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Tratamento precoce contra a 
COVID-19 tem início na região

Crescem golpes 
a pessoas e 
empresas 
pelo WhatsApp

Prefeitura 
anuncia compra 
de 15 mil testes

Moradores denunciam transtornos 
causados pelo excesso de caminhões

Prevenção

Alerta

Coronavírus

Bairro Santa Rita
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Cresce ocorrência de golpes por WhatsApp em Bento
Desde março, 
foram registradas 
312 ocorrências 
de estelionato 
na Delegacia de 
Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) 
de Bento Gonçalves. 
Aumento dos 
golpes on-line 
pode estar ligado 
ao período de 
pandemia, quando 
mais pessoas têm 
utilizado a internet

Eduarda Eitelven Bucco
Raquel Konrad

Os golpes on-line têm se 
propagado de forma muito mais 
recorrente em meio à pandemia 
do novo Coronavírus, quando 
mais pessoas estão utilizando a 
internet. De acordo com a Polícia 
Civil gaúcha, os mais recorrentes 
são o do “bilhete premiado”, do 
“auxílio emergencial” e da “clo-
nagem do WhatsApp”. Somente 
em Bento Gonçalves, entre mar-
ço e julho deste ano, foram re-
gistradas 312 ocorrências de es-
telionato na Delegacia de Polícia 
de Pronto Atendimento (DPPA). 

Uma das vítimas no municí-

pio foi Fábio Alexandre da Luz, 
de 44 anos, que trabalha com 
transporte executivo. Segundo 
Fábio, uma grande rede de ho-
téis enviou uma mensagem pelo 
Instagram, questionando se ele 
gostaria de concorrer a uma diá-
ria. Com a reposta positiva, Fábio 
recebeu o link da suposta pro-
moção e, ao clicar, teve automati-
camente sua conta de WhatsApp 
hackeada. “Só depois fui ver que 
o hotel estava comunicando que 
sua conta também tinha sido 
hackeada e que criminosos esta-
vam aplicando golpes”, relata.

Em questão de minutos, os 
criminosos começaram a mandar 
mensagens para familiares, ami-
gos e clientes de Fábio. “Só per-
cebi que tinha caído num golpe 
quando minha mulher me ligou, 
bem indignada, perguntando por 
que eu precisava de R$ 1.500. 
Falei que não tinha pedido este 
dinheiro e que não estava conse-
guindo acessar meu Whats”, des-
creve. Um amigo de Fábio chegou 
a depositar R$ 1.500 para os cri-
minosos. “Na mensagem dizia que 
eu precisava depositar urgente-
mente para uma conta e que não 
estava conseguindo. A promessa 
era que eu devolveria no dia se-
guinte o dinheiro. Por sorte, meu 
amigo digitou a conta errada e o 
banco estornou o dinheiro”, rela-
ta. Por conta disso, Fábio teve que 
trocar seu número de celular. 

Além de pessoas físicas, 
empresas estão sendo vítimas 
desse mesmo tipo de golpe. Um 
restaurante de Bento Gonçalves, 
por exemplo, teve sua conta do 
WhatsApp hackeada quando es-
tava prestes a começar a ofere-

cer atendimentos por delivery. 
A empresária Gabriele Dorneles 
conta que o criminoso chegou a 
entrar em contato com o restau-
rante solicitando o dinheiro para 
devolver o número. “Ele solicitou 
R$ 3 mil, disse que não paravam 
de chegar mensagens de clientes 
solicitando sushi e que só com 
aqueles pedidos já dava para 
pagar o valor. Foi bem cínico. A 
polícia nos orientou a não pagar, 
pois certamente ele pediria mais 
após o depósito”, relata. Gabriela 
conta que informou os clientes 
em todas as redes sociais do res-
taurante sobre o caso para tentar 

minimizar os prejuízos, mas tam-
bém precisou trocar de número.

De acordo com o delegado 
substituto da 2ª Delegacia de 
Polícia (2ª DP), Arthur Reguse, a 
maior parte desses golpes é apli-
cada após a exposição do código 
de segurança de acesso ao What-
sApp. “A vítima é induzida ao erro 
e acaba enviando o seu código de 
segurança para um terceiro. Atra-
vés disso, ele consegue ter acesso 
indevidamente à conta”, afirma. 

Especificamente nesse caso, 
de acordo com a Polícia Civil, o 
falso colaborador de um site de 
vendas on-line informa que, para 

Aponte a câmera do seu 
celular para o QRCode e 
acesse a cartilha da Polícia 
Civil sobre como evitar 
golpes na internet.

o anúncio ser validado, ele ne-
cessita de um código que chega-
rá via SMS (mensagem de texto). 
Nesse instante, o criminoso ten-
ta logar no WhatsApp com o nú-
mero da outra pessoa, o que faz 
com que o aplicativo envie para 
a vítima uma mensagem com 
um código de verificação. Erro-
neamente, quando esse número 
– que é o código de segurança do 
aplicativo – chega ao celular da 
vítima, ela o passa para o crimi-
noso, tornando possível ao frau-
dador concluir a clonagem.

Dessa forma, o delegado 
aconselha que as pessoas te-
nham cautela ao clicar em links 
suspeitos e que, em hipótese 
alguma, forneçam códigos ou 
senhas a terceiros.  “Também 
temos outra situação em que a 
pessoa fornece seu cartão bancá-
rio e sua senha para uma terceira 
pessoa que se diz representante 
do banco. Isso é inadmissível. O 
cartão é pessoal e intransferível, 
assim como a senha”, ressalta. 

Fábio recebeu mensagem pelo Instagram em nome de 
uma rede de hotéis para concorrer a uma diária. Ao clicar 
no link enviado, teve o celular hackeado. Ele só viu depois 
que o hotel, que também tinha sido vítima de golpe, havia 
postado alerta sobre o caso nas redes sociais. 

Rápidas

A Polícia Civil e a Briga-
da Militar prenderam um 
casal e apreenderam um 
menor de idade por tráfico 
de drogas em Garibaldi. O 
fato aconteceu por volta 
das 18h30 de terça-feira, 
14/07, na rua Padre An-
chieta, bairro São Francis-
co, durante cumprimento 
de mandado de busca e 
apreensão em uma re-
sidência. No local foram 
encontradas 30 porções 
de cocaína, três porções 
de maconha, um tijolo de 
maconha pesando 250 
gramas, dois cartuchos de 
calibre .38 deflagrados e 
R$ 696 em dinheiro. O ho-
mem, de 31 anos, a mulher, 
de 21,  e o adolescente, de 
17, foram encaminhados 
à Delegacia de Polícia Ci-
vil para registro da ocor-
rência. De acordo com a 
Brigada Militar, o casal foi 
recolhido à Penitenciária 
e, o menor, foi qualificado 
como testemunha, sendo 
liberado em seguida.
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PRF prende criminoso 
e recupera carro 
roubado em Garibaldi

Homem que furtou 
cones na BR-470 é 
identificado pela PRF

Acidente com ônibus 
deixa 7 pessoas feridas 
em Bento Gonçalves

Na tarde de segunda-fei-
ra,13/07, próximo à BR-470, 
em Garibaldi, a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) prendeu 
um criminoso por receptação 
e adulteração de placa. Além 
disso, recuperou um carro que 
havia sido roubado em junho 
deste ano em Porto Alegre.

A PRF recebeu denúncia anô-
nima informando que um veículo 
Onix estava circulando nas ime-
diações da Fenachamp, em Gari-
baldi, com 3 indivíduos armados. 
Diante da informação, os policiais 
iniciaram o policiamento ostensi-
vo, avistando um automóvel com 
as características informadas que 

Na manhã de segunda-feira 
(13/07), em Veranópolis, a Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF) 
prendeu um homem e apreendeu 
um adolescente responsáveis 
pelo furto de cones utilizados 
para sinalizar pedras que caíram 
sobre a BR-470, em Nova Prata.

Policiais Rodoviários Fede-
rais perceberam o sumiço de três 
cones que seus colegas haviam 
deixado na rodovia para sinalizar 
pedras que permaneciam sobre 
a pista após as fortes chuvas da 
última semana. Eles analisaram 
um vídeo que circulava nas redes 
sociais mostrando jovens exibin-
do cones da PRF e, após identifi-
carem os envolvidos, deslocaram 

Um acidente de trânsito 
por volta das 4h de terça-feira, 
14/07, no bairro Zatt, deixou 
sete pessoas levemente feridas 
em Bento Gonçalves. O fato acon-
teceu quando um ônibus, com 
placas de Carlos Barbosa, trafe-
gava pela rua Balduíno Valduga 
e pouco antes de chegar à rua 
Ângelo Marcon, começou a voltar 
em marcha-ré, saindo da pista.

havia acabado de adentrar na BR-
470, seguindo pela RS-453, local 
onde foi abordado. 

 Os ocupantes do carro não 
estavam armados, porém o veí-
culo tinha placa clonada. A pla-
ca verdadeira, de Porto Alegre, 
indicava que o carro havia sido 
roubado no dia 26/06. Entre os 
ocupantes no veículo estava um 
homem de 22 anos, morador de 
Novo Hamburgo, e dois menores 
de idade, moradores de Garibaldi.

O homem foi preso em fla-
grante pelos crimes de recep-
tação e adulteração de sinal 
identificador do veículo, e enca-
minhado à polícia judiciária lo-
cal com o veículo, que será res-
tituído ao proprietário. Quanto 
aos menores, segundo a PRF,  
foram tomadas as providências 
apropriadas para o caso confor-
me o que prevê a lei.

Onix havia sido 
levado em junho, 
em Porto Alegre
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até a região onde eles moravam. 
Em um bairro de Veranó-

polis, os agentes conseguiram 
encontrar um dos cones e os 
dois responsáveis pelo furto, um 
homem de 19 anos e um adoles-
cente de 14. Com eles ainda apre-
enderam um simulacro de arma 
de fogo. A dupla admitiu o furto 
e disse que os outros dois cones 
ficaram com seus amigos. 

Até o fechamento desta 
edição, os policiais seguiam as 
buscas pelo material furtado. A 
sinalização do local foi reposta 
para evitar acidentes. O homem 
de 19 anos foi encaminhado à 
área judiciária local pelos crimes 
de furto e corrupção de menores.

O veículo, que transportava 
funcionários para um frigorífico 
de Farroupilha, caiu em um valão 
de aproximadamente quatro me-
tros. Quatro pessoas foram so-
corridas e levadas para UPA 24h 
no bairro Botafogo e outras três 
para o Hospital Tacchini. O socor-
ro foi prestado pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu) e Corpo de Bombeiros.
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Poder Judiciário destina R$ 369 mil para projetos assistenciais
Além das propostas 
encaminhadas pelas 
instituições, neste 
ano houve dois 
projetos emergenciais 
cujos valores 
foram destinados 
ao combate da 
pandemia de 
COVID-19

O Foro de Bento Gonçalves 
repassou R$ 369.759,74 para 
entidades conforme previsto 
pelo Edital de Chamada Pública 
002/2019-VEC. Além dos proje-
tos encaminhados pelas institui-
ções, neste ano houve duas ações 
emergenciais voltadas ao com-
bate da pandemia de COVID-19.

Os valores destinados para 
a execução dos projetos são 
oriundos da conta das Penas Al-
ternativas, que engloba valores 
provenientes de aplicação de 
penalidades de prestação pecu-
niária ou como condição de sus-
pensão ou transação penal.

Entre as áreas beneficiadas 
estão segurança pública (prin-
cipalmente compra de viatura 
e armas para a Brigada Militar, 
manutenção das delegacias da 
Polícia Civil e repasses para a 
Penitenciária Estadual de Bento 
Gonçalves), saúde (compra de 
testes rápidos para diagnosticar 
COVID-19), assistência social, 
educação e cultura.

ÓRGÃOS DE SEGURANÇA

Entidade: Consepro
• Aquisição de pneus para a viatura Fiat/Palio – Valor: R$ 1.226
• Modernização da 2ª Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves, com aquisição de 10 litros de tinta 
de impressora e substituição de calhas para a conclusão de obra iniciada – Valor: R$ 2.042
• Modernização da 1ª Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves, com aquisição de 20 cadeiras de 
plástico fixas, 5.000 capas para procedimentos e 400 DVDs – Valor: 3.762
• Modernização da Delegacia de Polícia de Monte Belo do Sul, com aquisição de cofre para armas 
– Valor: R$ 1.039
• Modernização da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Bento Gonçalves (DPPA), com 
aquisição de 2 toldos de lona – Valor: R$ 842
• Modernização da Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher de Bento Gonçal-
ves (Deam) para aquisição de equipamentos e suprimentos destinados à manutenção e melhorias 
– Valor: RS 3.104,25
• Disponibilização de instrumentos de menor potencial ofensivo à Brigada Militar, com aquisição 
de 3 kits Elite de dispositivo elétrico incapacitante e 25 cartuchos de lançamento de dardos ener-
gizados – Valor: R$ 19.626,63

PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE BENTO GONÇALVES
 
Entidades: Conselho da Comunidade da Execução Penal de Bento Gonçalves e Consepro
• Manutenção das classes escolares e compra de material de expediente – Valor: R$ 19.997,75.
• Aquisição de medicamentos para os presos, visando à prevenção de doenças respiratórias e de 
problemas de saúde que provocam dores – Valor: R$ 3.641,40 (projeto emergencial)
• Aquisição de movimentadoras de portões – Valor: R$ 1.113,03

PROJETOS SOCIAIS

Entidade: Associação Bento-Gonçalvense de Convivência e Apoio à Infância de Juventude – ABRAÇAÍ
• Promover a segurança alimentar e nutricional de crianças e adolescentes e seus familiares em 
situação de vulnerabilidade social, favorecendo a promoção da saúde e prevenção de doenças 
– Valor: R$ 5.949,70

Entidade: Associação Integrada de Desenvolvimento do Down de Bento Gonçalves - AIDD / BG
• Apoio às famílias, às pessoas com síndrome de Down e à comunidade em geral, para estímulo 
motor, cognitivo e social para melhorar o desenvolvimento e capacidade de lidar com funções 
básicas do quotidiano, desenvolver qualidade de vida e autonomia, qualidade dos vínculos fami-
liares e comunitários – Valor: R$ 11.068,95

Entidade: Ação Social São Roque
• Aquisição de alimentos para distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade e risco social 
– Valor: R$ 19.170

Entidade: Associação Pró-Autistas Conquistar – APAC 
• Oferecimento de socialização, convivência, lazer e diversão às pessoas com transtorno do es-

pectro autista, através da qualificação dos aspectos físicos, oferecendo acesso a direitos sociais e 
visibilidade a estes cidadãos – Valor: R$ 15.989,15

Entidade: Associação dos Deficientes Físicos de Bento Gonçalves – ADEF
• Aquisição/troca de veículo automotor – Valor: R$ 20.000

EDUCAÇÃO/CULTURA

Entidade: Instituto Musical dos Canarinhos de Bento Gonçalves/RS
• Inclusão sociocultural e celebração de conquistas culturais e sociais de crianças e jovens, através 
do canto coral, em apresentações no Município de Bento Gonçalves – Valor: R$ 19.322,60

Entidade: Município de Bento Gonçalves
• Garantia dos direitos educativos, sociais e culturais das crianças e adolescentes que vivem em 
situação de vulnerabilidade social, decorrente de pobreza ou privações, através de criação de es-
paços lúdicos – Valor: R$ 19.198

Entidade: Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Aurélio Frare
• Proporcionar atividades educativas no ambiente escolar, de forma qualificada, além de melho-
rias na rede elétrica e no piso do pátio da escola, bem como a compra de cadeiras para a biblioteca 
– Valor: R$ 17.928,28

Entidade: Fundação Casa das Artes
• Aquisição de equipamentos de informática e sonorização, a serem utilizados na Fundação Casa 
das Artes e Museu do Imigrante, objetivando a qualificação das atividades culturais, com a par-
ticipação de estudantes, crianças, adolescentes e comunidade em geral, em sobretudo, pessoas 
portadoras de deficiência – Valor: R$ 19.221

DIVERSOS

Entidade: Município de Bento Gonçalves
• Aquisição de 1.000 testes rápidos, a serem aplicados na população, como forma de prevenção à 
disseminação do Coronavírus – Valor: R$ 127.000 (projeto emergencial)

Entidade: Liga de Combate ao Câncer
• Prevenção e tratamento de saúde no Município, bem como oferecer oportunidades ao público-
-alvo, a fim de que possam ter acesso aos serviços promovidos pela sociedade e, consequente-
mente, qualificação dos espaços de atendimento.  Melhorias e conforto da entidade e casa de 
acolhimento com uso de aparelhos de ar-condicionado e microcomputadores para facilitar o pro-
cesso de comunicação – Valor: R$ 18.585

Entidade: Grupo Escoteiro Videira
• Construção de sede para realizar as atividades do grupo de forma qualificada.
19.933

Total repassado: R$ 369.759,74
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Moradores de Bento formam rede de 
solidariedade para auxiliar família de haitianos
O auxiliar de 
pedreiro Dieucel 
perdeu a esposa na 
semana passada. 
Sozinho com quatro 
filhos ele conta com 
ajuda de voluntários

Eduarda Eitelven Bucco

A maioria dos estrangeiros 
que hoje reside em Bento Gon-
çalves tem uma história de so-
frimento e superação por trás do 
processo de imigração. São pes-
soas que resolvem deixar tudo 
para trás, a fim de recomeçar. O 
auxiliar de pedreiro Dieucel Ca-
lix, de 39 anos, chegou ao Brasil 
em 2015 e ficou abrigado com a 
esposa, Jezeline, e a filha Rose, 
então com 3 anos, em um campo 
de refugiados em Rio Branco, no 
Acre. “Eu trabalhava como mo-
toboy no Haiti e todo dinheiro 
que eu ganhava eu colocava na 
terra, na agricultura. Mas não 
estava dando certo. Aí eu acabei 
desistindo. Tinha bastante gen-
te vindo pra cá [para o Brasil] e 
eu decidi tentar também. Para 
conseguir um bom emprego e 
sustentar a minha família”, relata 
Dieucel.  

Mas tentar uma nova vida 
em um país totalmente diferen-

te, com 3 filhos pequenos, não 
é tarefa fácil. Dieucel conta que 
precisou deixar os dois meninos, 
Dieudnayson e Djepson, aos cui-
dados da mãe dele. Na época, eles 
tinham 8 e 12 anos. “Ficamos um 
tempo no campo de refugiados, 
eu, a minha esposa e a Rose. De-
pois vim pra Bento, porque tinha 
meu irmão aqui”, recorda. 

Apesar de ter encontrado um 
emprego com facilidade, Dieucel 
conta que a esposa não conse-
guiu trabalhar porque engravi-
dou da filha mais nova do casal, 
Jamyli, e acabou descobrindo um 
câncer. Desde então, o pilar da 
família Calix tem sido a bento-
-gonçalvense Tania Mara Peruzzo 
Rigatti, que os acolheu como mãe 
e avó. “Eles estavam descendo na 
minha rua e a Rose veio me dar 
um abraço”, relembra, emociona-
da. “Nesse momento eu perguntei 
se eles precisavam de alguma coi-
sa e ele [o Dieucel] me pediu uma 
cama”, continua. 

Segundo Dieucel, a casa em 
que moravam era pequena e ti-
nha apenas um sofá-cama que-
brado, onde os três dormiam. “Fi-
quei morando nessa casinha até 
que essa senhora me procurou. 
Deus mandou ela na minha vida”, 
emociona-se. A família, então, se 
mudou para uma residência me-
lhor e passou a receber todo o 
suporte necessário. 

Em 2017, Dieucel conseguiu 
retornar ao Haiti para trazer os 

dois meninos ao Brasil. “Eles 
chegaram bem desnutridos e 
tivemos que tratar a anemia. 
Também tivemos dificuldades 
para encontrar escola para eles 
porque eles não sabiam falar 
português. Eu mesma os ajudei 
e eles foram para o 1º ano. Hoje 
eles estão no 6º e a Rose, na 3º. 
Também conseguimos inscrevê-
-los na Abraçaí”, relata Tania. A 
irmã mais nova que nasceu no 
Brasil, Jamyli, tem hoje 3 anos e 
logo também será matriculada 
em uma escolinha. 

APOIO EMOCIONAL 
Além do suporte estrutural, 

Tania auxiliou Jezeline em todo 

seu processo de tratamento 
contra o câncer. A haitiana pas-
sou por três cirurgias, a última 
realizada no dia 01/06.  Mas no 
dia 02/07, acabou perdendo a 
batalha contra a doença. Além 
do câncer, os médicos relataram 
que ela também foi infectada 
pelo novo Coronavírus, o que 
pode ter agravado o seu quadro. 
“Desde então temos recebido 
ainda mais ajuda para eles. Des-
de roupas até tinta e móveis. 
Mas eles precisam de uma ajuda 
diferente, não material. Eu te-
nho a Rose que precisa de uma 
psicóloga, porque ela está bem 
agitada, diferente. Precisamos de 
apoio emocional e de uma figura 

materna”, pede Tania. 
Após a morte de Jezeline, 

Tania e dezenas de pessoas se 
reuniram em um mutirão para 
organizar e reformar a casa da 
família. “Algumas pessoas fica-
ram na casa deles limpando e 
pintando. Outras se reuniram na 
minha casa para organizamos al-
gumas doações que haviam sido 
recebidas. Mas vamos precisar 
de mais ajuda para cuidar emo-
cionalmente deles. Há muitos 
outros haitianos precisando de 
ajuda na cidade, mas as pessoas 
são muito individualistas, nin-
guém faz nada para ninguém. 
Temos que começar a ser mais 

Casa Pão dos Pobres auxilia cerca de 180 haitianos

Além do amparo de Tania e de outros voluntários, a família de Dieucel é au-
xiliada pela Casa Pão dos Pobres, da Pastoral do Migrante da Paróquia Santo 
Antônio. O serviço é responsável pela arrecadação de alimentos para serem 
entregues a famílias em vulnerabilidade social de Bento Gonçalves. Entre 
elas, estão cerca de 180 haitianos. “Tivemos um aumento muito grande na 
procura pelas cestas com a pandemia. Porque muitas pessoas perderam o 
emprego e estão passando por sérias dificuldades”, comenta uma das volun-
tárias da Casa, Salete de Oliveira. 
Com o auxílio do pároco, Padre Ricardo Fontana, e de outros voluntários 
como Raulino Köerich e a Irmã Vanda Bisato, é possível a construção de 
uma rede de solidariedade que ajuda a alimentar mais de 200 famílias men-
salmente. “As cestas podem ser retiradas toda segunda-feira aqui na Casa 
Pão dos Pobres [atrás da Igreja Santo Antônio]. Muitas pessoas têm doado 
alimentos e roupas, porque também temos um brechó, e isso permite que 
ajudemos diversas famílias, como a do Dieucel”, comemora Salete. 
Mais informações sobre como auxiliar a família Calix, outras famílias de imi-
grantes e pessoas em vulnerabilidade social em Bento Gonçalves podem ser 
obtidas pelo telefone (54) 3452 1634 ou diretamente com a voluntária Tania, 
pelo  (54) 99996 0118. 

solidários e olhar para as pesso-
as”, desabafa.

Para as crianças, os efeitos 
da ausência da mãe ainda são 
uma incógnita, mas eles certa-
mente poderão ser minimizados 
com um pouco de solidariedade. 
“Aqui no Brasil é melhor, porque 
tem mais comida e mais confor-
to. No Haiti eu tinha muito medo 
porque as pessoas morrem mui-
to fácil. Aqui nós já temos vários 
amigos e as crianças da escola 
não se importam com o nosso 
cabelo diferente. Sem a mãe nós 
ainda não sabemos como vai ser. 
Sei que vai ser diferente”, comen-
tam Dieudnayson e Djepson. 

Ed
ua

rd
a 

Ei
te

lv
en

 B
uc

co



SERRANOSSA | Sexta-feira, 17 de julho de 20206

Serra tem bandeira vermelha até segunda-feira, pelo menos
Distanciamento controlado

No fim da tarde de segunda-
-feira, 13/07, o governo do Esta-
do anunciou as bandeiras defini-
tivas para a semana no modelo 
de Distanciamento Controlado 
criado para conter a pandemia 
do novo Coronavírus. Mesmo 
com recurso apresentado pela 
Associação dos Municípios da 
Encosta Superior do Nordeste 
(Amesne), a região da Serra ficou 
na bandeira vermelha. 

Desde terça-feira, 14/07, 
passou a valer o indicado pelo 
governo do Estado para bandei-
ra vermelha, cujas regras foram 
publicadas pela prefeitura em 
novo decreto. Algumas modifi-
cações foram anunciadas pelo 
Estado para o comércio varejista 
não essencial (de rua, centro co-
mercial e shopping), que  agora 
pode atuar com comércio eletrô-
nico e tele-entrega. 

Todas as regras podem ser 
acessadas no www.distancia-
mentocontrolado.rs.gov.br

 
Como ficam os setores:

AGROPECUÁRIA
Produção e serviços relacio-

nados à agricultura, pecuária e 
produção florestal sofrem redu-
ção no teto de operação a 50% 
dos trabalhadores.

ALOJAMENTO
E ALIMENTAÇÃO
Restaurantes, padarias e 

lanchonetes deixam de operar 
na modalidade presencial, ofer-
tando serviços apenas por meio 

de tele-entrega, pegue e leve ou 
drive-thru.

Hotéis, por sua vez, passam 
a operar com apenas 40% dos 
quartos disponíveis.

COMÉRCIO
Comércio varejista não es-

sencial (de rua, centro comercial 
e shopping): fica permitido o co-
mércio eletrônico e a tele-entre-
ga na bandeira vermelha

Comércio de combustíveis: 
maior teto de operação nas ban-
deiras vermelha (75% dos traba-
lhadores)

Podem operar estabeleci-
mentos que vendem itens es-
senciais, como medicamentos, 
produtos de higiene pessoal, ali-
mentação e transporte.

Farmácias, supermercados 
têm operação reduzida a 50% 
dos trabalhadores.

Comércio atacadista de itens 
não essenciais deixa de atender 
na modalidade presencial. O teto 
de operação é reduzido a 25% 
dos trabalhadores, com atendi-
mento exclusivo via tele-entrega, 
pegue e leve ou drive-thru.

EDUCAÇÃO:
Atividades de cursos livres 

ficam suspensas.
Ensino superior, pós-

-graduação e ensino médio 
concomitante: fica permitida a 
realização de estágio final obri-
gatório para estudantes da área 
da saúde (assistentes sociais; 
biólogos; biomédicos; pro-
fissionais de educação física; 

enfermeiros; farmacêuticos; fi-
sioterapeutas; fonoaudiólogos; 
médicos; médicos-veterinários; 
nutricionistas; odontólogos; 
psicólogos; e terapeutas ocu-
pacionais), respeitando o teto 
de 50% dos alunos e 50% dos 
trabalhadores.

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
Construção de edifícios, 

obras de infraestrutura e ser-
viços de construção, por serem 
considerados essenciais, so-
frem apenas redução na ope-
ração, passando para 75% dos 
trabalhadores. 

SAÚDE
Serviços de saúde humana 

não são afetados, mas se reco-
menda a postergação de consul-
tas eletivas.

Serviços de veterinária têm 
a atividade reduzida para 50% 
dos trabalhadores.

SERVIÇOS
Fecham todas as atividades 

relacionadas à arte, cultura e lazer
Academias e clubes atendi-

mento individualizado em espaços 
de mínimo de 16m² por pessoa.

Parques, jardins botânicos 
e zoológicos são fechados para 
atendimento ao público.

Serviços religiosos em tem-
plos igrejas e similares máximo 
de 30 pessoas

Serviços de higiene pessoal 

(cabeleireiro e barbeiro): podem 
funcionar com 25% dos traba-
lhadores e o atendimento deve 
ser individualizado, por ambien-
te (distanciamento de 4m me-
tros entre clientes).

Serviços de imobiliários, 
de consultora e administrativos 
passam a atender somente via 
teleatendimento, com no máxi-
mo 25% dos trabalhadores pre-
sentes no estabelecimento.

Bancos e de advocacia têm 
atendimento presencial restrito, 
com no máximo 50% dos traba-
lhadores.

Serviços de lavanderia e de 
reparo e de manutenção de ob-
jetos, considerados essenciais, 
permanecem abertos aos clien-

tes, mas com teto de operação re-
duzido a 25% dos trabalhadores.

Aponte a câmera do seu 
celular para o QR Code e 
acesse o site que mostra o 
que pode ou não funcionar 
em cada bandeira

Re
pr

od
uç

ão



SERRANOSSA | Sexta-feira, 17 de julho de 2020 7

Municípios da Serra começam a implantar tratamento precoce
Em Bento, a 
prefeitura comprou 
hidroxicloroquina, 
azitromicina e 
ivermectina

Após a assinatura do Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC) 
para a implantação do tratamento 
precoce da COVID-19, os municí-
pios da Serra Gaúcha começaram 
a aplicar o novo protocolo ainda 
nesta semana. A iniciativa par-
tiu do Ministério Público Federal 
(MPF), por meio do procurador 
Alexandre Schneider, com o intuito 
de dar mais liberdade aos médicos 
e aos pacientes no tratamento da 
doença. O novo protocolo permite 
que medicamentos como hidro-
xicloroquina e ivermectina sejam 
utilizados desde os primeiros sin-
tomas da COVID-19, para reduzir 
as chances de agravamento da 
doença. 

A prefeitura de Bento Gon-
çalves já realizou a compra dos 
remédios hidroxicloroquina, azi-
tromicina e ivermectina e está 
finalizando o protocolo para 
aplicação do tratamento preco-
ce. A previsão é que ainda nesta 
sexta-feira, 17/07, pacientes SUS 
possam ter acesso a esses medi-
camentos logo nos primeiros sin-
tomas da COVID-19 (se assim for 
receitado pelo médico). 

Em Garibaldi, a prefeitura 
anunciou a aplicação do protoco-
lo ainda no início da semana. Os 
remédios estarão disponíveis aos 
pacientes que procurarem o Am-

bulatório Covid-19, no auditório 
do Pronto Atendimento Médico 
(PAM), com sintomas da doença. 
Entretanto, é necessária a prescri-
ção médica e a autorização do pa-
ciente para receber o tratamento.

“Quando o paciente busca 
atendimento também é coletado o 
material para o teste, mas a ideia 
é impedir que o novo Coronavírus 
se desenvolva enquanto se aguar-
da o resultado do exame”, explica 
o prefeito de Garibaldi, Antonio 
Cettolin.

Para a adoção do protocolo, 
os prefeitos da região se reuniram 
com diversos médicos e especia-
listas do Estado, que apresenta-
ram exemplos de municípios que 
tiveram sucesso na redução de in-
ternações hospitalares após a im-
plantação do tratamento precoce.

O pediatra Luiz Aneron Pinto 
da Silva, estudioso do novo Coro-
navírus de Canoas, explica que a 
proposta é evitar que o paciente 
precise de internação, ou que in-
terne em um estágio menos agres-
sivo da doença. “Além do Conselho 

Federal de Medicina autorizar, o 
Ministério da Saúde recomenda e 
disponibiliza o tratamento preco-
ce”, reforça o médico.

COMO VAI FUNCIONAR
Dessa forma, para iniciar o 

tratamento precoce da COVID-19, 
os pacientes devem procurar aten-
dimento médico, seja por meio de 
consulta ou atendimento nos am-
bulatórios de campanha. Em Gari-
baldi, pacientes com tosse, coriza, 
febre e falta de ar devem buscar 
atendimento no Ambulatório Co-
vid-19 – auditório do Pronto Aten-
dimento Médico (PAM), de segun-
da a sexta, das 8h às 20h, e finais 
de semana das 8h às 16h.

Em Bento Gonçalves, pacien-
tes atendidos pelo SUS devem pro-
curar o ambulatório de campanha 
instalado em frente à UPA 24h do 
bairro Botafogo. Já aqueles que 
tiverem plano de saúde ou pro-
curarem atendimento particular, 
devem se encaminhar para o am-
bulatório do Hospital Tacchini. Os 
dois serviços funcionam 24h.

Em ambiente hospitalar

 Para a diretora técnica do Tacchini, Roberta Pozza, é importante ressaltar que ainda não 
há estudos conclusivos sobre a eficácia de medicamentos como a hidroxicloroquina para o 
tratamento da COVID-19. “O posicionamento do hospital é no sentido de que a gente adota 
práticas baseadas no que dá certo. No que faz o paciente ter menos risco de agravamento 
e morte. Isso nos faz definir o tratamento como uma construção sob medida, do médico a 
frente do seu paciente. Nós nos respaldamos nesse princípio de autonomia médica”, afirma. 
 
 A médica também frisa que o tratamento precoce acontece fora do hospital, ou seja, é 
aplicado em pacientes em condições estáveis, sem necessidade de internação. Dessa forma, 
é necessário buscar atendimento por meio de uma consulta médica ou nos ambulatórios de 
campanha, a fim de discutir isso com um médico. “O que o Tacchini tem feito, desde o início, 
é incentivar as pessoas a procurarem os serviços de saúde ao menor sintoma. Existem canais 
de teleorientação que podem e devem ser utilizados, sobretudo nesses casos. A partir daí um 
profissional da saúde vai realizar a triagem e avaliar se é necessário o comparecimento ao 
médico, avaliando uma série de critérios”, aconselha Roberta.
 
 Até o momento, o Tacchini tem utilizado a hidroxicloroquina para estudos clínicos, o 
que incluiu o Coalizão I e II. No total, foram 25 pacientes inclusos nos estudos, 18 no Coali-
zão I e outros sete no Coalizão II. Os resultados deve-
rão ser divulgados em breve. “Agora, os pacientes que 
estamos monitorando são os que fazem parte do Coa-
lizão V, um estudo multicêntrico que está avaliando 
o efeito da hidroxicloroquina em pacientes que apre-
sentam sintomas leves em nível ambulatorial. São, 
até o momento, 17 pacientes incluídos pelo Instituto 
Tacchini de Pesquisa em Saúde (ITPS). Esperamos que 
o resultado desse estudo contribua para responder 
esses questionamentos [acerca do tratamento preco-
ce]”, revela a médica. 
 
 Roberta ainda alerta sobre os riscos da auto-
medicação, tendo em vista as contraindicações e 
possíveis efeitos colaterais, que podem ser ampliados 
em caso de erro de dosagem. “Nós desaconselhamos 
qualquer pessoa a fazer uso de qualquer remédio sem 
uma consulta prévia a um médico”, afirma. 

Desaconselhamos 
qualquer pessoa 
a fazer uso de 

qualquer remédio 
sem consulta a 

um médico, alerta 
a Dra. Roberta 

Pozza
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Greice Scotton Locatelli

Dizem que a vida é simples, a gente é que com-
plica. Pode até ser em muitas situações, mas em al-
guns casos simplificar demais pode acabar confun-
dindo as coisas. Acontece muito em tempos de redes 
sociais inflamadas, opiniões superficiais e imediatas 
e radicalismos.

Um rio sobe após dias de chuva intensa e logo 
aparece alguém dizendo “me admira quem constrói 
casa na beira da água, deveria saber que um dia o rio 
transbordaria”, sem saber que a referida moradia es-
tava a mais de 40 metros da margem e que inclusive 
existem leis que regulamentam esse tipo de constru-
ção. É um exemplo claro de tentativa de simplificação 
que não faz o menor sentido e que 
vira apenas um achismo ou julga-
mento sem argumentos. E se fosse a 
sua casa atingida? Seus móveis des-
truídos, as lembranças de uma vida 
levadas pela força da água? Será que 
seria tão simples assim?

Uma família de imigrantes preci-
sa de ajuda e em instantes começam 
a surgir comentários do tipo “era só 
não ter vindo para o Brasil, que ficas-
se no Haiti” ou “vai procurar emprego 
em vez de ficar pedindo ajuda”, sem 
conhecer a realidade de quem pre-
cisou deixar seu país de origem para 
simplesmente sobreviver. E se fosse você?

Tentar simplificar uma pandemia é outro exem-
plo. Achar que fechar tudo é a única solução é tão ruim 
quanto deixar de se cuidar achando que um remédio 
“x” é a cura. Aí quando chega a informação de que 
duas pessoas morreram e logo aparece alguém dizen-
do “se tivessem usado o remédio tal estariam curados”. 
Não é bem assim! Aliás, se fosse tão simples não tería-
mos tantos transtornos causados por esse novo “nor-
mal”, você não acha? E se o tratamento fosse tão eficaz 
assim, não precisariam políticos estar criando decretos 
e se mobilizando para orientar os médicos sobre o tal 
“tratamento precoce”. É o tipo de coisa que não dá 

O problema da simplificação
para simplificar porque sabemos muito pouco sobre 
a COVID-19. Da mesma forma, não dá para acreditar 
em todos os estudos e pesquisas que são divulgadas 
porque  é tudo muito incerto ainda: hoje o remédio 
“y” é a solução, todo mundo corre para as farmácias fa-
zer estoque pensando “vai que um dia eu precise”. Em 
seguida, outra pesquisa mostra que a eficácia não é 
comprovada como a primeira apontou. Bem-vindo ao 
mundo pós-pandemia, onde tudo muda o tempo todo 
e testa a nossa paciência ao extremo.

Em relação a comportamentos em tempos de 
pandemia, simplificar é ainda mais lamentável. “Para 
não pegar Coronavírus, é só ficar em casa”. Simples, se 

for por uma semana, duas semanas 
talvez. Tente fazer todo mundo ficar 
em casa por 4 meses (e sem previ-
são de término). Haverá quem diga 
“é só querer”, mas geralmente quem 
faz isso não depende de um salário 
para viver ou não tem alguém para 
sustentar. Aliás, quem tenta simplifi-
car essa nova rotina provavelmente 
não se dá conta de que haverá conse-
quências para ela própria, porque se 
todo mundo ficar em casa, não have-
rá farmácia, supermercado, posto de 
combustíveis, açougue, padaria (para 
citar alguns exemplos de serviços es-

senciais cujos trabalhadores não puderam parar). Em 
longo prazo começarão a faltar mercadorias em geral, 
porque a indústria parou de produzir, o setor de trans-
portes parou de entregar e as lojas pararam de receber. 
Isso sem contar o desemprego e todas as consequên-
cias dele, como aumento da violência. Ou seja, quem 
defende com unhas e dentes que ficar em casa é uma 
solução simples, aplicável a todos, precisa urgente-
mente repensar. Se você pode ficar em casa, excelente. 
Mas não pense que é algo que todo mundo tenha con-
dições de fazer, especialmente em longo prazo.

Então, devagar. É fácil tentar simplificar, na teoria. 
Na prática, não é bem assim.

É fácil tentar 
simplificar na 

teoria. Na 
prática, não é 
bem assim!
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Thiago Galvan - Atualidades

Desde sempre – e seguindo na linha da coluna das últimas semanas, já que o as-
sunto não se esgota – ouvimos que o mundo é redondo, que dá voltas e que, por isso, 
tudo, sempre, volta. A isso chamamos de ciclos da vida. Ou círculos da vida. 

Todos nós temos alguém por quem mataríamos e morreríamos. Eu tenho vários 
alguéns. Dentre eles está a Sophia, minha sobrinha. A Sophia, no dia 15.07, completou 
seis anos de vida. Dentre as coisas que ela ama na vida estão: desenhar; e o Tio Thi. No 
caso, eu. Eu sou, e sempre serei, no que depender de mim, sinônimo de bagunça – ela 
me chama de “Tio Maluco” também –, carinho, segurança e proteção. Certa vez, há uns 
dois anos, minha irmã perguntou o que ela faria se o pai dela, meu cunhado, não esti-
vesse em casa e entrasse alguém estanho, e ela, de pronto, respondeu: “eu gritaria: Tio 
Thi! Tio Thi! E ele viria me salvar...”. Não é à toa que eu doei um rim por essa criaturinha...

Depois de uma festinha de aniversário surpresa, no domingo, ela quis desenhar. 
Desenhou ela e o Tio Thi em uma festinha de aniversário. Ela, de vestidinho, linda, e eu, 
uma bolota, gordinho, um círculo...

Há, por óbvio, outros círculos mais importantes que o Tio Thi é para a Sophia. O 
Projeto “Círculo Solidário” é um deles. 

O Projeto Círculo Solidário foi criado a partir da atuação de grupos distintos e enti-
dades para a centralização de campanhas de doação de mantimentos, roupas, alimentos 
e até dinheiro para os necessitados. Todos vocês já devem ter visto, no comércio local, 
caixas para doações, de diversas campanhas. Uma delas é do Projeto Círculo Solidário.

Utilizando-se da base do Círculo Operário Bento Gonçalvense para armazenamen-
to e separação dos agasalhos e mantimentos, bem como para direcionamento das 
doações em dinheiro, no nosso caso em específico, já que sei que esse projeto se de-
senvolve em outras cidades da região, como Farroupilha, por exemplo, o Projeto Círculo 
Solidário tem ajudado a angariar mantimentos para instituições como o centro espírita 
Nossa Casa, o Lar da Caridade e o Abraçaí, além de famílias desamparadas que o procu-
ram buscando um mínimo para tentar sobreviver. Quem não conhece nenhuma delas, 
sugiro procurar conhecer. São trabalhos sensacionais, realizados, em sua maioria, res-
salvados alguns profissionais específicos contratados para tal, de maneira voluntária, 
em nome da benemerência e da empatia. Para todas essas entidades e pessoas, foram 
distribuídos alimentos, agasalhos, cobertas e até efetuado pagamentos de contas ven-
cidas, evitando corte do fornecimento de bens de consumo essenciais.

Como o Círculo Operário é uma entidade de apoio assistencial à saúde, criada para, 
por meio de convênios com profissionais, garantir menores preços de serviços aos seus 
associados, nada mais justo que, mais uma vez, o apoio aos necessitados seja feito atra-
vés dele. Ainda mais que sua sede foi disponibilizada, de maneira gratuita, para o árduo 
trabalho de armazenamento, separação e distribuição, estes também realizados de ma-
neira gratuita, por voluntários.

Eis, pois, os círculos da vida, cada um em sua importância: sejam os ciclos, que a 
tudo trazem início e fim, ações e consequências; sejam os Círculos Operário e Solidário, 
criados e desenvolvidos para benefício daqueles que menos ou nada têm; seja o Tio Thi 
para a Sophia, desenhado redondinho como um círculo, sinônimo de alegria e prote-
ção. Até porque o bem que fazemos, sempre volta, mantendo os círculos, ou ciclos... 

Até a próxima!

Os círculos da vida

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.

Jeferson Dytz Marin

Embora a disciplina rígida imposta em decorrência do tra-
balho, com a “ocupação” do espaço domiciliar, o fato é que o pe-
ríodo de clausura permitiu a intensificação de alguns prazeres, 
dentre os quais, as lives para acompanhar os movimentos do 
mercado e as reflexões sobre a pandemia, a escrita e os filmes. A 
quase que renúncia completa à TV aberta que implementei há 
um tempo permite uma seleção qualitativa de programas que 
arrebatem. Notícias, por escrito ou via rádio.

A indústria americana de filmes domina o mundo. É fato. 
E tem, claro, boas películas. Mas há cinema, e dos bons, além 
de Hollywood. França, Espanha, Irã, Argentina e o Brasil, notada-
mente, produziram várias pérolas no decurso da história. A vitó-
ria de “Parasita”, do sul-coreano Bong Joon-ho, no último Oscar, 
quem sabe sirva para fortalecer as produções de fora da Terra 
do Tio Sam. Nas séries, a produção espanhola “La Casa de Papel” 
é um belo exemplo. “Questa mattina, mi son svegliata. Oh bella 
ciao, bella ciao, Questa mattina, mi son sve-
gliata. E ho trovato l’invasor. Oh partigiano, 
portami via. Oh partigiano,portami via, Che 
mi sento di morir. E se muoio da partigiano. 
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao”.

O francês “Retrato de uma Jovem em 
Chamas” e o espanhol “O Poço” são outros 
exemplos de boas produções recentes para 
além do cinema americano.

Mas vamos ao filme tema. Cuida-se de 
um drama turco, vivenciado por pai e filha. O relato do diretor 
Mehmet Ada Öztekin leva à emoção extrema. Ele gravita em 
torno de Memo, um sujeito vitimado por uma patologia mental, 
que carrega consigo uma ternura muito peculiar e, também, um 
zelo irretocável com a filha, que atende por Ova.

Memo (Aras BulutIynemli), Ova (Nisa Sofiya Aksongur) e a 
avó, Fatma (Celile Toyon Uysal), moram numa comunidade po-
bre, na Anatólia.

O filme é ambientado na Turquia dos anos 80, conduzida 
por um regime militar, que adotava e aplicava a pena de morte 
em total desrespeito ao devido processo legal e ao primado do 
julgamento imparcial. A vontade dos mandatários era o norte 
do poder, num personalismo que violava todos os preceitos do 
Estado Democrático de Direito.

Essa Turquia tirânica e atroz, aliás, foi retratada com crueza 
num marco da história do cinema, “O Expresso da Meia-Noite”. O 
sistema turco desse período é o retrato intenso do repugnante 
vilipêndio aos direitos dos cidadãos, empilhando condenações 
arbitrárias, fruto do personalismo daqueles que ocupavam as 
altas patentes militares.

Claro, hoje, a Turquia, importante depositária do patrimô-

A injustiça extrema
nio cultural clássico e bizantino, já não retrata mais o Estado to-
talitário que imperava outrora.

O fato que gera a prisão de Memo remonta a um incidente 
ocorrido com a filha de um coronel. Memo, que estava com ela 
no momento da morte, acaba levado ao cárcere e, mesmo após 
o testemunho de um soldado desertor, que presenciou a queda 
da menina do penhasco junto ao mar e a total inação do pai de 
Ova, acaba condenado à forca. 

Paremos por cá, pois o final do filme é a representação de 
um dos prodígios de seu extraordinário roteirista e, espero, to-
dos vejam. Mas chamo atenção para o fato de que não há, em 
todo o filme, referência a nenhum advogado. Sim, eles não exis-
tem (!?). E um dos papéis primordiais do advogado, muitas vezes 
olvidado ou diminuído, é o de identificar as injustiças e tentar, a 
partir das ferramentas que o sistema judicial democrático ofe-
rece, repará-las. É evidente que num Estado despótico, como 

o turco dos anos 80, o grau de injustiças é 
extremo, rompendo todos os parâmetros da 
decência humana, contudo, mesmo em Esta-
dos que têm um Judiciário instituído por uma 
Constituição Democrática, como no Brasil, o 
advogado é figura essencial à justiça.

E, como bradou o emblemático perso-
nagem de Cervantes, Dom Quixote: “A liber-
dade, Sancho, é um dos mais preciosos dons 
que os homens receberam dos céus. Com ela 

não podem igualar-se os tesouros que a terra encerra nem que 
o mar cobre; pela liberdade, assim como pela honra, se pode e 
deve aventurar a vida...”

Assim, se as torturas atrozes e a injusta condenação retra-
tadas no Milagre da Cela 7 são o que mais revoltam, é certo que 
a possibilidade de que elas ocorressem com a presença de um 
advogado, responsável pelo exercício da dialética processual, 
seriam menores.

Mas o ponto nevrálgico da questão está antes disso: na 
ausência de um processo democrático, onde as partes exerçam 
seu ofício com paridade de armas e o acusado possa gozar de 
presunção de inocência. As decisões arbitrárias, portanto, fru-
to da convicção pessoal ou de pré-impressões do julgador são 
sempre nefastas.

O Milagre da Cela 7, assim, não nos deixa esquecer de que 
um sistema de exceção, que projeta lugares de poder fora da 
democracia, é sempre pernicioso e tende, além de vitimar ino-
centes, a retirar o esteio de pluralidade, essencial à sociedade, 
que permite a consideração de diferentes pontos de vista antes 
de que o Estado, representado pelo Juiz, decida. E, como disse 
Machado de Assis, “Negar é ainda afirmar”.

Um sistema de 
exceção tende a 

vitimar inocentes.

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

BR-470

Na segunda-feira, 13/07, a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
prendeu um traficante com 5kg 
de maconha na BR-470, em Ben-
to Gonçalves. O acusado era pas-
sageiro de um ônibus que vinha 
do Paraná. A droga foi localizada 
dentro de um travesseiro, após 
alerta de um cão farejador. O 
homem, de 23 anos, natural da 
Bahia, foi uma das 103 pessoas 
detidas pela PRF no trecho aten-
dido pela 6ª Delegacia desde o 
início do ano – um aumento de 
30% em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado. 

O crescimento também foi 
percebido no número de apre-
ensões registradas no primei-
ro semestre deste ano. Foram 
371.765g de maconha (aumen-
to de 20%); 1000g de crack e 
16 unidades de anfetamina. No 
mesmo período do ano passado, 
a PRF não registrou apreensões 

desses dois últimos tipos de dro-
gas no trecho. 

Os dados disponibilizados 
pela PRF ainda mostram aumen-
to de 88% na apreensão de di-
nheiro (R$ 45.117,05), de 100% 
na apreensão de arma branca 
(2), 200% de revólver (3) e cerca 
de 19% em munições (26). 

De acordo com o chefe da 
6ª Delegacia da PRF, Rômulo 
Gomes, o aumento nas prisões e 
apreensões é resultado da evolu-
ção do trabalho de inteligência 
da corporação, principalmente 
da expertise no levantamento e 
fornecimento de informações 
para as equipes operacionais. 
“Houve uma diminuição do flu-
xo viário no início da pandemia, 
mas isso não interferiu nas ocor-
rências criminais ou no modus 
operandi das quadrilhas. As dro-
gas e armas continuam transi-
tando pela BR-470”, analisa. 

NÚMEROS DA PRF (2019 x 2020)

APREENSÕES: 

COCAÍNA (-89%)
2019: 47.309g
2020: 4.307g 
MACONHA (+19,89%)
2019: 310.076g
2020: 371.765 g
CRACK (+1.000%)
2019: -
2020: 1.000g
ANFETAMINAS (+160%)
2019: -
2020: 16 unidades
DINHEIRO
2019: R$ 24.113 + US$ 800
2020: R$ 45.117,05
Variação: + 88% (Real) e – 800% 
(dólar)
ARMAS BRANCAS (+100%)
2019: 1
2020: 2
ESPINGARDA (-100%)
2019: 1
2020: - 
PISTOLA (-100%)
2019: 1
2020: - 
REVÓLVER (+200%)
2019: 1
2020: 3
MUNIÇÕES (+18,8%)
2019: 22
2020: 26

OCORRÊNCIAS POLICIAIS (+16%)
2019: 87 
2020: 101
PESSOAS DETIDAS (+30,3%)
2019: 79
2020: 103

Fonte: PRF
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Cresce a procura por adoções de gatos em Bento Gonçalves
Protetoras individuais 
e ONGs afirmam 
ter conseguido 
adotantes inclusive 
para animais adultos, 
normalmente 
deixados de lado. 
Somente na ONG 
Patas e Focinhos, 
64 animais foram 
adotados entre os 
meses de março e 
julho deste ano

Eduarda Eitelven Bucco 

Por muitos anos os gatos fo-
ram vistos como animais ariscos, 
muito independentes e até mes-
mo perigosos. Ainda é possível 
encontrar pessoas que têm receio 
de adotar um gatinho, mas o ce-
nário tem mudado considera-
velmente, pelo menos em Bento 
Gonçalves. Apenas na ONG Patas e 
Focinhos, 64 gatos foram doados 
entre os meses de março e julho 
deste ano. “Foram boas adoções, 
mesmo sem as feiras estamos 
tentando manter os mesmos cri-
térios para adoção e conversando 
com os adotantes”, comemora a 
voluntária Laisa Favero Filippi.

Segundo a protetora indivi-
dual Greice Giotto, nos últimos 
dois meses, 9 gatos foram ado-
tados por intermédio entre o 
doador e o adotante. “Os gatos 
não eram meus, mas coloquei 
em contato pessoas que queriam 
adotar e pessoas que tinham ani-
mais para adoção. Todos adotan-
tes foram excelentes”, comemora. 

De acordo com a protetora, 
o aumento da procura por gatos 

pode estar ligado ao número de 
pessoas morando em apartamen-
tos, onde o espaço é reduzido. “Al-
guns condomínios têm restrição 
pelo tamanho de animais. É difícil 
encontrar cachorros pequenos 
para adoção. Além disso, gatos 
são mais independentes”, analisa. 
Greice também acredita que as 
adoções tenham aumentado nos 
últimos meses devido à pandemia 
do novo Coronavírus. “Algumas 

pessoas têm me procurado por 
estarem mais em casa e quererem 
uma companhia. Mas claro que 
a gente não pode se ater a isso. 
A pessoa tem que ter noção que, 
quando voltar a trabalhar, não 
poderá devolver o animal”, alerta. 

O aumento na procura por 
gatos também foi constatado 
na ONG Todos Por Um Focinho. 
Entretanto, ainda é perceptível 
a preferência por filhotes. “Muita 

gente veio me pedir gatos. Muita 
gente mesmo. Mas não temos fi-
lhotes e as pessoas não quiseram 
gatos adultos”, lamenta uma das 
diretoras da ONG, Paula Trigo. “A 
maioria quer pequenos porque 
quer acostumar, achando que 
gato adulto não irá se adaptar. 
Mas às vezes eles se adaptam até 
melhor do que os filhotes, por-
que já sabem usar a caixinha de 
areia, por exemplo. Além disso, 

Efeitos da pandemia

já se conhece o comportamento 
de gatos adultos, ao contrário 
dos filhotes, e a maioria já vem 
castrada. Isso reduz os custos 
para o adotante”, avalia Greice. 

Apesar do preconceito, até 
mesmo alguns gatos adultos ti-
veram uma chance nos últimos 
meses. “Conseguimos doar 3, 
o que é muito bom. As pessoas 
parecem estar um pouco mais 
abertas nesse período”, acredita. 

Consthanza Raffainer de Moraes Quines 
com o mascote Mingau, adotado através 
da protetora Tainá Domingas

Karine adotou a Castanha para fazer companhia 
ao seu gato Amendoim. Nos últimos meses, ela 
também resgatou e adotou a cadela Madalena

Sandra decidiu presentear o filho, 
Francisco, com um novo amigo. O gato 
Frederico é o mais novo membro da família
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“Amigos do Bem” segue 
ajudando famílias de cidades 
atingidas pela enchente

Relatos de amor

A bento-gonçalvense Karine Cúnico adotou o primeiro gatinho no ano passado. Desde então, o amor 
por esses animais foi crescendo e a motivou a fazer mais uma adoção neste ano. Hoje, o Amendoim e a 
Castanha fazem do seu lar um lugar ainda mais especial. “Eu ficava com muita pena do Amendoim por-
que não tínhamos muito tempo para brincar com ele durante o dia. Ele acabava brincando sozinho. Aí 
vi que a Castanha havia sido encontrada em uma caixinha, junto com os irmãos, e estava para adoção. 
Foi amor à primeira vista. Agora os dois fazem tudo juntos”, relata. 

Karine sempre ajudou animais de rua e ONGs do município, o que a colocou em contato com diver-
sos casos de abandonos e maus-tratos. “Eu abracei a causa. Recentemente eu resgatei a Madalena, 
que foi abandonada com o ligamento rompido. Passou por cirurgia e ficaria na minha casa como lar 
temporário. Mas a gente teve uma ligação muito forte e eu não consegui me desapegar”, recorda. 
Hoje, ela tem duas cachorras, a Duff e a Madalena, e dois gatinhos, o Amendoim e a Castanha. “Nun-
ca me imaginei com muitos animais, mas essa turma que tenho agora é sem igual. Eles me dão um 
motivo para chegar em casa feliz todos os dias. Ter um animal de estimação é sempre estar com a 
cabeça e o coração com eles”, declara. 

O pequeno Francisco Pagot Possamai, de 8 anos, está afastado dos colegas da escola, mas fez uma ami-
zade especial durante essa pandemia. Frederico, o Fred, foi adotado por ele e sua mãe, Sandra Pagot, 
há poucas semanas e já é considerado uma das maiores alegrias da casa. “Eu sempre fui ‘cachorreira’, até 
porque era alérgica a gatos. Mas o Francisco ama muito animais e a gente já tinha a intenção de adotar 
um bichinho. Acabamos optando por um gato, talvez por se mais independente. No começo eu estava 
com receio, mas conversei com a Greice e ela me falou muito bem dos gatos”, relata Sandra. 

Segundo ela, a adaptação da família e do Fred foi rápida e fácil. E como toda adoção responsável, o 
pequeno Frederico está recebendo todos os cuidados necessários. “Ele está com cerca de dois meses. 
Já levamos ao veterinário, demos a primeira vacina e, mais tarde, iremos encaminhar para a castração. 
Meu apartamento também é todo telado, o que garante a segurança dele”, afirma. 

A adoção deu tão certo que Sandra já está pensando no próximo gatinho. “O Fred mudou bastante 
coisa na nossa vida. Agora a gente chega em casa e já tem uma sessão de terapia, porque brincar com 
ele nos tira o estresse. E ele e o Francisco se deram muito bem. Eu aconselho a quem puder adotar um 
bichinho, que o faça... tem tantos que sofrem maus-tratos, que são abandonados... e eles retribuem 
todo esse carinho. É um amor que não pede nada em troca”, finaliza Sandra. 

Os gatinhos adultos foram 
doados pela protetora Tainá 
Domingas, com o auxílio de 
Greice. De acordo com Tainá, os 
animais estavam aguardando 
um lar há cerca de 2 anos. “Eu 
resgatei esses gatinhos de uma 
casa onde passavam fome. Eu ti-
nha 11 e conseguir doar 8. Três 

deles eram adultos e outros 5 
eram filhotes. Então foi mais 
fácil doar”, relata. A protetora 
também acredita que o aumen-
to na procura esteja relacionado 
ao fato de as pessoas estarem 
mais em casa. “Quando a gente 
postou fotos de dois gatinhos 
para doar veio muita gente que-

rendo, aí direcionamos para as 
pessoas os gatos adultos e elas 
aceitaram. Vieram aqui, conhe-
ceram e levaram. É mais difícil, 
por isso tivemos que conven-
cer o adotante que o adulto era 
mais querido, mais calmo. Foi 
um trabalho de conscientiza-
ção”, explica. 

Desde a semana passada, o 
grupo de voluntários “Amigos 
do Bem”, de Bento Gonçalves, 
está trabalhando em prol das 
famílias afetadas pela enchen-
te na região. O grupo foi criado 
neste ano, com o intuito de au-
xiliar pessoas com dificuldades 
decorrentes da pandemia do 
novo Coronavírus. Entretanto, 
teve suas atividades expandi-
das após os estragos causados 
pelas cheias do Rio das Antas e 
do Rio Taquari. 

De acordo com um dos ide-
alizadores do projeto, Marcio 
Somensi, as doações recebidas 
até o último final de semana 
lotaram cinco vans, as quais 
levaram os materiais ainda no 
sábado, 11/07, para o municí-
pio de Santa Tereza. “Foi arre-
cadada muita coisa, mas muita 
coisa mesmo. E não para de 
chegar”, comemora. As doações 
variam entre móveis, eletrodo-
mésticos, alimentos, produtos 
de limpeza, roupas e calçados. 

Agora, o grupo pede auxí-
lio para conseguir levar as no-
vas doações arrecadadas até os 
municípios de Muçum e Roca 
Sales, que ainda necessitam 
de ajuda. “O maior problema 
é conseguir frete para levar 
as doações”, comenta. Quem 
quiser auxiliar pode entrar em 
contato com ele pelo telefone 

(54) 99910 1810. 

LIVE SOLIDÁRIA
No próximo domingo, 

19/07, o grupo realizará uma 
live solidária para continuar 
auxiliando as famílias atingidas 
pela enchente. Além dos muni-
cípios de Muçum e Roca Sales, 
o objetivo é arrecadar doações 
para os moradores de Bento 
Gonçalves que foram afetados 
na Linha Alcântara, distrito de 
Faria Lemos. A live terá início 
às 15h e será conduzida pelo Dj 
Gilmar, por meio do Facebook 
(DjGilmar Machado).

Aponte a câmera do seu 
celular para o QRCode e 
saiba quais os pontos de 
coleta de donativos em 
Bento Gonçalves

Parte das doações foi entregue no Restaurante Botafogo, 
um dos pontos de coleta do grupo “Amigos do bem”
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Pontos de Distribuição SERRANOSSA

Imóveis

VENDO sobrado constru-
ído em madeira no bairro 
Borgo, em Bento Gonçal-
ves. Com 3 pavimentos: o 
primeiro com box de ga-
ragem grande, depósito e 
pátio externo, o segundo 
com cozinha, sala de estar, 
área de serviço e banheiro 
social e o terceiro com 2 
dormitórios amplos, com 
sacada aberta. Área pri-
vativa de 119,56m², em 
rua tranquila, perto do 
Centro, com espaço para 
pets. Valor: R$ 290.000. 
Contato (54) 99626 5568 
(WhatsApp).

ALUGO casa (piso in-
ferior), com 4 peças e 
50m². Preferência para 
uma ou no máximo duas 
pessoas e que não pos-
sua carro. Endereço: rua 
General Osório, 786, fi-
nal da rua. Contato (54) 
99956 7454 

ALUGO casa nova, in-
ferior, com 2 quartos, 
banheiro grande, sala/
cozinha conjugadas e 
área de serviço, com 
criado-mudo e cabeceira 
de cama, hack na sala e 
cozinha com aéreo (sem 
eletrodomésticos). Não 
tem garagem. Valor: R$ 
650 (um mês de aluguel 
antecipado). Contato (54)  
99106 5357
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Advogados Pontos de Distribuição SERRANOSSANOVA PACK FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PLÁSTICOS EIRELI.

CNPJ: 06.133.155/0001-82 - NIRE Nº 43600371242

DELIBERAÇÃO DE REDUÇÃO DE CAPITAL

Aos dez dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dez horas, na sede da empresa, o 
Sr. IVANOR LUIS ARIOLI, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de 
identidade n° 1005918089, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF n° 254.958.790-15, na 
qualidade de titular/administrador da empresa individual de responsabilidade limitada 
denominada NOVA PACK FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PLÁSTICOS EIRELI. ins-
crita no CNPJ sob o nº 06.133.155/0001-82, com sede na rua Arlindo Franklin Barbosa, 
nº 2074, Pavilhão B, bairro Pradel, em Bento Gonçalves, RS, CEP: 95708-200, com seu 
ato constitutivo devidamente registrado na JUCISRS sob nº 43600371242 em 22/04/2019, 
deliberou pela redução do capital da EIRELI, que atualmente é no valor de R$ 18.465.612 
(dezoito milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e doze reais) e será redu-
zido em 11.665.612,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e doze 
reais), passando o mesmo para o valor de R$ 6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mil 
reais). A referida redução ocorre em virtude de o capital atual ser considerado excessivo 
para as atividades empresariais, nos termos do Artigo 1.082, Inciso II, do Código Civil. 
Inexistindo qualquer outra deliberação, lavrou-se o presente documento que foi assinado 
e publicado. Ivanor Luis Arioli - Empresário.
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MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

AVISO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020

Concorrência Pública n° 001/2020 – Objeto: contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de gerencia-
mento e administração de cartões alimentação aos servidores do 
município de Santa Tereza-RS. Tendo em vista o recebimento 
de impugnações tempestivas, o Prefeito Municipal de Santa Te-
reza suspende a sessão aprazada para o dia 16/07/2020, às 9h, 
sem previsão de nova data, até o julgamento da impugnação. 
Informações pelo telefone (54) 3456 1033. Santa Tereza/RS, 15 
de julho de 2020. Gilnei Fior. Prefeito Municipal.

 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
1ª Vara Cível da Comarca de Bento Gonçalves
Av. Presidente Costa e Silva, 315 - bairro: Planalto - CEP: 95703260 - telefone: (54) 3452 2234

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5002489-50.2020.8.21.0005/RS
EXEQUENTE: NOBRECASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
EXECUTADO: MAURO DE FREITAS
Local: Bento Gonçalves Data: 14/07/2020

EDITAL Nº 10002829601
Edital de Citação - Execução
Prazo do Edital: 30 (trinta) dias
Objeto: CITAÇÃO de Mauro de Freitas, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
pague, no prazo de TRÊS (3) DIAS, o débito de R$ 104.325,31, atualizado até 23/02/2016 e 
demais cominações legais, ficando ciente(s) de que havendo o pagamento integral no pra-
zo legal, a verba honorária arbitrada será reduzida pela metade, e INTIMAÇÃO do(a) 
executado(a) para, querendo, oferecer EMBARGOS no prazo legal de QUINZE (15) 
DIAS, a contar do término do prazo do edital. No prazo de embargos, reconhecendo o(a) 
executado(a) o crédito do exequente e comprovando o depósito de, no mínimo, 30% (trinta 
por cento) do valor exequendo, inclusive custas processuais e honorários advocatícios, po-
derão os executados requererem seja admitido a pagar o restante em até SEIS (6) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não efetu-
ado o pagamento, será procedida a PENHORA, AVALIAÇÃO e DEPÓSITO de tantos bens 
quantos forem necessários para garantir a execução. Decorrido o prazo sem manifestação, 
será nomeado curador especial.
______________________________________
Documento assinado eletronicamente por REGINA MARIA POLETTO RIZZARDO, Servi-
dora de Secretaria, em 14/7/2020, às 14:11:40, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. 
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_
documentos, informando o código verificador 10002829601v2 e o código CRC 2972164a.
________________________________________
5002489-50.2020.8.21.0005
10002829601 .V2
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Estudo aponta eficácia 
de medicamento de ação 
prolongada contra o HIV

Programa Nota Fiscal 
Gaúcha volta a ter sorteios 
de prêmios mensais

Um estudo clínico interna-
cional que teve participação da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) constatou que a utilização 
do fármaco Cabotegravir injetável 
a cada oito semanas tem eficácia 
superior às doses diárias de Tru-
vada na prevenção do HIV. Desde 
novembro de 2016, a pesquisa 
comparou os dois fármacos em 
4.570 voluntários HIV negativo 
que utilizavam a profilaxia pré-
-exposição ao HIV (PrEP) em sete 
países, incluindo o Brasil.  

O estudo foi o primeiro em 
larga escala contendo medicamen-
to injetável de ação prolongada. 
Os resultados foram apresentados 
na semana passada durante a 23ª 
Conferência Internacional da Aids.

A primeira das três análises 
intermediárias previstas no pro-
tocolo do estudo mostrou que a 
contaminação dos usuários do 
Cabotegravir injetável de longa 
duração foi 66% inferior à das 
pessoas que usaram doses diárias 
de Truvada. Ao todo, 52 pessoas 
adquiriram HIV durante a pesqui-

Após os sorteios de março, 
abril, maio e junho terem sido 
adiados com a suspensão das 
extrações da loteria federal em 
decorrência da pandemia de Co-
vid-19, o programa Nota Fiscal 
Gaúcha (NFG) volta a realizar as 
premiações mensais.

O novo calendário inclui data 
para a realização dos sorteios 
adiados e do mês vigente.  De 
julho a outubro, serão realizados 
dois sorteios em cada mês para 
regularizar os atrasos. Dessa 
forma, na segunda-feira (13/07) 
ocorreu o sorteio relativo ao mês 
de março, com cerca de 19 mi-
lhões de bilhetes concorrendo 
a prêmios em dinheiro. No dia 
27/07 será realizado o sorteio 
regular referente ao mês vigente.

Devido à pandemia de Co-
vid-19, que fez com o Estado re-
gistrasse queda de arrecadação 
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sa – 39 delas usaram a PrEP de 
Truvada, e 13 a de Cabotegravir.

O estudo, chamado de HPTN 
083, foi realizado pela rede de 
pesquisa HIV Prevention Trials 
Network (HPTN). O  financia-
mento foi do National Institute 
of Allergy and Infectious Disea-
ses/National Institutes of Health 
(NIAID/NIH) dos Estados Unidos.

As pessoas que participaram 
da pesquisa são homens gays; que 
fazem sexo com homens; e mu-
lheres travestis e trans que fazem 
sexo com homens, sendo dois ter-
ços com menos de 30 anos e 12% 
mulheres trans e travestis. O es-
tudo foi planejado para ter maior 
foco em populações vulneráveis 
que estavam pouco representa-
das em estudos anteriores, como 
jovens, negros, travestis e mulhe-
res trans. Os voluntários e volun-
tárias foram acompanhados em 
43 centros de pesquisa da África 
do Sul, Argentina, Brasil, Estados 
Unidos, Peru, Tailândia e Vietnã. 
O INI/Fiocruz teve o maior núme-
ro de participantes, com 240.

nos últimos meses, os valores 
mensais das premiações do NFG 
também precisaram passar por 
reavaliação. Atualmente, são R$ 
225 mil mensais divididos em 
251 prêmios. Nos sorteios regu-
lares de julho até dezembro, o va-
lor será reduzido para R$ 110 mil 
por mês, distribuído em 156 prê-
mios. Os sorteios adiados (março 
a junho) mantêm a premiação 
como já era prevista (R$ 225 mil 
e 251 prêmios).

Com mais de 1,8 milhão 
de pessoas cadastradas, o NFG 
gera pontos que são acumula-
dos sempre que o consumidor 
solicitar a inclusão do seu CPF 
no documento fiscal. O pedido 
deve ser feito no momento da 
compra em todos os estabele-
cimentos varejistas e automati-
camente estará participando do 
sorteio mensal.

Campanha presta 
atendimento a caminhoneiros 
durante a pandemia

Estado recebe mais 103 
respiradores doados pelo 
Ministério da Saúde

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Logística e 
Transportes e da Empresa Gaúcha 
de Rodovias (EGR), iniciou na se-
gunda-feira (13/07) a campanha 
Pit Stop COVID-19. A iniciativa 
destaca a importância dos postos 
de triagem instalados em rodovias 
estaduais para atender caminho-
neiros que seguem na estrada du-
rante a pandemia do coronavírus.

Nos oito “pit stops”, locali-
zados junto a praças de pedágio 
da EGR e a postos do Comando 
Rodoviário da Brigada Militar, os 
motoristas de veículos de carga 
podem verificar a temperatura 
corporal, medir a pressão ar-
terial e realizar outros exames 

O Rio Grande do Sul recebeu 
novo reforço no combate ao co-
ronavírus. Além dos 270 respi-
radores já enviados em junho, o 
Ministério da Saúde enviou mais 
103 aparelhos para o Estado. Na 
região da Serra, Caxias do Sul 
passará a contar com mais dois 
respiradores de transporte, que 
foram destinados aos Hospitais 
Pompeia e Virvi Ramos. 

No total, são 50 respirado-
res beira-leito (utilizados em 
UTIs) e outros 53 de transporte 

para identificar sintomas com-
patíveis com a COVID-19. Eles 
também recebem frascos de 
álcool em gel, máscaras e itens 
de alimentação – doados por 
empresas e distribuídos gratui-
tamente aos caminhoneiros.

“Neste momento tão sensí-
vel para todos nós, precisamos 
auxiliar os profissionais que não 
podem parar e que prestam ser-
viços essenciais para abastecer a 
população”, salienta o secretário 
de Logística e Transportes, Juvir 
Costella. “Por isso, a campanha 
também busca reforçar o pedido 
à iniciativa privada e demais in-
teressados que se juntem a essa 
corrente do bem.”

Localização dos 
postos de triagem 
da campanha Pit 
Stop COVID-19:

Encantado – 
ERS-129, km 68
Coxilha – 
ERS-135, km 18
Gramado – 
ERS-235, km 32
Sapiranga – 
ERS-239, km 24
Portão – 
ERS-240, km 13
Santa Cruz do Sul – 
RSC-287, km 99
Cruzeiro do Sul – 
RSC-453, km 18
Teutônia – 
RSC-453, km 54

Pit Stop COVID-19 Estrutura
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(para o deslocamento de pacien-
tes) em todo o estado.

A Secretaria da Saúde de-
finiu, de acordo com critérios 
previamente acertados, quais 
municípios receberão os respira-
dores. Os equipamentos já estão 
sendo enviados a 30 hospitais.

Os aparelhos são funda-
mentais no enfrentamento à 
Covid-19, porque ajudam pa-
cientes com dificuldades para 
respirar, e o uso é indicado nos 
casos graves da doença.

Aberto processo seletivo para 
a contratação de agentes 
comunitários de saúde

Foi aberto pela secretaria 
municipal de Saúde de Bento 
Gonçalves Processo Seletivo 
Simplificado nº 004/2020 para 
a contratação de 26 profissio-
nais para o cargo de Agente Co-
munitário de Saúde.

As inscrições poderão ser 
realizadas de 20 a 31 de julho, na 
sede da secretaria (localizada na 
rua 10 de Novembro, nº 190), das 
8h às 11h e das 14h às 17h.

O profissional será contrata-
do para desempenhar a função 
por prazo determinado de 10 me-
ses podendo ser prorrogado por 
igual período. A carga horária é de 
40 horas semanais e será desen-

Bento Gonçalves

volvida, diariamente, de acordo 
com o horário definido pela auto-
ridade competente.

A escolaridade mínima exigi-
da é Ensino Médio completo. Pelo 
efetivo exercício da função tem-
porária será pago mensalmente 
o vencimento fixado em R$ 1.400.

O Agente Comunitário de 
Saúde tem como atribuição o 
exercício de atividades de preven-
ção de doenças e de promoção da 
saúde, a partir dos referenciais 
da educação popular em saúde, 
mediante ações domiciliares ou 
comunitárias, individuais ou co-
letivas, desenvolvidas em confor-
midade com as diretrizes do SUS.

Aponte a câmera do 
seu celular para o QR 
Code e acesse o link 
para inscrição

Distribuição por bairro

ESF Aparecida - 2 vagas
ESF Barracão - 3 vagas
ESF Licorsul - 2 vagas
ESF Municipal - 1 vaga
ESF Ouro Verde - 1 vaga
ESF Progresso II - 1 vaga
ESF Santa Marta - 3 vagas
ESF Tancredo Neves - 1 vaga
ESF Vila Nova II - 4 vagas
ESF Zatt - 3 vagas
ESF Cohab - 3 vagas
ESF Fenavinho - 2 vagas

Mais de 91 mil máscaras 
já foram entregues à 
comunidade em Bento

Desde o início das ações de 
combate à pandemia do novo 
Coronavírus, o município já rea-
lizou a entrega de mais de 91 mil 
máscaras para os profissionais 
da saúde e para a comunidade 
em geral. Os materiais estão sen-
do produzidos por um grupo de 
voluntários do município. No to-
tal, 255 costureiras voluntárias 
estiveram envolvidas na ação. 

Do total de máscaras con-
feccionadas, 65.699 foram en-
tregues para as equipes de saú-
de do município. Com relação 
às máscaras caseiras que estão 
sendo destinadas à comunidade, 
26.063 unidades já foram en-
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tregues em ações da secretaria 
de Segurança (barreiras sanitá-
rias e blitzes orientativas), para 
usuários do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), garis, 
imigrantes, alunos da rede mu-
nicipal de ensino e crianças e 
adolescentes que frequentam os 
Serviços de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos (SCFV’s).

As responsáveis pela con-
fecção são 23 costureiras volun-
tárias, sendo dessas, dez apena-
das da Penitenciária Estadual 
de Bento Gonçalves. Do total de 
unidades entregues para a co-
munidade, cerca de 6 mil foram 
confeccionadas pelas apenadas.
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Bento teve uma morte por dia 
na primeira quinzena de julho

Novo Coronavírus

Boletim do dia 16/07. 
Aponte a câmera do seu 
celular para o QR Code 
e acesse a fanpage do 

SERRANOSSA. Boletins são 
divulgados nela diariamente 

por volta das 16h, inclusive 
aos finais de semana

Feira Livre terá redução de 
50% no número de feirantes

A prefeitura de Bento Gon-
çalves anunciou na quinta-feira, 
16/07, a redução de 50% no nú-
mero de agricultores participan-
tes da Feira Livre do Produtor 
Rural, realizada semanalmente 
aos sábados. O motivo é a classi-
ficação de alto risco de contágio 
pelo novo Coronavírus, determi-
nado pela bandeira vermelha no 
modelo de distanciamento con-
trolado do Estado. Dessa forma, 
até que a bandeira volte à cor 
laranja, as feiras aos sábados 
permanecerão com 50% dos fei-
rantes. As demais manterão sua 
capacidade total, pois já haviam 
sido reduzidas inicialmente pela 
administração municipal.

Neste sábado, 18/07, serão 
priorizados os agricultores que, 
originalmente, ficam ao lado es-
querdo da feira. Já no próximo, 
se mantida a bandeira vermelha, 
poderão participar os feirantes 
do lado direito. 

A medida não foi bem aceita 
por agricultores que dependem 
da feira para dar vazão aos seus 
produtos. “Faz nove anos que eu 
vivo exclusivamente das feiras. 

Então eu pergunto, como vou 
segurar meus produtos prontos 
para vender sábado que vem? Eu 
estou desde quarta passada sem 
energia elétrica, então como vou 
guardar meus produtos? Vou per-
der tudo”, lamenta um agricultor, 
que mora no Vale dos Vinhedos. 

O profissional também par-
ticipa das feiras ecológicas das 
terças e sextas-feiras, mas garan-
te que elas não serão suficientes 
para vender todos os alimentos 
colhidos nesta semana. “Não vou 
conseguir vender tudo amanhã. 
Sempre sobra metade, mais ou 
menos, para vender no sábado. 
Estamos falando de produto 
essencial. Querem restringir as 
pessoas de terem acesso a pro-
duto fresco e querem que a gente 
coloque produto fora?”, desabafa. 

Na opinião do agricultor, a 
aglomeração será ainda maior, 
pois haverá menos bancas e o 
mesmo número de pessoas para 
adquirir os produtos. “É a mesma 
coisa se tivesse apenas um super-
mercado aberto. Mas como têm 
vários, acaba ‘distribuindo’ o con-
sumidor”, compara.
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Até quinta-feira, 
16/07, cidade 
contabilizava 48 
óbitos de pacientes 
com COVID-19, dos 
quais 17 ocorridos 
só neste mês

Ao longo da primeira quinze-
na deste mês de julho, o município 
de Bento Gonçalves apresentou 
um salto em relação ao número 
de mortes de pacientes diagnos-
ticados com a COVID-19. Foram 
17 óbitos entre o dia 01/07 e esta 
sexta-feira, 17/07 – uma média de 
uma morte por dia – totalizando 
48 óbitos desde o início da pande-
mia na cidade. Até o fechamento 
desta edição, levando em conta 

números do Boletim Epidemio-
lógico nº 140, divulgado às 16h 
de quinta-feira, 16/07, Bento é a 
quarta cidade com maior número 
de mortes no Rio Grande do Sul, fi-
cando atrás de Porto Alegre, Novo 
Hamburgo e Passo Fundo. 

Os óbitos mais recentes foram 
registrados na terça-feira, 14/07. 
As vítimas estavam internadas 
na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital Tacchini. São 
elas: um homem na faixa etária dos 
60 anos; um homem na faixa etária 
dos 80 e uma mulher de, aproxi-
madamente, 70 anos.  

Até quinta-feira, o município 
registrou 1.747 casos do novo 
Coronavírus, 91 apenas nesta se-
mana. Desse total, 1.485 pacientes 
já estão recuperados, o que re-
presenta 85% do total de pessoas 
infectadas. São 214 casos ativos, 
dos quais 21 estão internados na 

UTI e 26 em isolamento hospitalar. 
Outros 167 pacientes estão sendo 
monitorados de casa. 
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Moradores do bairro Santa Rita reclamam de 
transtornos causados pelo movimento de caminhões

Eduarda Eitelven Bucco

Bento Gonçalves tem vivido 
um forte período de desenvolvi-
mento nos últimos anos, com a 
criação e ampliação de diversas 
empresas importantes para a eco-
nomia local. Mas muitos avanços 
também podem ser sinônimos de 
transtorno para parte da popula-
ção. Um exemplo é a ampliação da 
M Dias Branco (Isabela), no bairro 
Santa Rita. Há cerca de dois anos, 
moradores do entorno da empre-
sa viram suas ruas tranquilas se 
transformarem. 

De acordo com os residentes, 
as ruas Luiz Fornazier e Cândido 
Zandonai são as mais afetadas. 
“Não raro, mais de 20 caminhões 
ficam espalhados por lá. Arrancam 
lixeiras da calçada, estacionam em 
saídas de garagens, ligam o motor 
à noite para usar o ar-condiciona-
do e se movimentam de madruga-
da com os apitos ininterruptos da 
marcha ré”, desabafa uma mora-
dora. Além disso, ela afirma que os 
motoristas deixam resíduos como 
embalagens de comida, leite e até 
mesmo fraldas sujas penduradas 
em árvores. “Ainda arrancaram ga-
lhos e terminaram com árvores da 
calçada, varrem seus caminhões e 
deixam sujeira na rua”, relata. 

Outra questão envolvendo 
o intenso trânsito de caminhões 
diz respeito ao movimento das 
ruas. “Um bairro tranquilo, onde 
as crianças podiam correm, andar 
de bicicleta, virou um inferno”, la-
menta a moradora. 

De acordo com a comuni-

A ampla testagem tem sido a 
principal bandeira da prefeitura 
de Bento Gonçalves no combate 
à pandemia do novo Coronavírus. 
Por meio de testes, é possível pro-
mover um isolamento mais eficaz 
e entender onde está sendo cons-
tatado o maior número de contá-
gios. Desde o início da pandemia 
no município, a secretaria muni-
cipal de Saúde já realizou 4.607 
testes, entre rápidos (de sangue) 
e PCRs (cotonete). 

No início da semana, o pre-
feito Guilherme Pasin autorizou 
a abertura do processo licitató-
rio para a compra de mais 15 mil 
testes para o município: 5 mil 
testes rápidos, 5 mil testes Elisa 
e 5 mil PCRs. 

Já na terça-feira, 14/07, Pasin 

dade, a prefeitura, o Ministério 
Público e a própria empresa já 
foram contatados, mas nenhuma 
resposta efetiva foi dada até o mo-
mento. “Eles construíram um es-
paço para que os caminhoneiros 
estacionem, mas eles se negam, 
talvez porque seja mal estrutu-
rado. Falam que a rua é pública. 
Enfim, todos enrolam ou não são 
responsáveis. Entendo que nin-
guém quer brigar com a gigante 
pagadora de impostos, mas na 
hora de deixar uma empresa des-
se porte criar esse elefante no 
meio de Bento, ninguém pensou 
na comunidade que também paga 
impostos, certo?”, desabafa. 

No Ministério Público, as 

consequências geradas com a 
ampliação da empresa vêm sendo 
acompanhadas desde 2018. No 
inquérito civil que investiga a em-
presa e a prefeitura de Bento Gon-
çalves, está sinalizado o impacto 
provocado pelo trânsito de cami-
nhões no local e, ainda, a questão 
da licença ambiental, devido à re-
tirada da vegetação nativa. 

De acordo com o promotor 
Elcio Meneses, o MP recebeu a 
reclamação de um morador por 
e-mail nos últimos dias, a qual foi 
anexada ao inquérito. “Agora o 
ofício foi encaminhado à empresa 
e ao município, com prazo de 15 
dias para resposta”, afirma. A de-
mora para conclusão do inquérito, 

segundo o promotor, está ligada à 
complexidade da instalação e das 
adequações necessárias para essa 
atividade. “Quanto à questão dos 
caminhões, além de local apro-
priado (estacionamento), também 
havia a informação da construção 
de um ponto de espera na BR (área 
contígua), em Garibaldi. Tudo, se-
gundo a empresa, para minimizar 
a questão do ruído e acúmulo de 
caminhões”, comenta. 

O QUE DIZ A EMPRESA
Em nota oficial enviada ao 

SERRANOSSA, a M Dias Branco 
afirmou que mantém contato com 
os moradores locais e que está 
atenta às suas solicitações. No mo-
mento, a empresa já dispõe de um 
estacionamento para caminhões, 
com vestiários e chuveiros, que 
deverá ser ampliado em breve 
para comportar 50 vagas. “Além 
disso, recentemente, adquirimos 
um terreno com mais de 10mil m² 
que também servirá de estaciona-
mento”, afirma a empresa. 

A M Dias Branco ainda afir-
ma que solicitou à prefeitura de 
Bento Gonçalves mudanças na 
sinalização das ruas do entorno 
da empresa, a fim de proibir a 
permanência de veículos de carga, 
admitindo apenas os veículos dos 
moradores. “Reiteramos nosso 
compromisso e respeito a todas as 
famílias que vivem no entorno da 
fábrica”, finaliza. 

Já a prefeitura de Bento Gon-
çalves afirma que já está em con-
tato com os responsáveis e que em 
breve divulgará uma posição. 

De acordo com os 
moradores, caminhões 

estacionados nas entradas 
de garagem (foto ao lado), 
barulho e sujeira deixada 

na rua estão entre os 
principais problemas
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Prefeitura de Bento Gonçalves 
anuncia compra de 15 mil 
testes do novo Coronavírus

COVID-19

anunciou o recebimento de outros 
1.520 testes rápidos, comprados 
por meio do Consórcio Intermu-
nicipal de Desenvolvimento Sus-
tentável da Serra Gaúcha (Cisga). 
Eles serão utilizados no protocolo 
de testagem já estabelecido pela 
administração municipal.

Atualmente, são testados pa-
cientes com sintomas graves, além 
de profissionais de saúde e da se-
gurança pública, idosos em insti-
tuições de longa permanência e 
demais pessoas monitoradas pela 
secretaria da Saúde. 

Os testes rápidos são apli-
cados entre o 10º e o 14º dia do 
primeiro sintoma, pelo fato de 
detectarem os anticorpos adquiri-
dos após uma pessoa ter sido con-
taminada pelo novo Coronavírus. 
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Graduação: Processo 
Seletivo Contínuo com 
prova on-line no dia 24/07

UCS Sênior: atividades voltadas à 
educação e longevidade para o 2º semestre

Cursos de curta duração
 na modalidade on-line

Pós-Graduação: Terapia 
Cognitivo-Comportamental

Segunda licenciatura a distância

Transferência com 
condições especiais

Covid-19: testes com valores especiais

Inscrições abertas: Mestrado Profissional 
em Engenharia e Ciências Ambientais

UCSTec com desconto – Aproveite!

UCS novamente entre as melhores 
universidades da América Latina

Ingresse na UCS via processo seletivo contínuo, com prova de 
redação on-line no dia 24 de julho, ou pelo aproveitamento das notas 
da redação no Enem ou em Vestibulares anteriores da universidade. 
Acesse ucs.br/estudenaucs e confira todas as possibilidades.

Participe das atividades voltadas à educação e longevida-
de promovidas pelo Programa UCS Sênior no Campus Univer-
sitário de Bento Gonçalves, para pessoas acima dos 50 anos.

- Dança, Saúde e Movimento (On-line /presencial): 
com aulas nas quintas-feiras, das  14h às 16h, a atividade 
oportuniza práticas físicas que incluem dança, jogos e ludici-
dade, visando à saúde, o movimento e o bem-estar.

Importante: devido às restrições de distanciamento social, essa atividade ini-
ciará no formato on-line síncrono, mas, se o cenário permitir e houver mudanças, as 
aulas passarão a ser ministradas de forma presencial.

AULAS MINISTRADAS NO FORMATO ON-LINE SÍNCRONO:

- Yoga: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 15h. Práticas 
individuais orientadas para o bem-estar, o autoconhecimento 
e a ampliação da consciência, melhorando as condições de 
saúde, a redução do estresse, o equilíbrio mental e emocional.

- Pilates: aulas às segundas e quartas-feiras, das 18h às 
19h, propõe o uso de itens domésticos como cadeiras e cabos 
de vassoura para alcançar o fortalecimento muscular, a flexi-
bilidade e a correção postural.

- Meditação Ativa: atividade de meditação por meio 
de técnicas de respiração, com vistas ao equilíbrio, à paz, 
ao bem-estar, à melhora da autoestima e à convivência em 
grupo, proporcionando o autoconhecimento e estimulando 
a percepção de habilidades, dons e virtudes. A atividade será 
realizada nas quintas-feiras, das 8h30 às 10h.

Curse extensões a distância e na modalidade 
on-line síncrona na UCS. Há vários programas dis-
poníveis à comunidade, em diferentes áreas do co-
nhecimento. No site ucs.br, na aba ‘Extensão’, você 
também encontra opções de atividades gratuitas 
para realizar sem sair de casa.

- Operacional de Importação e Exportação: 
propõe o suporte para operacionalizar atividades 
cotidianas aos setores. As abordagens contemplam 
temas como documentos e pagamentos interna-
cionais e logística. Aulas nos dias 18 e 25 de julho.

- Lei Geral de Proteção de Dados na Pers-
pectiva da Empresa: propicia conhecimentos e 
ideias para a tomada de decisões estratégicas or-
ganizacionais diante das exigências de adequabili-
dade da LGPD. Aulas de 20 a 23 de julho.

- Espiritualidade nas Organizações: oferece 

No âmbito da pós-graduação, a UCS Bento promove o 
curso de especialização presencial em Terapia Cognitivo-
-Comportamental: Da Primeira à Terceira Geração, com ins-
crições abertas e início programado para o mês de agosto. 
Os estudos, para formados em Medicina e Psicologia, opor-
tunizam avaliação, planejamento e implementação de plano 
preventivo e terapêutico no contexto de clínica ampliada e 
saúde. Saiba mais e acesse todas as ofertas em formação 
continuada em ucs.br, na aba de Especializações e MBAs.

Licenciados na universidade ou em outras instituições de En-
sino Superior credenciadas pelo MEC podem conquistar um novo 
diploma no tempo mínimo de dois semestres e a distância, a partir 
do Programa de Segunda Licenciatura.

O Programa oferta as graduações em Ciências Biológicas, Filoso-
fia, Física, Geografia, História, Letras Espanhol, Letras Inglês, Letras 
Português, Matemática, Pedagogia, Química e Sociologia.

Inscreva-se até 26 de julho para ingressar ainda neste mês, em 
ucs.br, na aba ‘Estude na UCS’.   Ou, contate a área de Relações com o 
Mercado da UCS, pelo WhatsApp (54) 99935 6719.

Venha estudar na UCS com preços e condições es-
peciais, como a possibilidade de aproveitar até 100% 
das disciplinas já cursadas em outras instituições de 
ensino para ingresso no mesmo curso de graduação. 
Acesse ucs.br/transferencias e faça a solicitação.

A universidade oferece serviço de testes para diagnóstico 
de Covid-19 no Centro Clínico do Campus-Sede ou de forma iti-
nerante, em sua região de abrangência. São realizados 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 agendamento e preços podem ser obtidas 
pelo telefone e WhatsApp (54) 99909 0018 e também em ucs.br.

É possível se inscrever até o final do mês de agosto 
no processo seletivo para o Mestrado Profissional em 
Engenharia e Ciências Ambientais da UCS, com aulas no 
Campus Universitário da Região dos Vinhedos, em Bento 
Gonçalves, a partir do mês de setembro.

São oferecidas 20 vagas, com área de concentração 
em Gestão e Tecnologia Ambiental, divididas nas linhas 
de pesquisa Química Ambiental e Biomonitoramento; 
Tecnologia Ambiental; e Gestão Ambiental.

Saiba mais em ucs.br, na aba Ensino > Mestrado e 
Doutorado, e a partir do e-mail ppgecam@ucs.br.

Ingresse nos cursos superiores de curta duração em tecnologia 
do Programa UCSTec com um desconto de 100% na primeira men-
salidade. Consulte termos e condições no site ucstec.com.br.

Na UCS Bento, o Programa oferta as graduações em Gestão Co-
mercial e Processos Gerenciais. Entre os benefícios estão as aulas 
ministradas por professores com ampla experiência de mercado; 
as certificações intermediárias concedidas durante a trajetória de 
estudos; o aproveitamento da experiência profissional ou formação 
técnica no currículo; e a flexibilização do tempo de pagamento.

Pelo segundo ano consecu-
tivo, a Universidade de Caxias 
do Sul (UCS) integra o ranking 
das melhores da América Lati-
na e do Caribe formulado pela 
revista britânica Times Higher 
Education (THE), especializada 
em educação. A UCS ocupa a fai-
xa 100-125 de um total de 166 
instituições posicionadas no le-
vantamento, sendo uma das oito 
gaúchas (quatro universidades 
federais e quatro comunitárias) 
constantes na relação.

O Brasil é líder em presenças 
no ranking que qualifica dados 
das áreas de Ensino, Pesquisa, 
Transferência de Conhecimento 
e Perspectiva Internacional, com 
61 universidades classificadas.

Ainda, a Universidade de 
Caxias do Sul passou a integrar, 
pela primeira vez, o ranking The 
Golden Age, recorte do estudo 
que considera apenas as univer-
sidades estabelecidas há mais de 

50 e menos de 80 anos, forman-
do o grupo de instituições que se 
estruturaram sobre as práticas 
acadêmicas herdadas das insti-
tuições centenárias, mas também 
são modernas e contemporâneas.

recursos teóricos e vivências facilitadoras para o 
despertar da espiritualidade. O programa aborda 
relações com a Psicologia, a liderança e as organi-
zações humanas e ecoengajadas. Aulas nos dias 23 
e 29 de julho.

- Assistência Técnica com Escritório Ah! Ar-
quitetura Humana: visa debater a habitação no 
Brasil a partir do contexto urbano, da atuação dos 
movimentos sociais, dos arquitetos e das políticas 
públicas. Aulas de 21 de julho a 4 de agosto.

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

As vagas são limitadas e novas 
inscrições podem ser realizadas 
até o dia 10 de agosto. 
Informações através da central 
de Atendimento da UCS Bento,  
pelo telefone (54) 3449 5200, ou 
com a professora Amanda pelo 
WhatsApp (54) 99927 7213. 
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Receita |
SERRANOSSA Gourmet

Bolinha 
de queijo
INGREDIENTES
• 2 xícaras de farinha de trigo
• 1 xícara de leite integral
• 1 xícara de água
• 1 colher (sopa) de manteiga 
com sal
• 1 tablete de caldo de galinha
• 1 pedaço de queijo Mussarela 
(cerca de 200g) cortado em 
cubos pequenos
• Farinha de rosca para empanar
• Ovos para empanar
• Óleo para fritar

MODO DE PREPARO
Em uma panela junte a água, 

o leite, a manteiga e o caldo 
de galinha. Leve ao fogo e, 
assim que ferver, adicione a 
farinha de trigo. Baixe o fogo 
e mexa rápido até o líquido 
se misturar com a farinha. 
Separe a massa em pedaços 
pequenos do mesmo tamanho, 
pegue um pedaço, amasse e 
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04 
Você já começa o dia com o pé direito e 
pode se sair muito bem ao lidar com coi-
sas que envolvam comunicações, mídias 
sociais, marketing, roupas e produtos de 
beleza. Se busca uma vaga no mercado de 
trabalho, pode ter boas oportunidades em 
entrevistas e entrega de currículo. 
Touro – 21/04 a 20/05
O cenário é indicado para cuidar dos seus 
interesses materiais e incrementar seus 
recursos com coisas que sabe e gosta de 
fazer. Os astros favorecem seus ganhos, 
facilitam seus contatos e anunciam novos 
negócios. No trabalho, contará com seu 
lado versátil e caprichoso.
Gêmeos – 21/05 a 20/06 
A Lua promete um dia maravilhoso para 
suas conquistas. Hoje não vai faltar talento 
para se destacar no trabalho, criatividade 
para se livrar de zicas nem simpatia para 
derrubar qualquer obstáculo em suas re-
lações. Você vai fazer sucesso com os cole-
gas e com a turma de casa.
Câncer – 21/06 a 21/07 
Você pode se dar bem ao se guiar pela sua 
intuição. O período é indicado para cui-
dar com mais carinho do seu corpo e do 
seu visual: invista um tempo a mais para 
preparar a sua própria comida. No serviço, 
terá maior rendimento e concentração se 
trabalhar sem interferências e barulhos. 
Leão – 22/07 a 22/08 
Hoje não vai faltar estímulo para alcançar 
ideais. Hoje você contará com o apoio e 
incentivo de pessoas que admira e com 
quem se afina para retomar um projeto 
ou colocar planos em ação. A interativi-
dade estará em alta no trabalho e conta-
tos com os colegas podem trazer gratas 
surpresas.
Virgem – 23/08 a 22/09 
A sexta chega com boas indicações para 
o seu signo e as chances de prosperidade 
aumentam, fortalecendo suas ambições 
profissionais e financeiras. Se você está ba-
talhando por emprego, pode transformar 
um bico em algo fixo. Não desanime! 
Libra – 23/09 a 22/10 
O dia pode ser do jeitinho que você gos-
ta, com alegrias e surpresas boas. Pode 
conhecer gente que tem tudo a ver com 
você. Tudo o que fizer ou aprender será 
encarado como lucro. Amigos ou paque-
ras que estão distantes podem se aproxi-
mar, mesmo que virtualmente.
Escorpião – 23/10 a 21/11 
Bom período para administrar seus inte-
resses, sobretudo os ligados a dinheiro. 
Pode se livrar de aborrecimentos, resol-
ver pendências e finalizar assuntos que 
vinham tirando o seu sono. Dê mais valor 
aos seus talentos, potenciais e também ao 
que já conquistou com sua dedicação. 
Sagitário – 22/11 a 21/12 
A Lua realça seu lado gentil, simpático e 
falante. Você vai se alegrar com notícias 
das pessoas queridas e a felicidade alheia 
te deixará de bem com a vida. Partilhar 
coisas boas será ainda mais prazeroso, 
mesmo que o distanciamento não permi-
ta encontros físicos. 
Capricórnio – 22/12 a 20/01
O dia começa com boas vibes, destacan-
do seus talentos, competências e sua 
disposição para dar o melhor no serviço. 
Tende a sobressair em suas atividades e 
conseguirá se dar bem até nos desafios. 
À noite, meio de campo complicado em 
suas relações pessoais.
Aquário – 21/01 a 19/02
Um dos signos mais privilegiados pelas 
estrelas hoje é o seu. Você vai transbordar 
carisma, boa lábia e encantará as pessoas 
com facilidade. Passará ótima impressão 
já nos primeiros contatos, pode fazer 
novas amizades e cativar admiradores ao 
longo do dia. 
Peixes – 20/02 a 20/03 
Seu lar estará cheio de boas vibes, e haverá 
mais carinho e entrosamento com os pa-
rentes. Você não hesitará um minuto para 
cooperar e dar afeto às pessoas queridas, 
que devem retribuir à altura. No lado pro-
fissional, sua criatividade floresce e você 
pode ter um período muito produtivo. 
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Charge

coloque o cubo de queijo no 
meio. Feche a massa, formando 
uma bolinha. Após enrolar 
todas as massas, passe-as nos 
ovos batidos e na farinha de 
rosca. Em uma panela coloque 
óleo e deixe esquentar por 10 
minutos. Frite as bolinhas até 
ficarem douradas.
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UCS: cuidando do teu futuro e do futuro da região
A Universidade de Caxias 

do Sul busca, continuamente, 
contribuir para a comunidade 
regional. Comprometida com as 
pessoas ao longo de seus 53 anos, 
consolidou-se como referência 
em Educação Superior, pesquisa 
científica e extensão acadêmica. 
Nossa responsabilidade hoje é 
com o projeto de vida de 25 mil 
estudantes (em graduação, pós-
-graduação e cursos regulares de 
extensão) e 15 mil pessoas e seus 
familiares, considerando postos 
de trabalho diretos e indiretos.

Neste momento de adversi-
dades que a população mundial 
enfrenta, não poderia ser diferen-
te. Readequando-se rapidamente 
à nova realidade, a UCS tomou 
uma série de providências para 
garantir a continuidade e quali-
dade do ensino aos seus estudan-
tes, e também empreendeu medi-
das sociais de colaboração para o 
enfrentamento da pandemia que 
atinge a todos indistintamente.

Entre as ações comunitá-
rias, em parceria com empresas 
e entidades, constam: o desen-
volvimento de um ventilador 
pulmonar para abastecer a rede 
de saúde; a execução de coletas 
itinerantes e aplicação de testes 
de Covid-19; a fabricação de álco-
ol em gel e de soluções antissépti-
cas; a produção de Equipamentos 
de Proteção Individual; e a dispo-
nibilização do serviço de teleme-
dicina, oferecendo atendimento 
gratuito à população.

As ações voltadas ao estu-
dante, nesse período, receberam 
atenção especial. Considerando 
as necessidades acadêmicas e de 

apoio financeiro, destacamos a se-
guir as principais ações que foram 
planejadas e implantadas durante 
esse período.

AÇÕES ACADÊMICAS

Neste âmbito, a UCS realizou:
a) A implementação de au-

las síncronas on-line, desde 23 de 
março de 2020. Em um esforço 
conjunto, professores e estudan-
tes seguem reunidos no mesmo 
horário das aulas presenciais, por 
meio de plataformas digitais. Com-
preendendo-se as limitações que 
o distanciamento social impõe, os 
resultados dos primeiros meses da 
experiência evidenciam um triunfo 
de resiliência e dedicação de docen-
tes e estudantes.

b) O fornecimento de kits de es-
tudo de laboratório para a realização 
de atividades em casa, acompanha-
das de forma síncrona pelo professor 
da disciplina.

c) A disponibilização de softwa-
res de suporte para disciplinas aos 
estudantes, com apoio contínuo das 
equipes de atendimento para o uso 
das plataformas de aprendizagem.

d) A manutenção ininterrupta 
do atendimento remoto aos estu-
dantes desde 20 de março de 2020, 
com canais de contato direto e per-
manente com coordenadores e pro-
fessores.

e) A implementação de serviço 
delivery de livros pelo sistema de 
bibliotecas e postergação dos prazos 
de devolução, evitando gerar multas 
aos estudantes.

f) A preparação de protocolos 
de biossegurança para as atividades 
práticas.

AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO

No que se refere às questões fi-
nanceiras, a Universidade:

a) Construiu soluções individu-
ais para todos os pedidos de rene-
gociação financeira, solicitados por 
estudantes, pais ou responsáveis.

b) Efetuou a universalização da 
isenção de multas, juros ou outros 
encargos incidentes sobre mensali-
dades não pagas no primeiro semes-
tre de 2020.

c) Realizou análises indivi-
duais para oferecer condições 
especiais aos estudantes que in-
terromperam seus estudos ou que 
estavam inadimplentes, a fim de 
que estes retomassem suas ativida-
des na UCS.

d) Implementou desconto pro-
gressivo para ampliação de contra-
tação de disciplinas, contribuindo 
para que o estudante acelere sua 
conclusão do curso e, com isso, o seu 
ingresso no mercado de trabalho.

e) Oportunizou a concessão de 
seguro educacional gratuito aos es-
tudantes que perderam o emprego, 
com encaminhamento a partir do re-
cebimento on-line da documentação.

f) Manteve o pagamento dos es-
tagiários e bolsistas.

PROGRAMA DE BENEFÍCIOS 
AOS ESTUDANTES DA UCS

Além de todas as medidas emer-
genciais, a UCS mantém disponíveis 
financiamento próprio, via Banrisul, 
e federal (FIES), bem como a conces-
são de bolsas de graduação próprias 
e pelo programa ProUni (do governo 
federal) e um extenso programa de 
descontos, a saber: 

a) contratação regular de dis-
ciplinas com 25% de desconto na 
matrícula, conforme data de contra-
tação e créditos contratados; 

b) Programa de Segunda Gra-
duação; 

c) Programa de Licenciaturas; 
d) descontos para pessoas vin-

culadas a empresas, entidades e 
órgãos públicos com os quais a UCS 
mantém acordos e convênios; 

e) descontos para integrantes 
de um mesmo grupo familiar; 

f) descontos para estudantes 
com 55 anos ou mais.

Para obter mais informações 
sobre os financiamentos e os progra-
mas de benefícios e apoio ao aluno 
de graduação, acesse o site da UCS 
(www.ucs.br), na aba “Ensino”, ou 
contate a Central de Atendimento 
pelo telefone (54) 3218-2145 ou pelo 
e-mail atendimento@ucs.br. Alunos 
de pós-graduação também podem 
dispor de financiamentos e bolsas.

Ressaltamos que, atualmente, 
mais de um terço dos 18.700 estu-
dantes de graduação da UCS conta 
com algum benefício financeiro para 
a progressão de seus estudos, por 
meio de bolsas ProUni, FIES e outros 
descontos. No segundo semestre des-
te ano, serão oferecidas mais 1.034 
vagas via FIES e 476 bolsas pelo 
ProUni. Além disso, uma ampla polí-
tica de renegociação de débitos é exe-
cutada de forma permanente, visando 
à resolução de dificuldades que even-
tualmente possam ser enfrentadas 
pelos estudantes e suas famílias.

OUTRAS OPORTUNIDADES

a) a campanha Amigo indica ami-

go, com premiação ao aluno que indi-
car um amigo para estudar na UCS;

b) o Incentivo Educacional UCS 
& Empresas Conveniadas, em que o 
aluno pagará somente 50% de sua 
mensalidade (a UCS subsidiará 25% 
e a empresa conveniada, 25%, que 
poderão ser restituídos à empresa 
com a utilização de serviços de as-
sessoria, laboratórios e consultorias 
disponibilizados pela Instituição);

c) o Programa Gestão de Opor-
tunidades, Emprego e Renda, cuja 
finalidade é auxiliar o aluno no pla-
nejamento do futuro profissional, 
com a orientação de professores 
para ter acesso às melhores ofertas 
de mercado;

d) Projeto Rotas Acadêmicas, 
no qual, a partir de site responsivo, 
os acadêmicos poderão acompa-
nhar suas trajetórias curriculares 
e conferir oportunidades para qua-
lificar o percurso de formação na 
UCS, desde a graduação, atividades 
complementares, pós-graduação e 
extensão universitária, a fim de am-
pliar a flexibilidade e a autonomia 
dos alunos no gerenciamento de 

suas atividades universitárias e 
de seus projetos de vida.

A Universidade de Caxias do 
Sul tem em seus estudantes e na 
sua região de abrangência as suas 
razões de ser. Com essa visão, 
alcançou a condição de univer-
sidade mais inovadora do Brasil 
entre as comunitárias e privadas 
por dois anos seguidos (Ranking 
Universitário Folha), foi incluída 
na lista das melhores universida-
des do mundo e consta entre as 
125 melhores da América Latina 
(rankings da revista britânica es-
pecializada em Educação Times 
Higher Education). Em meio à 
crise mundial, a UCS continua em 
movimento, cumprindo seu com-
promisso histórico de excelência 
no ensino e de geração de solu-
ções para a sua comunidade.

Universidade de Caxias do Sul 
– Pessoas em Movimento

Prof. Dr. Evaldo Antonio Kuiava
Reitor

C
la

ud
ia

 V
el

ho



EDIÇÃO 769 | Sexta-feira, 17 de julho de 2020

Previsão do tempo

18/07

Sol com algumas nuvens. 
Sem previsão de chuva.

13º
25º

19/07

Sol com algumas nuvens. 
Sem previsão de chuva.

14º
27º

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

Greice 
Scotton 
Locatelli
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Cada círculo da vida tem sua importância. 
O bem que fazemos, sempre volta, 

mantendo os círculos ou ciclos... 

Thiago 
Galvan

Página 10

Simplificar o que não é simples tem sido 
comum em tempos de redes sociais inflamadas, 

opiniões superficiais e radicalismos.

Movelsul Brasil posterga edição para 2022
Sindmóveis 
considera que 
o ambiente é 
desfavorável à 
realização da 
feira em setembro 
deste ano, além de 
os protocolos do 
governo poderem 
inviabilizar  a 
realização do evento 
em suas vésperas

Considerando o cenário de 
profundas incertezas no âmbito 
de eventos e negócios neste ano 
de 2020, o Sindmóveis Bento Gon-
çalves anunciou nesta semana que 
está transferida para 2022 a 22ª 
edição da feira Movelsul Brasil, 
que ocorreria de 14 a 17 de setem-
bro próximo, no Parque de Even-
tos de Bento Gonçalves. Segundo 
a organização da Movelsul Brasil, 
atualmente a maior feira de mó-
veis e complementos da América 

Latina voltada ao lojista e impor-
tador, a decisão foi tomada ciente 
de seu compromisso – antes de 
tudo – com o bem-estar de todos 
os públicos envolvidos no evento.

A feira, que tradicionalmente 
é realizada no mês de março dos 
anos pares, foi adiada dias antes 
de sua abertura, devido ao rápido 
avanço mundial da Covid-19. Com 
251 expositores, a Movelsul espe-
rava um público de 30 mil visitan-
tes profissionais vindos de 30 pa-
íses. Naquela semana, ainda não 
havia casos registrados na região 
de Bento Gonçalves, mas a orga-
nização do evento, junto ao Poder 
Público Municipal,  considerou o 
cenário de rápida contaminação 
entre viajantes ao mesmo tempo 
em que a Movelsul esperava um 
massivo público estrangeiro.

O Sindmóveis avalia que esta 
foi a melhor decisão para aquele 
momento de incertezas. Quanto 
ao sentimento expressado por 
algumas pessoas de que a feira 
deveria ter se posicionado com 
mais antecedência, o presidente 
do Sindmóveis e Movelsul Brasil, 
Vinicius Benini, lembra que pou-
cos dias antes não havia indícios 
de que a Covid-19 avançaria tão 

rapidamente e a feira já vinha 
sendo montada nos 10 dias que 
antecederam seu adiamento. “Foi 
a decisão certa para um momento 
incerto”, defende.

Considerando que a estrutura 
da Movelsul Brasil permaneceu 
montada no Parque de Eventos de 
Bento Gonçalves – com 30 mil me-
tros de estandes construídos para 
expositores de mobiliário, com-
plementos, serviços e tecnologias 
para o setor moveleiro –, era espe-
rado do Sindmóveis um posicio-
namento em relação à nova data 
para o evento. Essa decisão pre-
cisou ser tomada conjuntamente 
a outras entidades setoriais de 
Bento Gonçalves que também ti-
nham seus eventos previstos para 
o segundo semestre e, novamente, 
junto ao Poder Público Municipal. 
Com os pavilhões ocupados pela 
estrutura da Movelsul Brasil, era 
imperativo que a feira abrisse a 
retomada dos eventos locais, com 
posterior liberação do espaço 
para outros eventos.

Entretanto, a pandemia não 
se mostra em situação de recuo 
e, agora, o Sindmóveis pode res-
ponder a seus públicos em tempo 
hábil. Benini salienta que sempre 

foi prioritária a preocupação com 
a segurança sanitária de todos os 
envolvidos na Movelsul Brasil, 
bem como da comunidade regio-
nal. Além da questão de saúde, o 
ambiente mostra-se desfavorável 
à realização da feira em setem-
bro e as determinações previstas 
nos protocolos governamentais 
podem mais uma vez inviabilizar 
a realização do evento em suas 
vésperas. “Novamente, estamos 
agindo com responsabilidade no 
sentido de não onerar ainda mais 
as empresas expositoras e contri-
buir com o controle da Covid-19 
em nossa região e, de certo modo, 
no país”, explica.

Com o adiamento da feira, 
a 22ª edição da Movelsul Bra-
sil fica agendada para março de 
2022, reunindo, em 30 mil metros 
quadrados, expositores dos seg-
mentos de móveis de alta escala, 
decoração, planejados, mobiliário 
corporativo, tecnologias e servi-
ços. Até lá, o Sindmóveis garante 
que seguirá trabalhando pelo de-
senvolvimento do setor e buscan-
do oportunidades para a indústria 
moveleira. “A nosso ver, esse é o 
momento de colaborar, estreitar 
as parcerias e ser sensível ao ce-

nário. Em nome do Sindmóveis, 
quero agradecer a confiança e 
compreensão das empresas expo-
sitoras, patrocinadores, apoiado-
res, convidados e Poder Público 
Municipal. Enfim, de todos os en-
volvidos na realização da Movel-
sul. Faremos jus à história do Sin-
dmóveis e teremos uma bela feira 
em 2022”, frisa o presidente.

 
A MOVELSUL BRASIL
Promovida pelo Sindmóveis 

Bento Gonçalves desde 1977, a 
Movelsul Brasil é a maior plata-
forma de negócios da América 

Latina para o setor moveleiro, 
orquestrando um ambiente de 
vendas e incremento de ima-
gem para a indústria de móveis, 
decoração e complementos. Em 
sua história, a Movelsul Brasil 
já teve mais de 1.700 empresas 
expositoras e houve apenas mais 
uma ocasião em que a edição da 
feira precisou ser adiada. Foi em 
1981, devido à intensa crise eco-
nômica que o país enfrentava. 
Naquele momento, a edição foi 
transferida para o ano seguinte e 
o calendário do evento passou a 
ser bienal nos anos pares.
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17/07

Sol com algumas nuvens. 
Sem previsão de chuva.

10º
21º


