencializá-la. Como bem colocou Sugata Mitra 
no TED intitulado “Construa uma Escola na Nuvem”, 
“temos que deixar a aprendizagem acontecer, não 
fazer com que ela aconteça”. O desafio está aí!

Aprendizagem 
envolve não 

somente 
melhorar o que 
fazemos, mas 

questionar como 
fazemos.
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Região é atingida por uma das maiores enchentes da história
No município de 
Santa Tereza, cerca 
de 80 famílias 
foram atingidas, 
sendo que 60 
tiveram danos 
materiais e 20 
perderam tudo. 
O Rio Taquari 
subiu 17,7 metros

As fortes chuvas registradas 
no início da semana provoca-
ram estragos na região da Serra 
Gaúcha. No município de Santa 
Tereza, de acordo com a prefei-
tura, cerca de 80 famílias foram 
atingidas, sendo que 60 tiveram 
danos materiais e 20 perderam 
tudo devido à cheia do Rio Ta-
quari. De acordo com o Corpo 
de Bombeiros de Bento Gonçal-
ves, cerca de 50 pessoas foram 
resgatadas por estarem ilhadas, 
além de, aproximadamente, 15 
animais, entre cães, gatos e ga-
linhas. O resgate contou com o 
apoio dos bombeiros de Veranó-
polis, Caxias do Sul e Farroupi-
lha, além de órgãos de seguran-
ça pública e Defesa Civil.

Segundo a prefeitura de 
Santa Tereza, essa é conside-
rada uma das maiores enchen-
tes da história. Em menos de 
24h, o Rio Taquari subiu  17,7 
metros, ultrapassando os 16,4 
metros registrados em 2001, 

na última grande cheia.
Em Bento Gonçalves, en-

tre o último sábado, 04/07, e 
a quarta-feira, 08/07, choveu 
mais de 180mm. O excesso de 
chuva provocou quedas de ár-
vores, deslizamentos de terra 
e inundações em diversos pon-
tos da cidade. Entre o final de 
terça-feira, 07/07, e a manhã de 
quarta-feira, 08/07, a Ponte Er-
nesto Dornelles (sobre o Rio das 
Antas), precisou ser interditada 
por conta do acúmulo de água. 

Já na Linha Alcântara, no 
distrito de Faria Lemos, di-
versas casas ficaram embaixo 
d’água e famílias precisaram 
sair às pressas. A ponte de aces-
so ao município de Cotiporã, 
mais uma vez, ficou submersa. 
Além disso, pelo menos três 
trechos da ERS-431 ficaram in-
terditados ou parcialmente blo-
queados (km 9, km 13 e km 16). 

De acordo com a Defesa 
Civil, cerca de 50 casas ficaram 
inundadas na Alcântara. Os mo-
radores avaliam que essa tenha 
sido a maior enchente dos úl-
timos 50 anos. “Nós fomos ao 
local buscar pessoas que pos-
sivelmente estivessem isola-
das, porque havíamos recebido 
duas ocorrências de famílias 
que estariam ilhadas em suas 
casas. Oferecemos auxílio, mas 
na maior parte dos casos já não 
tinha mais o que fazer”, relata o 
coordenador da Defesa Civil de 
Bento Gonçalves, Thiago Fabris. 

Pelo menos duas casas na 
localidade foram levadas pela 
força da água. Uma, localizada 

alguns metros acima da ponte 
de Cotiporã, pertencia ao ben-
to-gonçalvence Fernando Mas-
carello. Segundo ele, a casa era 
utilizada apenas para passar 
os fins de semana, mas o pre-
juízo é de, aproximadamente, 
R$ 150 mil. 

De acordo com o site Cli-

matempo, a previsão é de tem-
po seco para esta sexta-feira, 
10/07. No fim de semana, a pre-
visão é de chuva de, aproxima-
damente, 25mm. Na próxima 
semana a expectativa também 
é de chuva, mas em volume 
menor do que o registrado nos 
últimos dias. 
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No site do SERRANOSSA  (www.serranossa.
com.br) você confere a galeria completa de 
imagens. Na nossa fanpage também estão 
disponibilizados diversos vídeos dos locais 
atingidos: www.fb.com/SERRANOSSA

Como ajudar as famílias 
atingidas pela enchente

Os prejuízos causados pela cheia do Rio das Antas e do Rio 
Taquari ainda estão sendo contabilizados em Bento Gon-
çalves e região. Somente em Bento Gonçalves, cerca de 50 
casas foram inundadas pela enchente. Em Santa Tereza, cer-
ca de 80 famílias foram atingidas e 20 perderam tudo. Duas 
dessas famílias pediram socorro ao grupo “Amigos do Bem”, 
formado por mais de 100 voluntários de Bento. 

O grupo foi criado em abril pelos bento-gonçalvenses Mar-
cio Somensi, Roberto Carvalho dos Santos, Marcia Somensi 
Rosalen e Claudir Rosalen, com o intuito auxiliar famílias 
afetadas pela pandemia do novo Coronavírus. “Aí perce-
bemos que sozinhos não iríamos conseguir juntar todas 
as doações que precisávamos. Então decidi colocar no Fa-
cebook e diversas pessoas entraram em contato querendo 
ajudar. Hoje temos um grupo no WhatsApp com 112 pes-
soas”, relata Marcio Somensi. 

Juntos, os voluntários já conseguiram auxiliar mais de 100 
famílias com doações de alimentos, roupas, calçados, pro-
dutos de higiene e móveis. “Há 10 empresas nos auxiliando, 
onde colocamos nossos pontos de coleta. Mas nós também 
vamos até as pessoas para buscar a doação e levamos para 
quem está precisando”, afirma Marcio. 

Nesta quarta-feira, 08/07, o grupo recebeu o pedido de aju-
da vindo de duas famílias de Santa Tereza, que perderam 
tudo devido à enchente. “Eles precisam de móveis, roupas, 
alimento... tudo. E ainda nos falaram que há outras famílias 
nas mesmas condições”, lamenta. 

Quem quiser auxiliar essas famílias pode entrar em contato 
com Marcio pelo telefone (54) 99910 1810.
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COVID-19: Bento chega a 40 
óbitos, 6 apenas nesta semana
Na quinta-
feira, 09/07, foi 
confirmada a morte 
de duas mulheres 
na faixa etária 
dos 80 anos, que 
estavam internadas 
no Hospital Tacchini

Bento Gonçalves chegou a 
marca de 40 mortes de pacientes 
com COVID-19, 6 apenas nesta 
semana. Os dois últimos óbitos 
foram confirmados na quinta-
-feira, 09/07. As vítimas são 
duas mulheres na faixa etária 
dos 80 anos, que estavam inter-
nadas no Hospital Tacchini.

De acordo com o Comitê de 
Atenção ao Coronavírus do mu-
nicípio, a primeira vítima teve 
o diagnóstico da COVID-19 no 
dia 05/07 e, a segunda, no dia 
28/06. Ambas tinham doenças 
pré-existentes e morreram na 
quarta-feira, 08/07. 

Na segunda-feira, 06/07, ou-
tros três óbitos haviam sido con-
firmados em Bento: de um ho-
mem na faixa etária dos 70 anos, 
que morreu no dia 06/07; de um 
homem com cerca de 60 anos, 
que morreu no dia 06/07, e de 
uma mulher, na faixa etária dos 
80, que veio a óbito no dia 05/07.

Já na terça-feira, 07/07, foi 
confirmada a morte de um ho-

mem na faixa etária dos 60 anos. 
Ele estava internado no Tacchini 
desde o dia 26/06 e morreu na 
segunda, dia 06/07.

Além das duas mortes, nesta 
quinta foram confirmados mais 
22 novos casos do novo Coro-
navírus, chegando ao total de 
1.606 pessoas infectadas desde 
o início da pandemia. Desde do-
mingo, 05/07, até esta quinta-
-feira, 09/07, foram confirmados 
148 novos casos. Desses, 1.209 
já estão recuperados (75%) e 40 
morreram (2,4%). 

O município também regis-

trou nesta quinta-feira o maior 
número de internações de pa-
cientes com COVID-19 na UTI do 
Hospital Tacchini: são 22 pesso-
as internadas em estado grave, 
além de 24 em isolamento hospi-
talar. Também há 311 pacientes 
sendo monitorados de casa. 

Boletins são emitidos 
diariamente às 16h, 

inclusive aos finais 
de semana, e são 

publicados na fanpage do 
SERRANOSSA no Facebook: 
www.fb.com/SERRANOSSA
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Três suspeitos são presos em Bento, 
acusados de praticar extorsão pela internet
Grupo comandado 
por detento que 
cumpre pena na 
Penitenciária de 
Bento Gonçalves  
fez vítimas em pelo 
menos 6 estados. 
Os criminosos 
usavam perfis falsos 
no Facebook para 
extorquir as vítimas 
(em sua maioria 
homens), que 
compartilhavam 
imagens íntimas 
e depois eram 
ameaçadas.

A Polícia Civil do Tocantins, 
com apoio da 1ª Delegacia de Polí-
cia de Bento Gonçalves, deflagrou 
na segunda-feira, 06/07, a opera-
ção denominada “Perfil Oculto”. O 
objetivo foi desarticular uma asso-
ciação criminosa responsável pela 
prática de crimes de extorsão pra-
ticados via internet e que pode ter 
feito vítimas em vários Estados.

Durante a operação foram 
cumpridos três mandados, sendo 
um de prisão preventiva contra 

um homem de 37 anos, aponta-
do como o chefe do esquema cri-
minoso (que já cumpria pena na 
Penitenciária Estadual de Bento 
Gonçalves), bem como dois man-
dados de prisão temporária em 
desfavor de duas mulheres de 30 
e 32 anos, que davam suporte à 
prática dos crimes, cometidos no 
âmbito virtual, que foram presas 
nos bairros Aparecida e Municipal.

Foram apreendidos 12 celu-
lares, 1 tablet, 1 balança de pre-
cisão, vários cartões de contas 
bancárias, além de R$ 2.500. As in-
vestigações tiveram início no mês 
de abril, quando um morador do 
Tocantins procurou a Divisão Es-
pecializada e informou que estava 
sofrendo extorsão por uma pessoa 
que ele havia conhecido por meio 
das redes sociais.

“Iniciamos as investigações 
e constatamos que os golpistas 
estavam exigindo a quantia de 
R$ 19 mil da vítima do Tocan-
tins”, disse o delegado Claudemir 
Luiz Ferreira. 

Os investigados utilizando-
-se de perfis falsos no Facebook 
faziam contato com as vítimas, em 
sua maioria do sexo masculino, e 
das conversas através das redes 
sociais extraíam fotos íntimas de 
chamadas de vídeos. Depois, pas-
savam a ameaçar as vítimas e exi-
giam um valor em dinheiro para 
que as fotos não fossem divulga-
das na internet.

A organização criminosa fez 
vítimas nos Estados de Tocantins, 
São Paulo, Paraná, Paraíba, Goiás e 

Rio Grande do Sul, sendo que em 
pelo menos um dos casos a vítima 
efetivou o pagamento da quantia 
exigida pelos criminosos. Ainda 
segundo o delegado, ao final das 
investigações, os três suspeitos 
serão indiciados pelos crimes de 
extorsão e associação criminosa.

“A investigação foi bastante 
complexa e a integração entre a 
Polícia Civil de ambos os Estados 
e da Susepe [Superintendência 
dos Serviços Penitenciários], que 
executou o mandado dentro da 
Penitenciária de Bento Gonçalves, 
foi primordial para o sucesso da 
operação”, conta a delegada Maria 
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Rápidas
Na noite da sexta-feira, 03/07, a Polícia Civil de Bento Gonçalves, por 

meio da 1ª DP, abordou dois homens que efetuavam tele-entrega de drogas 
na travessa Passo Fundo, bairro Cidade Alta. A ação fez parte da Operação 
“Arqueiro” e foi realizada em conjunto com a Brigada Militar. Os investiga-
dos, de 23 e 26 anos, com antecedente por crime de trânsito, estavam den-
tro de um veículo. Com eles foram encontradas 20 porções de cocaína, 3 
celulares, 1 notebook e R$ 700. 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) socorreu na tarde de sexta-feira, 
03/07, uma mulher que havia sido vítima de tentativa de homicídio. O fato 
aconteceu por volta das 14h, no km 226, na BR-470, em Garibaldi. De acor-
do com a PRF, a vítima relatou que foi atropelada por um veículo Celta, de 
placas não identificadas, após disputa por ponto de prostituição. Outras 3 
mulheres que estavam no local se jogaram no mato para não serem atin-
gidas. Após verificações, os agentes federais descobriram que a mulher, de 
30 anos, moradora de Caxias do Sul, deveria estar em sua residência cum-
prindo prisão domiciliar pelo crime de roubo a uma caixa lotérica, ocorrido 
em 2015 na cidade de Garibaldi. Ela foi socorrida e, após, presa.

Na manhã de segunda feira, 06/07, a Polícia Rodoviária Federal, 
com apoio da Brigada Militar, prendeu uma quadrilha que havia come-
tido diversos crimes na Serra Gaúcha. A prisão ocorreu em um posto de 
combustíveis na BR-470, em Garibaldi. A quadrilha, composta por três 
homens e uma mulher, estava em um automóvel Voyage que havia 
sido roubado no sábado, 04/07, em Porto Alegre. Com esse mesmo 
veículo, o grupo realizou um roubo a estabelecimento na Rota do Sol, 
e também fugiu sem pagar após abastecer em um posto de combus-
tíveis em Garibaldi. Dois dos presos são de Salvador do Sul e um de 
Fontoura Xavier, com idades entre 20 e 25 anos. A mulher, de 32 anos, 
é natural de Cunha Porã, Santa Catarina. Um dos presos usava torno-
zeleira eletrônica e já responde na Justiça por vários outros crimes 
como roubo, furto, ameaça, tráfico de drogas e receptação.

A Brigada Militar efetuou a prisão de três homens na madrugada de 
terça-feira, 07/07, na rua Balduino Gaetano Puerari, bairro Borgheto, em 
Garibaldi. A ação ocorreu quando os policiais visualizaram indivíduos em 
atitude suspeita em frente a uma residência. Ao perceberem a aproxima-
ção da viatura, os suspeitos correram em direção ao interior do imóvel, sen-
do acompanhados e abordados. Na residência, os policiais localizaram e 
apreenderam um revólver calibre .38 com numeração raspada; 5 munições 
intactas e outras 2 deflagradas; 1 munição de calibre .556; 2 porções de ma-
conha; papelotes com vestígio de cocaína; 4 telefones celulares e 1 tablet, 
além de um caderno com anotações relativas ao tráfico de drogas. Diante 
dos fatos, os acusados de 18, 20 e 23 anos, com antecedentes por tráfico de 
drogas, posse de drogas e apreensão de objeto, foram presos e apresenta-
dos no Plantão da Policia Civil. Após o Registro, um deles foi conduzido à 
Penitenciária, após ser autuado por Porte Ilegal de arma de fogo. Os outros 
dois foram liberados, mas responderão por posse de drogas. 

Isabel Zerman Machado, titular da 
1ª DP de Bento Gonçalves.

ALERTA AOS USUÁRIOS 
DE REDES SOCIAIS
“A prática de extorsão pela 

internet tem sido comum e, como 
essa operação apontou, acaba fa-
zendo vítimas em vários Estados, 
o que dificulta a identificação e 
o consequente indiciamento dos 
responsáveis. A orientação é que 
as pessoas redobrem os cuidados, 
especialmente nas redes sociais, 
quando o assunto é compartilha-
mento de imagens ou vídeos ínti-
mos”, finaliza.
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Greice Scotton Locatelli

Dizem que ideia genial é aquela que faz você se 
questionar “por que eu não pensei nisso antes?”. Em 
tempos de pandemia, vale dizer que ideia genial tam-
bém pode ser sinônimo de reinvenção, de sair da zona 
de conforto, de “pensar fora da caixa” e, acima de tudo, 
de arriscar.

No mês de março, quando começou a mobilização 
massiva para tentar conter a disseminação do novo 
Coronavírus por aqui, a suspensão temporária da ro-
tina era tida como a solução ideal. Duas semanas de 
confinamento seriam suficientes para 
conter a contaminação e logo tudo 
voltaria ao normal. Só que os 15 dias 
viraram um mês, depois dois, depois 
três. E aqui estamos nós no quarto mês 
dessa quarentena que parece cada dia 
mais interminável e segue tão repleta 
de incertezas de todo tipo como era 
no início. 

Ok, é algo sob o qual não temos o 
menor controle. Mas e sobre nossas vi-
das? Por isso eu pergunto: o que você 
fez desde o início da pandemia? Ficou 
vendo a vida passar ou arregaçou as 
mangas e foi à luta?

Eu confesso que estou na primeira 
categoria, especialmente porque con-
tinuei trabalhando e porque a carga 
de trabalho aumentou consideravel-
mente nesse período. Manter a mente 
ocupada em tempo integral fez com 
que eu simplesmente seguisse, sem 
precisar me preocupar em pensar al-
ternativas, apesar da confusão que 
virou a rotina, repleta de incertezas, de 
angústia e de dilemas na hora de de-
cidir como, quando e por que noticiar 
determinado fato. 

Muitas outras pessoas, entretanto, não tiveram a 
oportunidade de continuar. Perderam seus empregos, 
viram suas empresas fechando as portas e se desespe-
raram. O mais importante, no entanto, foi o que veio de-
pois: muitas delas souberam respirar fundo, ergueram a 
cabeça, acalmaram o coração e fizeram do momento de 

Aplausos à reinvenção
dificuldade uma inspiração para seguir tentando.

Há algumas semanas, uma reportagem publicada 
pelo SERRANOSSA mostrou duas empresárias de Ben-
to Gonçalves que mudaram totalmente de ramo: Paula 
Araújo, dona de uma escola infantil que transformou a 
cozinha do estabelecimento em uma fábrica de pães e 
capelettis, e Andreia Biasotto, que se reinventou ven-
dendo bolos e outras delícias depois que a empresa de 
recreação infantil se viu obrigada a fechar as portas em 
função da pandemia.

Agora surge um novo projeto 
por aqui, intitulado “Eu me reinven-
tei”. Comandada pela repórter Raquel 
Konrad, a iniciativa busca valorizar 
empreendedores que criaram alter-
nativas para superar os momentos de 
incertezas e divulgá-las na internet em 
forma de vídeo. A própria ideia, aliás, 
veio de um desses momentos, já que 
Raquel estava afastada da empresa 
desde o início da pandemia, com o 
contrato de trabalho suspenso, e ago-
ra retorna com esse novo desafio.

Na vida é importante perceber 
as lições que cada situação complexa 
tenta nos ensinar. E em tempos de 
pandemia, lições não faltam. Que bom 
que existem pessoas capazes de pro-
var que nada é impossível quando se 
tem uma boa ideia aliada à vontade 
de trabalhar. Que bom que existem 
outras pessoas que apoiam essas ini-
ciativas e fazem a roda da vida girar. 
Que bom que existe sempre um novo 
dia e uma nova oportunidade de re-
começar. A todos, o nosso aplauso! 
Seguimos firme, torcendo para que 
aos poucos a vida vá voltando ao 

normal que conhecíamos antes da pandemia. Ou pelo 
menos boa parte dele. Porque, como eu citei na coluna 
da última semana, esse novo normal tem exigido muita 
paciência. Podemos nos acostumar a novos hábitos e 
rotinas, mas não podemos encarar a perda de pessoas 
queridas como algo natural nesse contexto. 

Que bom que 
existem pessoas 

capazes 
de provar 

que nada é 
impossível 
quando se 

tem uma boa 
ideia aliada 
à vontade de 

trabalhar

Jornalista (MTB 11.542). Editora-chefe do jornal SERRANOSSA. Contato: greice@serranossa.com.br Síndico profissional. Diretor do Grupo Tomasi

Vicente Tomasi

Todos conhecem bem os 5 “Cs” 
que são os principais motivos das 
dores de cabeça dos síndicos: cano, 
cachorro, criança, carro e calote. 
Cada dia as pessoas estão mais adep-
tas a morarem em condomínios, de-
vido à segurança, à melhor localiza-
ção, à infraestrutura, entre outros, 
mas muitos com pouca experiência 
em viver em conjunto, ou melhor, 
em sociedade. 

Vamos lá, duvido quem more 
ou já morou em condomínio que 
nunca ouviu falar da tal de infiltra-
ção, aquela novela para resolver, pois 
um diz que vem do apartamento de 
cima, outro que é da tubulação ge-
ral do prédio, e assim 
vai doendo a cabeça 
do síndico, até achar o 
bendito “cano” quebra-
do ou rachado. 

Resolvido esse “C”, 
vem o outro: o síndico 
coloca aviso no eleva-
dor e no mural para 
que os moradores que 
têm cachorro recolham as necessi-
dades dos animais feitas na grama e 
evitem que eles urinem no elevador, 
confere nas câmeras quem é o mora-
dor, para notificar e multar. 

Mal acaba de resolver esse “C” 
e o síndico é chamado pelo vizinho, 
que não aguenta mais o barulho do 
apartamento de cima, onde as crian-
ças cantam, dançam, jogam bola 
dentro do apartamento até a madru-
gada, parecendo que vai cair o teto, 
isso quando não estão brincando de 
pegar nas áreas comuns do prédio. 
Vai lá o nosso amigo síndico e chama 
atenção desses moradores.

Pronto. O síndico chega em 

Os 5 “Cs” que fazem a 
cabeça do síndico doer!

casa, vai para a sala assistir ao jor-
nal na TV, toca a campainha: é mais 
um morador reclamando que tem 
um carro na vaga dele e, mais do 
que isso, está mal estacionado, 
atrapalhando todos na entrada e 
saída da garagem.  Vai lá ele, olha o 
veículo, verifica a placa e sai como 
um investigador para descobrir o 
dono do carro. Acha os donos de-
pois de meia hora de espera no hall 
e ouve a seguinte justificativa dos 
moradores que deixaram o carro 
estacionado na vaga alheia: “colo-
camos ali porque era mais fácil, mas 
já estamos saindo”. 

E assim resolve ele mais um “C”, 
volta feliz da vida 
para casa e senta no 
sofá. Agora chega? 
Que nada, falta mais 
um “C” para comple-
tar seu dia! 

Então vem o ca-
lote, quase todo pré-
dio tem aquele mora-
dor que nunca paga 

o condomínio em dia, mas sempre 
está de carro novo, roupa da moda, 
móveis e utensílios novos, e o con-
domínio como? Atrasado. Ele manda 
mensagem ao síndico às 22h dizen-
do: “Meu amigo, amanhã vou lá na 
administradora pagar aqueles condo-
mínios atrasados. Só estou dando um 
toque, pois sabe como estão as coisas 
bem difíceis”. Enfim, o dia acaba. 

Agora faço a pergunta a todos: 
será que fomos educados para viver 
em condomínio, ou melhor, em so-
ciedade? Respeitamos o próximo? 
Minha resposta é não, pois, se fôs-
semos, não teríamos esses 5 “Cs” tão 
doloridos aos síndicos.

Fomos educados 
para viver em 
condomínio?

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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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 5

PVC
IMPOSTOR
SECARNE

ACUSAAC
PISLASER

NSIRSOL
AMISTOSO
OATENIS

PLUMAÇO
TIRACANO

MONTEAL
PDIGERE

DICIONARIO
ATUAAAS

Espaço
para com-
petições

de natação

Que me
perten-

cem

Mem de
(?), figura
histórica

(BR)

Por (?) 
de: às
ocultas

Loja que
vende auto-

móveis

Farsante;
enganador

Alimento
vendido

em açou-
gues

A Sétima
(?): o

Cinema

Forma de
venda de
fitas ade-
sivas (pl.)

(?)/Pasep:
tipos de
abono

salarial
O jogo que
não vale
pontos
(fut.)

Cabra-(?), 
brincadeira

infantil

Líquido 
bronzeador
usado na
praia (pl.)

Sua capital
é Maceió

(sigla)

Livro de
vocábulos
com seus 

significados

Exerce
atividade 

Conjunção
condicional

Culpa;
incrimina

Vogais
de "soar"
Pena de
fantasias

Pedaço 
de pano
Grande 

quantidade
Faz a

digestão
Post-(?),
adesivo 

Ácido da
aspirina

Equivale a
100 m2

Condutor
de água
Vasilha

de metal

Cantor de
uma banda

Próton
(símbolo)

Título nobre
britânico
Lucio (?)
Filho, ator

Raio que
lê CDs

 A 7a nota
musical

Calçado
esportivo
Exigiu que
se fizesse

O astro do
verão
Felino

pintado

3/aas — sir. 4/tina. 5/acusa — laser.

Expediente
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ALUGO casa, piso infe-
rior, com quatro peças 
e 50 metros quadrados. 
Preferência para 1 pes-
soa ou no máximo 2 e 
que não possua(m) car-
ro. Endereço: rua Gene-
ral Osório, 786, no final 
de rua. Interessados 
entrar em contato pelo 
telefone (54) 99956 
7454.

ALUGO casa nova, parte 
inferior, com 2 quartos, 
banheiro grande, sala/
cozinha conjugada e 
área de serviço, semi-
mobiliada (criado-mu-
do, cabeceira de cama, 
hack sala e cozinha 
com aéreo, sem eletro-
domésticos). Não tem 
garagem. Valor R$ 650. 
Necessário um mês de 

Imóveis

aluguel antecipado. 
Interessados conta-
tar pelo telefone (54) 
99106 5357.

ALUGO apartamento 
no bairro Universitário, 
na rua Zulmiro de Ros-
si. No primeiro andar, 
frente para a rua, com 
sacada na sala e quar-
to principal, com dois 
quartos, sala conjugada, 
cozinha individualiza-
da com churrasqueira, 
área de serviço, calefa-
ção e banheiro com box. 
Interessados entrar em 
contato pelo telefone 
(54) 99956 7454.

VENDO sobrado, no bair-
ro São Roque, com 2 dor-
mitórios, sacada aberta e 
churrasqueira, contendo 
cozinha, sala, área de 
serviço, banheiro social 
e vaga de garagem.  Pode 
ser financiado. Aceito 
FGTS e entrada parcela-



SERRANOSSA CLASSIFICADOS | Sexta-feira, 10 de julho de 2020 11
Pontos de Distribuição SERRANOSSA

Advogados

da. Possui ótima posição 
solar. Valor R$ 170.000. 

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

VENDO apartamento, no 
bairro Humaitá,  pronto 
para morar, com 2 dor-
mitórios, sacada aberta, 
contendo banheiro so-
cial e vaga de garagem.  
Pode ser financiado. 
Prédio fica a 3 minutos 
do centro e em lugar cal-
mo com ótima vista e po-
sição solar. Valor a partir 
de R$ 149.000. Contato 
(54) 99683 6257, com 
Luiz. Creci 42.589.

VENDO apartamento 
mobiliado, com excelen-
te acabamento, com 2 
dormitórios, 2 sacadas, 

sala de estar, cozinha/
área de serviço, banhei-
ro e vaga de garagem. 
Prédio com somente 
11 unidades. Financiá-
vel e aceita FGTS. Valor 
R$ 295.000.  Contato 
(54) 99966 4616, com 
Adriano. Creci 42.504.

VENDO apartamento, 
no bairro São João, com 
2 dormitórios em andar 
alto, contendo, cozinha, 
churrasqueira, sala com 
sacada aberta, área de 
serviços, banheiro social 
e vaga de garagem.  Pode 
ser financiado e usado o 

FGTS como entrada. Pos-
sui ótima posição solar. 
Valor R$ 155.000. Conta-
to (54) 99683 6257, com 
Luiz. Creci 42.589.

VENDO apartamento, no 
Residencial San Marino, 
com 2 dormitórios, com 
sacada aberta, churras-
queira, sala, banheiro 
social e vaga de gara-
gem.  Financiamento via 
Caixa, entrada parcelada 
em 40 vezes e aceita o 
FGTS como entrada. Va-
lor R$ 155.000. Contato 
(54) 99683 6257, com 
Luiz. CRECI 42.589.
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PREFEITURA DE 
MONTE BELO DO SUL

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
 
O Município de Monte Belo do Sul tor-
na público que estará recebendo, a partir 
do dia 13/07/2020, no horário das 08h 
às 11h e das 13h30 às 16h30, no Setor 
de Protocolos da Prefeitura Municipal, 
documentação para credenciamento de 
pessoa jurídica para realização de exa-
mes/ procedimentos (conforme descri-
ção no edital), para usuários do Sistema 
Único de Saúde do Município de Monte 
Belo do Sul/RS. Edital e Anexos dispo-
níveis no site http://portal.montebelodo-
sul.rs.gov.br/. Informações pelo telefo-
ne (54) 3457 2051. Monte Belo do Sul. 
Aos nove dias do mês de julho de dois 
mil e vinte. ADENIR JOSÉ DALLÉ – 
Prefeito Municipal. 

Diversos

PROCURO emprego 
de diarista ou domés-
tica meio-turno. Tenho 
experiência e referên-
cias. Contato com Mari-
nes, pelo telefone (54) 
99632 8292.

COMPRO esteira usada 
e em bom estado. Favor 
enviar valor e fotos para 
o telefone (54) 99968 

5973, com Benardete.

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

(altura). Em bom estado, 
quase novas. Contato: 
(54) 99637 9273.

VENDO novíssimo con-
junto de sofá em madei-
ra nobre, estilo colonial, 
Movezen, de 3, 1 e 1 
lugares. Valor: R$ 400. 

Contato pelo telefone 
(54) 99184 8888, com 
Andrei.

VENDO mesa para com-
putador ou para outras 
atividades, cor verme-
lha-escura. Contato 
através do telefone (54) 

99637 9273.

VENDO cadeira de ali-
mentação infantil, unis-
sex, em bom estado, com 
cinto de segurança. Inte-
ressados entrar em con-
tato através do telefone 
(54) 99637 9273.

VENDO título patri-
monial do Clube Caça 
e Pesca Santo Huberto. 
Mensalidades em dia. 
Valor: R$ 1.500 + taxa 
de transferência. Con-
tato pelos telefones 
(54) 3452 6897 ou (54) 
99972 1814.

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA/LEILÃO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICO
 
DATA: 1ª Praça/Leilão: dia 22 de julho de 2020, às 10h.
              2ª Praça/Leilão: dia 22 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: 0000239-
70.2012.5.04.0511   que  SONIA MARIA FONTANA move contra JEAN MARCELO PRANGUTTI - ME E OUTROS (3), 
referente a: 1. uma máquina de precisão, esquadrejadeira, marca Razi, está em estado excelente, muito bem conservada, 
equipamento automático, modelo RZES3200VSA, avaliada em R$ 22.000(vinte e dois mil reais). Valor mínimo para se-
gundo leilão é de R$ 11.000(onze mil reais). A arrematação será pela maior oferta, desde que não preço vil. O arrematante 
deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 20% do seu valor. Se o arrematante, ou seu fiador, não pagar dentro 
de 24 horas, o preço da arrematação, perderá, em benefício da execução, o sinal de que trata o § 2º deste artigo, voltando 
à praça os bens executados, art. 888 CLT. O arrematante/alienante fica isento dos créditos tributários relativos a impostos 
cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim, os relativos a taxas pela pres-
tação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhorias da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, 
salvo quando conste do título a prova de sua quitação. A venda de bens móveis e livre de ônus. Caso não haja ofertas à 
vista será facultado oferecimento de lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis conforme art. 895 
do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo que o arrematante deverá pagar 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor do lance à vista e o remanescente parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas. O 
valor remanescente, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa aplicada pelo juízo da causa, 
garantido por hipoteca sobre o próprio bem no caso de imóvel. Da Participação e Pagamento: quem pretender arrematar 
dito(s) bem(ns) deverá ofertar lanços através da plataforma eletrônica www.zaccariasleiloes.com.br devendo, para tanto, 
os interessados, efetuarem cadastramento prévio. O site estará disponível para recepção de lances a partir da publicação 
do edital na plataforma digital. Dos lances: sobrevindo lance nos 03 (três) minutos antecedentes ao termo final da alienação 
judicial eletrônica, o horário de fechamento do leilão será prorrogado em 03 (três) minutos e assim sucessivamente a cada 
lance efetuado nos últimos 03 (três) minutos, para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de 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 pagamentos 
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, infor-
mando 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 – (54) 99612 1051 e e-mail: zaccarias@zaccariasleiloes.com.br.
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Thiago Galvan - Atualidades

Na semana passada, quando escrevi sobre “O Banquete de Consequências”, confesso que meu objetivo era 
outro. Minha ideia inicial era escrever sobre o colapso da natureza, direcionando isso para as consequências dos 
nossos atos de destruição e desmatamento. E o faria por conta dos temporais, ciclones e os efeitos devastadores 
previstos. 

Todavia, o texto tomou outro rumo. Direcionou-se para onde deveria ir, por certo. Acabou como acabou, talvez 
pelo fato de que, na semana passada teria sido precoce escrever sobre ciclones, temporais e suas consequências. 

Na semana passada, mesmo que tenhamos visto volumes de chuvas bem superiores ao normal, em nada se 
aproximou ao que vimos nessa semana. O volume de água atingiu níveis inimagináveis, fazendo com que os rios 
alcançassem as alturas das pontes de ferro, que nos liga à Nova Roma do Sul e a famosa Ponte dos Arcos, que nos 
liga a Veranópolis, também conhecida como “A Princesa dos Vales”.

Cidades como a belíssima e pacata Santa Tereza ficaram debaixo d’água. Aqui 
faço uma pausa para contar uma história para você: - Quando eu era pequeno, 
perto dos meus cinco anos, vendo notícias de enchente na televisão, eu disse 
que queria uma enchente em Farroupilha, para aprender a nadar. Vejam só até 
onde vai o imaginário de uma criança... No dia seguinte, a mãe me matriculou na 
natação. Lembro que no mesmo dia ela e o pai explicaram-me que, por estarmos 
na serra, dificilmente veríamos enchentes por aqui. Até que a natureza veio e nos 
deu o troco, mostrando para todos nós que tudo aquilo que fazemos com ela, ela 
nos devolve.

Eis o colapso!
A natureza não está dando conta de se recuperar frente a tudo aquilo que 

nós, os humanos, pseudocivilizados, estamos fazendo. As feridas purgam e ex-
purgam os males, mesmo sem querer. As consequências são, por certo, essas que 
estamos vendo.

Dante Alighieri foi um escritor, poeta e político italiano. Nascido em Florença, 
ao que tudo indica, foi o maior poeta da língua italiana, segundo a literatura mun-
dial. A sua principal obra, a meu ver, é: “A Divina Comédia”. Com riqueza de deta-
lhes e escrita em primeira pessoa, tanto o próprio autor como narrador e prota-
gonista, o poeta descreve a sua trajetória entre o Inferno, o Purgatório e o Paraíso.

Em uma de suas passagens mais conhecidas, Dante Alighieri refere que “Os 
lugares mais quentes do inferno estão reservados àqueles que escolheram a neu-
tralidade em tempos de crise”. Ainda que haja controvérsia sobre a real existência 
dessa passagem no texto original, já que na tradução para o português ela não 
aparece, John F. Kennedy assim a proferiu, em certa oportunidade, atribuindo-a 
ao conhecido “Inferno de Dante”. 

Nunca é tarde para reparar o dano, mesmo que na maioria das vezes não se 
consiga retornar ao estágio inicial. Cabe, de qualquer forma, a cada um de nós 
fazer a nossa parte, e escapar dos lugares mais quentes do inferno. Afinal, ainda 
que eu não ouse discordar da existência de Deus, que nos quer todos no Céu, não 
sabemos para onde vamos no juízo final. Eu, pelo menos, não tenho bem certeza...

Até a próxima!

A lição preciosa de Dante

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.

Mundo pós-COVID: 
educação x mercado de trabalho

Você certamente já ouviu que 
o Mundo mudou, que não seremos 
os mesmos após essa pandemia 
provocada pela COVID-19. Cer-
tamente todos concordamos que 
já houve e ainda haverá muitas 
mudanças em nossas vidas profis-
sionais. O mercado, que já estava 
exigente, se tornará ainda mais. 
Agora, sabendo dessas mudanças, 
o que você fez ou planeja fazer de 
diferente? Essa dúvida já gerou di-
versos debates no meio empresa-
rial. Um termo muito utilizado é a 
revolução 4.0, que é descrito como 
sendo uma nova revolução indus-
trial, sobre a modernização e auto-
matização do mercado. Certamen-
te, o maior custo de uma empresa 
são as pessoas. Isso significa que 
VOCÊ, caro leitor, é a maior e mais 
cara ferramenta de uma empresa. 
Agora, sabendo que você é valioso 
(para não dizer caro), você tem se 
aprimorado? Quando você inves-
tiu em itens supérfluos e quanto 
investiu nessa “ferramenta de tra-
balho”? Já tivemos diversos casos 
de categorias inteiras que desapa-
receram, do dia para a noite. 

Agora surge uma segun-
da pergunta: como se preparar 
para algo que não sabemos como 
será? Infelizmente, essa respos-
ta ninguém tem. Mas algo nunca 
mudará, a necessidade de um ser 
humano à frente de todo o proces-
so industrial/comercial. Mas não 
será qualquer um. Será necessário 
ter um diferencial, que pode ser o 
quanto você investiu nessa prepa-
ração. O Ensino Superior já não é 

mais diferencial, mas sim uma exi-
gência do mercado. O diferencial 
pode ser a qualidade de educação 
que tem, não de cunho teórico, 
mas prático. 

Hoje, a Universidade LaSalle 
tem como diferencial, o desenvol-
vimento do aluno para o mercado 
de trabalho. Na UNILASALLE Ben-
to Gonçalves, os alunos são provo-
cados a pensar e praticar sob esse 
olhar do mercado de trabalho. 
Permitindo estudar onde e quan-
do quiser, graças ao sistema úni-

co, desenvolvido pela Google for 
education, sendo uma educação 
completa e de grande qualidade, 
e ainda, tendo a oportunidade de 
um encontro presencial com tutor 
da área, para trabalhar aquele con-
teúdo aprendido. Hoje, a universi-
dade é reconhecida como a 3ª me-
lhor do sul do Brasil, com preços 
muito acessíveis e diversas bolsas 
de até 50% de desconto. Venha 
aproveitar e estude onde os desa-
fios potencializam a criatividade, a 
prática e a inovação. 

O Mundo mudou. Você vai continuar o 
mesmo? Universidade La Salle Bento 
Gonçalves, localizada na Avenida 
Osvaldo Aranha, 225. Saiba mais em 
unilasalle.edu.br ou converse com a 
gente no WhatsApp (54) 99674 8801. 

D
iv

ul
ga

çã
o/

La
 S

al
le



SERRANOSSA | Sexta-feira, 10 de julho de 202014

Receita | SERRANOSSA Gourmet

Creme de Abóbora

INGREDIENTES:

½ embalagem de massa tipo 
caramujo
2 colheres (sopa) de manteiga 
ou margarina
2 dentes de alho, picados
½ kg de abóbora, moranga ou 
paulista, em cubos
2 tabletes de caldo de legumes
3 ovos
1 xícara (chá) de creme de leite
½ xícara (chá) de leite
Sal, noz-moscada e cebolinha 
picada a gosto

MODO DE PREPARO:
Em uma panela grande, aqueça 
a manteiga ou margarina e 
refogue o alho. Acrescente 
a abóbora e deixe cozinhar 
até formar um purê. Junte 2 
½ litros de água fervente, o 
caldo de legumes e mexa até 

desmanchar. Deixe cozinhar 
em fogo baixo por cerca de 15 
minutos. Retire do fogo, bata 
no liquidificador e retorne 
para panela. Acerte o sal, junte 
a massa e deixe cozinhar por 
cerca de 6 minutos ou até que 
fique “al dente”, ou seja, macia 
porém resistente à mordida. Em 
uma tigela pequena, coloque 3 
gemas peneiradas, o creme de 
leite, o leite e bata até envolver 
bem. Acrescente ao creme de 
abóbora, mexa delicadamente 
e deixe cozinhar por mais 3 
minutos.
Retire do fogo, tempere com 
a noz moscada, polvilhe a 
cebolinha e sirva a seguir.

Variação: você pode 
substituir a abóbora por 
mandioca e a massa por outra 
de sua preferência.

Cruzadas | Respostas na página 8

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 5

PVC
IMPOSTOR
SECARNE

ACUSAAC
PISLASER

NSIRSOL
AMISTOSO
OATENIS

PLUMAÇO
TIRACANO

MONTEAL
PDIGERE

DICIONARIO
ATUAAAS

Espaço
para com-
petições

de natação

Que me
perten-

cem

Mem de
(?), figura
histórica

(BR)

Por (?) 
de: às
ocultas

Loja que
vende auto-

móveis

Farsante;
enganador

Alimento
vendido

em açou-
gues

A Sétima
(?): o

Cinema

Forma de
venda de
fitas ade-
sivas (pl.)

(?)/Pasep:
tipos de
abono

salarial
O jogo que
não vale
pontos
(fut.)

Cabra-(?), 
brincadeira

infantil

Líquido 
bronzeador
usado na
praia (pl.)

Sua capital
é Maceió

(sigla)

Livro de
vocábulos
com seus 

significados

Exerce
atividade 

Conjunção
condicional

Culpa;
incrimina

Vogais
de "soar"
Pena de
fantasias

Pedaço 
de pano
Grande 

quantidade
Faz a

digestão
Post-(?),
adesivo 

Ácido da
aspirina

Equivale a
100 m2

Condutor
de água
Vasilha

de metal

Cantor de
uma banda

Próton
(símbolo)

Título nobre
britânico
Lucio (?)
Filho, ator

Raio que
lê CDs

 A 7a nota
musical

Calçado
esportivo
Exigiu que
se fizesse

O astro do
verão
Felino

pintado

3/aas — sir. 4/tina. 5/acusa — laser.

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

Áries – 21/03 a 20/04  | Você terá um dia muito produtivo e os assuntos que estavam 
parados em sua vida devem caminhar como espera. Conte com os parentes para o 
que precisar. No trabalho, confie no seu potencial para conquistar suas metas. 

Touro – 21/04 a 20/05 | A Lua ilumina os seus sonhos e ideais, estimulando a conquista 
de seus objetivos, inclusive aqueles que pareciam fora do seu alcance. Pode ter suces-
so em entrevistas de emprego, estudos, cursos e coisas novas que queira começar. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06  | É hora de batalhar por um lugar ao sol. Pode ter oportu-
nidade de fazer mudanças importantes e, se der o seu melhor, você tem tudo para 
alcançar suas ambições. Seu sexto sentido estará certeiro e vai te indicar os caminhos 
mais prósperos. 

Câncer – 21/06 a 21/07  | Os caminhos estarão abertos para realizar mudanças pro-
missoras em vários assuntos da sua vida. Contará com apoio da família para desen-
volver um projeto pessoal e tem tudo para brilhar no trabalho, inclusive em home 
office. 

Leão – 22/07 a 22/08 | Hoje não deve faltar oportunidade para se dar bem em suas 
investidas profissionais. Transformações positivas vão acontecer e os interesses li-
gados ao trabalho estarão no foco das suas atenções. Seus esforços não vão ficar 
sem resposta. 

Virgem – 23/08 a 22/09 | Hoje você terá abertura e apoio alheio para começar algo 
que sempre desejou. Também vai aprender com facilidade e saberá contagiar os co-
legas com troca de ideias e experiências. Parcerias e alianças podem trazer ganhos 
para você. Boa fase para resolver assuntos no lar.

Libra – 23/09 a 22/10 | A Lua inspira sua criatividade no trabalho e manda proteção 
extra para sua vida familiar. O dia é propício para conquistar metas no serviço, então 
não deixe de explorar seus talentos e mostrar todo seu potencial. Há chance de con-
quistar reconhecimento e até melhorias. 

Escorpião – 23/10 a 21/11 | Você terá facilidade para promover as transformações que 
deseja em sua vida e as coisas devem fluir de acordo com os seus planos. Conversas 
por telefone, mensagem e chamada de vídeo prometem trazer boas novas e alegrias. 

Sagitário – 22/11 a 21/12 | Os assuntos domésticos e familiares estarão entre as suas 
prioridades hoje e as coisas devem rolar do jeitinho que você espera. Hoje você pode 
promover mudanças positivas nos lances que estavam estagnados. Também terá 
possibilidade de melhorar os seus ganhos ou conseguir um novo emprego. 

Capricórnio – 22/12 a 20/01 | Hoje a Lua empodera sua comunicação, simpatia e seu 
dom para convencer. No trabalho, confie na sua criatividade e tire proveito da sua 
habilidade para expressar, divulgar e vender, sejam suas ideias, seus serviços ou pro-
dutos. O céu vai conspirar a seu favor.

Aquário – 21/01 a 19/02
A Lua favorece seus ganhos e interesses materiais. Conte com sua intuição e com seu 
lado criativo para se dar bem com dinheiro e melhorar a situação financeira. Hoje 
também vale a pena cuidar do corpo e do visual para levantar a autoestima. Terá 
inspiração e originalidade no trabalho. 

Peixes – 20/02 a 20/03 
Hoje você está com a corda toda e pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A Lua 
vai realçar as suas principais qualidades e revela que é hora de batalhar por seus so-
nhos. Seu jeito tende a ficar mais articulado, ambicioso e você não vai medir esforços 
para alcançar o sucesso. 

Sete Erros | Respostas na página 8
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Processo Seletivo 
Contínuo: prova HOJE!

Rodas de conversa e apoio virtuais 

Pós-graduação UCS Bento: 
Educação Física no Contexto Escolar e 
Terapia Cognitivo-Comportamental 

Biblioteca 
UCS Bento: 
novos horários

#UCSContraCovid19: serviço 
de testes com preços especiais

Cursos de curta duração com 
inscrições abertas na UCS

Educação Profissional: Técnico 
em Enfermagem é na UCS Bento

Ingresse na UCS via processo seletivo contínuo, com 
provas de redação nesta sexta-feira, dia 10, e também no 
dia 24 de julho, ou a partir do aproveitamento das notas da 
redação no Enem ou em Vestibulares anteriores da univer-
sidade. Acesse ucs.br/estudenaucs e confira todas as possi-
bilidades para estudar na UCS.

Campanha Amigo 
indica amigo

Neste período de rematrículas para o segundo 
semestre de estudos, a UCS oferece incentivos aos 
estudantes. Um deles é a campanha Amigo indica 
Amigo, que premia a indicação de novos alunos 
para os cursos de graduação. Indique seus amigos 
para estudar em uma das melhores universidades 
do país. As vagas para participar são limitadas.
Saiba mais pelo contato de WhatsApp (54) 99931 
3441 e a partir do telefone (54) 3218 2145. 

A UCS oportuniza à comu-
nidade acadêmica o acesso 
a rodas de conversa virtuais 
para debater o momento atual. 
A proposta é cuidar de si e dos 
demais, refletindo sobre o pe-
ríodo de isolamento e criando 
espaços familiares que auxiliem 
no enfrentamento das dificul-
dades e desafios. 

Os encontros ocorrem via 
Google Hangouts Meet, mediados 
pelo SEPA – Serviço de Psicolo-
gia Aplicada da instituição. Saiba 
mais e participe: www.ucs.br/
site/rodas-de-conversa/.A Universidade de Caxias do 

Sul oferta diversas possibilidades 
de formação continuada, para 
o desenvolvimento de aprendi-
zados específicos nas variadas 
áreas do conhecimento. Confira 
algumas das ofertas e acesse to-
dos os cursos em ucs.br, na aba de 
Especializações e MBAs.

A especialização em Edu-
cação Física no Contexto Es-
colar, que se inicia no mês de 
agosto, na UCS Bento, propõe aos 
licenciados em Educação Física o 
aprimoramento da capacidade de 
atuação no ambiente escolar, com 
ênfase na prática profissional di-
ferenciada, atualizada e de alta 
qualidade.

Também a partir do mês de 
agosto, a especialização em 
Terapia Cognitivo-Comporta-
mental: da Primeira à Terceira 

Curse uma extensão a distância na UCS. Há 
vários programas disponíveis à comunidade, em 
diferentes áreas do conhecimento, em uma moda-
lidade de formação que visa socializar o conheci-
mento produzido na universidade. Confira algumas 
das ofertas: 

- Lei Geral de Proteção de Dados na Perspec-
tiva da Empresa: propicia às empresas, por meio 
de seus agentes, dados e informações, conhecimen-
tos e ideias para a tomada de decisões estratégicas 
organizacionais frente às exigências de adequabili-
dade da LGPD. Aulas de 20 a 23 de julho.

- Google Classroom para Professores da Edu-
cação Básica: encontros que oportunizam a vivên-
cia digital da plataforma Classroom e a construção 
do planejamento didático para o ensino remoto. Au-
las nos dias 27 e 28 de julho.

- Gestão Financeira, Fluxo de Caixa e Crédito 

Em função dos protocolos de segurança 
adotados por conta da pandemia, a Bibliote-
ca Setorial do Campus Universitário da Re-
gião dos Vinhedos conta com novo horário 
de atendimento: segundas e quartas-feiras, 
das 13h25 às 17h25; e na sexta-feira, das 
8h45 às 12h30. O atendimento é feito me-
diante agendamento e serviço de take-away.

A partir de agosto têm 
início as aulas do curso Téc-
nico em Enfermagem na UCS 
Bento, formação de quatro 
semestres que proporciona 
competências técnicas e com-
portamentais para atuação 
nos diversos segmentos da 
saúde. O enfoque é no cuidado 
do indivíduo, da família e da 
comunidade, com capacitação 
técnica para a promoção da 
saúde, prevenção, recupera-
ção e reabilitação.

Saiba mais e inscreva-se 
gratuitamente até 31 de julho, 
no site da universidade e em 
contato pelos telefones (54) 
3218 2145 e 3449 5205.A Universidade de Caxias do Sul está 

comprometida no enfrentamento à pan-
demia, e oferece serviço de testes para 
diagnóstico de Covid-19 realizado no Cam-
pus-Sede ou de forma itinerante, nos muni-
cípios de sua região de abrangência. Estão 
disponíveis os testes RT-PCR, que identifica 
a presença no organismo do novo corona-
vírus, e IgG e IgM, que detectam anticorpos 
para esse vírus. Informações sobre agenda-
mento e preços podem ser conferidas pelo 
telefone e WhatsApp (54) 99909 0018 / 
99935 6719.

Geração volta-se a formados em 
Medicina e Psicologia, oportuni-
zando avaliação, planejamento e 
implementação de plano preven-
tivo e terapêutico no contexto de 

clínica ampliada e saúde.
Mais informações contate a 

área de Relações com o Merca-
do da UCS, através do telefone e 
WhatsApp (54) 99935 6719. 

e Cobrança: oportuniza conhecimentos de gestão 
financeira e aplicação de ferramentas de fluxo de 
caixa, além de práticas adequadas de gestão de ris-
co de crédito. Aulas de 27 de julho a 17 de agosto.

Saiba mais pelo site ucs.br, na aba Extensão. Ou, 
contate a área de Relações com o Mercado da UCS, 
através do telefone e WhatsApp (54) 99935 6719.
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Previsão do tempo

11/07

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

chuva a qualquer hora.

8º
20º

12/07

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

chuva a qualquer hora.

13º
20º

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

Greice 
Scotton 
Locatelli
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Na vida é importante perceber as lições 
que cada situação tenta nos ensinar. E em 
tempos de pandemia, lições não faltam. 

Tem 5 “Cs” que fazem a 
cabeça do síndico doer. 
Você sabe quais são?

A natureza não está dando conta de se 
recuperar frente a tudo aquilo que nós, os 

humanos, estamos fazendo. 

Vicente
Tomasi
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Daer e prefeitura discutem construção de 
“área de escape” na ERS-431, em Faria Lemos
Objetivo é reduzir 
o número de 
acidentes. De 
2018 até agora, 
foram registrados 
10 acidentes com 
mortes no mesmo 
trecho da rodovia 

Eduarda Eitelven Bucco

Os acidentes registrados no 
km 9 da ERS-431, no distrito de 
Faria Lemos, em Bento Gonçal-
ves, têm sido alvo de manifesta-
ções há anos. O trecho é consi-
derado crítico para caminhões 
com cargas mais pesadas, já 
que muitos motoristas acabam 
ficando sem freio na descida do 
trecho, sentido Bento Gonçal-
ves – São Valentim do Sul. Na 
última sexta-feira, 03/07, o mo-
torista de uma carreta carrega-

da de vinho, com placas do Pa-
raná, foi mais uma vítima fatal. 
Ele acabou perdendo o controle 
da direção, invadiu a pista con-
trária e capotou próximo a um 
parreiral. Esse foi o 10ª aciden-
te com morte registrado desde 
2018 no trecho, de acordo com 
o levantamento feito pelo SER-
RANOSSA e com dados do 3º 
Batalhão Rodoviário da Briga-
da Militar (3º BRBM).

Após o último acidente, o 
profissional de transporte Ro-
bson Portaluppi foi mais um 
morador a se manifestar sobre 
os perigos do trecho. De acordo 
com ele, o número de acidentes 
no local aumentou devido à in-
tensa fiscalização na BR-470, a 
qual proíbe o trânsito de cami-
nhões acima de 45 toneladas. “A 
470 tem uma fiscalização bem 
mais rígida que a estrada de Fa-
ria Lemos [ERS-431]”, analisa. 
Dessa forma, os caminhonei-
ros com cargas mais pesadas 
acabam optando pela ERS-431, 
muitos sem conhecimento dos 
perigos da rodovia. 

Recentemente, a sinaliza-
ção no local foi intensificada 
pelo Departamento Autôno-
mo de Estrada de Rodagem 
(Daer), a fim de evitar novos 
acidentes. Entretanto, na vi-
são do profissional, a solução 
mais eficaz para o trecho seria 
a instalação de uma “caixa de 
desaceleração”, uma espécie de 
área de escape. “É uma caixa de 
brita na qual o caminhão pode 
desviar e perder a velocidade 
rapidamente”, explica. Segundo 
Portaluppi, esse espaço deveria 
ser construído ao lado direito 
da pista, para quem desce, con-
denando a terceira pista ou ad-
quirindo uma área de terra às 
margens da rodovia.

PREFEITURA OU DAER?
De acordo com o Daer, a 

prefeitura de Bento Gonçalves 
manifestou interesse na exe-
cução do projeto e já foi reali-
zado um estudo que constatou 
a viabilidade da obra. “Agora, a 
prefeitura deve apresentar um 
projeto com o objetivo de via-
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bilizar a implantação”, informa. 
Entretanto, a prefeitura 

afirma que não possui suporte 
técnico para elaboração de um 
projeto desse tipo e que precisa 
de uma manifestação do Daer 
sobre como essa área deve ser  

construída. “Ainda não existe 
projeto. O que existe é um pe-
dido do município para que o 
Daer autorize uma intervenção 
no local. Mas faz um ano que 
não temos obtido qualquer de-
cisão do órgão estadual. O mu-

nicípio já se dispôs a utilizar 
recursos próprios para efetuar a 
intervenção. O que precisamos 
apenas é autorização e o projeto 
técnico que deve ser fornecido 
pelo Daer”, afirma o secretário 
de Governo, Carlos Quadros. 


