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Por que Bento registra tantas 
mortes de pacientes com COVID-19

Semana marcada pela violência

Doações ajudam 
famílias que 
perderam tudo

Especial Dia do 
Colono e Motorista 
conta histórias 
de profissionais

Lar do Ancião 
comemora 30 
anos de existência

Setor moveleiro 
registra queda de 
8% no faturamento

Dois assassinatos e duas tentativas de homicídio foram registradas em Bento Gonçalves 

Número de óbitos chegou a 58 na cidade, sendo 8 apenas nesta semana. A média 
do mês de julho é de mais de uma morte por dia. Coordenador médico da secretaria 
municipal da Saúde, Marco Antônio Ebert, acredita que estatística pode estar ligada à 
grande população de idosos enfermos em Bento Gonçalves e à ampla testagem.

Segurança pública Enchente

Comemoração

Recomeço

Preocupação
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Efeitos da enchente: doações ajudam famílias a recomeçarem
No município de 
Santa Tereza, ao 
menos 20 famílias 
perderam tudo. 
Uma delas é a 
do operador de 
máquinas Nei Paulo 
Bongiorno, que 
teve que começar 
do zero após ver 
sua residência ser 
tomada pela água

Eduarda Eitelven Bucco

Há 15 dias, centenas de 
famílias foram atingidas pela 
maior enchente dos últimos 60 
anos na região da Serra Gaúcha. 
O município de Santa Tereza foi 
um dos mais afetados. Mais de 
80 famílias sofreram sérios pre-
juízos devido à cheia do Rio Ta-
quari e ao menos 20 perderam 
tudo. Entre essas famílias está 
a do operador de máquinas Nei 
Paulo Bongiorno. 

“A água começou a subir na 
terça à noite [07/07] e logo ti-
ramos tudo do andar de baixo e 
levamos para cima, achando que 
a água não iria chegar até lá. Mas 
quando percebemos, ela tinha in-
vadido até o andar de cima. Eu e 
meu cunhado tentamos entrar de 
barco para salvar alguma coisa, 
mas a água estava subindo muito 

ligeiro e tivemos que desistir”, re-
lata. Além de todo o piso inferior, 
a água entrou cerca de 1,40m no 
andar superior da residência, le-
vando guarda-roupas, colchões, 
roupas e eletrodomésticos. De 
acordo com informações da pró-
pria prefeitura, a água estava 
subindo cerca de 1,5m por hora. 
“Em duas horas dá quase 3 me-
tros de água. Não tivemos o que 
fazer. Ficamos na rua até de ma-
nhã cedo. Coloquei o carro mais 
para cima, onde a água não tinha 
chegado, e minha filha dormiu 
lá. Depois, no dia seguinte, dor-
mimos na casa do meu cunhado 
porque não tínhamos como ficar 
dentro de casa... tinha muito bar-
ro e umidade”, conta. 

Natural de Garibaldi, Bon-
giorno reside em Santa Tereza 
há sete anos, junto com sua es-
posa, Laidir, e os filhos, Isabele, 
de 7 anos, e Eric, de 15 anos. “A 
única enchente que tinha pre-
senciado até então tinha sido a 
de 2014, mas a água só entrou 
no porão. Levamos as coisas 
para cima e não tivemos pre-
juízo nenhum. Essa de 2020, 
segundo os mais antigos, foi a 
maior da história”, afirma. 

Mesmo após ver todos os 
seus pertences sendo tomados 
pela água, Bongiorno conta que 
demorou para assimilar o que 
estava acontecendo. “Deu um 
desânimo muito grande. Até cair 
a ficha que a água está lá dentro 
e não podíamos salvar nada... 
ver o que construímos durante 
praticamente toda a vida sendo 
levado em questão de horas, é 
muito complicado”, lamenta. 

Bongiorno relata que con-
seguiu salvar algumas poucas 
peças de roupa para seus filhos, 
mas que depois que a água bai-
xou ele e sua esposa se viram 
apenas com a roupa do corpo. 

“A Defesa Civil emitiu aler-
tas, mas ninguém sabia que 
seria uma enchente tão grande. 
Agora, com certeza, vamos estar 
mais atentos para a próxima. Se 
o rio começar a subir, já vou en-
costar um caminhão aqui para 
tirar as minhas coisas. Porque 
perder tudo é realmente muito 
triste”, desabafa. 

AJUDA PARA O RECOMEÇO
O auxílio da comunidade 

de Santa Tereza e de centenas 
de voluntários de toda a re-
gião trouxe alívio à família de 
Bongiorno e tantas outras que 
perderam tudo em função da 
enchente. “Veio ajuda de tudo 
que é município logo no dia 
seguinte. Doações de roupa, 
de alimentos, de materiais de 

limpeza... também recebemos 
móveis, colchões e cobertas. 
Essa ajuda foi essencial para a 
gente”, afirma. 

As doações foram recebidas 
pelo setor de assistência social 
da prefeitura de Santa Tereza, 
que direcionou os materiais 
para as famílias mais necessi-
tadas naquele momento.  A co-
munidade ainda contou com o 
auxílio do 6º Batalhão de Comu-
nicações (6º BCom), do Corpo 
de Bombeiros de Bento Gonçal-
ves e da Brigada Militar, cujos 
integrantes auxiliaram na lim-
peza das residências e das ruas. 

“Eu sempre prefiro ajudar 
os outros do que ser ajudado, 
mas nesse momento, eu preci-
sei e recebi muita ajuda. Então 
precisamos agradecer muito 
essas pessoas que doaram. 
Nós não tínhamos praticamen-
te nada depois da enchente e, 
agora, com todas as doações, 
podemos recomeçar”, comemo-
ra Bongiorno. 

Casa da família Bongiorno (à direita da foto) durante a 
enchente e depois que a água baixou. Pela primeira vez, 
água invadiu o andar superior da moradia e fez com que a 
família ficasse praticamente apenas com a roupa do corpo

Nei, a esposa, Laidir, e os filhos, Eric, de 15 anos, e Isabele, 
de 7. Família perdeu tudo depois que o Rio Taquari subiu 
mais de 17 metros, a pior cheia dos últimos 60 anos
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Bento Gonçalves vive uma das 
semanas mais violentas do ano

Irmãos são presos por 
tráfico de drogas no Borgo

Na terça-feira, 
21/07, foram 
registrados um 
assassinato no 
bairro Ouro Verde 
e duas tentativas de 
homicídio, uma no 
Universitário e uma 
no Centro. Outro 
homicídio havia 
ocorrido na 
segunda-feira, 20/07

Operação realizada 
de forma conjunta 
entre a Polícia 
Civil e a Brigada 
Militar resultou 
em duas prisões e 
na apreensão de 
dinheiro, drogas e 
máquinas de cartão

A noite de terça-feira, 21/07, 
ficou marcada como a mais vio-
lenta do ano em Bento Gonçal-
ves. Em menos de duas horas 
foi registrado um assassinato e 
duas tentativas de homicídio no 
município. No dia anterior, outra 
morte violenta havia ocorrido.

O primeiro fato aconteceu 
por volta das 20h na rua Bra-
mante Mion, bairro Ouro Verde. 
Um homem de 20 anos morreu 
após ser baleado em um residen-
cial. De acordo com informações 
da Brigada Militar, ele estava 
dentro do condomínio quando 
um veículo se aproximou e uma 
pessoa em seu interior passou a 

No final da tarde de terça, 
21/07, por volta as 18h30, a Po-
lícia Civil de Bento Gonçalves, 
por meio da 1ª DP e com apoio 
da 2ª DP e da Delegacia Especia-
lizada de Atendimento à Mulher 
(DEAM), em operação conjunta 
com a Brigada Militar, cumpriu 
mandado de busca na residência 

efetuar os disparos. A vítima fu-
giu para dentro de um dos apar-
tamentos e acabou morrendo no 
local. O homem foi identificado 
como Saulo Santos Santa. Foi a 
18ª morte violenta registrada 
neste ano em Bento Gonçalves. 

DUPLA TENTATIVA 
DE HOMICÍDIO
Cerca de uma hora após esse 

assassinato, dois jovens de 25 e 
18 anos foram baleados próximo 
ao local, na rua Romualdo Basso, 
no bairro Universitário. De acor-
do com a Brigada Militar, eles es-
tavam dentro de um veículo VW 
Gol, quando foram atingidos. 

Conforme o Corpo de Bom-
beiros, uma das vítimas foi fe-
rida por pelo menos 3 tiros de 
arma de fogo na região da cabe-
ça, sendo levada em estado grave 
ao Hospital Tacchini. O segundo 
homem foi baleado na região da 
perna e da nádega e estava está-
vel no momento do atendimento.  
Um terceiro homem estava no 
veículo, mas não se feriu. 

ESFAQUEAMENTO 
NO  CENTRO
Também na noite de terça-

-feira, um homem de 23 anos 
ficou ferido após ser esfaquea-
do na rua Doutor Casagrande, 
próximo à Câmara de Vereado-
res, no Centro. De acordo com a 
Brigada Militar, ele teria se en-

volvido em uma briga no local. 
Ele foi socorrido pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) e encaminhado ao Hos-
pital Tacchini. 

OUTRO CASO
A sequência de crimes ocor-

reu horas após o 17º assassinato 
do ano ser registrado em Bento. 
A vítima, Carlos da Cunha Fer-
nandes, 27 anos, foi morta por 
pelo menos oito disparos de 
arma de fogo na tarde de segun-
da-feira, 20/07. 

O crime aconteceu por vol-
ta nas 15h30, na rua Ulysses 
Roman Ross, no bairro Univer-
sitário, em Bento Gonçalves. De 
acordo com informações de tes-
temunhas, um homem teria che-

de dois irmãos. Moradores da rua 
São Paulo, no bairro Borgo, eles 
eram investigados há aproxima-
damente dois meses na Operação  
que recebeu o nome de “Poeta”, 
pela prática dos delitos de tráfico 
de drogas e de associação para o 
tráfico. As vendas aconteciam por 
meio de tele-entrega e na resi-
dência deles. 

Após as buscas, foram apre-
endidos: 89 comprimidos de 
ecstasy; 14 porções de cocaína 
(10,76g); 3 porções de cocaína 
(46,7g); 7 porções de maconha 
(89,49g), 2 porções de cogumelo 
seco (3,38g); 26 selos de LSD; 13 
máquinas de cartão; 2 cadernos 
com anotações; R$ 1.385, 8 celu-
lares e 1 motocicleta. Os investi-
gados receberam voz de prisão 
em flagrante e foram encami-
nhados à Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA).
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gado na lavagem de automóveis 
onde Fernandes estava e efetu-
ado diversos tiros. Em seguida, 
o atirador fugiu em direção ao 
bairro Progresso, com outra pes-
soa, que dirigia uma Parati mo-
delo antigo. 

VOCÊ PODE AJUDAR
Até o fechamento desta 

edição, nenhum acusado pelos 
crimes havia sido preso. A inves-
tigação está a cargo da Polícia 
Civil. Denúncias (inclusive anô-
nimas), que possam ajudar os in-
vestigadores a elucidarem os ca-
sos podem ser feitas através do 
telefone 197 (ligação gratuita) 
ou pelo WhatsApp da 1ª Delega-
cia de Polícia: (54) 98417 8487. 
O sigilo é garantido.
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Inicia trabalho topográfico para 
construção do Túnel do São João

Faturamento cai quase 8% no 
polo moveleiro de Bento Gonçalves

Na segunda-feira, 20/07, teve 
início o trabalho de topografia 
para demarcação do local que 
será construído o Túnel de aces-
so norte de Bento Gonçalves, no 
bairro São João. A obra promove-
rá a interligação entre os bairros, 
dando mais segurança para popu-
lação e facilitando a trafegabilida-
de do trânsito, que recebe mais de 
oito mil veículos diariamente.

O Prefeito Guilherme Pasin 
acompanhou o início dos traba-
lhos, juntamente com a diretora 
-adjunta do Instituto de Pesquisa 
e Planejamento Urbano (IPURB), 
Melissa Bertoletti; com o repre-
sentante da empresa supervisora 
do DNIT, Jefferson Colares; com o 
Chefe da 6ª Delegacia da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), Romu-
lo Gomes; com o chefe do núcleo 
de Policiamento e fiscalização, 
André Benedetti, e com o enge-
nheiro responsável pela obra do 
Consórcio Túnel Bento Gonçal-

ves, Gustavo Senger.
“Iniciamos o levantamento 

topográfico para confirmar os da-
dos do projeto, e iniciar as marca-
ções dos ramos rodoviários e do 
túnel. Isso vai nos dar a base para 
execução dos serviços”, destaca o 
engenheiro responsável.

A profundidade será de 5,5 
metros e o comprimento de 70 
metros, sendo duas pistas de tráfe-
go com quatro metros cada e pas-
seio em ambos os lados. Deverão 
ser escavados aproximadamente 
30.000m³, o que corresponde a 
3.000 viagens com caminhões, e 
serão necessários 1.958,33m³ de 
concreto, cerca de 280 caminhões.

A obra compreende a sinali-
zação, terraplenagem, contenção, 
bueiros e dispositivos de drena-
gem, pavimentação de trechos, 
passeio público, iluminação e 
paisagismo.

O túnel será responsável pela 
ligação do bairro São João ao cen-

tro da cidade, sem interferir no 
tráfego da rodovia. “Estamos ven-
do o início de uma obra aguarda-
da pela comunidade da zona nor-
te, e que vai se caracterizar como 
uma obra que dará qualidade de 
vida aos moradores, desenvolvi-
mento para região e segurança 
para quem trafega pelo local”, res-
salta o prefeito Guilherme Pasin.

A intervenção faz parte do 
Programa FINISA – Modalidade 
Apoio Financeiro da Caixa Eco-
nômica Federal e terá o inves-
timento de R$ 9.594.925,27. A 
obra será realizada pelo Consór-
cio Túnel Bento Gonçalves com as 
empresas ENGEDAL e Continen-
tal com previsão de conclusão em 
oito meses, contados a partir da 
ordem de serviço.         

O DNIT e a Policia Rodoviária 
Federal serão responsáveis pela 
segurança e sinalização da via du-
rante a obra. Os trabalhos iniciam 
nos próximos 20 dias. 

A indústria moveleira ainda 
sente o forte impacto causado 
pela pandemia do novo Corona-
vírus no Brasil. As informações 
de faturamento no mês de maio 
mostram uma leve diminuição 
nas perdas para o polo moveleiro 
de Bento Gonçalves. No acumula-
do de janeiro a maio, entretanto, 
a queda ainda é bastante conside-
rável. O faturamento do polo nos 
cinco primeiros meses de 2020 
foi de R$ 656,9 milhões, queda de 
7,9% em relação ao mesmo perío-
do do ano passado.

Apesar dos índices ainda 
negativos, o Sindicato das Indús-
trias do Mobiliário de Bento Gon-
çalves (Sindmóveis) considera 
que os números do mês de maio 
podem mostrar uma pequena 
reação em Bento Gonçalves – ce-
nário a ser confirmado quando 
da divulgação dos dados de ju-
nho. As indústrias moveleiras do 
estado como um todo estão em 
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para começar 
efetivamente na 
primeira semana 
de agosto e deve 
impactar a segurança 
e a trafegabilidade 
do trecho, por 
onde passam 8.000 
veículos diariamente

Apesar de ainda 
negativos, os 
números do mês de 
maio podem mostrar 
uma pequena 
reação no município, 
na avaliação do 
Sindicato das 
Indústrias do 
Mobiliário

pior situação, com uma queda de 
14,2% no faturamento entre ja-
neiro e maio deste ano, em rela-
ção ao mesmo período de 2019. 

O setor moveleiro no Bra-
sil já estava com dificuldades na 
recuperação da crise devido à 
baixa atividade econômica, não 
registrando crescimento em 2018 
e 2019. No polo de Bento Gonçal-
ves, o faturamento não caiu no 
ano passado, mas estagnou em 
termos reais. O saldo de empre-
gos também ficou estável, com 
uma pequena queda (em torno de 
1% na força de trabalho).

O desempenho de 2020 vinha 
sendo positivo quando avaliados 
apenas os meses de janeiro e fe-
vereiro e, antes da crise, a proje-
ção era de crescimento neste ano. 
Considera-se que março e abril 
tenham sido os piores da história 
para a indústria moveleira.

O polo moveleiro de Bento 
Gonçalves é o principal do país e 
inclui cerca de 300 indústrias dos 
municípios de Bento Gonçalves, 
Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira 
e Santa Tereza. 

No acumulado 
de janeiro a 

maio, a queda 
no faturamento 

é bastante 
considerável, 
de 7,9% em 

relação ao ano 
passado.
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Especial Colono e Motorista

“Que horas passa a linha do Josmar?”
Motorista da 
Transporte Santo 
Antônio há 20 
anos, Josmar 
Pereira Lima conta 
que a profissão 
trouxe valiosos 
aprendizados e 
amizades especiais

Eduarda Eitelven Bucco

Há 28 anos, Josmar Pereira 
Lima saiu do pequeno município 
de André da Rocha para tentar 
uma carreira promissora em 
Bento Gonçalves. Seu sonho? Ser 
motorista. “Eu sempre fiquei ad-
mirando os motoristas quando 
andava de ônibus. Dirigir um veí-
culo grande desses me chamava a 
atenção”, conta o profissional. 

Após trabalhar por três anos 
em uma empresa de móveis, 
Josmar conseguiu uma vaga na 

Transporte Santo Antônio. Ele 
tinha 21 anos de idade. “Traba-
lhei dois anos como cobrador, 
sempre pensando em me tornar 
motorista. Aí quando se extin-
guiu a função de cobrador me 
perguntaram se eu aceitaria tra-
balhar na garagem, para apren-
der a dirigir. Eu aceitei na hora”, 
recorda, com carinho.

Foram mais dois anos de 
preparo para assumir sua primei-
ra rota no ano de 2000, indo do 
bairro Fátima até o Colégio Lan-
dell de Moura. “Fiquei uma sema-
na aprendendo com o seu [Neri] 
Faccin, fiscal da empresa. No co-
meço tinha pouca experiência e 
acabei batendo o ônibus duas ve-
zes. Eu me desanimei, mas nun-
ca pensei em desistir. Comecei a 
praticar mais ainda no pátio da 
empresa”, recorda Josmar. 

Após uma série de cursos 
de qualificação, o profissional 
passou a se tornar referência, se 
destacando entre os mais de 50 
motoristas da empresa, além de 
conquistar o carinho da comuni-
dade. “Eu vim de uma cidade pe-
quena, então era bastante tímido. 

Não conseguia olhar nos olhos 
das pessoas para conversar. Mas 
com os cursos e com a experiên-
cia eu aprendi a me relacionar. 
Vai além de dirigir, tem várias 
coisas envolvidas, como cobrar, 
atender bem as pessoas, ter cui-
dado com os passageiros, prestar 
atenção na higienização, exigir o 
uso de máscaras. O tempo me fez 
aprender a ter paciência diante 
das situações complicadas que 
aparecem”, conta. “Eu não fico 
nervoso no trânsito”, garante o 
motorista.

Desde então, Josmar tem 
feito uma série de amizades 
especiais entre os passageiros. 
Muitos se referem à rota condu-
zida pelo profissional no trans-

VOCÊ SABIA?

O Dia do Colono foi 
instituído oficial-
mente no Brasil em 
1968, mas a come-
moração já ocorria 
desde 1924, após o 
centenário da vinda 
dos alemães para o 
Rio Grande do Sul. 
Foi em 25 de julho 
que os primeiros 
imigrantes alemães 
que haviam desem-
barcado em Porto 
Alegre dias antes 
realizaram o que 
seria o primeiro 
culto evangélico do 
Estado, tornando 
a data um marco 
para região. 

Já o Dia do Motoris-
ta é comemorado 
na mesma data em 
alusão a São Cristó-
vão, santo padroei-
ro dos motoristas. 
Cristóvão, segundo 
a igreja católica, 
significa “carrega-
dor de Cristo”. O dia 
também foi oficia-
lizado no país em 
1968.

porte seletivo como a “Linha do 
Josmar”. “Eu faço a mesma rota 
[Centro, Botafogo, Santa Hele-
na, São Rafael e Santo Antão] há 
18 anos  então eu já fiz muitas 
amizades. Muitos passageiros 
gostam de desabafar comigo. 
Teve uma mulher, por exemplo, 
que tinha perdido o marido re-
centemente. Ficamos conversan-
do durante todo o trajeto e ela 
chorou e desabafou, como se eu 
fosse da família. E esse também 
é meu trabalho, ser atencioso 
com todos. Muitos só precisam 
de alguém que os escute”, afir-
ma. Outra passageira também 
surpreendeu Josmar. “Eu cum-
primento as pessoas e tem gente 
que não cumprimenta de volta, 

Eu sempre 
fiquei 

admirando 
os motoristas 

quando andava 
de ônibus. 
Dirigir um 

veículo grande 
desses era 

meu sonho.

mas eu continuo mesmo assim. 
Uma passageira, que tinha esse 
hábito um dia me cumprimentou 
e pediu desculpas, dizendo que 
estava com alguns problemas 
pessoais. Desde então começa-
mos a conversar”, relembra. 

Aos 46 anos, Josmar avalia 
que a profissão lhe trouxe muito 
mais do que sucesso profissional. 
“Foi a empresa que me incenti-
vou a continuar os estudos e hoje 
tenho o Ensino Médio completo. 
No começo não foi fácil voltar a 
estudar, mas eu consegui. Venci 
várias barreiras e consegui alcan-
çar meu sonho. Hoje vejo minha 
profissão como algo muito im-
portante e gratificante. Sou feliz 
fazendo o que faço”, finaliza. 
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Especial

Dia do Colono e Motorista: a reinvenção 
como ferramenta para driblar a crise no campo
O agricultor Roberto 
Parisotto viu sua 
produção sofrer 
perda média de 
35% devido às 
intempéries e os 
prejuízos causados 
pela pandemia do 
novo Coronavírus. 
A criação de uma 
agroindústria e a 
venda por tele-
entrega foi a 
solução encontrada 
para minimizar os 
impactos financeiros

Eduarda Eitelven Bucco

Neste sábado, 25/07, é cele-
brado o Dia do Colono em todo o 
Brasil. Diante dos acontecimentos 
registrados no primeiro semestre, 
este ano tem sido atípico para os 
moradores do interior, os quais 
sobrevivem quase que exclusiva-
mente de suas plantações. A seca 

enfrentada entre os meses de 
dezembro e abril em todo o Rio 
Grande do Sul castigou as produ-
ções de agricultores em diversas 
regiões do Estado. Na Serra Gaú-
cha, colonos chegaram a registrar 
perdas médias de 35% em seus 
cultivos, como é o caso do produ-

tor Roberto Parisotto, morador da 
Linha Ferri, no distrito de Tuiuty, 
em Bento Gonçalves.  “O agricultor 
depende do tempo e nós começa-
mos o ano com uma seca severa, 
o que provocou perdas na produ-
ção da uva e demais plantações”, 
relata.

Além das questões climáti-
cas, Parisotto precisou lidar com 
outro problema recorrente entre 
os agricultores nesse primeiro 
semestre em Bento Gonçalves: a 
instabilidade na realização das 
feiras. Por conta da pandemia do 
novo Coronavírus, a prefeitura pa-
ralisou as feiras ao ar livre por 60 
dias, prejudicando o escoamento 
de diversos produtores locais. 

Meses depois, a classificação da 
bandeira vermelha no modelo de 
distanciamento controlado levou 
o Poder Público a uma nova medi-
da emergencial em relação a esses 
eventos: o revezamento dos fei-
rantes. “Sempre participamos da 
Feira Livre do Produtor Rural, aos 
sábados. Participamos da última, 
agora não sabemos se teremos 
que ficar em casa neste sábado. 
Então a gente vive uma situação 
que não sabe o que vai acontecer 
amanhã”, desabafa o agricultor.

Em meio a um cenário de 
instabilidade, Parisotto precisou 
se reinventar. Ele e sua família 
retomaram sua agroindústria fa-
miliar, a partir da produção e ven-

da de massas, risoles, panquecas, 
capeletti, biscoitos, pães e outras 
delícias feitas pela esposa dele. 
“Nós já tínhamos iniciado com a 
agroindústria há algum tempo, 
mas precisamos parar por pro-
blemas pessoais. Agora, com toda 
essa crise, essa foi a solução para 
conseguirmos um rendimento ex-
tra”, relata. 

Mais que retomar um negócio 
antigo, a família inovou ao implan-
tar o uso das redes sociais para 
fomentar as vendas. “Criamos 
um perfil no Facebook chamado 
“Agrofami Parisotto”, onde mos-
tramos nossos produtos e damos 
dicas de receitas. Também come-
çamos a fazer tele-entrega, por 

meio dos pedidos que chegam via 
Facebook e WhatsApp. Levamos 
o produto fresquinho no sábado 
pela manhã. Chega tudo separa-
dinho, embalado e com o aval de 
uma nutricionista”, garante Pari-
sotto. 

Com um prejuízo significativo 
nos parreirais e demais culturas 
que cultiva, como pêssego, melão, 
pepino e vagem, o agricultor afir-
ma que a agroindústria tem sido o 
pilar financeiro da família. “Antes 
tinha a seca, agora o excesso de 
chuva. Então o que está segurando 
as pontas é a nossa agroindústria. 
E nós vamos nos reinventando a 
cada novo desafio. Esse é o perfil 
do colono, nunca desistir”, finaliza. 

Primeiro foi a 
seca, depois 

o excesso 
de chuva, 

sem contar 
a pandemia. 
Vamis nos 

reinventando, 
a cada novo 
desafio, Esse 
é  perfil do 

colono, nunca 
desistir.
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Roberto, a esposa, Sirla, e os filhos, Thaís e Wesley. Apostar em produtos da agroindústria familiar foi a solução 
encontrada pela família para driblar as dificuldades climáticas e financeiras enfrentadas desde o início do ano
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Greice Scotton Locatelli

Ser solidário está na moda. Bacana por parte de 
quem ajuda, melhor ainda para quem precisa. Campa-
nha do agasalho, mobilização de amigos para angariar 
donativos para famílias que perderam tudo em função 
da cheia dos rios, ações para auxiliar crianças com doen-
ças raras. Na Serra, a comunidade dá show quando o 
assunto é solidariedade e quem ajuda de coração me-
rece ser aplaudido porque a doação, seja material ou de 
tempo, por exemplo, é algo nobre. 

Mas há alguns “poréns” que precisam ser levados 
em conta e que têm ficado mais evidentes em tempos 
de redes sociais e, arrisco dizer, até mesmo em virtude 
da proximidade das eleições municipais agendadas para 
novembro. Um deles é a publicidade 
em cima da solidariedade. Aposto que 
você tem visto com uma frequência 
cada vez maior atos generosos devi-
damente difundidos no Facebook e 
no Instagram, especialmente. Que me 
perdoe quem discorda, mas eu sou do 
tipo que só acredita na caridade verda-
deira quando ela é feita de forma anô-
nima, sobretudo por uma questão de 
respeito: quando você ajuda alguém 
que precisa, fotografa esse momento e 
divulga, está expondo aquela pessoa. 
E, digamos, ela não precisaria perder 
o pouco de dignidade que restou com 
esse tipo de atitude. Pior ainda se você for do tipo que 
nunca fez absolutamente nada em prol dos outros e de-
cidiu ajudar de forma pontual para simplesmente conse-
guir notoriedade ou voto. 

Além disso, há outro ponto muito importante nessa 
nova tendência de momento: falta de empatia. Como 
assim, Greice? Ser solidário não é justamente uma de-
monstração de se colocar no lugar do outro, que é o con-
ceito de empatia? Sim, pode ser explicado dessa forma, 
mas há casos em que a falta de empatia compromete 
toda e qualquer mobilização.

Exemplo prático: há alguns anos, uma empresa do 
ramo de turismo em Bento decidiu fazer uma promo-

O lado B da solidariedade
ção para que os moradores locais pudessem usufruir 
dos atrativos que ela oferece. Os descontos eram tenta-
dores, na faixa de 70%, desde que a pessoa doasse 2kg 
de alimentos não perecíveis. Em teoria era um ótimo 
negócio: o atrativo receberia visitantes em um período 
de baixa temporada, a comunidade local teria oportu-
nidade de realizar o passeio a preço de custo e, de que-
bra, a ação beneficiaria famílias necessitadas. Em teoria, 
porque na prática não funcionou bem assim. Quisera 
eu dizer que foram exceções, mas não: muita gente 
doou alimentos estragados ou fora do prazo de valida-
de. Resumindo, a empresa desistiu da iniciativa nesse 
formato e passou a cobrar valores um pouco maiores, 

mas repassar as doações em dinheiro 
a entidades assistenciais.

Os exemplos, infelizmente, não 
são raros. Pergunte a algum voluntário 
que atua em uma entidade assistencial 
e você descobrirá que boa parte das 
doações que a instituição recebe vão 
parar no lixo. Sim, no lixo. E não se trata 
de desperdício ou ingratidão: é que os 
donativos entregues não têm a mínima 
condição de uso. Sapatos sem par, rou-
pas rasgadas, móveis quebrados, ele-
trodomésticos sem conserto. É nesse 
contexto que entra a questão da falta 
de empatia que eu citei anteriormente: 

uma coisa é você ter algo que não usa mais, mas que está 
em condições de ser aproveitado. Outra bem diferente é 
você ter algo que já deveria ter ido para o lixo há muito 
tempo e repassar para as pessoas mais necessitadas. 

A pergunta que fica é: se você estivesse no lugar 
daquela família que não tem o que vestir no inverno 
e recebesse roupas rasgadas e sujas, você usaria? Se 
você estivesse literalmente passando fome, como se 
sentiria se recebesse um pacote de arroz cheio de lar-
vas ou uma caixa de leite azedo? Ainda, se você tivesse 
perdido tudo após uma enchente, o que faria com um 
móvel quebrado? 

Para mim, isso não é solidariedade, é desrespeito.

Certas atitudes 
não são 

solidariedade, 
mas 

desrespeito.

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

Circulação: semanal, às sextas-feiras 
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Bento Gonçalves - RS | Contato: (54) 
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4/quer. 5/gnomo — ocaso. 8/previsão. 9/facilitar.

Expediente

Síndico profissional. 
Diretor do Grupo Tomasi

Vicente Tomasi

Nos últimos meses, têm aumen-
tado muito as denúncias de agres-
sões a pessoas indefesas (crianças 
e idosos) e brigas de casais. Com os 
nervos à flor da pele, neste momen-
to atípico em que a convivência é 
basicamente dentro de casa, sem 
as jantas da turma, sem a visita ao 
bar, com o restaurante fechado, as 
crianças entediadas, 
sem contar que o 
dinheiro encurtou 
para a grande maio-
ria, muita gente aca-
ba ficando agressiva. 
Porém, é importante 
destacar que nada 
justifica a agressão e 
a omissão de quem 
presencia.  

No início do 
mês, o Senado apro-
vou o projeto de lei 
que irá obrigar os 
síndicos, morado-
res, locatários ou 
demais pessoas que 
convivam no condo-
mínio a denunciar as 
agressões que estejam ouvindo ou 
presenciando, mesmo que ocorram 
em propriedade privada. Para virar 
lei, o projeto ainda precisa passar 
pelo Congresso. Se isso ocorrer, os 
moradores poderão fazer denún-
cias ao síndico, que será obrigado 
a informar os órgãos competentes, 
estando sujeito a sérias punições 
em caso de omissão, como perda do 
mandato e até pagamento de multa. 

Polêmica, a lei deverá gerar 

Em briga de marido e mulher o 
síndico vai ter que meter a colher!

O Senado 
aprovou o 

projeto que irá 
obrigar síndicos,  

moradores, 
locatários ou 
pessoas do 
condomínio 
a denunciar 
agressões.

discussão, pois muitos vão recorrer 
a argumentos do tipo “eles estão 
dentro da casa deles e fazem o que 
querem”, “se ela está apanhando é 
porque gosta”, “ela que tem que de-
nunciar”. No entanto, ninguém sabe 
do medo ou da necessidade que a 
vítima de agressão pode estar pas-
sando. A situação é diferente nos 

casos de crianças e 
idosos, em que ge-
ralmente as pessoas 
concordam com 
a denúncia por se 
tratar de uma pes-
soa indefesa. O que 
não é questionável 
é a necessidade de 
denunciar. 

Porém, com 
todos os compro-
missos que já tem, 
o síndico passará a 
ganhar mais uma 
obrigação. Esse 
aumento cada vez 
maior de responsa-
bilidade demons-
tra que o síndico 

não poderá mais ser aquela pessoa 
despreparada que assume somen-
te pela ajuda de custo, pois muitas 
vezes ele precisa ser psicólogo, en-
genheiro, administrador, vigilante, 
cartomante, encanador e eletricista. 
Quem está ou já esteve à frente de 
um condomínio sabe que qualquer 
coisa que acontecer no prédio, mes-
mo que seja problema da concessio-
nária de energia elétrica, o síndico é 
o primeiro a ser acionado.
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Thiago Galvan - Atualidades

A modernidade e a evolução tomaram conta dos nossos lares, desde sem-
pre. Não é de hoje que queremos o “novo” em nossas vidas. Principalmente no 
que diz respeito aos bens de consumo.

Aliado a isso, estamos, todos, cada vez mais ansiosos. Aliás, Augusto Cury já 
escreveu que a “Ansiedade é o mal do século”. Queremos tudo na hora. Quere-
mos a informação ao mesmo tempo em que o fato acontece. 

Antigamente, as correspondências eram todas escritas. A comunicação era 
feita por cartas, telegramas, telégrafos ou jornais impressos. Essas informações, 
por vezes, levavam dias para chegar. Saibam que, em períodos de guerra, o carro 
dos correios tinha prioridade em relação ao carro de bombeiros e até ambulân-
cia. Afinal, poderia ser uma notícia importante, uma convocação de caráter vital 
ou até a comunicação do passamento de um ente querido.

A verdade é que as tecnologias vieram para ficar. Hoje temos, na palma das 
nossas mãos, acesso ao mundo todo com um simples mover de dedos. O jornal 
impresso, ainda assim, não perdeu e nunca perderá a sua majestade. 

Lembro, desde a minha infância, querer sentar e ler um exemplar do “The 
New York Times”, pois era um jornal com folhas gigantes, tal qual “A Folha de São 
Paulo” ainda é. Cada página desse jornal tinha quase um metro de comprimento. 
Lembro que, na entrada dos aviões da VARIG, havia dezenas de exemplares dos 
mais diversos jornais, com os quais os passageiros poderiam se distrair durante 
a viagem. E gratuitamente. Bastava passar e pegar.

Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, um dos meus exemplos 
de obstinação, ainda que advogado de formação e tendo atuado muito nessa 
área, trabalhou em prol do crescimento e desenvolvimento do jornal e do jorna-
lismo no Brasil, tendo dedicado grande parte de sua vida, após seus estudos na 
Europa, à aquisição de um jornal e à estruturação do segmento. E deu certo! Ele 
acabou por construir um dos conglomerados jornalísticos de maior importância 
no pais, sendo articulador, interlocutor e protagonista de grandes eventos histó-
ricos no Brasil, dentre eles a eleição de Getúlio Vargas à presidência.

Na semana passada, quando escrevi sobre a Sophia, e minha irmã leu para 
ela o texto que lhe foi dedicado, ela quis saber se isso estava em filme ou em 
“Jornal de Folhas”. Enchi-me ainda mais de orgulho da “minha garotinha”. Claro 
que eu, meu pai, avô dela, por óbvio, e o pai dela, estimulamos isso. Não quero 
ela na TV ou no Youtube, tablet ou celular. Quero ela caindo, se machucando e 
lendo “jornais de folhas”, como fazíamos. Só para ilustrar: meu pai sempre diz 
que devemos ler, nem que seja jornais velhos. São eles a nossa maior fonte de 
inspiração e capacidade de escrita.

Eu me enchi de orgulho por saber que a Sophia sabe que existem ainda 
jornais escritos, que o mundo não se resume à internet, tablets ou celulares. A 
mídia escrita não morreu e não morrerá, no que depender de mim e da Sophia.

Para quem achava que os “Jornais de Folhas” ficariam na memória dos mais 
antigos, imortalizada por Zé Ramalho na música “Chão de Giz”, o fato de a Sophia 
saber o que é um “Jornal de Folhas” e que esse ainda está presente em nossas 
vidas, me deu a esperança e a crença de que o “Jornal de Folhas” não soçobrará 
tão cedo. Ainda bem!

Jornal de Folhas

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.

Hospital Tacchini testa eficácia da 
hidroxicloroquina em 27 pacientes
São 22 pacientes de 
Bento Gonçalves, 3 
de Garibaldi, 1 de 
Santa Tereza e 1 de 
Guaporé

O estudo Coalizão V iniciou 
há pouco mais de um mês no Ins-
tituto Tacchini de Pesquisa em 
Saúde (ITPS), em Bento Gonçal-
ves. Contando com a participação 
de diversos centros brasileiros, a 
pesquisa busca avaliar a eficácia 
da hidroxicloroquina na preven-
ção de hospitalizações e de com-
plicações respiratórias em pa-
cientes com a COVID-19, os quais 
não têm indicação de internação. 
Dessa forma, o tratamento é ini-
ciado em um momento precoce 
da COVID-19.

Até o momento, o Tacchini já 
incluiu 27 pacientes no estudo: 
22 de Bento Gonçalves, 3 de Ga-
ribaldi, 1 de Santa Tereza e 1 de 
Guaporé. “O paciente mais novo 
tem 24 anos e é asmático. O pa-
ciente mais velho tem 71 anos, 
sendo portador de várias comor-
bidades. Cabe ressaltar que um 
dos critérios de inclusão no es-
tudo é que o paciente tenha pelo 
menos um fator de risco para 
complicações”, explica o médico 
responsável pelo estudo no Tac-
chini, Ricardo de Gasperi. 

Questionado sobre os resul-
tados obtidos até então, o médico 
afirma que não é possível fazer 
nenhuma análise conclusiva, 

tendo em vista o método “duplo 
cego”. “Nem o paciente, nem o 
pesquisador sabem se o que está 
sendo administrado em cada caso 
é a medicação ou o placebo. Exis-
te um comitê internacional de da-
dos e segurança que faz análises 
durante o seguimento do estudo 
e emite um parecer se o estudo 
deve prosseguir. Somente ao final 
do estudo poderemos tirar con-
clusões definitivas”, esclarece. 

Entretanto, analisando o am-
biente de internação hospitalar, o 
que inclui pacientes em estágios 
mais avançados da doença, de 
Gasperi afirma não haver resul-
tados animadores. “Os ensaios 
clínicos mais importantes estão 
apontando para ausência de be-
nefício da administração da dro-
ga”, relata. 

No caso do Coalizão V, dos 
27 pacientes inclusos no estudo, 
dois tiveram leve piora do quadro 
e necessitaram de internação. 
“Todavia, nenhum destes pacien-
tes necessitou leito de UTI, nem 
suporte de oxigênio, tendo todos 

uma boa evolução”, afirma. “O Es-
tudo Coalizão V, pelo seu desenho 
e amostra robusta, deve ser um 
dos estudos mais importantes do 
mundo para tentar responder so-
bre o benefício da administração 
de hidroxicloroquina no cenário 
ambulatorial de forma precoce”, 
continua. 

Além do Coalizão V, o Tacchi-
ni também participou do Coalizão 
I (que avaliou a aplicação da me-
dicação em pacientes de menor 
gravidade) e o Coalizão II (que 
avalia casos mais graves, que ne-
cessitam de mais suporte respira-
tório). Os resultados deverão ser 
divulgados nos próximos dias.

A hidroxicloroquina é utiliza-
da comumente no tratamento da 
Malária e outras doenças reuma-
tológicas, como Atrite Reumatoi-
de e Lúpus Eritematoso sistêmi-
co. Entretanto, além da aplicação 
em estudos clínicos, o Tacchini 
ainda afirma dar autonomia aos 
médicos para que prescrevam o 
remédio, caso seja acordado com 
o paciente. 
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30 anos do Lar do Ancião: uma história de amor e parcerias
Atualmente, 49 
idosos vivem no 
local, contando 
com todo o 
conforto e carinho 
disponibilizado 
pela equipe

Eduarda Eitelven Bucco

No dia 21/07, o Lar do Ancião 
de Bento Gonçalves completou 30 
anos de história. A construção da 
estrutura foi pensada ainda na 
década de 80, quando Claudette 
Donadel Ferrari e Anna Tedesco 
Variani se depararam com um 
senhor vivendo nas ruas de Bento 
Gonçalves. As duas, então, busca-
ram ajuda para iniciar a constru-
ção de um lar que pudesse abri-
gar esses idosos desamparados. 

A prefeitura de Bento Gonçal-
ves fez a doação de um terreno, 
porém, a topografia não permitia 
a construção da forma desejada. 
Dessa forma, as voluntárias en-
traram em contato com um vizi-
nho, que vendeu o terreno onde 
hoje está localizado o Lar do An-
cião, no bairro Pradel. A estrutura 
foi pensada e construída por ar-
quitetos e engenheiros ligados ao 
Rotary Club Planalto, ainda hoje 
grande parceiro do Lar. A inaugu-
ração oficial aconteceu no dia 21 
de julho de 1990.

Desde então, o espaço tem 
acolhido idosos sem amparo 
material e afetivo, além daque-
les vindos de famílias mais vul-
neráveis. “A entidade se mantém 
graças a doações de pessoas físi-
cas e jurídicas, além, é claro, da 
contribuição dos familiares dos 
residentes, no entanto fechamos 
o mês com saldo de, aproxima-
damente, R$ 30 mil negativo”, co-
menta o presidente, José Foresti

A nova administração assu-
miu o Lar em março de 2019, com 
uma dívida superior a R$ 600 mil, 
apenas em impostos. Desde en-
tão, o auxílio da comunidade tem 
sido ainda mais essencial para 
dar continuidade às atividades. 
“O dinheiro recebido no Lar ape-
nas possibilita o pagamento da 
folha dos funcionários e os cus-
tos com alimentação. Por isso as 

doações e parcerias firmadas têm 
sido essenciais para a redução 
das despesas”, afirma. 

GRANDES CONQUISTAS 
Entre o final do ano passado 

e o início deste ano, três grandes 
projetos possibilitaram redu-
ções significativas nos custos do 
Lar do Ancião. 

A instalação de uma câmara 
fria para armazenar alimentos 
perecíveis, principalmente frutas 
da época. “Temos frutas aqui em 
nosso pomar e muitas pessoas 
doam também. Antes precisáva-
mos consumir logo ou elas estra-
gavam. Agora conseguimos fazer 
suco e congelar. Isso já reduz des-
pesa de mercado. Também conse-
guimos eliminar todos os freezers 
antigos e centralizar os alimentos 
em um só local”, explica Foresti. 

Já os gastos com energia elé-
trica tiveram redução de cerca de 
80% com a instalação de placas 
fotovoltaicas. “Antes gastávamos 
cerca de R$ 10 mil com luz. Hoje 
a conta chega a no máximo R$ 2 
mil. Agora, no inverno, o consu-
mo é um pouco mais alto, mas 
no verão as placas são autossufi-
cientes”, afirma o diretor do Lar, 
Renan Moro. O projeto foi viabi-
lizado através de uma campanha 
do Rotary Club Planalto Bento 
Gonçalves, com colaboração da di-
reção da entidade e de voluntários 
que buscaram pessoas e empresas 
dispostas a colaborar com a ação.

A revitalização da horta foi 
mais um avanço da nova direção 
que permitiu uma redução de 
quase 50% nos custos com horta-
liças. “Estamos plantando desde 
março, com o auxílio de voluntá-
rios, e já conseguimos reduzir de 
R$ 3 mil para R$ 1,2 mil, mais ou 
menos, os custos com esses ali-
mentos”, comemora Foresti. 

Durante a pandemia, os gas-
tos com materiais de higiene, lim-
peza e Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs), por exemplo, 
aumentaram exponencialmente. 
Com isso, foi desenvolvido um 
projeto chamado “Superando a 
Pandemia”, que prevê captação 
de recursos para a compra desses 
materiais, além de alimentos e 
pagamento de contas como água, 
luz e telefone. 

Projetos como esses são fei-
tos pela direção e apresentados 
para análise do Fundo Municipal 

do Idoso, que arrecada recursos 
através da doação do Imposto de 
Renda. “Nesses 30 anos, tivemos 
também como parceiro, em algu-
mas situações, o Poder Público”, 
comenta o presidente.

Outros projetos já estão em 
andamento no Lar, mas precisa-
ram ser paralisados por conta da 
pandemia do novo Coronavírus. 
Um deles é a pintura de toda a 
estrutura, que será feita a partir 
de verbas oriundas do projeto 
“Revitalizando Nosso Lar”. O ou-
tro é a construção de um centro 
de atividades físicas, a partir de 
uma parceria com a Academia 
Corpore. “Eles doaram todos os 
equipamentos e voluntários rea-
lizaram um jantar para arrecadar 
o valor que irá cobrir a mão de 
obra e o custo do material. Da-
remos seguimento à construção 
após a pandemia”, revela Foresti. 

UM LAR DE AMOR 
Os residentes veem o local 

como um verdadeiro Lar. O seu Na-
talino Menegotto, de 77 anos, con-
ta que as amizades, o carinho, o 
cuidado e os cães que vivem no lo-
cal tornam o espaço especial. “Aqui 
é bom né? Eu caminho bastante e 
os cachorros vêm junto. Então 
aqui não falta nada”, comenta. 

Equipes de enfermagem, lim-
peza e alimentação permanecem 
no Lar do Ancião 24 horas por dia, 
para prestar todo o suporte ne-
cessário aos idosos. “Eles têm ho-
rário para algumas coisas, como 
tomar café e banho, mas cada um 
utiliza seu tempo livre da forma 
como se sentir mais confortável, 
seja assistindo televisão, jogando, 
pintando ou rezando, por exem-
plo”, relata Renan.

Agora, com a pandemia, a 
equipe do Lar tem elaborado uma 
grade ainda mais diversificada de 
atividades, a fim de reduzir os im-
pactos da suspensão das visitas. 
“Hoje tivemos o dia de cinema, aí 
colocamos um filme e fizemos pi-
poca. Também temos atividades 
como desenho e montagem de 
quebra-cabeça, que eles gostam 
bastante”, conta. Em períodos 
normais, os residentes também 
recebem contação de histórias, 
atendimento com psicóloga, au-
las com educadores físicos, tera-
pia ocupacional, momentos de 
oração e ainda participam de pas-
seios em municípios da região. 

A relação entre a equipe e os 
residentes é outro diferencial do 
Lar. “A gente sempre tenta manter 
uma interação e uma relação sau-
dável com cada um deles. Hoje, por 
exemplo, já virou costume eu fazer 
companhia para o seu Antônio ao 
final do dia, quando ele aprecia 
um copo de vinho. Antes ele fazia 
isso sozinho, então me dispus a 
acompanhá-lo. A gente fica con-
versando por horas. Isso faz parte 
do nosso trabalho. Porque não es-
tamos aqui para trabalhar apenas 
com números. Trabalhamos para 
eles e com eles”, afirma Renan.

Em função da pandemia, a di-
retoria tem se reunido por meios 
virtuais, a fim de manter uma 
gestão eficaz e, acima de tudo, de 
amor ao próximo.

COMO AJUDAR

Com uma dívida mensal de, aproximadamente, R$ 30 mil, o Lar do Ancião segue contando com o auxí-
lio da comunidade para continuar proporcionando bem-estar e alegria aos idosos. “Estamos constan-
temente buscando soluções para otimizar os recursos e reduzir os gastos. Nossa diretoria é composta 
por excelentes profissionais que trabalham e presidem grandes empresas. O conhecimento deles é 
um grande aliado em nossa administração. Graças a Deus a comida não falta, mas os gastos são muito 
altos”, lamenta Renan. 

Para se ter uma ideia, mensalmente são consumidos 900 litros de leite, por isso esse é um dos produtos 
que a entidade mais pede como doação. Além disso, a comunidade pode auxiliar com outros produtos. 
No site www.lardoanciaobg.com.br há uma lista com os itens de maior consumo.

Outra forma de ajudar é realizando doações mensais em dinheiro, por meio de boleto. Com a nova ges-
tão, foi criado o projeto “1.000 amigos”, a fim de alcançar mil contribuintes fixos para auxiliar com os gas-
tos mensais. “Quando foi criado, estávamos com uma dívida de R$ 25 mil por mês, mais ou menos. Então 
pensamos que se mil pessoas contribuíssem com R$ 25 por mês, iriamos zerar nossas contas”, explica 
Foresti. O projeto já está em prática, mas o Lar ainda não conseguiu bater a meta. Para solicitar um boleto 
mensal de R$ 25, entre em contato pelo telefone (54) 3451 3444 ou pelo WhatsApp (54) 98418 9647. 
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Governo passa a emitir 
alertas sobre a situação da 
COVID-19 através de SMS

Na segunda-feira, 20/07, o 
governo do Rio Grande do Sul 
passou a emitir avisos sobre a 
COVID-19 no Estado, por meio 
de mensagens de texto (SMS), 
utilizando o mesmo sistema de 
alertas da Defesa Civil. O serviço 
é gratuito e visa ampliar o acesso 
imediato da população a orienta-
ções e medidas adotadas pelo po-
der público estadual em relação 
à pandemia.

O serviço foi anunciado pelo 
governador Eduardo Leite du-
rante a transmissão ao vivo desta 
segunda. “Usaremos o sistema de 
alertas da Defesa Civil, que já tem 
mais de 600 mil usuários cadas-
trados, para dar avisos sobre as 
mudanças nas bandeiras e sobre 
a disponibilidade de leitos de UTI 
na região”, detalhou.

Realizada em uma parceria 
entre a Defesa Civil e o Comitê 
de Dados, grupo que trabalha as 
projeções de cenários e indicado-
res relacionados ao novo Corona-
vírus, a ação é similar à já posta 
em prática para alertas meteoro-
lógicos. Em relação à COVID-19, 
os envios não têm periodicidade 
definida e serão emitidos para 
cadastrados de cidades ou regi-
ões do estado, de acordo com a 
necessidade.

Quem quiser se cadastrar e 
receber os avisos do Alerta CO-
VID-19 basta enviar uma men-
sagem para o número 40199, 
informando o número do CEP resi-
dencial. O serviço é gratuito. Quem 
já estiver cadastrado para receber 
alertas meteorológicos não preci-
sa se cadastrar novamente.

Testes de vacina contra a COVID-19 iniciam em Porto Alegre
Já estão abertas as inscrições 

para os interessados em participar 
do estudo que testará a vacina con-
tra o novo Coronavírus em Porto 
Alegre. Os voluntários que se en-
quadrarem nos pré-requisitos po-
derão preencher o cadastro de in-
teresse que está disponível on-line.

Na próxima semana a equipe 
de profissionais do corpo técnico, 
administrativo e operacional de-
signada para conduzir o estudo 
no Centro de Pesquisa do Hospital 
São Lucas da PUCRS, fará a triagem 
e seleção dos candidatos para o 
começo dos testes, previsto inicial-
mente para a primeira semana de 
agosto. Todas as pessoas confir-
madas para participar do procedi-
mento receberão contato do Hos-
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Aponte a câmera do seu 
celular para o QRCode 
acima e confira critérios de 
inclusão/exclusão e o link 
para fazer a inscrição.

Garibaldi: prefeito 
anuncia fechamento de 
praças e multa para 
quem estiver sem máscara

O prefeito de Garibaldi, An-
tônio Cettolin, anunciou nesta se-
mana medidas mais rígidas visan-
do frear o avanço do Coronavírus 
na cidade. As normas se tornam 
mais rigorosas do que aquelas de-
terminadas pela Bandeira Verme-
lha do modelo de Distanciamento 
Controlado do Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul.

Entre as medidas está o fe-
chamento de todas as praças, 
parques e banheiros públicos. O 
Ginásio Municipal de Esportes 
de Garibaldi terá os seus acessos 
bloqueados, não sendo permitida 
a presença de pessoas no local, o 
que inclui a pista de caminhada e 
as quadras esportivas. A Praça da 
Martini e a Ermida também foram 
fechadas totalmente. No Parque 
da Estação, a área verde foi toda 
fechada, inclusive com colocação 
de arame farpado, com exceção da 
pista de caminhada. Outro ponto 
será a proibição da aglomeração 
de três ou mais pessoas em espa-

ços e vias de acesso público, como 
ruas e postos de combustíveis.

A fiscalização também será 
acentuada nos estabelecimentos 
comerciais. Não será permitido o 
atendimento de nenhuma pessoa 
que não estiver usando máscara. 
Quem descumprir estas medidas 
será penalizado com multa que 
varia de R$ 100 (para a população 
em geral) até R$ 2.325 para esta-
belecimentos comerciais, além de 
cassação do alvará – as empresas 
terão quatro níveis de fiscaliza-
ção: na primeira abordagem, ha-
verá uma advertência; havendo 
reincidência, multa de R$ 465; no 
caso de uma terceira abordagem 
com flagrante de irregularidade, 
multa de R$ 930 e fechamento 
por sete dias; e no caso de uma 
quarta abordagem com flagrante, 
multa de R$ 2.325 e cassação do 
alvará.

VALIDADE DO DECRETO
Todas as medidas anunciadas 

pelo prefeito passaram a valer a 
partir de quinta-feira, 23/07, e 
tem a duração inicial de 15 dias, 
podendo ser prorrogadas, depen-
dendo da evolução da doença na 
cidade. Além disso, continuam 
em vigor todas as determinações 
impostas pela Bandeira Vermelha 
do Governo do Rio Grande do Sul.

COVID-19

O coordenador médico da secretaria municipal de 
saúde, Marco Antônio Ebert, acredita que número 
esteja relacionado ao grande público de idosos 
enfermos no município, além da ampla testagem 
que não é adotada em todas as cidades gaúchas

Eduarda Eitelven Bucco

Oito novos óbitos de pacien-
tes com Coronavírus foram re-
gistrados em Bento Gonçalves ao 
longo desta semana. Somente na 
terça-feira, 21/07, foram 5 óbi-
tos confirmados, elevando o total 
para 58. O dado se destaca entre 
os municípios gaúchos, sendo 
o quarto com maior número de 
mortes no Estado e o primeiro na 
região da Serra Gaúcha. 

Para o coordenador médico 
da secretaria municipal de saúde, 
Marco Antônio Ebert, é necessá-
rio fazer uma análise de diver-
sos pontos para entender esse 
número. Um dos mais relevantes 
diz respeito ao grande público de 
idosos enfermos residentes no 
município. “Bento é referência 
no tratamento oncológico. Com o 
nosso atendimento conseguimos 
aumentar a sobrevida desses pa-
cientes com câncer, o que acaba 
nos trazendo uma clientela de 
pacientes suscetíveis a qualquer 
coisa. O tratamento oncológico 
debilita muita a pessoa, então 
qualquer gripe ou infecção a mais 
pode ser letal”, explica. Dos 58 
óbitos registrados de pacientes 
com a COVID-19 no município, 
segundo Ebert, todos tinham al-
guma doença pré-existente – mui-
tas delas câncer. “Fato semelhante 
acontece com a hemodiálise, so-
mos referência para 9 municípios. 
E esse tratamento também faz 
com que os pacientes fiquem mui-
to sensíveis. Em resumo, temos 
uma população alta de pessoas 
idosas e doentes”, analisa. 

Outro fator, segundo o co-
ordenador, está ligado à ampla 

testagem no município. “Todos os 
pacientes são submetidos a exa-
mes em Bento, o que nem sempre 
acontece em outros lugares do 
país”, afirma. Sem a testagem em 
massa dos pacientes, muitos óbitos 
acabam sendo enquadrados como 
Síndrome Respiratória Aguda Gra-
ve (SRAG), não entrando para as 
estatísticas do novo Coronavírus. 

A terceira questão diz res-
peito às diferentes ondas de 
contágio pelo novo vírus. “Essa 
pandemia não pega toda região 
de maneira uniforme. Então ela 
acaba acometendo ora os centros 
urbanos, depois vai se distribuin-
do nas periferias. No começo [em 
Bento] ela acometeu uma clas-
se social mais alta, pessoas com 
histórico de viagens. Agora esta-
mos tendo essa distribuição nos 
bairros. Então estamos sentindo 
um aumento na região Norte, em 
bairros como São Roque, Apareci-
da e Zatt”, revela. 

MORREU PELA COVID-19 
OU COM A COVID-19?
“Nossa equipe sempre se 

questiona sobre isso. Um pacien-
te já com sequelas de câncer, com 
comprometimento renal, insufi-
ciência cardíaca... e também com 
o novo Coronavírus. Esse pacien-
te foi a óbito com o vírus ou pelo 
vírus?”, questiona Ebert. 

De acordo com o protocolo do 
Ministério da Saúde, devem ser 
enquadradas como COVID-19 as 
situações em que a doença pro-
vocou ou contribuiu com a mor-
te. “No atestado de óbito existe a 
manifestação de várias situações 
que estiveram acompanhando 
essa doença. Mas há uma deter-

minação que seguimos que diz ser 
necessário que se coloque a causa 
como COVID, muitas vezes em pa-
cientes que tiveram outras doen-
ças. Porque não podemos contabi-
lizar duas doenças. Ou é câncer ou 
COVID-19, por exemplo”, explica. 

De acordo com o coordena-
dor, a secretaria já entrou com 
recursos para rever alguns óbitos 
enquadrados como COVID-19, 
por acreditarem que a causa 
da morte esteve relacionada às 
demais doenças existentes. “Ti-
vemos duas situações em que já 
havia a presença de anticorpos 
na pessoa. Então isso nos dá uma 
ideia de que realmente o paciente 
teve contato com a COVID, mas já 
havia superado esse processo”, re-
vela Ebert. Dessa forma, o municí-
pio poderá ter que fazer uma nova 
recontagem do número de óbitos 
pela doença, após uma extensa 
análise dos casos apontados. 

ESTABILIDADE EM 
RELAÇÃO A 2019
De acordo com dados do re-

gistro civil de Bento Gonçalves, o 
número de mortes registradas no 
município no primeiro semestre 
deste ano foi praticamente igual ao 
do ano passado: foram 362 óbitos 
até o dia 30/06, ante 363 no mes-
mo período de 2019. “Importante 
referir que esses são os óbitos re-
gistrados [apenas] neste Cartório 
e que nem todos os registros são 
de óbitos ocorridos em Bento Gon-
çalves”, ressalta o registrador civil, 
Gerson Tadeu Astolfi Vivan. 

Para o coordenador médico 
Marco Antônio Ebert, não é pos-
sível dar uma explicação clara 
sobre essa estabilidade – tendo 

em vista os registros de óbito 
pela COVID-19. “Podemos citar 
a redução no número de infar-
tos. Foram 17 no ano passado e 
6 neste ano [no primeiro semes-
tre]”, analisa. O profissional ainda 
acredita que a estabilidade pode 
estar relacionada ao aumento na 
capacidade de atendimento e na 
melhoria da estrutura hospitalar 
do município. “Antes tínhamos 
apenas 13 leitos de UTI SUS, ago-
ra temos 23. Também não tínha-
mos estrutura de internação da 
UPA 24h, e com a mobilização de 
toda comunidade conseguimos 
construir os 40 leitos”, recorda. 

Em relação ao cenário da pan-
demia hoje, Ebert acredita que 
o município esteja conseguindo 
controlar o avanço do contágio, 
mas ainda afirma ser necessária 
a manutenção de todos os cui-
dados. ‘Tem gente que ainda não 
entendeu que essa questão não é 
pessoal. Temos que nos importar 
mais com os outros do que conos-
co. Mas avalio que a velocidade 
de contágio em Bento está dentro 
daquilo que é esperado”, afirma. 

O profissional ainda afirma 
que a prefeitura está empenhada 
em auxiliar as famílias das vítimas 
da COVID-19, oferecendo apoio 
emocional. “Devido aos protoco-
los da pandemia, as famílias não 
conseguem elaborar um luto como 
antigamente. Então esse momen-
to de despedida representa um 
obstáculo a mais. Nós lamenta-
mos todas as perdas que tivemos 
até o momento e montamos uma 
equipe psicológica para oferecer 
suporte a todas essas famílias que 
tiveram que se despedir de uma 
forma muito traumática”, finaliza. 

Por que Bento 
tem registrado 
tantas mortes 
pela COVID-19?

pital para agendamento, checagem 
dos critérios e orientações gerais.

Áreas de lazer ao ar 
livre serão cercadas, 
inclusive com uso de 
arame farpado, para 
evitar aglomerações
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Dados do Observatório Social apontam que número de Cargos 
Comissionados (CCs) na prefeitura é o maior em quatro anos

Criado para monitorar e con-
tribuir para a melhoria da gestão 
pública, o Observatório Social do 
Brasil de Bento Gonçalves (OSB-
-BG) apresentou uma avaliação dos 
gastos e do desempenho do Exe-
cutivo e Legislativo nos primeiros 
quatro meses deste ano. O levan-
tamento foi divulgado em vídeo 
na página da entidade nas redes 
sociais.

O primeiro dado que chama 
atenção é que das 117 licitações 
analisadas pelo órgão, 73 delas 
(62,3%) foram vencidas por em-
presas de fora do município. En-
quanto estabelecimentos de ou-
tras cidades ficaram com R$ 13,2 
milhões (53,8%), as empresas 
locais receberam R$ 11,3 milhões 
(46,1%). “É importante que um 
maior número de empresas de 
Bento participe dos processos, a 
fim de estimular a economia da 
cidade, gerando lucratividade e no-
vos negócios. Porém, alguns fatores 
como a burocracia, além do des-
conhecimento em participar, apa-
recem como os principais impedi-
tivos para que elas não compitam 
na concorrência pública”, comenta 
a presidente do OSB-BG, Fernan-
da Titton. Ainda, de acordo com a 
entidade, as equipes de licitação 
obtiveram economicidade (obten-
ção de resultado com menor custo 
possível) tanto nas 11 licitações do 
Legislativo (10%) quanto nas 106 
do Executivo (6%).

NÚMERO DE CCS É O MAIS 
ALTO DA GESTÃO PASIN
Outro tema monitorado pela 

entidade foi o de cargos comissio-
nados (CCs) na prefeitura. A média 
nos quatro primeiros meses do ano 
foi de 132,2 CCs, a mais alta de to-
das desde o início do segundo man-
dato do prefeito Guilherme Pasin, 
em 2017. Naquele ano, de janeiro 
a abril, o número foi de 116,7 CCs, 
frente aos 126 de 2018 e os 117,7 
de 2019. Ao todo, a folha de paga-
mento dos CCs de janeiro a abril 
deste ano consumiu pouco mais 
de R$ 2 milhões. “Mesmo tendo au-
mentado na média, os números en-
contram-se dentro do limite esta-
belecido por lei”, aponta Fernanda.  

De acordo com o secretário de 
Administração de Bento Gonçalves, 
Ivan Toniazzi, a lei complementar 
76, de 12/12/2004, estabeleceu 
o número máximo de 177 cargos 
em comissão. “Durante o segundo 
mandato do prefeito Pasin, este 
número variou de 117 a 138 car-
gos ocupados. Hoje a ocupação é de 
132. O número de cargos varia de 
acordo com a necessidade adminis-
trativa do município e a execução 
de metas e projetos em benefício 
da comunidade”, destacou.

PROJETOS NA CÂMARA 
O levantamento do Observa-

tório Social também quantificou 
a atividade legislativa de janeiro 
a abril deste ano. Entre projetos, 
indicações, requerimento e outras 
atividades, os vereadores conta-
bilizaram 270 ações. Quinze pro-
jetos, neste período, foram consi-
derados de alto impacto, ou seja, 
beneficiaram mais de 50% dos ci-
dadãos ou estiveram relacionadas 

ao direito fundamental à vida e à 
saúde. A maioria dos projetos, 149, 
foi considerada de baixo impacto, 
quando atinge menos de 20% da 
população ou não efetiva um direi-
to fundamental à vida, à liberdade, 
à igualdade, à saúde, à segurança e 
à educação. Outros 65 receberam 
classificação de médio impacto 
– beneficia entre 20% e 50% da 
população ou que objetiva algum 
direito fundamental.

 Dos 17 parlamentares, oito 
apresentaram menos de três pro-
jetos durante os primeiros quatro 
meses deste ano.

O acompanhamento foi inclu-
ído na apresentação observando 
processos e padrões estabelecidos 
pelo OSB Brasil. “Apresentamos o 
trabalho realizado por cada verea-
dor. É importante que a população 
acompanhe os trabalhos da Câma-
ra, entenda a função do vereador 
e saiba o que ele está fazendo em 
prol da nossa cidade. Sabemos que 
alguns parlamentares assumiram 
cargos em secretarias, porém eles 
foram eleitos pelo povo para es-
tarem à frente do Legislativo”, co-
menta a presidente do OSB-BG.

Os dados foram obtidos por 
meio do Portal da Transparência da 
prefeitura e da Câmara de Vereado-
res, além do aplicativo MonitLegis 
(sistema de monitoramento do 
Poder Legislativo do Observatório 
Social do Brasil).

O QUE DIZ A CÂMARA
“Não se mede o trabalho de um 

parlamentar apenas por número 
de projetos ou matérias legislati-

vas. Cada um tem sua particula-
ridade de ação, e quando reunido 
com os demais em Sessão Plenária, 
tem a responsabilidade de votar 
pelo coletivo.

Só no ano de 2020, tramitaram 
na Câmara, mais de 500 matérias 
legislativas, (506 para ser exato) 
que foram: Projetos de Lei Ordiná-
ria, de Decreto Legislativo, de Lei 
Complementar, Requerimentos, 
Emenda à projetos de leis, Moção, 
Indicação, Proposta de Emenda à 
Lei Orgânica, Pedido de Informa-
ções e Pedido de Providências. 

O quadro apresentado pela en-
tidade em questão revela somente 
número de projetos e não o resulta-
do do trabalho de um parlamentar. 

Não constam nessa somatória, 
e nem no Portal Transparência, o 
número de atendimentos e soluções 
apresentadas pelo parlamentar, 
pois cada gabinete tem sua forma 
de gerir e atuar em prol da popula-
ção. O que o Legislativo apresenta 
em seu portal, são matérias que tra-
mitam ou que viraram lei.

São inúmeros os pedidos 
vindos da população e que os ve-
readores buscam soluções, mui-
tos resolvidos direto com órgãos 
competentes por meio de reuniões, 
visitas, ou de uma simples ligação. 

Quando a entidade mede o 
impacto desses projetos para po-
pulação, não estão claro quais os 
critérios utilizados. O Poder Legis-
lativo de Bento Gonçalves entende 
que tudo que passa pelo plenário 
de alguma maneira impactará na 
vida dos munícipes. E se avaliar-
mos os benefícios à população, já 

Na terça-feira, 21/07, a Re-
ceita Federal realizou a entrega 
de 200 testes rápidos do novo 
Coronavírus para o município 
de Bento Gonçalves. A ação 
está sendo realizada em todo 
o Brasil, a partir da destinação 
aos municípios sedes de uni-
dades da Receita Federal. No 
total, serão distribuídos 14.000 
testes, contemplando, ainda, 
os municípios de Guaporé (100 
testes), Canela (100 testes) e 
Caxias do Sul (500 testes). 

No domingo (26/07), a 
partir das 8h, a prefeitura de 
Garibaldi irá realizar uma ação 
de desinfecção das ruas do 
município, especialmente nas 
áreas de grande circulação de 
pessoas e próximo aos serviços 
de saúde.  A ação contará com 
a participação  de cerca de 50 
produtores voluntários das 
comunidades rurais, que aju-
darão a pulverizar hipoclorito 
de sódio, com o objetivo de di-
minuir a circulação de micror-
ganismos críticos para saúde 
pública. O desinfetante hospi-
talar foi um dos itens doados 
ao Fundo Municipal de Saúde, 
pela empresa JBS, neste mês. 

Va
lé

ri
a 

Lo
ch

Aponte a câmera do seu 
celular para o QRCode ao 
lado e confira a tabela 
que mostra o desempenho 
do Poder Legislativo por 
vereador e o vídeo feito pelo 
Observatório Social com a 
apresentação completa.

passaram pela Casa inúmeros pro-
jetos autorizando tanto abertura 
de créditos como investimento de 
milhões em recursos para atender 
as diversas áreas como saúde, edu-
cação, infraestrutura, mobilidade 
urbana, programas sociais, esporte, 
segurança e lazer. 

O Poder Legislativo é conside-
rado pelo Tribunal de Contas do 
Estado 100% transparente, pois 
em seu portal, é possível encontrar 
toda legislação municipal, além de 
informações sobre licitações, etc. 
As sessões ordinárias e aprovação 
de projetos são parte do trabalho 
e papel de um parlamentar. Para 
conhecer mais a respeito, é impor-
tante que cada cidadão procure por 
seu representante.”

Rápidas
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Imóveis

ALUGO casa (piso infe-
rior), com 4 peças e 50m². 
Preferência para uma ou 
no máximo duas pessoas 
e que não possua carro. 
Endereço: rua General 
Osório, 786, final da rua. 
Contato (54) 99956 7454

ALUGO casa nova, parte 
inferior, com 2 quartos, 
banheiro grande, sala/
cozinha conjugada e área 
de serviço, semimobiliada 
(criado-mudo e cabecei-
ra de cama, hack na sala, 
cozinha com aéreo (sem 
eletrodomésticos). Não 
tem garagem. Valor: R$ 
650 (um mês de aluguel 
antecipado). Contato (54)  
99106 5357

VENDO apartamento com 
2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço, 
entrada para água quente, 
churrasqueira, elevador e 
box de garagem. Posição 
solar Oeste, no bairro Ve-
rona. Contato (54) 99219 
9212, com Alexandre.

VENDO apartamento no 
bairro Universitário. Pre-
ço de ocasião. Imóvel com 
2 dormitórios, cozinha 
mobiliada, sala de estar/
jantar, área de serviço e 
1 box de garagem. Valor: 
R$ 160.000. Contato: (54) 
99626 5568 (WhatsApp).

VENDO apartamento com 
2 dormitórios, banheiro, 
sala, cozinha, área de ser-
viço, sacada e 1 vaga de 
garagem, no bairro Apare-
cida. Posição solar norte/
oeste. Valor R$ 115.000. 
Contato/WhatsApp (54) 
99621 1905.

ALUGO casa mista de 2 
andares, com 4 quartos, 
sala, cozinha, banheiro 
e garagem, com portão 
eletrônico. Localizada em 
São Pedro (Caminhos de 
Pedra). Interessados en-
trar em contato através do 
telefone (54) 99601 1280.

VENDO sobrado, no bair-
ro São Roque, com 2 dor-
mitórios, sacada aberta e 
churrasqueira contendo, 
cozinha, sala, área de ser-
viços, banheiro social e 
vaga de garagem.  Pode 
ser financiado, usado o 
FGTS e ENTRADA PAR-
CELADA. Possui ótima 
posição solar. Valor R$ 
170.000. Contato (54) 
99683 6257, com Luiz. 
Creci 42.589

VENDO apartamento 
mobiliado, com excelente 
acabamento, em prédio 
com 11 apartamentos, de 
2 dormitórios, 2 sacadas, 
sala de estar, cozinha/
área de serviço, banheiro 
e vaga de garagem. Finan-
ciável e aceita FGTS. Valor 
R$ 295.000.  Contato (54) 
99966 4616, com Adria-
no. Creci 42.504.
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Veículos

VENDO C3 Picasso Ex-
clusive 1.6, 16V, flex, 
4 portas, automático, 
ano 2013, cor prata. 
Sempre utilizado para 
passeio, com 4 pneus 
Pirelli novos (trocados 
dia 04/06/2020). Aceito 
troca por carro de maior 
valor, do meu interesse. 
Interessados entrar em 
contato através do tele-
fone (54) 99626 3732.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Aeroclube de Bento Gonçalves convoca seus associa-
dos para a Assembleia-Geral Extraordinária, que se rea-
lizará em suas dependências, na rua Roberto Vargas Ros, 
120, bairro São Vendelino, nesta cidade, no dia 25 de ju-
lho de 2020, sábado, às 13h30, em primeira convocação, e 
às 14h, em segunda convocação, com a seguinte

ORDEM DO DIA:
Rerratificação de ata para compra de uma aeronave 

para instrução e panorâmicos para o aeroclube.

Bento Gonçalves, 20 de julho de 2020.

Alexandre Pereira - Presidente

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA
AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 
– Objeto: Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços de gerenciamento e administração de cartões 
alimentação aos servidores do município de Santa Tereza-RS. 
Retifica-se o Edital, nos itens 1.4, 7.2 e 9 e retifica-se a data de 
abertura para o dia 26/08/2020, às 09 hrs. Informações telefone 
(54) 3456 1033 ou site www.santatereza.rs.gov.br. Santa Tereza 
/ RS, 24 de julho de 2020. Gilnei Fior. Prefeito Municipal

Diversos

VENDO balcão de cozi-
nha + aéreo, com 2 por-
tas de vidro, gavetas em 
aramado, cor branca, em 
bom estado. Contato (54) 
99637 9273.

VENDO título patrimo-
nial do Clube Caça e Pes-
ca Santo Huberto. Valor: 
R$ 500 + taxa de transfe-
rência. Mensalidades em 
dia. Interessados entrar 
em contato pelo (54) 
99972 1814.

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

VENDO colchão de sol-

teiro, usado. Contato 
através do telefone (54) 
99928 1270.

VENDO mesa para com-
putador ou para outras 
atividades, cor vermelha-
-escura. Interessados en-
trar em contato pelo tele-
fone (54) 99637 9273.

VENDO 2 blusões de lã 
masculinos, tamanho G, 
novos. Interessados en-
trar em contato através 
do telefone (54) 99928 
1270.

VENDO jazigo no cemi-
tério Parque Jardim do 
Vale, no bairro Santo An-
tão, em Bento Gonçalves. 
Modelo clássico, com es-
paço para 3 urnas, mais 
ossário, identificado 
pelas coordenadas E09 
e E10. Valor R$ 20.000. 
Interessados entrar em 
contato pelo telefone 
(54) 99624 9652.

VENDO caminhonete 
Jeep Compass Longitude 
ano modelo 2017, top 
(menos teto), branca, 
55.000km, diesel,  4X4, 
impecável. Valor: R$ 
115.000 (pagamento em 
dinheiro) ou R$ 120.000 
(troca). Contato pelo te-
lefone (54)  99972 1814.

VENDO Astra 2.0, 2011, 
preto. Direção Hidráulica, 
vidros, travas e retroviso-
res elétricos, limpador e 
desembaçador traseiros, 
ar-condicionado, 4 por-
tas, som MP3 com entra-
da USB, alarme, porta-
-malas espaçoso, amplo 
espaço interno. Revisões 
em dia. IPVA 2020 pago. 
Única dona. Valor: R$ 
26.900,00. Contato: (54) 
99608 5454.

Veículos

 
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

Pontos de Distribuição SERRANOSSA
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MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

Resumo de contratos
Contrato nº 133/2020 – Dispensa de Licitação nº 018/2020 - Locação não resi-
dencial de uma área de terra de 2 (dois) hectares, para exploração de uma pedreira 
localizada na Linha Graciema Alta, no Município de Santa Tereza, onde encontra-
-se instalado o Britador Municipal, de propriedade do LOCADOR, com matrícula 
no Registro de Imóveis da Comarca de Bento Gonçalves, sob nº 44.428, livro 
nº 2. Sérgio Sartori. Valor: R$ 2.450,48 mensais. Prazo: 12 meses, a contar de 
01/07/2020, podendo ser renovado até o limite de 60 meses.
Contrato nº 134/2020 – Pregão Presencial nº 018/2020 - Contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços de manutenção de uma central telefônica Nu-
tron 4016, com Nobreak, Micro computador, com programa de tarifação, impres-
sora, Filtro AC e Placa DDA, na comunidade de Santa Tecla e serviços de reade-
quação de centrais e cabeamentos do interior do município de Santa Tereza-RS. 
Brasil Serviços de Telecomunicações Ltda. Valor: R$ 4.273,37 mensais. Prazo: 
12 meses, a contar de 13/07/2020, podendo ser renovado até o limite de 60 meses.
Contrato nº 135/2020 – Dispensa de Licitação nº 019/2020 - Contratação de em-
presa para elaboração de laudo em duas áreas de risco geotécnico, situadas no Mu-
nicípio de Santa Tereza/RS. Biosfera – Planejamento e Consultoria Ambiental 
S/S. Valor: R$ 5.200,00. Prazo: 30 dias, podendo ser renovado pelo mesmo perío-
do, a contar de 14/07/2020.

Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo n° 003/2020 – Ata de Registro de Preços nº 001/2020 – Pregão Pre-
sencial nº 019/2019 – SRP nº 005/2020 – Referente ao novo preço do óleo diesel co-
mum. Safra Diesel Ltda. Valor: R$ R$ 3,27 ao litro. Prazo: a contar de 02/07/2020. 
Termo Aditivo nº 003/2020 – Referente à prorrogação do prazo do Contrato nº 
156/2017 - Pregão Presencial nº 006/2017. Fornecimento e suporte técnico de link 
para acesso à rede mundial de computadores (internet), assistência técnica para a 
rede de computadores, implantação e manutenção de uma rede privada interligan-
do o centro administrativo aos demais prédios públicos do Município. DVNET 
Soluções e Informática Ltda.-ME. Valor:  R$ 2.036,13 mensais. Prazo: 12 meses, 
a contar de 14/07/2020.
Termo Aditivo nº 001/2020 – Referente à prorrogação do prazo do Contrato nº 
101/2019 - Pregão Presencial nº 015/2019 - Contratação de empresa para a presta-
ção de serviços Enfermagem, 40 horas semanais e até 150 horas mensais em regi-
me de plantão, obedecendo às prescrições e necessidades de pacientes que necessi-
tam de tal especialidade, para o Município de Santa Tereza-RS.  R&D Assessoria 
em Saúde e Serviço Social Ltda. Valor: R$ 4.535,13 mensais e um valor de R$ 
21,28 por hora. Prazo: 12 meses, a contar de 15/07/2020.
Termo Aditivo nº 001/2020 – Referente à prorrogação do prazo do Contrato nº 
102/2019 - Pregão Presencial nº 015/2019 - Contratação de empresa para a presta-
ção de serviços Assistência Social, 20 horas semanais, obedecendo às prescrições 
e necessidades de pacientes que necessitam de tal especialidade, para o Município 
de Santa Tereza-RS. T Alves de Oliveira Serviços Sociais. Valor: R$ 2.284,12 
mensais. Prazo: 12 meses, a contar de 15/07/2020.
Termo Aditivo nº 001/2020 – Referente à prorrogação do prazo do Contrato nº 
103/2019 - Pregão Presencial nº 015/2019 - Contratação de empresa para a presta-
ção de Psicologia, 08 horas semanais, obedecendo às prescrições e necessidades de 
pacientes que necessitam de tal especialidade, para o Município de Santa Tereza-
-RS. Descomplica Psico Serviços em Psicologia. Valor: R$ 1.635,10 mensais. 
Prazo: 12 meses, a contar de 15/07/2020.
Termo Aditivo nº 001/2020 – Referente à prorrogação do prazo do Contrato nº 
104/2019 – Dispensa de Licitação nº 010/2019 – Prestação de serviços de atualiza-
ções, com adições de recursos, reinstalação e configurações ao software Secullum 
Ponto 4. Controle Soluções Digitais Eireli – ME. Valor: R$ 71,54 mensais. Prazo: 
12 meses, a contar de 15/07/2020.
Termo Aditivo n° 004/2020 – Ata de Registro de Preços nº 001/2020 – Pregão 
Presencial nº 019/2019 – SRP nº 005/2020 – Referente ao novo preço da gasolina 
comum, gasolina aditivada e óleo diesel S10. Comércio de Combustíveis Colosso 
do Vale Ltda. Valor: R$ R$ 4,55 ao litro de gasolina comum e R$ 4,67 ao litro 
de gasolina aditivada e R$ 3,45 ao litro de óleo diesel S10. Prazo: A contar de 
16/07/2020.
Termo Aditivo nº 002/2020 – Referente à prorrogação do prazo do Contrato nº 
129/2018 – Pregão Presencial nº 009/2018. Contratação de empresa para prestação 
de serviços de transporte de adubo orgânico, desde as granjas da JBS Aves Ltda. e 
produtores integrados na mesma, até a propriedade de agricultores que solicitarem 
este serviço. Transportes Lorenzini Ltda. Valor R$ 64,39 por viagem, sendo que 
deste valor 80% será de responsabilidade do poder público, e os 20% restantes, 
ficam sob a responsabilidade do agricultor que solicitar o serviço. Prazo: 12 meses, 
a contar de 19/07/2020.

Gilnei Fior
Prefeito Municipal
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Nome da Entidade: PM DE SANTA TEREZA

CNPJ: 91987719000113

ORGÃO Nº: 80100

Cód. Barras do RVE Vinculado: 32001011614218801

MODELO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, Inciso I do art. 53 Valores expressos em reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Valor Ajustado

Arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores (12 meses) 13.914.572,97

Arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores (12 meses) - AJUSTADA EC 86/2015 13.914.572,97

MODELO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea ´´a´´ do Inciso I do art. 55 Valores expressos em reais

DESPESA COM PESSOAL VALOR AJUSTADO % s/RCL

Total da Despesa Líquida c/ Pessoal nos 12 últimos meses 5.462.122,30 39,25%

Limite para Emissão de Alerta - LRF, Inciso II do § 1º do art. 59 48,60 %

Limite Prudencial - LRF, Parágrafo Único do art. 22 51,30 %

Limite Legal - LRF, alínea ´´b´´ do Inciso III do art. 20 54,00 %

MODELO 4 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea ´´b´´ do Inciso I do art. 55 Valores expressos em reais

DÍVIDA VALOR AJUSTADO % s/RCL

Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00%

Limite Para Emissão de Alerta - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59 108,00 %

Limite Legal - Resolução do Senado Federal nº 40/2001, Inciso II do art. 3º 120,00 %

MODELO 5 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea ´´c´´ do Inciso I do art. 55 Valores expressos em reais

GARANTIAS DE VALORES VALOR AJUSTADO % s/RCL

Total das Garantias 0,00 0,00%

Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal Ampliado - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59 28,80 %

Limite Legal Ampliado - Resolução Senado Federal nº 43/2001, Parágrafo Único do art. 9º 32,00 %

MODELO 6 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea ´´d´´ do Inciso I do art. 55 Valores expressos em reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR AJUSTADO % s/RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00%

Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59 14,40 %

Limite Legal - Operação de Crédito Internas e Externas- Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 7º 16,00 %

Operação de Crédito p/Antecipação de Receita - ARO 0,00 0,00%

Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal - ARO - Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 10 6,30 %

Limite Legal - ARO - Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 10 7,00 %

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF
EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2020

PM DE SANTA TEREZA

1º Semestre

20.0.0.5

21/07/2020

08:06:35

Pág.: 1/2

GILNEI FIOR
Prefeito Municipal

GILNEI FIOR
Responsável pela Administração Financeira

SANTA TEREZA, 21 de Julho de 2020

ALEXANDRE DA SILVA LOPES
Responsável pelo Controle Interno
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ADEMIR DECONTO
Presidente da Câmara Municipal

SANTA TEREZA, 21 de Julho de 2020

Nome da Entidade: CM DE SANTA TEREZA

CNPJ: 09341257000181

ORGÃO Nº: 80101

Geração do PAD: Poder Legislativo

MODELO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, Inciso I do art. 53 Valores expressos em reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015 VALOR AJUSTADO

Arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores (12 meses) 13.914.572,97

MODELO 10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea ´´a´´ do Inciso I do art. 55 Valores expressos em reais

DESPESA COM PESSOAL VALOR AJUSTADO % S/RCL

Total da Despesa Líquida c/Pessoal nos 12 últimos meses 314.610,22 2,26 %

Limite para Emissão de Alerta - LRF, Inciso II do § 1º do art. 59 5,40 %

Limite Prudencial - LRF, Parágrafo Único do art. 22 5,70 %

Limite Legal - LRF, alínea ´´a´´ do Inciso III do art. 20 6,00 %

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Modelo 14 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF
LEGISLATIVO MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2020

CM DE SANTA TEREZA

1º Semestre

20.0.0.5

21/07/2020

08:21:55
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LUIS ANTONIO FITARELLI
Responsável pela Administração Financeira

ALEXANDRE DA SILVA LOPES
Responsável pelo Controle Interno
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Receita | SERRANOSSA Gourmet

Bombom de 
morango na 
travessa (opção 
zero lactose)
INGREDIENTES
1 caixa de leite condensado
2 caixas de creme de leite
1 colher (sopa) de manteiga
1 barra de chocolate (120g)
2 caixas de morango maduros 
lavados e sem as folhas

Dica: para uma versão sem lactose, 
substitua o leite condensado, o creme 
de leite, a manteiga e o chocolate por 
versões zero lactose. 
Dica 2: você pode escolher o 
chocolate de sua preferência. Se 
quiser uma versão mais doce da 
sobremesa, utilize chocolate ao 
leite. Se preferir uma com menor 
intensidade de açúcar, utilize 
chocolate meio-amargo ou com alta 
concentração de cacau.

Cruzadas | Respostas na página 8
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4/quer. 5/gnomo — ocaso. 8/previsão. 9/facilitar.

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

Áries – 21/03 a 20/04 | Seu dia pode ser 
superprodutivo. Momento é propício para 
pegar firme em suas atividades profissionais 
e mostrar o que sabe aos chefes. Boa fase 
para se aconselhar com gente experiente, 
pois isso pode abrir caminhos e incentivar 
seu progresso. 
Touro – 21/04 a 20/05 | A sexta tem tudo 
para ser perfeita, com sorte, facilidades e 
excelentes oportunidades para o seu signo. 
Esbanjando talento e perseverança, você vai 
se destacar em suas tarefas e saberá tirar de 
letra qualquer desafio. 
Gêmeos – 21/05 a 20/06 | A Lua destaca seu 
lado disciplinado, realça sua capacidade de 
organização e incentiva a mostrar os dons e a 
experiência. Terá mais foco e raciocínio rápi-
do para negociar, cumprir os deveres e pode 
se deparar com uma boa oportunidade de 
ampliar seus ganhos, inclusive com apoio de 
parentes. 
Câncer – 21/06 a 21/07 | Você tem tudo 
para brilhar em entrevista de emprego ou 
pode se dar bem ao começar algo por conta 
própria. Divulgue seus serviços na internet e 
a notícia vai se espalhar rápido pelas redes. 
Boa época para trocar experiências com co-
legas, conquistar aliados e traçar planos no 
trabalho. 
Leão – 22/07 a 22/08 | A Lua será a principal 
aliada dos seus interesses materiais e profis-
sionais e você pode ter um dia glorioso. No 
trabalho e nas finanças, você saberá agir com 
determinação, confiança e terá paciência 
para lidar com desafios, sem se aborrecer. 
Um novo projeto pode atrair ganhos e sua 
disciplina fará a diferença em tudo o que fi-
zer hoje. 
Virgem – 23/08 a 22/09 | Você pode ter su-
cesso em todos os setores da vida e alegrias 
devem rolar. Na parte material, a sorte vai 
sorrir para o seu lado e seus palpites serão 
certeiros: pode ganhar um dinheirinho extra. 
Sua saúde e energia física se fortalecem e a 
vida profissional também terá novidades in-
teressantes.
Libra – 23/09 a 22/10 | Você pode resolver 
assuntos importantes com os parentes e 
começar um novo ciclo. Na vida profissional, 
tudo indica que irá se dedicar com afinco aos 
deveres e se trabalha em home office, terá 
um período muito produtivo.  Não convém 
apostar em mudanças no visual hoje.
Escorpião – 23/10 a 21/11 | Dia de boas 
energias e mais proteção para colocar seus 
planos em prática. Com argumentos sólidos 
e convincentes, terá chance de se dar bem e 
atrair uma graninha com vendas, encomen-
das, divulgação, representação e coisas que 
pode fazer pela web. Você vai se comunicar 
bem e não deixará nada pela metade. 
Sagitário – 22/11 a 21/12 | Suas investidas 
profissionais podem trazer excelente retor-
no, reconhecimento dos chefes e melho-
rias financeiras. Sua mente fica mais focada 
nos interesses materiais e você terá boas 
estratégias para administrar seu dinheiro. 
O momento é indicado para começar algo 
novo ou mudar sua forma de lidar com seus 
ganhos. 
Capricórnio – 22/12 a 20/01 | Você terá mo-
tivos de sobra para investir nos seus sonhos 
e acreditar que tudo dará certo. A fé e a con-
fiança serão grandes aliadas e estimularão a 
seguir em frente com suas metas. Só tenha 
cautela para não se desentender com mu-
lheres ou com o love no começo da manhã. 
Aquário – 21/01 a 19/02 | Hoje você vai 
contar com boa vontade, foco e pode ter um 
período muito produtivo no trabalho e nas 
finanças, ainda mais se buscar um canto tran-
quilo para realizar o que planeja.  Seu espírito 
investigativo e curiosidade se intensificam, 
despertando seu interesse por mistérios e 
segredos. Há chance de resolver pendências 
em assuntos ligados a acordos, documentos, 
imposto ou seguro.
Peixes – 20/02 a 20/03 | A sexta deve ser 
cheia de possibilidades. Seus projetos podem 
tomar um rumo diferente e há boas chances 
de consolidar planos importantes com apoio 
de pessoas que admira. No convívio familiar 
e nas amizades, terá bom senso, sabedoria e 
pode ser procurado para dar conselhos.

Sete Erros | Respostas na página 8

Charge

Aniversário 
especial

MODO DE PREPARO

Creme branco: coloque o leite 
condensado em uma panela, com 
1 colher (sopa) de manteiga, e 
leve ao fogo baixo mexendo até 
engrossar e desgrudar do fundo.  
Desligue o fogo, acrescente 1 
caixinha de creme de leite e deixe 
esfriar.
Creme de chocolate: pique o 
chocolate, misture com a outra 
caixinha de creme de leite e derreta 
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no micro-ondas, na potência 
alta, parando para mexer a cada 
30 segundos, até que o creme 
fique uniforme e completamente 
derretido.
Montagem: corte os morangos ao 
meio (reserve alguns para decorar) 
e cubra o fundo de uma travessa 
com eles. Coloque o brigadeiro 
branco por cima e, por último, o 
creme de chocolate. Para decorar,  
utilize os morangos reservados e 
raspas de chocolate. Sirva gelado.

No último dia 
9, a Sra. Gentil 
Ângela Fabris 

Zanetti completou 
98 anos. De forma 

diferenciada, 
mas não menos 

carinhosa, ela 
recebeu os 

cumprimentos dos 
filhos, noras, genro, 

netos e bisnetos. A 
família deseja muitas 

bênçãos a nona e 
bisa Gentil.
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Graduação EaD: desconto e bolsas de estudos
Para quem deseja iniciar uma 

graduação no segundo semestre 
letivo de 2020, a Universidade de 
Caxias do Sul realiza a Mega Ação 
EaD: interessados podem garan-
tir 70% de desconto na primeira 
mensalidade e uma bolsa de 50% 
no restante do primeiro semestre. 
Além disso, durante todo o curso 
escolhido, o aluno receberá uma 
bolsa de estudos com 20% de 
desconto para pagamentos efetu-
ados com pontualidade.

Os candidatos realizam a pro-
va do processo seletivo sem sair de 
casa. A matrícula deve ser feita até 
o dia 1º de agosto e as inscrições 
estão abertas no site ead.ucs.br/
mega-acao.

Curse extensões a distância e na modalidade 
on-line síncrona na UCS. Confira alguns dos pro-
gramas disponíveis à comunidade e saiba mais 
no site ucs.br. Na aba ‘Extensão’, você também 
acessa opções de atividades gratuitas para rea-
lizar sem sair de casa.

- Gestão Financeira, Fluxo de Caixa e Cré-
dito e Cobrança: compartilha conhecimentos 
de gestão financeira e aplicação de ferramentas 
de fluxo de caixa com práticas adequadas para 
gestão do risco de crédito. Aulas de 27 de julho 
a 17 de agosto.

- Liderança e Gestão de Equipes com 
Propósitos e Resultados: disponibiliza ferra-
mentas para o exercício da liderança, alinhando 

Especialize-se: Pós-graduação em 
Engenharia de Segurança do Trabalho

Dê continuidade à sua formação 
profissional a partir do mês de setem-
bro, na UCS Bento, com o curso de Espe-
cialização em Engenharia de Segurança 
do Trabalho. A formação capacitará 
engenheiros e arquitetos no desenvolvi-
mento de ações gestoras de prevenção. 
O objetivo é minimizar, e até eliminar, 
acidentes de trabalho e doenças ocupa-
cionais, conforme os pressupostos legais 
da legislação trabalhista, previdenciária, 
cível e ambiental. Acesse ucs.br > Es-
pecializações e MBAs, para saber mais 
e realizar sua matrícula. Ou, através do 
WhatsApp (54) 99935 6719.

Segunda graduação com 25% de desconto
Egressos da UCS podem apro-

veitar o desconto exclusivo de 
25% para cursar nova graduação 
na universidade. A trajetória de 
estudos ainda poderá ser ace-
lerada pelo aproveitamento de 
disciplinas cursadas na primeira 
formação.

Formados em outras institui-
ções de Ensino Superior recebem 
desconto de 15% para buscar o se-
gundo diploma. Saiba mais em ucs.
br, na aba Estude na UCS.

Graduação: 
ingresso via 
Processo Seletivo 
Contínuo

Você ainda pode ingressar 
nos cursos de graduação da UCS 
no mês de julho via processo se-
letivo contínuo, com prova de re-
dação on-line nesta sexta-feira, 
dia 24.  

A seleção também é possível 
pelo aproveitamento das no-
tas da redação no Enem ou em 
Vestibulares anteriores da uni-
versidade. Acesse ucs.br/estu-
denaucs para saber mais sobre 
todas as possibilidades.

UCS Sênior: 
atividades voltadas 
à educação e 
longevidade

As inscrições estão abertas para participar do Pro-
grama UCS Sênior – Educação e Longevidade, que pro-
move novos conhecimentos e interação em grupo para 
pessoas com mais de 50 anos.

Na UCS Bento, no segundo semestre deste ano, se-
rão realizadas, de forma on-line síncrona, com alunos e 
professores reunidos virtualmente no mesmo horário, 
as classes de Dança, Saúde e Movimento, com aulas nas 
quintas-feiras; Pilates, nas segundas e quartas-feiras; 
Yoga, nas terças e quintas-feiras; e Meditação Ativa, nas 
quintas-feiras.

Saiba mais e faça sua matrícula através do telefone 
(54) 3449 5200 ou pelo WhatsApp (54) 99927 7213.

Mestrado em Engenharia 
de Produção com 
processo seletivo contínuo

O processo seletivo é contínuo para o Mestrado Profissio-
nal em Engenharia de Produção na UCS Bento. O curso tem 
área de concentração em Gerência de Qualidade e Produção, 
com duas diferentes linhas de pesquisa: Modelagem e Análise 
de Sistemas de Qualidade e Produção; e Estratégias de Sistemas 
de Qualidade e Produção.

Confira todas as informações sobre o Programa de Pós-
-Graduação na área e faça sua inscrição: ucs.br, na aba Ensino 
>Mestrado e Doutorado, ou pelos contatos ppgep@ucs.br, (54) 
3449 5018 ou (54) 99935 6719. 

Graduação UCSTec: 
100% de desconto na 
primeira mensalidade

O programa UCSTec oferece graduações em Tecnologia 
de curta duração, com certificações intermediárias e, ainda, 
flexibilização do tempo de pagamento. Quem se matricular 
em algum dos cursos UCSTec recebe 100% de desconto na 
primeira mensalidade. Informações estão disponíveis no 
site ucs.br e pelo e-mail ucstec@ucs.br.

Cursos de 
curta duração: 
aprimore 
seu currículo!

posturas e comunicação com equipes, aprimo-
rando competências pessoais e profissionais no 
desenvolvimento dos grupos de trabalho e ge-
rando engajamento para aumentar desempenho 
e produtividade. Aulas de 6 a 28 de agosto.

- Perícia Psicológica: demonstra a meto-
dologia da avaliação psicológica pericial com 
discussão sobre escolha e uso de instrumentos 
psicológicos na prática forense, oportunizando a 
visão sobre as demandas periciais em Psicologia 
e sua interface com as diferentes áreas do Direi-
to. Aulas de 8 de agosto a 5 de setembro.

Mais informações podem ser obtidas com a 
área de Relações com o Mercado da UCS, através 
do WhatsApp (54) 99935 6719.
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Simone Taffarel Ferreira

Você sabe a importância de seu 
contador em tempos de pandemia?

Contadora, coordenadora e docente do curso de Ciências Contábeis 
da UCS Bento e Coordenadora da Área de Pós-Graduação da UCS Bento

  As pandemias e suas proporções fazem 
parte da história da humanidade, seja pela des-
truição de antigas civilizações ou por causar mi-
lhões de mortes. Desde o último século, nove 
pandemias decretadas pela Organização Mun-
dial de Saúde atingiram o planeta, deixando um 
rastro de mortes e prejuízos na economia. 

Há um paradoxo, em que a ameaça é medi-
da em mícrons* e em milhões.

A pandemia de Covid-19 tem 
provocado mudanças drásticas 
na gestão de patrimônio das em-
presas e de pessoa físicas. Todos 
estamos muito mais cautelosos, 
sejam gestores, investidores, for-
necedores, clientes e contadores. 
Temos mais conhecimento digital 
e o interesse é somente em inves-
timentos sustentáveis e negócios 
que possam permitir retorno re-
munerado.

Mas como identificar a susten-
tabilidade de uma empresa ou de 
um negócio?

É neste momento, em meio 
às pandemias, sejam elas virais, 
financeiras ou econômicas, que o 
contador é o mais importante pro-
fissional. Transformar dados con-
tábeis em informações estratégi-
cas confiáveis, através das quais 
gestores e investidores possam 
tomar decisões mais assertivas. Não há decisão 
sem uma base de informação confiável. 

Para serem úteis, as informações contábeis 
devem também ser relevantes à necessidade 
dos usuários na tomada de decisões. Dessa 
forma, a informação pode ser considerada re-
levante quando, em algum instante, influencie 

nas decisões econômicas dos usuários, aju-
dando-os a avaliar o impacto de eventos pas-
sados, presentes ou futuros ou confirmando, 
corrigindo e aprimorando as suas avaliações 
anteriores. É razoável dizer que as demonstra-
ções contábeis devam ainda apontar os resul-
tados e responsabilidades da administração 
pelos recursos a ela confiados. 

Assim, a comunicação e a re-
lação profissional com seu conta-
dor são fundamentais. 

O medo da doença paralisa a 
vida e também a economia, mas 
não pode paralisar a gestão de 
uma empresa ou de um negócio.

Diante do que vem aconte-
cendo, não se trata mais de in-
dagar se a crise econômica/pan-
dêmica irá permanecer até 2021; 
trata-se agora de saber o quanto 
será pior ou melhor, de que for-
ma irá impactar nas empresas e 
nos negócios e como você “ges-
tor” irá lidar com essa situação.

Agora que você já está viven-
do em meio a uma pandemia, 
não espere pela próxima para 
saber a importância de seu con-
tador e quanto a contabilidade 
de sua empresa ou negócio pode 
contribuir para melhorar a sua 
performance enquanto gestor,  

já que, em tempos difíceis, a prioridade é a 
melhoria de produtividade, eficácia financeira 
e sustentabilidade.

*Um mícron equivale à milésima parte do 
milímetro, sendo, portanto, um milionésimo do 
metro.
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confiável.

Desde que a pandemia come-
çou, a vida de todas as famílias 
mudou. Enquanto as crianças es-
tão em casa sem a possibilidade 
de sair, passear e ir para a escola, 
pais e responsáveis se veem como 
equilibristas tentando dar conta de 
organizar todas as necessidades 
que surgiram em função disso: de-
mandas da casa, dos filhos, do con-
tato com a escola, da alimentação, 
da vida profissional, além é claro 
da preocupação com a saúde e os 
cuidados em função da COVID-19.

Nesse contexto, o ambiente 
digital acaba sendo um recurso 
fundamental, pois através dele 
é possível estar conectado tan-
to pela questão da necessidade 
de socialização e trocas afetivas, 
além de servir para dar continui-
dade às tarefas, sejam elas de es-
tudo ou de trabalho. 

Mas, pensando nas crianças 
e na necessidade de uma limita-
ção maior de tempo/exposição às 
telas, o que fazer nesse período 
de isolamento social? É preciso 
pensar para além da questão do 
fator “tempo” isolado. A criança 
pode estar utilizando os recur-
sos digitais para cultivar os laços 
afetivos com quem lhe é querido 
e importante, e, ao mesmo tempo, 
também pode e precisa utilizar 
para a continuidade da aprendi-

zagem. A grande questão é poder 
pensar que nem todo o tempo de 
uso de tela é igual. Uma hora de 
desenhos animados não é o mes-
mo que uma hora de conversas 
com familiares, ou de pesquisas e 
estudos. Cada tipo de uso atende 
diferentes necessidades, algumas 
atividades são por diversão, al-
gumas educativas e outras para 
interação e socialização. Por isso, 
o que fazem na frente da tela é tão 
importante quanto o tempo que 
passam. É preciso pensar na qua-
lidade desse uso e não apenas na 
quantidade de tempo.

Além disso, o momento pode 
servir como uma possibilidade 
para pais e filhos dividirem ex-
periências e fortalecerem laços, 
oportunidade de interação e con-
versa sobre os desenhos e jogos 
preferidos, sobre personagens, 
filmes, etc. Estar junto torna-se 
um momento para conhecer ainda 

mais os pequenos.
Acima de tudo, o funda-

mental ainda é tentar manter 
um equilíbrio, mesmo durante 
a quarentena. Tente criar uma 
rotina para que as crianças pas-
sem um tempo fora das telas, 
brincando e usando a imagina-
ção para criar. Os responsáveis 
podem também pedir a elas que 
ajudem nas tarefas de casa, de 
acordo com o que é possível den-
tro de cada faixa etária.

Nesse novo cenário, tanto 
pais quanto filhos estão mais agi-
tados e irritados. Por isso, é fun-
damental encontrar um ponto de 
equilíbrio entre tarefas de casa, 
trabalho e interação familiar, res-
peitando as emoções e necessida-
des de cada um, a fim de passar 
por esse difícil período da melhor 
forma possível. Cada família fun-
ciona de uma forma, portanto, não 
existe uma receita mágica. 

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

Renata Rigon Cimadon | Psicóloga – CRP 07/16650
Atendimento Clínico de Crianças, Jovens e Adultos
Orientação e Reorientação Profissional

O uso da tela 
por crianças 
durante a 
pandemia
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Um bom momento para investir em imóveis
Mais do que nunca, 
investir no mercado 
imobiliário é 
opção considerada 
rentável e segura

O mundo está passando por 
um momento desafiador, mas 
tem algo que não mudou em 
razão da pandemia: investir em 
imóveis é, mais do que nunca, 
um ótimo negócio. O momento 
é oportuno especialmente em 
função das melhores condições 
de financiamento. Além da taxa 
básica de juros (Selic) estar 
mais baixa, alguns bancos pas-
saram a oferecer prazos e con-
dições diferenciados e a facilitar 
o financiamento imobiliário. Ou 
seja, se você quer uma opção 
rentável e segura de investi-
mento, esta é a hora!

A Pirâmide Empreendimen-
tos Imobiliários Ltda., que atua 
em Porto Alegre, tem em seu 
portfólio imóveis para todos 
os gostos, estilos e bolsos. Os 
mais requisitados do momen-
to, justamente em função desse 
aquecimento no mercado, são os 
apartamentos tipo Studio ou de 

um dormitório. São os chama-
dos “apartamento de passagem”, 
ótimas opções para quem viaja a 
trabalho ou ainda como possível 
fonte de renda através de aluguel 
para estudantes que se mudam 
para a capital para estudar. 

Mas não pense que por se-
rem compactos apartamentos 
desse tipo deixam a desejar: 
conforto e funcionalidade, com 
aproveitamento total de espaços, 
são características dos imóveis 
da Pirâmide. Além disso, as plan-
tas de 1 dormitório têm lavabo 
na sala, ou seja, um espaço que 
as visitas podem utilizar sem ne-
cessidade de acessar a suíte.

POR QUE ESCOLHER 
A PIRÂMIDE
A Pirâmide Empreendimen-

tos Imobiliários Ltda. tem 32 
anos de experiência no mercado 
imobiliário gaúcho e oferece pré-
dios com excelente localização 
em bairros nobres de Porto Ale-
gre. A empresa conta com exce-
lente padrão de qualidade tanto 
nos materiais utilizados quanto 
nos acabamentos de cada obra 
e entrega os imóveis completos, 
prontos para morar, sem neces-
sidade de gastos extras, como 
com os acabamentos.

Bento Gonçalves: (54) 3452 5801 | piramide@italnet.com.br
Porto Alegre: (51) 3224 4886 | piramide.poa@terra.com.br

Facebook: www.fb.com/piramideempreendimentosimob/

Pirâmide Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Residencial Abu Simbel
Rua Vasco da Gama, 926, bairro 
Rio Branco – Porto Alegre
Apartamentos tipo Studio e 
2 dormitórios, com lavabo, 
living para 2 ambientes, 
churrasqueira, cozinha e área 
de serviço. 

Residencial Gizé
Av. Osvaldo Aranha, 420, bairro 
Bom Fim – Porto Alegre
Apartamentos de 1 dormitório/1 
suíte, com lavabo, living para 
2 ambientes, churrasqueira, 
cozinha, área de serviço e 
opção de 1 ou 2 boxes. Opção 
de apartamentos tipo Studio, de 
2 dormitórios/1 suítes ou de 2 
dormitórios/2 suítes.

Residencial Kadar
Rua Doutor Barros Cassal, 790, 
bairro Bom Fim – Porto Alegre
Apartamentos de 2 
dormitórios/1 suíte e lavabo 
ou 2 dormitórios, com terraço. 
Ambos com living para 2 
ambientes, churrasqueira, 
cozinha, área de serviço e 
garagem.

Residencial Al Nür
Rua Casemiro de Abreu, 55, 
bairro Rio Branco – Porto Alegre
Apartamentos de 3 
dormitórios/3 suítes, com 
lavabo, estar e jantar 
integrados, living envidraçado, 
churrasqueira, cozinha, área de 
serviço e box com uma vaga. 

Residencial Dahshur
Rua Marcelo Gamma, 1030, 
bairro Auxiliadora – Porto Alegre
Apartamentos de 1 dormitório/ 
suíte ou de 2 dormitórios/1 suíte, 
com banho social, estar, copa/
cozinha, churrasqueira, área de 
serviço e box de garagem.

Residencial Tuéris
Rua Miguel Teixeira, 66, bairro 
Cidade Baixa – Porto Alegre
Apartamentos de 1 dormitório/
suíte, com terraço ou de 
2 dormitórios/1 suíte. 
Ambos com banho social, 
living envidraçado, jantar, 
churrasqueira, cozinha, área de 
serviço e garagem. 

Residencial Kadesh
Rua Santo Antônio, 238, bairro 
Independência – Porto Alegre
Apartamentos de 1 dormitório/
suíte, com lavabo, living para 
2 ambientes, cozinha com 
churrasqueira, área de serviço 
e box de garagem.
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Residencial Hayet 
Rua Tito Lívio Zambecari, 68, 
Mont’Serrat – Porto Alegre
Apartamentos duplex com 
1 dormitório/suíte, lavabo, 
churrasqueira, estar copa/
cozinha, área de serviço, terraço 
e box com uma vaga. 



Previsão do tempo

25/07

Sol com muitas nuvens. 
Períodos de nublado, com 

chuva a qualquer hora.

4º
16º

26/07

Dia de sol, com geada 
ao amanhecer. Nuvens 

aumentam à tarde.

1º
18º

Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)
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Solidariedade é uma coisa. 
Falta de empatia e desrespeito 

são bem diferentes.

Eu me enchi de orgulho por saber que a Sophia sabe 
que existem ainda jornais escritos, que o mundo não 

se resume à internet, tablets ou celulares.

Em briga de marido e 
mulher, o síndico vai ter 

que meter a colher.

Vicente
Tomasi
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Possível aumento do ICMS sobre vinhos preocupa setor
Governo do 
Estado apresentou 
propostas da 
Reforma Tributária 
que, entre outras 
mudanças, prevê 
uma taxação de 25% 
– a atual é 18%

Raquel Konrad

A proposta da chamada Re-
forma Tributária RS, apresentada 
pelo governador Eduardo Leite 
no dia 16/07, deixou apreensi-
va a cadeia produtiva do vinho. 
Isso porque, dentre as mudanças 
apresentadas pelo Estado está o 
aumento do ICMS do vinho para 
uma nova alíquota de 25%. Atu-
almente, a taxação está fixada em 
18% – porém, com o benefício do 
crédito presumido, chega a 13% 
(medida tomada para melhorar 
as condições de competitivida-
de do vinho nacional diante dos 
importados, que não pagam im-
posto para entrada no Brasil e 
têm custos mais baixos em seus 
países de origem).

De acordo com o presidente 
da Associação Gaúcha de Vini-
cultores (Agavi), Darci Dani, o 
setor não suporta mais nenhum 
aumento de imposto. “Com a atu-
al carga tributária já não somos 
competitivos e esta atitude certa-
mente vai provocar uma queda na 
arrecadação, estimulo à informa-
lidade e descaminho dos vinhos 
de outros países que fazem fron-
teira com o nosso Estado. Caso o 
governo pretende manter as mais 
de 20 mil famílias na agricultura 
produzindo uva, as mais de 600 

empresas processando uva e ven-
dendo vinho e derivados da uva e 
do vinho, não pode nem pensar 
em aumento de imposto”, garan-
te. “Penso que a solução deveria 
passar por uma redução das des-
pesas do nosso Estado e não por 
um aumento indiscriminado de 
imposto”, pontua.

A Federação das Coopera-
tivas Vinícolas do Rio Grande 
do Sul (Fecovinho), através do 
Diretor-executivo, Helio Marchio-
ro, afirma que é necessário estar 
alerta e que em breve a entidade 

deve se reunir com o governo 
para discutir esta questão tribu-
tária. “É prematuro afirmar qual-
quer coisa, mas não podemos ad-
mitir, por exemplo, que produtos 
da cesta básica sofram incidência 
tributária. Isso é diluir a capa-
cidade produtiva do Estado de 
produzir, gerar trabalho, renda 
e emprego. Todo o produto que 
sofre tributo nele estará o custo e 
quem paga é o consumidor final. 
Por isso, acreditamos que o go-
verno terá discernimento e capa-
cidade para entender que agricul-

tura produz alimentos e produtos 
para os brasileiros”, avalia. 

O presidente da Cooperativa 
Vinícola Garibaldi, Oscar Ló, des-
tacou que o setor do vinho não 
suporta mais qualquer tipo de 
nova oneração, especialmente a 
incidência de mais impostos sobre 
seus produtos. “Aumentar o ICMS 
sobre os rótulos brasileiros é con-
dená-los à perda de competitivi-
dade no mercado interno, inibindo 
o consumo e trazendo sérios im-
pactos negativos para todo o setor 
produtivo, inclusive para os repre-

sentantes da agricultura familiar, 
que respondem pela entrega da 
uva, matéria-prima dos vinhos, 
espumantes e sucos, e terão, tam-
bém, seu sustento prejudicado por 
essa possível medida”, afirma.

As medidas sugeridas, que 
ainda incluem devolução de im-
postos a famílias de baixa renda, 
aumento de IPVA, extinção de 
isenções fiscais e até contraparti-
das em dinheiro de setores favo-
recidos por benefícios, devem ser 
encaminhadas no início de agosto 
à Assembleia Legislativa.

Darci Dani, da Associação Gaúcha de Vinicultores (Agavi) Oscar Ló, presidente da Cooperativa Vinícola GaribaldiHeitor Marchioro (Fecovinho)

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o


