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Violência

COVID-19

Sinal de recuperação

• Julho foi o mês com mais mortes desde o início da pandemia: 
foram 41 óbitos, crescimento de 45% em relação a junho

• Depois de 55 dias internado, Carlos Andreola, 
de 69 anos, vai passar o Dia dos Pais com a família em casa

• Número de curados chega a 1.820, equivalente a 
84% do total de infectados desde o início da pandemia

Páginas 3, 4, 5 e 6

• Bento registra 72 óbitos e mais de 2.200 casos no total

• Moradores reclamam de estrutura precária e 
atendimento na UPA 24 horas do bairro Botafogo

• Estado confirma dois surtos em casas de repouso 
de Bento, com 28 casos diagnosticados e 8 mortes

• Prefeitos da região propõem criação de bandeira 
“cor vinho”, um meio-termo entre as bandeiras vermelha 
e laranja no modelo de distanciamento controlado

Contratações 
tiveram aumento 
de 35% em junho

Estatísticas 
preocupantes

Para manter 
a esperança

Com dois casos em uma 
semana, Bento chega a 
20 assassinatos no ano
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Homem sem habilitação é flagrado 
dirigindo embriagado em Bento

Dois homicídios em 
menos de uma semana

PRF prende condutor de caminhão 
acusado de porte ilegal de arma

Moto de trilha apreendida pela PRF

Na tarde de terça, 28/07, na 
BR-470, a Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) prendeu um homem 
de 41 anos que conduzia de forma 
perigosa um Corsa, entrando na 
contramão da pista e quase ocasio-
nando acidentes. 

A informação foi recebida por 
denúncia e, ao avistarem o veículo 
transitando em zigue-zague, os po-
liciais deram ordem de parada ao 
condutor, que não obedeceu. Após 
dois quilômetros, os policiais con-
seguiram interceptar o veículo e 
realizar a abordagem. 

O condutor, morador de Bento 
Gonçalves, não possuía habilitação. 

Bento Gonçalves chegou à 
marca de 20 mortes violentas 
neste ano, duas apenas nos últi-
mos dias. Na sexta-feira, 24/07, 
Telmo Rogério de Souza da Silva, 
de 47 anos, foi morto com dis-
paros de arma calibre 9mm, em 
uma chapeação localizada em 
uma estrada às margens do pro-
longamento da rua Basílio Zorzi, 
divisa entre o bairro Municipal e 
o Vale dos Vinhedos. A vítima tra-
balhava no local. 

De acordo com o delegado 
Arthur Reguse, titular da Dele-
gacia de Polícia de Pronto Aten-
dimento (DPPA), os atiradores 
chegaram em um veículo Renault 
Logan de cor preta, mas ainda 
não foram identificados. 

Já na quarta-feira, 29/07, 
Vantoir Oliveira dos Santos, de 38 
anos, morreu após ser atingido 

Na noite de sábado (25/07), 
na BR-470, em Bento Gonçalves, 
policiais rodoviários federais pren-
deram o condutor de um caminhão 
portando ilegalmente um revólver.

Em ação de combate ao crime,  
os policiais abordaram um cami-
nhão com placas de Farroupilha e 

Na noite de domingo, 26/07, 
a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) apreendeu uma moto de 
trilha que estava com os sinais 
identificadores adulterados. 

Durante fiscalização na BR-
470, em Bento Gonçalves, agen-
tes da PRF abordaram um cami-
nhão baú. O motorista disse que 
vinha de Francisco Beltrão/PR e 
trazia a moto para entregar em 

Após realizar o teste de etilômetro, 
foi confirmado que ele estava sob 
efeito de álcool. 

O condutor foi preso em fla-
grante pelo crime de embriaguez 
ao volante. O acusado foi encami-
nhado à Polícia Civil de Bento Gon-
çalves, pagou fiança no valor de R$ 
1 mil e foi liberado para responder 
ao processo em liberdade.

O veículo, com placas de Ben-
to Gonçalves, estava com licencia-
mento vencido desde 2015, com 
um dos pneus em mau estado de 
conservação e sem um dos vidros 
laterais. Ele foi recolhido ao depó-
sito até sua regularização.

no interior dele um revólver cali-
bre 32 municiado com seis cartu-
chos intactos.

O homem, de 59 anos, foi pre-
so em flagrante por porte ilegal 
de arma de fogo de uso permitido, 
sendo conduzido à área judiciária 
estadual.

um posto de combustíveis em 
Bento Gonçalves.  

Após vistoriarem a moto-
cicleta, os policiais perceberam 
que ela estava com a numeração 
do chassi adulterada e que a nota 
fiscal apresentava  dados falsos.

A motocicleta foi apreendida 
e apresentada à polícia judiciária. 
A perícia identificará a real pro-
cedência e situação do veículo.

por disparos de arma de fogo em 
um mercado localizado na aveni-
da São Roque. 

O irmão da vítima, de 34 anos, 
proprietário do estabelecimento, 
também foi baleado durante a 
ação e precisou ser encaminha-
do por um familiar ao Hospital 
Tacchini. Até o fechamento desta 
edição, ele seguia internado na 
UTI, mas seu estado de saúde era 
considerável estável. 

Até o momento, não há in-
formações sobre a autoria e a 
motivação do crime. As investi-
gações estão a cargo da Polícia 
Civil. Quem tiver informações 
que possam ajudar na elucida-
ção dos casos pode entrar em 
contato, inclusive de forma anô-
nima, pelos telefones 197, (54) 
3452 3200, (54) 3452 7003 ou 
(54) 3452 2500.

Dados do 1º semestre 
apontam redução da 
criminalidade em Bento

O 3º Batalhão de Policia-
mento de Áreas Turísticas (3º 
BPAT) divulgou os dados relati-
vos aos índices de criminalidade 
do primeiro semestre deste ano. 
A maioria dos índices teve re-
dução significativa no período, 
como é o caso do roubo a comér-
cio, que contabilizou 13 ocorrên-
cias neste ano, ante 26 em 2019 
– uma redução de 50%. Roubo a 
pedestre e furto de veículo ca-
íram cerca de 40% neste ano e 
os homicídios tiveram redução 
média de 30%.

No total, foram realizadas 

143 prisões em flagrante no pri-
meiro semestre. Além disso, 49 
foragidos foram capturados e 19 
armas apreendidas. 

De acordo com a Brigada 
Militar, a redução está ligada às 
operações realizadas no período 
por meio de um planejamento 
técnico, baseando-se em ferra-
mentas de inteligência e empre-
gando diariamente policiais mi-
litares do POCOM (Policiamento 
Comunitário), da ROCAM (Ronda 
Ostensiva com Apoio de Motoci-
cletas),  da Força Tática e da Pa-
trulha Comunitária do Interior. 
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Rápidas
Na quarta-feira, 29/07, 

os prefeitos da Serra, por 
meio da Amesne, enviaram 
ao governo do Estado uma 
proposta de mudança do 
sistema de distanciamento 
controlado. A sugestão é a 
criação de um Modelo de 
Distanciamento Controla-
do Compartilhado, no qual 
constaria uma nova classi-
ficação, a “bandeira vinho”, 
que seria um meio-termo 
entre as cores laranja e ver-
melha. A criação da nova 
bandeira visa à retomada da 
saúde econômica da região. 
“Se em bandeira laranja os 
restaurantes, por exemplo, 
podem atender com 50% 
da capacidade, torna-se 
plausível que criemos uma 
‘bandeira vinho’ onde esta 
atividade possa atender com 
25% de capacidade, sempre 
respeitando os protocolos 
exigidos na bandeira vinho”, 
analisou a Amesne.  

Eficácia da hidroxicloroquina 
é descartada em estudo 
com participação do Tacchini

COVID-19: Bento Gonçalves 
registra 41 mortes apenas em julho

Pesquisa indicou
ainda a possibilidade 
de aumento do risco 
de arritmia cardíaca 
e lesão hepática

Número representa 
um aumento de 
45% em relação ao 
mês anterior. Total 
chegou a 72 óbitos 
nesta semana

Bento Gonçalves chegou à tris-
te marca de 72 mortes de pacien-
tes com diagnóstico da COVID-19 
desde o início da pandemia. O mês 
de julho foi o que mais registrou 
óbitos: foram 41– uma média de 
1,3 morte por dia, o que representa 
um aumento de 45% em relação ao 
mês anterior. Somente na quarta-
-feira, 29/07, foram confirmados 
5 óbitos pelo Comitê de Atenção ao 
Coronavírus do município, o maior 
número até então em 24 horas.

Na quinta-feira, 30/07, no 
entanto, a prefeitura contestou 
uma das mortes. Foi incluído no 
boletim um óbito ocorrido no dia 
20/07. A mulher, na faixa etária de 
50 anos, estava internada no Hos-
pital Tacchini e teria morrido com 
câncer de esôfago. Ela teve confir-
mação da COVID-19 no dia 09/06 
e na quinta-feira, após revisão pela 
Secretaria Estadual de Saúde do 
Estado, teve confirmação do óbito 
como sendo causado pelo Corona-
vírus, por critérios da equipe do 
Centro de Operações de Emergên-
cias da Saúde (COE). “O município 
contesta a informação do óbito e 
irá recorrer junto à Secretaria Es-
tadual”, avisou o comitê.

Os resultados Coalizão I, 
estudo multicêntrico do qual o 
Instituto Tacchini de Pesquisa 
em Saúde (ITPS) fez parte, foram 
divulgados nesta quinta-feira, 
23/07, em uma das mais impor-
tantes publicações do mundo, 
New England Journal of Medici-
ne. A pesquisa concluiu que a hi-
droxicloroquina não teve eficácia 
no tratamento de pacientes leves 
e moderados com diagnóstico de 
COVID-19, indicando ainda que 
o uso do medicamento pode au-
mentar o risco de arritmia cardí-
aca e lesão hepática.

No total, foram analisados 
665 pacientes em 55 centros de 
saúde de todo país. Com 18 casos 
incluídos, o Hospital Tacchini fi-
cou entre as 12 instituições que 
mais contribuíram para o estudo. 
Os pacientes foram divididos em 
três grupos: 217 receberam uma 
combinação de hidroxicloroqui-
na e azitromicina; 221 apenas 
hidroxicloroquina e outros 227 
permaneceram com o suporte 
clínico padrão. Após 15 dias, não 
foi constatada qualquer melhora 
no estado clínico dos pacientes 
que receberam o medicamento 
em comparação aos do grupo de 

Já na quarta-feira, a primeira 
vítima confirmada foi um homem 
na faixa etária dos 50 anos. Ele foi 
atendido na UPA 24h no dia 24/07 
com quadro de infecção nas vias 
aéreas e estava cumprindo isola-
mento domiciliar. Ele tinha doen-
ças pré-existentes e morreu terça-
-feira, 28/07. A segunda vítima, um 
homem na faixa etária dos 90 anos, 
estava internada no Hospital Tac-
chini desde o dia 08/07. Ele tam-
bém tinha comorbidades e morreu 
na terça. Outros dois homens, um 

Impossível 
determinar se o 

município já está, 
propriamente, 
vivendo o pico 
e quando será 
registrada uma 

queda nos 
números.

na faixa etária dos 80 e dos 70 anos, 
estavam no Tacchini e morreram na 
quarta-feira, 29/07. Ambos tinham 
outras doenças. A quinta vítima, 
uma mulher de, aproximadamente, 
90 anos, estava no Tacchini desde 
o dia 06/07 e morreu também na 
quarta. Assim como os demais, ela 
tinha doenças pré-existentes. 

Entre quarta e quinta-feira 
foram incluídos 83 novos casos 
confirmados, chegando ao total de 
2.201 desde o início da pandemia. 
Desses, 1.850 já estão recuperados, 
equivalente a 84% dos infectados. 

CURVA DA PANDEMIA
Questionada sobre o cenário 

da pandemia no âmbito do Hos-
pital Tacchini, a diretora técnica, 
Roberta Pozza, afirma que é pos-
sível perceber um aumento consi-
derável de internações. “Observa-
mos, durante esses quatro meses 
de pandemia, períodos com au-
mento de casos que necessitaram 
de internação hospitalar. Atual-
mente, estamos novamente em 
um desses momentos”, analisa. 
Apesar dessa alta, Roberta afirma 
que o número de internações nes-
se mês de julho tem se mantido 
estável, “com pequenas variações 
de semana a semana”.

Em relação à chamada “curva 
da pandemia”, a diretora afirma ser 
impossível determinar se o municí-
pio já está, propriamente, vivendo 
o seu pico e quando será registrada 
uma queda efetiva nos números. 
“Como exemplo, podemos citar os 
locais da Europa que estão vivendo 
uma segunda onda da doença e es-
tão precisando apertar novamente 
as medidas de segurança sanitária”, 
compara. “Ou seja, é preciso que 
nós continuemos atentos e rea-
lizando os cuidados necessários 
para que a estrutura hospitalar 
que temos à disposição continue 
suprindo todas as necessidades da 
população”, finaliza. 

controle, que receberam trata-
mento padrão. 

Os pacientes incluídos no es-
tudo tinham idade em torno de 
50 anos e 58% era do sexo mas-
culino. Os participantes eram pa-
cientes recém-admitidos ao hos-
pital (até 48 horas) que tivessem 
sintomas iniciados, no máximo, 
até sete dias antes. Além disso 
também foram registradas ou-
tras comorbidades relacionadas 
aos casos: 40% eram hiperten-
sos, 21% eram diabéticos; 17% 
eram obesos.

“A pesquisa foi realizada 
seguindo padrões metodológi-
cos rigorosos, e sem dúvidas é 
um achado importante em nível 
mundial no cenário de COVID”, 
descreve a gerente do ITPS, Julia-
na Giacomazzi. 

Ela ainda ressalta que o ITPS 
participa de outros estudos en-
volvendo o mesmo medicamento, 
também idealizados pelo Coali-
zão COVID Brasil.  É o caso do Co-
alizão V, que está avaliando o uso 
de hidroxicloroquina em pacien-
tes ambulatoriais e já tem quase 
500 pessoas incluídas no Brasil, 
27 apenas em Bento Gonçalves. 

“Há, também, outros estudos 
nacionais e internacionais sen-
do realizados no ITPS utilizando 
outras medicações promissoras 
como corticóides, anticoagulan-
tes, imunomoduladores e antivi-
rais, sendo realizados em parce-
ria com a Rede Coalizão COVID 
Brasil e com grandes laboratórios 
farmacêuticos”, finaliza.

Para conferir como 
ficam os protocolos na 
“bandeira vinho”, aponte 
a câmera do seu celular 
para o QRCode acima.
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Na última semana, o prefeito 
de Bento Gonçalves, Guilherme 
Pasin, e o secretário de Turismo, 
Rodrigo Ferri Parisotto, apresen-
taram a plataforma Smart Tracking 
para os presidentes e represen-
tantes de entidades do comércio, 
indústria, turismo, alimentação, 
transporte, entre outros setores. O 
objetivo da nova ferramenta é au-
xiliar na contenção da propagação 
do novo Coronavírus no município, 
a partir de um mapeamento das 
pessoas infectadas. 

De acordo com a CEO da Smart 
Tour Brasil, Jucelha Carvalho, o 
mapeamento leva em conta estabe-
lecimentos comerciais e de presta-
ção de serviços por onde a pessoa 
tenha passado até 15 dias antes de 
ser diagnosticada.

COMO FUNCIONARÁ? 
Por meio da plataforma cada 

estabelecimento receberá um QR 
Code próprio para que os clientes 
possam fazer check-in pelo celular. 

Bento terá plataforma para rastreio da COVID-19 Estado confirma segundo 
surto em casas de repouso 
de Bento Gonçalves

Estabelecimentos do 
município receberão 
um QR code para 
que os clientes 
possam fazer 
“check-in”. Assim, as 
pessoas receberão 
alertas caso tiverem 
estado na mesma 
hora e local de 
pacientes infectados

Até o fechamento 
desta edição, 8 
óbitos haviam sido 
registrados nos 
dois locais
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- Estabelecimento realiza cadastro na plataforma, imprime o QR 
Code gerado e o deixa à vista para o cliente.
- O cliente faz o cadastro gratuitamente pelo site 
smarttourbrasil.com.br/smart-tracking.
- O cliente lê o QR code, acionando a câmera do celular, e faz o 
check-in nos estabelecimentos por onde passar.
- Autoridades de Saúde realizam o rastreio de locais e pessoas com 
quem os pacientes testados positivo para a COVID-19 tiveram 
contato até os 15 dias anteriores ao diagnóstico da doença.
- Estabelecimentos e usuários cadastrados recebem o aviso por 
e-mail ou SMS caso tenham sido identificados no rastreio.

IMPORTANTE SABER
-A plataforma Smart Tracking não irá gerar custos ao município;
-O cidadão não é obrigado a se cadastrar no sistema;
-A plataforma não identifica os usuários e foi desenhada de acordo 
com as regras da nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
-O município não tem acesso aos dados, nem 
os estabelecimentos;
-O cidadão receberá uma mensagem com todas 
informações para caso tenha sintomas.

Como funciona?

Assim, ficará registrado o horário 
e o local que aquela pessoa esteve. 
Por outro lado, a vigilância epide-
miológica do município registrará 
no sistema todos os pacientes con-
firmados com a COVID-19. Dessa 
forma, as pessoas que estiveram 
no mesmo local e horário desses 
pacientes, antes do diagnóstico, re-
ceberão alertas informando sobre 
o contato com alguém infectado.

Além do alerta, as pessoas re-
ceberão orientações caso venham a 
apresentar sintomas. Também será 
informado um telefone para que os 
moradores possam tirar suas dúvi-
das. Conforme a prefeitura, nem as 
pessoas e nem a vigilância epide-
miológica terão acesso aos dados 
do sistema. 

“Acreditamos que a platafor-
ma poderá auxiliar muito, já que é 
possível antecipar, através de aler-
tas, possíveis contatos com pessoas 
suspeitas de estarem com o vírus. 
É a chance que temos de permitir 
que as pessoas possam aumentar 
seus cuidados, evitando ter contato 
com pessoas idosas ou de risco, sa-
ídas desnecessárias, confraterniza-
ções... Certamente a ferramenta vai 
contribuir muito com este enfren-
tamento”, analisa o secretário de 
Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto. 

Nesta semana a prefeitura 
iniciou a divulgação da plataforma 
para a comunidade em geral. Após, 
serão unificadas ações para que 
todos os estabelecimentos, reparti-
ções públicas e empresas de trans-
porte tenham o QR code.

No Brasil, a plataforma já é uti-
lizada em Florianópolis (SC), São 
Bento do Sul (SC), Itapiranga (SC) 
e Gramado (RS). 

No boletim epidemiológico 
semanal de quarta-feira, 29/07, o 
governo do Estado confirmou mais 
um surto de Coronavírus em uma 
Instituição de longa permanên-
cia (ILP) em Bento Gonçalves. De 
acordo com a Vigilância Sanitária 
de Bento Gonçalves, uma situação 
pode ser considerada um surto 
quando duas ou mais pessoas ado-
ecem em um mesmo local, sob uma 
mesma condição. 

Em Bento, o primeiro foi con-
firmado na semana passada e 
teve início no dia 20/06. Nesse, 
foram contabilizados 20 casos da 
COVID-19 e 7 mortes. O segundo 
surto, de acordo com o Estado, teve 
início na segunda-feira, 27/07. Até 
o momento, a casa de repouso em 
questão já registrou 8 casos e um 
óbito, totalizando, então, 28 casos 
confirmados e 8 mortes somadas 
as duas instituições. Os nomes não 
foram divulgados. 

Na região da Serra Gaúcha, o 
município de Caxias do Sul também 
está com um surto ativo em uma 
ILP, contando com 4 casos confir-
mados e um óbito. 

Em todo o Rio Grande do Sul, 
o total de óbitos decorrentes de 

surtos ativos em casas de repou-
so, até o fechamento desta edi-
ção, era de 82. 

SURTOS EM EMPRESAS
Em empresas da região, o Es-

tado confirmou múltiplos casos 
em várias cidades: sete estabele-
cimentos diferentes em Caxias do 
Sul; dois em Nova Prata; dois em 
Guaporé; um em Farroupilha; um 
em Flores da Cunha; dois em Fe-
liz, dois em São Marcos e um em 
Alto Feliz.  Já em frigoríficos e lac-
ticínios, há dois surtos ativos em 
Caxias, um em Garibaldi e um em 
Serafina Corrêa. 

SURTOS EM GARIBALDI
De acordo com a secretaria de 

saúde de Garibaldi, o município 
já registrou dois surtos do novo 
Coronavírus desde o início da 
pandemia, o primeiro em um fri-
gorífico e, o segundo, em uma em-
presa alimentícia.  Um deles teria 
encerrado no dia 24/07 (ou seja, 
se passaram 15 dias sem novas 
confirmações). “A outra empresa 
possui mais de mil funcionários, 
sendo assim, será mais complexo 
de encerrar o surto. O último pa-
ciente confirmado com COVID-19 
neste local foi em 24/07 e há 17 
pessoas afastadas por sintomas 
respiratórios neste momento, o 
que demonstra que a situação está 
sob controle”, informou a secreta-
ria. No boletim do Estado, o surto 
ativo em Garibaldi indica mais de 
400 casos confirmados e um óbito. 
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Eduarda Eitelven Bucco

As datas comemorativas são 
uma forma de mostrar respeito 
e carinho pelas pessoas especiais 
que cercam o nosso dia a dia. No 
próximo domingo, a engenheira 
civil Raíssa Aline Ceriotti Andre-
ola terá um motivo a mais para 
celebrar o amor pelo seu pai Car-
los Andreola, morador de Santa 
Tereza. O aposentado, de 69 anos, 
passou 55 dias internado no Hos-
pital Tacchini, 43 em estado grave 
na UTI. Ele foi acometido pela CO-
VID-19, mesmo sem apresentar 
qualquer doença pré-existente. 
“Ele foi para o hospital no dia 
28/05 e precisou entubar no dia 
30/05. Desde então seu quadro 
de saúde foi se agravando. Tive-
ram que virar ele muitas vezes 
na cama, para conseguir respi-
rar melhor. Teve dias que ficou 
muito mal e a gente já estava se 
preparando para o pior”, recorda 
Raíssa. 

Dias depois do aparecimento 
dos primeiros sintomas, o quadro 
dele foi se agravando. Segundo 

Dia dos Pais especial

Filha que quase perdeu o pai para a COVID-19 comemora recuperação
Carlos Andreola, 
de 69 anos, ficou 
43 dias internado 
em estado grave 
na UTI e outros 12 
em recuperação no 
Hospital Tacchini

Com certeza 
vamos 

aproveitar ainda 
mais os dias 
ao lado dele.

Na primeira foto, Andreola em chamada de vídeo com 
sua filha Raíssa, durante internação na UTI do Tacchini. 
Na segunda, ele em casa após receber alta do hospital

Carlos Andreola acompanhado de sua filha, 
Raíssa Aline, e da esposa, Loiri. Elas também foram 
acometidas pela doença. A família é de Santa Tereza
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alRaíssa, Carlos apresentava bas-
tante fraqueza, dor muscular 
e também teve sintomas como 
diarreia, náuseas e febre. “Ele foi 
duas vezes no posto de saúde de 
Santa Tereza. Na segunda, como 
ele estava mal, foi encaminhado 
sozinho para o Hospital Tacchini, 
onde seguiu direto para a UTI. A 
equipe do postinho aconselhou 
minha mãe a ficar em casa”, conta. 
“Antes de entubarem, o pessoal 
do hospital fez uma chamada de 
vídeo para ele conseguir conver-
sar com a minha mãe. Essa foi a 
última vez que ela falou com o 
meu pai”, continua. 

Raíssa mora e trabalha em 
Porto Alegre e tinha acabado de 
voltar para a casa quando seu pai 
precisou ser internado. “Mais tar-
de eu e minha mãe começamos a 
apresentar sintomas. Fizemos o 
teste e estávamos as duas com o 
vírus, então tivemos que ficar lon-
ge por 15 dias. Estava eu sozinha 
e isolada em Porto Alegre, minha 
mãe sozinha e isolada em Santa 
Tereza e, meu pai, na UTI. Não con-
seguimos prestar suporte um para 
o outro”, lamenta a engenheira. 

Raíssa conta que ela e sua 
mãe, Loiri, tiveram sintomas mais 
leves da doença, como dor de gar-
ganta, diarreia, perda do olfato e 
dores nas pernas. “Mas meu pai 
sofreu muito. O hospital fazia 
ligações de vídeo com a gente, 
para mostrar ele e falar sobre seu 
estado de saúde. Na maioria dos 
dias as notícias eram bem ruins. 
Ele precisou utilizar a capacidade 
máxima do respirador para so-

breviver”, conta. “Mesmo assim, 
sempre nos agarramos àquele 
fiozinho de esperança. Minha 
mãe tentou ser forte na maior 
parte do tempo, mas sei que ela 
sofreu muito também. No ano 
passado ela teve um aneurisma e 
precisou operar. Então ela já esta-
va com essa preocupação. Ela viu 
o que passamos no ano passado 
com medo de perdê-la e, agora, 
estávamos passando com o meu 
pai”, relata Raíssa.  

Depois dos 15 dias de iso-
lamento, a engenheira voltou a 
Santa Tereza. O suporte de mãe 
e filha e o pensamento positivo 
foram fundamentais para vencer 
esse período. Além disso, mesmo 
de longe, as duas não deixaram 
Carlos esquecer do amor que sen-
tiam por ele. “Pedimos para que 

a equipe do hospital colocasse fo-
tos nossas em frente à sua cama, 
para que pudesse lembrar que 
estávamos presentes, mesmo de 
longe”, recorda com carinho. 

Andreola começou a me-
lhorar dia após dia, depois de 
ter realizado uma traqueosto-
mia. Foram mais 12 dias de re-
cuperação no quarto, para que 
a alta fosse dada no dia 22/07, 
na última quarta-feira. “Ele ficou 
bastante confuso, porque não 
lembrava de nada. Chegou a ter 
alucinações e achava que tinha 
passado apenas uma semana no 
hospital. Também estava bas-
tante magro e com dor no corpo. 
Mas agora ele está bem em casa”, 
afirma Raíssa.

Segundo a engenheira, antes 
de ser acometido pela COVID-19, 

seu pai acreditava que a doen-
ça não era coisa séria. Inclusive, 
não seguia à risca as medidas 
de prevenção. “Meu pai achava 

que era bobagem usar máscara, 
por exemplo, e sei que ele pode 
ter pego por conta desse descui-

do. As pessoas pensam que, pelo 
fato de não ter acontecido com 
alguém da família delas, não é 
algo real”, lamenta. “Eu vivi e sei o 
que acontece. A gente nunca sabe 
quem vai sofrer e quem não vai, 
e muitos não ligam para isso. Não 
cuidam de si e não cuidam dos 
outros”, analisa. 

Para este Dia dos Pais, Raís-
sa reflete sobre a importância de 
cuidarmos das pessoas queridas, 
principalmente em meio à situa-
ção vivida. “Com certeza vamos 
aproveitar ainda mais os dias ao 
lado dele, porque o medo de ele 
não estar aqui para o Dia dos Pais 
e para seu aniversário de 70 anos 
foi muito grande. Vamos viver 
cada dia como se fosse o último e 
levar o amor um pelo outro ainda 
mais a sério”, finaliza. 
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Família reclama de atendimento e da estrutura da UPA
Vídeo que viralizou 
nas redes sociais 
mostra espera de 
idoso de 81 anos 
por um leito, além 
da precária barraca 
instalada em frente 
à unidade de saúde

Raquel Konrad

Desde sábado, 25/07, a famí-
lia Tristacci tem vivido um drama 
em torno da saúde do patriarca 
Alberto Tristacci, de 81 anos. Um 
vídeo que viralizou nas redes so-
ciais ao longo da semana denuncia 
a espera do idoso por um leito na 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA), que durou por mais de 10 
horas, além da precária estrutura 
na qual ele ficou instalado. Mas 
este foi apenas um dos problemas 
enfrentados pela família.

Em entrevista ao SERRANOS-
SA, o filho de Alberto, Carlos Tris-
tacci, revela que tudo começou no 
sábado, quando a família buscou 
atendimento na unidade após o 
idoso ter uma queda, apresentan-
do perda de força nas pernas, falta 
de ar e dificuldade ao falar, caracte-
rísticas semelhantes ao apresenta-
do da última vez que foi internado 
por conta de um Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) sofrido em 2016. 
“O médico que nos atendeu soli-
citou alguns exames e, para nossa 
surpresa, disse que estava tudo 
normal, que não tinha sinais de 
fraqueza e chegou a dizer que os 
sintomas eram psicológicos, pe-
dindo para procurar um posto de 
saúde ou médico particular para 
investigar”, revela o filho. O idoso 
foi liberado para ir para casa. 

Durante o final de semana, Al-
berto apresentou piora no seu qua-
dro de saúde. Na segunda-feira, ele 

já sentia bastante dificuldade ao fa-
lar e não caminhava, além de apre-
sentar confusão mental. Às 13h30 
a família novamente retornou à 
UPA e novos exames foram feitos.  
“Ele passou pela triagem, realizou 
o teste rápido de COVID, que deu 
resultado negativo, fizeram raio-X, 
exame de sangue e urina e ficamos 
esperando os resultados do exame 
naquela barraca instalada em fren-
te à UPA”, detalha, Carlos. 

Algumas horas depois, um 
médico apresentou o diagnóstico 
dizendo que seu pai estava com 
pneumonia e que iria necessitar 
de um leito. “Mudaram os médi-
cos, trocaram os enfermeiros, e 
meu pai seguia sentado naquela 
cadeira, embaixo daquela barraca, 
no frio, sem qualquer previsão de 
leito. Por volta das 22h, ele come-
çou a ficar muito indisposto e fui 
chamar um profissional e não en-
contrei ninguém na barraca. Gra-
vei um vídeo e enviei para minha 
família para demonstrar a situação 
e eles publicaram nas redes sociais 
e mandaram para algumas autori-
dades”, comenta, dizendo que uma 
médica apareceu meia hora depois 
explicando que naquele momento 
os profissionais estavam em aten-
dimento interno.

O leito só apareceu por volta 
das 23h30, quando a equipe da 
UPA comunicou que um dos pa-
cientes internados havia falecido. 
“Meu pai só conseguiu um leito 
porque alguém morreu e isso é 
revoltante”. Sem poder acompa-
nhar o pai na internação, os fami-
liares voltaram para casa. No dia 
seguinte, terça-feira, 28/07, mais 
uma surpresa: Carlos recebeu uma 
ligação dizendo que o pai tinha sa-
ído do quarto semi-intensivo, que 
estava na sala de medicamentos 
e que seu diagnóstico tinha sido 
alterado. “Minha primeira preocu-
pação era saber se ele estava em 
uma ala segura e se estava com 
máscara, mas ninguém sabia me 
dizer. Corri para a UPA e quando 

cheguei lá, ele estava em uma sala 
de medicação onde ocorre grande 
circulação de pessoas e sem más-
cara”, denuncia.

Em conversa com uma tercei-
ra médica ele descobriu que, na 
verdade, o seu pai não estava com 
pneumonia e que, como toda a fa-
mília desconfiava, possivelmente 
tratava-se de um AVC. “A doutora 
foi superatenciosa, disse que ia se 
responsabilizar pelo caso e solici-
tou mais exames. Mas nesta hora 
meu vai já estava hipoglicêmico e 
recebeu medicação. Agora ele está 
sendo bem atendimento, em uma 
sala adequada, mas as consequên-
cias pelo diagnóstico errado, pelo 
descaso no atendimento, podem 
ser permanentes: meu pai pode 

não andar e não falar mais. E sá-
bado levei ele na UPA andando e 
falando!”, completa.

“NOSSA SAÚDE PÚBLICA 
NÃO É MODELO”
Mais tranquilo agora, Carlos se 

mostra preocupado com a estrutu-
ra do sistema público de saúde de 
Bento Gonçalves. Para ele, os mé-
dicos da cidade não são só heróis 
porque estão na linha de frente 
do combate a pandemia, mas por 
conta da “péssima estrutura” na 
qual atuam. “Eu vi médico conferir 
raio X na lâmpada da luz da bar-
raca da UPA – que nem podemos 
chamar de barraca e sim de bar-
raco, porque agora têm uma lona 
cobrindo os buracos da estrutura. 

dias afastada do trabalho”, relata 
uma leitora. 

“Aí você está com 38,7°C de 
febre e vai para a UPA de Bento 
Gonçalves. Aí a médica te exa-
mina, aplica uma injeção, faz um 
Raio-x do pulmão e não aparece 
nada. Então te manda para casa. 
Passa cinco dias e a coisa não 
melhora, sendo que essa pessoa 
tem 64 anos. Aí você acredita na 
médica da UPA  e, nesse 5 dias, 
você sai de casa, vai para o mer-
cado, vai para o posto de gaso-
lina, vai para a farmácia, entre 
outros... Aí você decide fazer o 
teste da COVID-19 particular 
e dá positivo. Todos esses dias 
você ficou por aí sem saber o que 
tinha”, comenta outro leitor. 

Eduarda Eitelven Bucco

Desde o início da pandemia 
do novo Coronavírus em Bento 
Gonçalves, diversos leitores têm 
relatado ao SERRANOSSA – e em 
suas próprias redes sociais – dúvi-
das em relação ao atendimento na 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) 24h do bairro Botafogo. 

“Uma funcionária teve conta-
to com pessoas infectadas e co-
meçou a apresentar os sintomas. 
Foi diversas vezes na UPA e não 
fizeram nenhum teste, nenhum 
exame e nem entregaram o kit de 
tratamento precoce. Apenas man-
daram ela ir para casa e ficar 14 

Ed
ua

rd
a 

Ei
te

lv
en

 B
uc

co

O teste rápido 
só pode ser 
feito no final 

do período de 
isolamento, diz 
o coordenador 

da UPA.

“Fui na UPA com sintomas da COVID-19 e não me testaram!”
Após uma série de 
dúvidas de leitores, 
SERRANOSSA 
explica como 
funciona o protocolo 
de atendimento 
no ambulatório 
de campanha da 
UPA 24h do bairro 
Botafogo, em Bento

De acordo com o coordena-
dor da UPA 24h, Amauri Vargas, 
os profissionais que atendem no 
ambulatório de campanha, em 
frente à UPA, seguem um proto-
colo previamente estipulado pela 
secretaria municipal de saúde. 
Caso o paciente apresente sinto-
mas mais leves, ele será examina-
do, medicado e instruído a perma-
necer em isolamento por 14 dias, 
junto de sua família.  “A gente tem 
uma central na secretaria com 
médicos e outros profissionais da 
saúde que estão acompanhando 
esses pacientes. O médico vai li-

gar todos os dias e, no final do iso-
lamento, vai ser mapeado para a 
UBS mais próxima e destinado um 
teste rápido”, explica o coordena-
dor. Até o momento, 738 pessoas 
monitoradas já foram testadas.

Os testes rápidos detectam a 
fase final da doença, por meio dos 
anticorpos do novo Coronavírus, 
e não propriamente o vírus ativo, 
por isso apenas podem ser apli-
cados após o 10º dia do primeiro 
sintoma percebido. “Estamos obe-
decendo a um caráter epidemio-
lógico. Diferentemente de outras 
cidades, estamos testando todo 

mundo com suspeita médica para 
o Coronavírus, mas de uma forma 
segura. Não fazendo o paciente 
esperar na UPA o resultado, res-
pirando ou contaminando outros”, 
relata. Aqueles que testarem ne-
gativo para a COVID-19 entram 
em uma fila para serem testados 
para a H1N1.

Por outro lado, se o estado 
do paciente for considerado mais 
grave, ele é internado nos leitos 
de isolamento e é testado pelo 
teste PCR, a fim de identificar o 
vírus ativo. Nessa etapa, o pacien-
te passa por uma série de exames, 
sendo medicado com remédios 
específicos para síndromes gri-
pais e para as lesões ou sequelas 
que elas podem ocasionar, como 
a pneumonia. Caso seu quadro 
piore ou apresente sinais de que 
poderá se agravar, ele é transfe-
rido para a UTI do Hospital Tac-
chini ou de algum outro hospital 
da região com disponibilidade de 
leitos. “Esses pacientes são uma 
minoria. De 10 pacientes que 
chegam na barraca, 9 estão com 
sintomas leves, como coriza e 
congestão nasal”, comenta. 

Desde a semana passada, os 
pacientes que procuram aten-
dimento com a suspeita ou con-
firmação da doença estão rece-
bendo um kit para tratamento 

precoce, composto por ivermecti-
na, zinco, vitaminas C e D e azitro-
micina. A hidroxicloroquina está 
sendo disponibilizada somente 
em casos receitados pelo médico 
e com exames específicos para 
administração do medicamen-
to. “Os kits são entregues para a 
maioria da população, de acordo 
com critérios clínicos avaliados 
pelos profissionais de saúde”, res-
salta Amauri.

Ainda segundo o coordenador, 
o objetivo da secretaria municipal 
de saúde é ampliar a testagem na 
barraca, a partir da compra de 
mais testes PCRs. “Ainda estamos 
em processo de compra desses 
testes, mas nas próximas semanas 
já vamos estar intensificando essa 
testagem”, garante. De acordo com 
a secretaria de Saúde, 306 kits já 
foram entregues.

Em caso de dúvidas, os mo-
radores podem entrar em contato 
com a prefeitura pela Central de 
Atendimento ao Coronavírus, pe-
los telefones (54) 3055 7017 ou 
3055 7029 ou via WhatsApp, atra-
vés do número (54) 99267 1675. O 
horário de atendimento é das 8h 
às 21h30, por meio dos telefones e 
WhatsApp, e das 21h30 às 23h30, 
plantão somente por WhatsApp.  O 
serviço tem expediente das 8h às 
19h nos finais de semana.

O QUE DIZ A SECRETARIA DE SAÚDE

“Sobre o caso citado no vídeo, a Secretaria da Saúde logo 
que recebeu a informação verificou o ocorrido com as equi-
pes de coordenação da UPA e do atendimento fast track. E 
esclarece:
O ambulatório fast track não estava vazio. No horário das 
22h, não havia mais pacientes para atendimento e o médi-
co responsável estava na parte interna da UPA para reavaliar 
leito para o paciente, após reavaliação clínica e laboratorial. 
A equipe de enfermagem estava no monitoramento dos 
pacientes. O senhor estava no local, pois realizou teste, e 
imediatamente iniciou terapia conforme a conduta médica 
e oxigênio no local. Foi mantido próximo, para reavaliação 
do médico que o atendeu para posteriormente ser encami-
nhado para leito hospitalar. A estrutura fast track é o local de 
referência para o primeiro atendimento de suspeita da CO-
VID-19, e tem estrutura, aquecedores para o frio e visa man-
ter os pacientes isolados para evitar a contaminação. 
Desde o início do trabalho contra o coronavírus, a Secretaria 
da Saúde busca as melhores formas para manter o atendi-
mento qualificado da população. Com respeito aos pacien-
tes e familiares. Mantendo a manutenção da vida como fator 
primordial. 
Toda forma de manifestação é válida e importante para o 
andamento do trabalho no Complexo de Saúde. A secretaria 
está em contato com os familiares, e nossas equipes estão à 
disposição para dúvidas e esclarecimentos.”

O local é sujo, é frio, é úmido. Teve 
um momento, nestas 10 horas que 
meu pai ficou esperando leito, que 
tinha cachorro circulando no local 
e dormindo do lado da cadeira que 
ele estava. Como um animal circula 
livremente onde pessoas doentes 
são atendidas?”, questiona ele, que 
pensou, inclusive, em chamar a vi-
gilância sanitária para o local.

Outro ponto reiterado por 
Carlos é o fato que muitos pro-
blemas de saúde acabam sendo 
descartados por conta de suspei-
ta de coronavírus. “Pelo simples 
fato do meu pai estar com falta de 
ar, já encaminharam ele como um 
caso suspeito de COVID, sendo 
que ele tinha histórico de AVC e 
de problemas cardíacos. Entendo 

que é um momento complicado, 
mas nem tudo que acontece ago-
ra é o vírus e as alas devem ser 
melhor divididas para que pesso-
as como meu pai, que chegaram 
com um problema, não acabem 
sendo contaminadas também”, 
pontua ele. “Vi muitas pessoas e 
até o governo municipal falando 
que Bento é modelo de saúde e 
no combate, mas o que vimos 
neste dia é um exemplo do que 
não deve ser seguido em lugar 
nenhum”, pontua. 

Caso o quadro de Alberto não 
se reverta e ele fique com sequelas, 
Carlos pretende processar o Po-
der Público pelos erros iniciais de 
diagnósticos e também pelo desca-
so no atendimento.

Aponte a câmera do seu 
celular para o QRCode ao 
lado e acesse o vídeo feito 
pela família de Alberto 
Tristacci e divulgado nas 
redes sociais. Imagens 
estão disponíveis na 
fanpage do SERRANOSSA: 
www.fb.com/SERRANOSSA
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Eduarda Eitelven Bucco

O cenário de incertezas em 
relação ao retorno das aulas 
continua dividindo opiniões 
no estado. O governo do Rio 
Grande do Sul está debatendo a 
questão, com entidades ligadas 
à educação, e avalia algumas 
possibilidades. A principal de-
las diz respeito ao retorno em 
setembro, com 50% presencial 
e 50% on-line. “Em uma turma 
de 30 alunos, por exemplo, 15 
teriam aula presencial e 15 por 
meio do Google Classroom”, 
explica o coordenador da 16ª 
Coordenadoria Regional de 
Educação (16ª CRE), Alexandre 
Misturini. 

Entretanto, o coordenador 
afirma que esse retorno apenas 
será viabilizado se todas as re-
giões do estado forem enqua-
dradas nas bandeiras laranja ou 
amarela do modelo do Distan-
ciamento Controlado. “Se hou-
ver uma estabilização da pan-
demia em todo o estado, aí sim 
conseguiríamos retornar nesse 
modelo de 50% em setembro. 
Essa é a principal discussão até 
o momento”, comenta o coorde-
nador. 

No início do mês de julho, 
o governo abriu uma consulta 
pública para escutar a opinião 
das entidades sobre o retorno 
às aulas. O resultado foi divul-
gado na quinta-feira, 30/07. A 
maioria das entidades consulta-
das votou no chamado “Cenário 

Volta às aulas no RS depende da bandeira 
laranja ou amarela em todas as regiões
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ramente, do Ensino Superior; 
depois Ensino Médio e Técnico; 
do Fundamental; e, por fim, a 
Educação Infantil.

Na opinião da equipe da 16ª 
CRE, o mais adequado seria um 
retorno após o término do in-
verno. “A maioria das entidades 
votou para a volta em setembro. 
Está todo mundo colocando o 
mais distante possível, porque 
até uma vacina não aparecer, 
isso não vai passar. É um ponto 
de interrogação”, avalia Misturi-
ni. “Tudo depende de uma ques-
tão sanitária. Porque se nós au-
torizarmos a volta agora, serão 
quase 900 mil alunos por dia 
nas ruas”, continua. 

Apesar da indefinição, con-
forme afirma o coordenador, 
as escolas do estado já estão se 
preparando para um retorno 
seguro, a partir da aquisição de 
EPIs e produtos de higiene e da 
adoção de protocolos específi-
cos. Segundo o plano de contin-
gência elaborado pelo estado, 
todas as escolas deverão contro-
lar a temperatura dos estudan-
tes e funcionários na entrada e 
saída, além de reservar uma sala 
específica para isolar casos sus-
peitos. “Já está em processo de 
licitação algumas ações como a 
compra de 27 mil termômetros 
e outros materiais como tapetes 
sanitizantes. As escolas também 
deverão elaborar um cronogra-
ma de limpeza, para que toda 
a instituição seja higienizada a 

cada troca de turno. Deverá ser 
mantido 1,5 metros de distância 
entre os alunos, além da aplica-
ção de revezamento para me-
renda e utilização de máscaras. 
Será uma operação de guerra”, 
avalia Misturini. 

Outras questões envolvendo 
o protocolo de retorno das aulas 
dizem respeito ao cuidado com 
os colaboradores. Pessoas com 
comorbidades e maiores de 60 
anos não poderão trabalhar, o 
que abrirá a necessidade de con-
tratação de novos profissionais. 

Para o coordenador da 16ª 
CRE, ainda será necessário um 
trabalho constante com os pais, 
já que muitos se mostram teme-
rosos em relação ao retorno. Se-
gundo Misturini, a preocupação 
foi acentuada após a afirmação 
do matemático Eduardo Mas-
sad, da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), de que a retomada das 
aulas provocaria 17 mil mortes 

no país. 
“Eu fiz uma nota para as 

escolas afirmando que as leis 
continuam as mesmas. Ou seja, 
os alunos que não participarem 
das atividades levarão falta e 
irão repetir o ano. Então os pais 
que não quiserem levar seus fi-
lhos para a escola, podem ficar 
em casa, desde que acessem a 
plataforma [Google Classroom] 
e façam as atividades”, alerta. 
“Ao contrário do que muitos 
pais comentam, o ano não está 
perdido. Os alunos estão apren-
dendo novas formas de apren-
der e, os professores, novas for-
mas de ensinar”, avalia. 

Até o momento, a região 
atendida pela 16ª CRE, que 
compreende 25 municípios da 
Serra Gaúcha, já registrou 16 
mil acessos na plataforma. O 
número representa 88% do to-
tal de alunos, das 74 escolas de 
abrangência da coordenadoria. 
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Editora-chefe: Greice Scotton Locatelli (MTB 11.542)  
Direção: Diogo Zanetti 

Acompanhe!
www.serranossa.com.br
Facebook: SERRANOSSA
Instagram: jornalserranossa
Twitter: @serranossa
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HSC
ABORRECER

ANACIMA
ATRASOBI
CARAUNEO

TARIAL
BASEAEREA

IUDAZT
ANTEPORAU

GESETIMA
ALRACPE

ERETORNA
ESTILISTA

ARELEOA

Em 
posição
superior

(?) Leão,
cantora da

MPB

Fonte
usada em

textos
(Inform.)

Lado
oposto 

à coroa, 
na moeda

Exerce
atividade 

A habi-
litação 

para dirigir
ônibus

(?) Perez,
a 1a loira
do grupo 

"É o Tchan"

O molho à
base de

maionese
e ketchup

Código 
da pilha
palito

Volta;
regressa

Unidade 
de medida

agrária

Serra
(?), país
africano

201, em romanos
Função

da maqui-
agem

Descarga
elétrica 

de nuvens

Que não está molhado

Consoante
de "rio"

Os docu-
mentos sem

validade

Vogais 
de "café"
Agasalho

de lã 

Cumprir a promessa 
Um dos principais

ingredientes
do nhoque

Antônimo 
de "agradar"
Demora de
pagamento

A (?) Arte:
o Cinema
Afecção
dentária

Significa
"novo", em
"neologia"

Criador de
modelos

de roupas

Remédio 
contra o HIV

Ouro
(símbolo)

Instalação
militar

da Aero-
náutica

Animal
como a
cobra

Contrapor

O nome da
letra "G"

3/are — azt. 4/leoa. 5/arial. 7/antepor.

Expediente

Fale conosco
redacao@serranossa.com.br 
comercial@serranossa.com.br
financeiro@serranossa.com.br



SERRANOSSA | Sexta-feira, 31 de julho de 20208

Greice Scotton Locatelli

Você se deu conta do quanto a nossa vida mudou 
depois da pandemia, especialmente em termos de li-
berdade?

Antes você queria ir a um restaurante, bastava ir. O 
máximo que você precisava fazer era conferir se o estabe-
lecimento funcionava naquele dia e horário. Agora é um 
tal de abre, fecha, abre de novo, fecha de novo, funciona 
com restrição. Na maioria dos lugares, não pode mais se 
servir no buffet, só metade das mesas disponíveis e con-
trole de temperatura.

O mesmo vale para as lojas que 
você costumava frequentar. O tal “ho-
rário comercial”, algo que todas pra-
ticavam antes, agora se tornou uma 
incógnita: umas só abrem de manhã, 
outras só à tarde, umas fecham por 
alguns dias, depois reabrem, mas 
sem todos os produtos. Alguns itens, 
aliás, nem mais produzindo estão. Em 
determinados locais, como em su-
permercados, não entra mais que um 
membro de cada família (em teoria, 
porque basta passar rapidamente em 
qualquer um deles para perceber que 
quando o controle é feito as próprias 
pessoas dão um jeito de burlar e se en-
contrar no interior da loja). O tradicio-
nal passeio no shopping aos finais de 
semana se tornou uma aventura: você 
até pode ir, mas é bem provável que vai se deparar com 
novos horários de funcionamento, lojas fechadas e um 
controle rígido de entrada do tipo que exige que você 
dê satisfação do que pretende fazer lá. Que saudades 
do antigo normal.

Atividades físicas, antes tão badaladas como essen-
ciais para uma vida saudável, viraram um desafio: ou 
você dá um jeito em casa mesmo ou se arrisca a ir para 
uma academia ou praticar ao ar livre e ser taxado de “in-
consequente”. Sem contar que usar máscara durante o 
exercício exige ainda mais paciência do que no dia a dia. 

Nem vou entrar a fundo no mérito da educação por-
que só quem tem filhos ou convive com crianças ou ado-
lescentes sabe o tamanho do impacto desse 2020 atípico 

Liberdade comprometida
– e praticamente perdido – na rotina das famílias.

Nossa vida virou um “bota casaco tira casaco”, tal 
qual o filme Karatê Kid. Ou seja, é um eterno loop de 
ações que parecem não nos levar a lugar algum, já que 
os 15 dias de fechamento obrigatório se tornaram um 
mês, depois quarenta dias... e agora já estamos indo 
para o 5º mês de indefinições. De quem é a culpa? Do 
vírus, de ninguém mais.

Sim, eu sei: são medidas imprescindíveis para tentar-
mos (“tentarmos” porque a essa altura do campeonato 

eu já não tenho muita certeza de que 
o que estamos fazendo tem sido real-
mente eficaz) diminuir a disseminação 
do vírus. E não estou dizendo que não 
precisamos desses cuidados, pelo con-
trário: torço para que esses hábitos se 
tornem parte da nossa rotina não só 
para prevenir o novo Coronavírus, mas 
tantas outras doenças que um mínimo 
de higiene é capaz de evitar. O ponto 
aqui é que nosso estilo de vida mudou 
radicalmente em pouco tempo e isso 
impactou diretamente a nossa realida-
de. Tem dias em que é difícil se animar.

Aliás, a saúde mental é outro item 
preocupante nesse contexto: como 
se manter otimista diante de tantas 
notícias negativas, de tamanha polari-
zação de opiniões e de tantas indefini-

ções? Tem dias (como hoje) que eu não consigo, admito. 
Aliás, tenho saudades de quando as indefinições da 
ciência eram se o ovo era vilão ou aliado da saúde. Ago-
ra as coisas mudam em questão de horas e ninguém 
sabe ao certo o que dizer ou fazer. Nossa vida virou um 
eterno tentativa/erro.

Você pode ser do time do “fique em casa” ou da-
quele que defende que a vida não pode parar. Já não 
faz diferença. A sua liberdade, assim como a minha, está 
comprometida, acreditando você ou não na pandemia. 
E, infelizmente, ninguém sabe até quando isso vai durar. 
Se é que um dia vai passar. Tentemos nos manter firmes 
e seguros, do jeito que der. Já que esse é o tal do “novo 
normal”, não nos resta muita opção. 

Tenho saudades 
de quando as 

indefinições da 
ciência eram se 
o ovo era vilão 
ou aliado da 

saúde.

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

Thiago Galvan - Atualidades

Como todos vocês já sabem – até porque está no meu minicurrículo de 
apresentação –, estou concluindo uma pós-graduação em Direito Penal e Cri-
minologia, com trabalho de conclusão entregue na semana passada. Agora só 
estou aguardando a nota... Ufaaaaa! 

A necessidade inicial desse estudo surgiu após alterações vindas na legisla-
ção tributária. Acabei tratando de neurociência e criminologia, no final...

Em meio à especialidade que vivemos hoje, com limitações de circulação 
e bandeiras, e em recuperação de uma cirurgia de joelho, feita em março deste 
ano, aproveitei o tempo mais livre para desenvolver meus estudos. Acabei revi-
sitando e tendo acesso a matérias anteriormente não vistas. Ao mesmo tempo, 
tive a sorte de ver pessoas como meu querido professor, colega e amigo, Dr. 
Jader Marques, por sua Escola de Criminalistas, fazendo um projeto denomina-
do “Trem das Onze”. Todas as manhãs, às 11h, assistíamos e debatíamos temas 
diversos ligados ao Direito Criminal, tendo tido a oportunidade de participar, in-
clusive, passando um pouco da minha experiência para os colegas, em um deles.

Dentre todos os temas que me chamaram a atenção, o estudo do crime 
como ciência em si, desde as cadeiras da faculdade, influenciado não só pelo Dr. 
Jader, mas por professores do quilate do Dr. Alexandre Wunderlich e do Dr. Mar-
celo Bertolucci, acabou mais instigado, despertando a necessidade do estudo 
também da psicologia. Tal interesse atingiu seu ápice com um texto lido e de-
batido em uma das edições do “Trem das Onze”, de autoria da colega advogada, 
escritora e poeta Paula Maroto Schwanm, cujo resumo consiste no título deste, 
qual seja, A FORÇA DE SER DOCE.

Discorrendo sobre o assunto, Paula trata da doçura do ser, da mulher, da 
mãe e da possível perda dessa doçura frente aos acontecimentos do dia a dia, 
que demandam força. Essa discussão, hoje, quando pensava sobre o que escre-
ver a respeito da minha avozinha, cuja homenagem vem do fato de ela ter com-
pletado 91 anos de vida no último dia 30, me veio à cabeça.

A D. Jovita sempre foi uma senhora amável. Porém firme, de opinião, forte 
em suas posições, posturas e condutas. O QUE É O CERTO É O CERTO. Ponto! 
Apesar de ter estudado até a quinta série, por limitações locais, sabe de tudo e 
aprende de tudo. Lúcida e inteligente até hoje, com a graça de Deus.

Viúva desde antes de completar cinquenta anos, e com seis filhos, ajudou na 
criação de todos os netos. São mais de quinze, já contando com os bisnetos. O 
último nasce daqui uns dias...

A D. Jovita, com braço forte e pulso firme, mantém as rédeas da família. Con-
tudo, ninguém percebe essas rédeas, esse pulso. O que vemos na D. Jovita é só 
doçura. Uma vez perguntada sobre como ela conseguia ser assim, ela respon-
deu que sempre foi muito amada. Até hoje... Parabéns, vovó!

Até a próxima!

A Força de Ser Doce

Advogado (OAB/RS 64.762),   Especialista em Direito Público e 
Especializando em Direito Penal e Criminologia. Professor de Legislação. 
Diretor Jurídico da ASCORI. Contato: thiago.galvan@terra.com.br.
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ALUGO salas para es-
critórios, consultórios, 
massoterapia ou repre-
sentações, entre outros. 
Localizadas na rua Ola-
vo Bilac, 615, bairro Ci-
dade Alta. Interessados 
entrar em contato pelo 
telefone (54) 98125 
4215.

ALUGO quarto mobilia-
do para pessoas soltei-
ras em minha residên-
cia. Valor R$ 400 reais. 
Fica no bairro Maria 
Goretti, próximo à Esta-
ção Rodoviária de Bento 

Imóveis

Gonçalves. Contato pelo 
(54) 99914 9242. 
ALUGO casa mista de 2 
andares, com 4 quartos, 
sala, cozinha, banheiro 
e garagem, com portão 
eletrônico. Localizada 
em São Pedro (Cami-
nhos de Pedra). Interes-
sados entrar em contato 
através do telefone (54) 
99601 1280.

ALUGO apartamento 
de um dormitório, se-
mimobiliado, no bairro 
Verona, em Bento Gon-
çalves. Valor R$ 600. 
Interessados entrar em 
contato pelo telefone 
(54) 98407 7256.

ALUGO casa (piso in-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Aeroclube de Bento Gonçalves convoca seus associados 
para a Assembleia-geral Extraordinária, que se realizará 
em suas dependências, na rua Roberto Vargas Ros, 120, 
bairro São Vendelino, nesta cidade, no dia 8 de agosto 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;  
Doação de aeronaves cedidas e celebração de aditivo aos 

contratos de doação de aeronaves.

Bento Gonçalves, 29 de julho de 2020.
Alexandre Pereira - Presidente
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Advogados

ferior), com 4 peças e 
50m². Preferência para 
uma ou no máximo duas 
pessoas e que não pos-
sua carro. Endereço: rua 
General Osório, 786, fi-
nal da rua. Interessados 
entrar em contato pelo 
(54) 99956 7454

ALUGO casa nova, parte 
inferior, com 2 quartos, 
banheiro grande, sala/
cozinha conjugada e 
área de serviço, semi-
mobiliada (criado-mudo 
e cabeceira de cama, 

hack na sala, cozinha 
com aéreo (sem eletro-
domésticos). Não tem 
garagem. Valor: R$ 650 
(um mês de aluguel an-
tecipado). Interessados 
entrar em contato pelo 
telefone (54)  99106 
5357

VENDO apartamento 
com 2 quartos, sala, co-
zinha, banheiro, área de 
serviço, entrada para 
água quente, churras-
queira, elevador e box 
de garagem. Posição 
solar Oeste, localizado 

no bairro Verona. (54) 
99219 9212, com Ale-
xandre.
VENDO apartamento 
com 2 dormitórios, ba-
nheiro, sala, cozinha, 
área de serviço, sacada 
e 1 vaga de garagem, no 
bairro Aparecida, em 
Bento Gonçalves. Posi-
ção solar norte/oeste. 
Valor R$ 115.000. Con-
tato/WhatsApp (54) 
99621 1905.

VENDO terreno escri-
turado, de 10x20m, na 
rua João Busnello, bair-

ro Ouro Verde. Valor R$ 
99.999. Não aceito tro-
ca. Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 
42.589.

VENDO apartamento, 
no loteamento Berto-
lini, mobiliado, com 2 
dormitórios, sala de 
estar, cozinha, área de 
serviço e banheiro, com 
piso cerâmico em todo 
o apartamento. Baixo 
custo de condomínio. Fi-
nanciável e aceita FGTS 
como entrada. Valor R$ 
109.000. Contato (54) 

99683 6257, com Luiz. 
Creci 42.589.

VENDO apartamento, na 
planta, no bairro Borgo, 
no Residencial Jardin San 
Paulo, com 2 dormitórios, 
sala de estar, cozinha com 
churrasqueira, sacada 
aberta, área de serviço, 
banheiro e boxe de ga-
ragem. Possibilidade de 
financiar até 100% usan-
do FGTS. Entrada total-
mente parcelada. Valor a 
partir R$ 145.000. Conta-
to (54) 99966 4616, com 
Adriano. Creci 42.504.
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VENDO materiais di-
versos de construção, 
usados, como portas e 
janelas de madeira e fer-
ro, portões de ferro com 
motores funcionando 
perfeitamente, telhas de 

Diversos

Brasilit 6mm, tesouras 
para telhado em madei-
ra, entre outros. Estão 
em bom estado e ainda 
não estão desmontados.
Aceito compra de tudo 
ou em partes. Valores 
diversos, a combinar. 
Somente retirada com 
pagamento à vista e em 
dinheiro. Contato (54) 
99976 2955, com Valtair. 

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 colchão de sol-
teiro, usado. Contato 
(54) 99928 1270.

VENDO novíssimo con-
junto de sofá colonial 
Movezen, de 3, 1 e 1 luga-
res. Impecável. Valor R$ 
400. Contato (54) 99184 
8888, com Andrei.

VENDO 2 blusões de lã 
masculinos, tamanho G, 

novos. Interessados en-
trar em contato pelo te-
lefone (54) 99928 1270.

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 mesa para com-
putador ou para outras 
atividades, cor verme-
lha-escura. Contato 
através do telefone (54) 
99637 9273.

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 2 cortinas de 
renda branca com va-
rões de 1,78m (com-
primento) x  1,90m 
(altura) e de  1,66m x 
1,90m. Vendo 1 cortina 
de tecido com varões de 
2,00mx 2,20m. Vendo 
2 cortinas com varões 
de renda cor branca de 
1,50m x 1,80m e 1 corti-
na com varões de tecido 
medindo 2m x 2,10m. 
Em bom estado, quase 
novas. Interessados en-
trar em contato pelo te-
lefone (54) 99637 9273.

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. 
Contato (54) 99626 3732.

VENDO caminhonete 
Jeep Compass Longitu-
de ano modelo 2017, 
top (menos teto), bran-
ca, 55.000km, diesel,  
4X4, impecável. Valor: 
R$ 115.000 (pagamen-
to em dinheiro) ou R$ 
120.000 (troca). Con-
tato pelo telefone (54) 
99972 1814.

VENDO Astra 2.0, 2011, 
preto. Direção Hidráu-
lica, vidros, travas e 

retrovisores elétricos, 
limpador e desembaça-
dor traseiros, ar-condi-
cionado, 4 portas, som 
MP3 com entrada USB, 
alarme, porta-malas es-
paçoso, amplo espaço 
interno. Revisões em 
dia. IPVA 2020 pago. 
Única dona. Valor: R$ 
26.900,00. Contato (54) 
99608 5454.

VENDO C4 Pallas, GLX 
2.0, impecável, segun-
do dono, flex, 16v, me-
cânico, ano 2009. R$ 
20.000,00. Contato com 
Valmor, através do tele-
fone (54) 99969 0503.
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Encontro on-line para 
debater práticas de nutrição

Vestibular Especial de Inverno: 
prova on-line no dia 7 de agosto

Pós-graduação: curse uma 
especialização na UCS Bento

Vem pra UCS: 
transferência com 
condições especiais

Segunda licenciatura EaD

Mestrado em Engenharia 
e Ciências Ambientais

Graduação UCSTec: 
100% de desconto na 
primeira mensalidade

Enfrentamento à pandemia

O I Meeting da Nutrição, que será realizado no dia 
10 de agosto, virtualmente, visa integrar e promover 
atualização científica a partir do debate de temas atuais 
e relevantes para a prática dos profissionais.

As inscrições são gratuitas, no site ucs.br, para os 
encontros que ocorrem das 13h às 20h. As abordagens 
contemplarão pautas como atuação hospitalar, unidade 
de alimentação e nutrição, saúde coletiva e atendimento 
em consultório; novos cenários na comercialização vir-
tual de alimentos; comunicação não violenta; nutrição 
baseada em evidências; e mudanças de hábitos.

Pessoas em movimento aproveitam oportuni-
dades: inscreva-se para o Vestibular Especial de 
Inverno da UCS, com prova de redação on-line no 
dia 7 de agosto. A oferta é válida para cursos de 
bacharelado, licenciaturas e graduações em tecno-
logia do programa UCSTec. Saiba mais em ucs.br/
vestibular.

Na UCS Bento, você pode cursar as graduações 
em Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciên-
cia da Computação, Ciências Biológicas, Ciências 
Contábeis, Comércio Internacional, Design, Direito, 
Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de 
Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Me-
cânica, Farmácia, Fisioterapia, Gestão Comercial, 
Nutrição, Pedagogia, Processos Gerenciais e Psico-
logia. Outras dúvidas, contate as analistas da área 
de Graduação da UCS Bento, através dos números 
(WhatssApp): 99626-2771 ou 99919-3141.

Confira algumas das ofertas de especialização com 
início previsto para o mês de agosto na UCS Bento

- Espiritualidade no Trabalho: Organizações Huma-
nizadas e Ecoengajadas: o curso visa elevar o nível de 
conhecimento na dimensão espiritual do ser humano a 
partir de ambientes laborais, hoje centrais na organiza-
ção social. Serão abordados ética no trabalho, inteligên-
cia emocional e relacional, comunicação organizacional 
e espiritualidade, tendências e desafios na gestão de pes-
soas e diálogo na solução de conflitos e espiritualidade. 

- Terapia Cognitivo-Comportamental: da Primeira à 
Terceira Geração: a formação tem por objetivo contribuir 
com a realização de avaliação, planejamento e imple-
mentação de plano preventivo e terapêutico no contexto 
de clínica ampliada e saúde, no qual podem atuar profis-
sionais da Psicologia e da Medicina.

Transfira seus estudos para a UCS com preços e 
condições especiais, aproveitando até 100% das disci-
plinas já cursadas em outras instituições de ensino para 
ingressar no mesmo curso de graduação. Acesse ucs.br/
transferencias para fazer sua solicitação.

Outras informações contate a área de Graduação, 
através dos números de WhatsApp: 99626 2771 ou 
99919 3141.

Licenciados na universidade ou em outras instituições de 
Ensino Superior credenciadas pelo MEC podem conquistar 
um novo diploma no tempo mínimo de dois semestres a par-
tir do Programa de Segunda Licenciatura a distância da UCS.

Integram a oferta os cursos de Ciências Biológicas, Fi-
losofia, Física, Geografia, História, Letras Espanhol, Letras 
Inglês, Letras Português, Matemática, Pedagogia, Química e 
Sociologia.

Inscreva-se até 10 de agosto para ingressar no mesmo 
mês, em ucs.br, na aba ‘Estude na UCS’.Ou, converse com as 
analistas da área de Graduação da UCS, através  dos números 
de  WhatsApp: 99626 2771 ou 99919 3141.

Deseja aprimorar seus conhecimentos a partir de 
um Mestrado, com foco no mercado de trabalho? Inscre-
va-se até o final de agosto no processo seletivo do curso 
de Mestrado Profissional em Engenharia e Ciências Am-
bientais da UCS, com aulas em Bento Gonçalves.

A oferta contempla 20 vagas, com área de concen-
tração em Gestão e Tecnologia Ambiental, divididas nas 
linhas de pesquisa em Química Ambiental e Biomonito-
ramento; Tecnologia Ambiental; e Gestão Ambiental.

Saiba mais em ucs.br, na aba ‘Ensino’ > ‘Mestrado 
e Doutorado’, e a partir do e-mail ppgecam@ucs.br. Ou, 
com com área de Relações com o Mercado da UCS, atra-
vés do WhatsApp 99935.6719.

O programa UCSTec oferece graduações em Tecnologia de 
curta duração com certificações intermediárias e flexibilização 
do tempo de pagamento. Quem se matricular em algum dos cur-
sos UCSTec recebe 100% de desconto na primeira mensalidade, 
promoção válida por tempo limitado. Informe-se pelo WhatsA-
pp 99935 6719, ou no site ucstec.ucs.br.

Comprometida no enfrentamento à pandemia da Covid-19, a UCS 
realiza iniciativas como o atendimento em telemedicina para preven-
ção e manejo do novo coronavírus, com teleconsultas gratuitas; tes-
tes e diagnósticos para Covid-19 (RT-PCR e os sorológicos IgG e IgM), 
também com coletas itinerantes; e o desenvolvimento do ventilador 
pulmonar Frank 5010.

A universidade ainda integra diversas outras ações buscando 
combater a evolução do novo coronavírus e amenizar os impactos 
da pandemia. Saiba como acessar os serviços e contribuir através 
do site ucs.br. 

Acesse o site ucs.br, na aba 
‘Especializações e MBAs’, para se 

inscrever ou, informe-se através do 
WhatsApp: 99935 6719. 

A UCS promove variados cursos de curta du-
ração, na modalidade de extensão, tanto EaD como 
on-line, com professores e alunos reunidos virtu-
almente, no mesmo horário. Confira algumas das 
propostas e acesse ucs.br para verificar as opções 
nas demais áreas do conhecimento:

- Liderança e Gestão de Equipes com Pro-
pósitos e Resultados: compartilha ferramentas 
para exercer a liderança e alinhar posturas e co-
municação com as equipes. Gerando engajamento, 
a proposta é desenvolver e ampliar o desempenho 
e a produtividade dos envolvidos nos processos. 
Aulas de 6 a 28 de agosto.

- Gestão das Emoções no Comportamento 
e nas Relações Interpessoais: propõe desenvol-
ver o autoconhecimento através de ferramentas de 
coaching, com a identificação de padrões mentais. 
Serão temáticas a administração da emoção e dos 
pensamentos, autocrítica, resiliência, ideias, comu-

Aprimore seu currículo 
com cursos de 
curta duração 

nicação e criatividade. Aulas de 18 a 24 de agosto.

- Atendimento ao Cliente: apresenta uma vi-
são global com metodologia interativa, vivência e 
reflexão sobre processos e etapas da experiência, 
análise sobre tipos de clientes, atitude e profissio-
nalismo, além de competências. Aulas de 26 a 28 
de agosto. 

- Neurovendas: A Estratégia da Influência: 
fornece recursos amparados pela neurociência 
e pela programação neurolinguística para o de-
senvolvimento de habilidades relacionais. Serão 
trabalhadas as dimensões técnica, emocional e 
comportamental para ampliar a efetividade da in-
fluência nas vendas, visando resultados. Aulas de 
19 a 28 de outubro.

Mais informações podem ser obtidas atra-
vés da área de Relações com o Mercado da UCS – 
WhatsApp (54) 99935 6719.
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Receita | SERRANOSSA Gourmet

Hambúrguer caseiro
INGREDIENTES
• 1kg de carne bovina moída ou 
peito de frango moído (de boa 
qualidade e com pouca gordura)
• 2 ovos
• 1/2 cebola bem picada
• 4 dentes de alho picados
• 1/2 copo de farinha de rosca
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• Salsinha a gosto

MODO DE PREPARO
Coloque todos os ingredientes 
em uma travessa grande e misture 
bem, até formar uma massa. Para 
testar se o tempero está suficiente, 
frite uma pequena quantidade em 
uma frigideira. Com um medidor 
(colher de sorvete ou medida de 
1/3 de copo), faça 12 bolinhas com 
a carne. Modele os hambúrgueres, 

Cruzadas | Respostas na página 7

Solução

Acesse

e divirta-se com diversos
www.coquetel.com.br
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Em 
posição
superior

(?) Leão,
cantora da

MPB
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(Inform.)
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oposto 

à coroa, 
na moeda

Exerce
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A habi-
litação 

para dirigir
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a 1a loira
do grupo 

"É o Tchan"
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africano
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da Aero-
náutica
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Contrapor

O nome da
letra "G"

3/are — azt. 4/leoa. 5/arial. 7/antepor.

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

Áries – 21/03 a 20/04 | Assuntos relaciona-
dos com sua carreira estarão no centro das 
suas atenções e você vai se dedicar com mais 
afinco ao que ambiciona. Caso esteja à pro-
cura de trabalho, pode receber indicação de 
pessoas influentes e se sair muito bem em 
processos de seleção ao se candidatar a um 
emprego. Não se cobre tanto nas responsabi-
lidades em casa e demandas familiares. 
Touro – 21/04 a 20/05 | A Lua realça seu lado 
perseverante e dá mais paciência para admi-
nistrar seus interesses e responsabilidades. O 
momento é ideal para colocar em dia todos 
os compromissos de trabalho e também co-
meçar algo que sempre teve vontade. 
Gêmeos – 21/05 a 20/06 | A sexta chega com 
perspectivas de mudança e alguns interesses 
financeiros podem exigir atenção especial da 
sua parte. Bom período para organizar o orça-
mento e planejar melhor seus gastos. Reflita 
com calma sobre as transformações que vem 
ocorrendo em sua vida e esclareça suas dúvi-
das antes de tomar qualquer decisão.
Câncer – 21/06 a 21/07 | Hoje as coisas de-
vem fluir com mais tranquilidade e você terá 
mais foco para planejar as suas atividades. A 
Lua favorece propostas de sociedade e esti-
mula a pensar em empreender com alguém. 
Leão – 22/07 a 22/08 | O dia pode ter mais 
compromissos do que espera e convém pre-
parar o espírito para lidar com todas as de-
mandas. A recomendação é definir priorida-
des e fazer uma coisa de cada vez: com calma 
e determinação, você vai dar conta de tudo. 
A saúde também pode exigir mais atenção, 
mas o período é indicado para adotar hábitos 
saudáveis e de prevenção. 
Virgem – 23/08 a 22/09 | A sorte vai te fazer 
companhia, tudo deve caminhar de forma 
mais benéfica e as coisas vão acontecer sem 
que precise se esforçar muito. Seus talentos 
vão se destacar no trabalho e, se você pro-
cura emprego, pode se surpreender com os 
resultados. Período de ótima sintonia com os 
parentes e as pessoas queridas. 
Libra – 23/09 a 22/10 | Você vai se preocupar 
mais com o bem-estar da sua família e dedi-
cará mais atenção às demandas do seu lar. 
Pode encerrar alguns assuntos que vinham 
incomodando a todos em casa. No trabalho, 
terá boa produtividade no home office e em 
atividades que fizer individualmente. 
Escorpião – 23/10 a 21/11 | Sextou com boas 
novas da Lua, realçando sua comunicação as-
sertiva, eficiência e determinação. Você vai 
mostrar comprometimento com os deveres 
e seu jeito estrategista será um ótimo aliado 
para se dar bem nos contatos profissionais. 
Bom período para lidar com documentos e 
coisas que precisam de definição.
Sagitário – 22/11 a 21/12 | Você pode preci-
sar de mais de foco e paciência para lidar com 
as demandas do dia, sobretudo com as finan-
ceiras. A Lua pede atenção extra aos assuntos 
materiais, mas fortalece sua capacidade de 
planejamento, seu lado dedicado e deixa seu 
tino mais apurado para negociar. É hora de or-
ganizar as contas, colocar as coisas em ordem 
e se empenhar por melhorias. 
Capricórnio – 22/12 a 20/01 | Foco, deter-
minação e perseverança serão suas forças 
motoras para se dar bem em tudo o que fizer. 
Assuntos que não estavam andando podem 
caminhar como espera agora e serão defini-
dos com seu empenho: o sinal está verdinho 
para você tomar decisões. No trabalho, pode 
formar boas parcerias com os colegas e alcan-
çar vitórias ao somar forças com os outros. 
Aquário – 21/01 a 19/02 | Chegou a hora de 
desacelerar e curtir um pouco mais de tran-
quilidade para repor as energias. Cuide com 
carinho do seu organismo e procure se ocu-
par com coisas que elevam seu bem-estar. O 
período também é indicado para ouvir seu 
sexto sentido: tente levar mais a sério suas im-
pressões. Terá mais intuições, mas vai precisar 
de paciência e foco para entender os pressen-
timentos e usá-los a seu favor. 
Peixes – 20/02 a 20/03 | A Lua estimula seus 
planos, ideais, seus contatos e suas amizades. 
Embora não troque energias com outros as-
tros, ela vai incentivar seus objetivos e dará 
perseverança de sobra para você batalhar pe-
los seus sonhos. Deixe fluir as mudanças que 
estão chegando sem criar resistências e foque 
nos seus projetos. Iniciativas com pessoas que 
admira devem render bons resultados. Terá 
várias oportunidades para melhorar seus ga-
nhos e pode pegar um serviço extra.

Sete Erros | Respostas na página 7

Charge

colocando sobre uma tábua ou 
forma forrada com papel alumínio 
e untada com óleo. Leve para assar 
por cerca de 20 minutos, com 
forno a 280°C (vire na metade do 
tempo). Se preferir, utilize uma 
frigideira untada (nesse caso, o 
tempo de cozimento é menor). 
Deixe descansar por 10 minutos 

antes de servir.

Dicas: se optar por hambúrguer 
de carne bovina, prefira patinho, 
alcatra, picanha ou fraldinha. 
Os hambúrgueres podem ser 
congelados ainda crus por até três 
meses. Para isso, embale um a um 
em papel filme ou alumínio.
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AudiVita completa primeiro 
aniversário em Bento Gonçalves

Bento registra aumento de 
35% nas contratações em junho

No dia 03/08, a AudiVita 
Aparelhos Auditivos celebra seu 
primeiro aniversário e as con-
quistas neste primeiro ano em 
Bento Gonçalves. Quem está à 
frente da empresa é a fonoaudi-
óloga Ângela Bigolin Tussi, que 
lamenta não poder comemorar a 
data com festa: “Gostaríamos de 
fazer uma grande reunião com 
amigos e pacientes, mas, infeliz-
mente, devido ao momento de-
licado que o país está passando, 
neste ano isso não será possível”. 

A clínica é focada em avalia-
ção, seleção e indicação de próte-
ses auditivas. Também trabalha 
com venda de pilhas para apare-
lhos auditivos, acessórios e mol-
des, e realiza audiometria tonal 
e vocal. A fonoaudióloga explica 
que aos primeiros sinais de difi-
culdade de audição é importante 
fazer uma avaliação para iden-
tificar se há alguma alteração. 
“Descobrir a perda auditiva logo 
no início e intervir precocemen-
te, evita uma série de outros pro-
blemas relacionados que podem 
ocorrer em decorrência da falta 
de estímulo sonoro”, detalha. 

Muitos estudos já estão re-
lacionando declínios cognitivos 
mais acelerados em pacientes 
com perda auditiva não tratada. 
As pessoas acabam não receben-
do os estímulos sonoros que o 
cérebro necessita. Além disso, o 
fato de não estarem escutando 
direito afeta a interação social 
e isso leva ao isolamento e até a 
depressão. 

O município de Bento Gon-
çalves apresentou melhoras sig-
nificativas na geração de empre-
go no mês de junho. De acordo 
com dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), do Ministério da Eco-
nomia (ME), foram registradas 
939 admissões no período, um 
aumento de 35% em relação ao 
mês de maio. O número de desli-
gamentos também caiu, passan-
do de 1,3 mil em maio para 957 
em junho. O resultado motivou 
redução no saldo negativo do 
município, que passou de 643 
para 18 – cerca de 97%. 

A análise do Observatório do 
Trabalho da Universidade de Ca-
xias do Sul (UCS) apontou que os 
resultados mais positivos foram 
incentivados, principalmente, 
pela geração de emprego na in-
dústria do município. Em junho, 
foi registrado saldo positivo de 
44 novos postos de trabalho, 
sendo que em maio o setor en-
cerrou 320 empregos. 

Apesar disso, o município 
entrou no seu quarto mês se-
guido de mais desligamentos 
que admissões. No acumulado 
do ano houve perda de 1,2 mil 

“É importante mantermos 
uma comunicação eficiente, 
principalmente nesta época em 
que os contatos estão mais virtu-
ais e o telefone está sendo muito 
utilizado nas relações familiares. 
Não ouvir, acaba tornando este 
período ainda mais difícil”, alerta 
a fonoaudióloga.

Ângela explica que hoje em 
dia a tecnologia está muito avan-
çada em relação aos aparelhos 
auditivos, fazendo com que eles 
sejam imperceptíveis. “Estão 
cada vez menores, e com o con-

trole de volume e dos microfones 
através do celular a discrição é 
ainda maior”, garante. É possível 
ainda experimentar a prótese 
antes de adquiri-la.

Em função da pandemia, 
a clínica está realizando aten-
dimento apenas com horários 
agendados, e somente um pa-
ciente por turno, para manter a 
segurança de todos. Após cada 
atendimento, todo o espaço é 
completamente higienizado. As 
avaliações não têm custo e são 
sem compromisso.

Rua Ramiro Barcelos, 245, sala 5,
Centro, Bento Gonçalves
Contato: (54) 3452 0832
www.audivitaaparelhosauditivos.com.br

AudiVita Aparelhos Auditivos
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Profª. Andréa Aldrovandi

A pensão alimentícia na pandemia

Doutora e Mestre em Direito. Especialista em Direito de Família 
e Sucessões. Professora do Curso de Direito da UCS. Advogada

A pandemia tem afetado consideravelmente a 
economia, gerando desemprego e redução salarial. 
Nesse cenário, dúvidas sobre o pagamento da pensão 
alimentícia e possibilidade de revisão do valor dos 
alimentos são frequentes.

Inicialmente, é importante lembrar que a 
fixação do valor da pensão alimentícia deve observar, 
em regra,  não só as necessidades do beneficiário 
(alimentando), mas também as possibilidades 
daquele que paga os alimentos (alimentante). A 
proporcionalidade é outro elemento importante, pois 
a obrigação deve ser dividida proporcionalmente 
entre os responsáveis. 

No cálculo das necessidades devem ser 
computadas, além das despesas com alimentação, 
também vestuário, moradia, lazer, educação, entre 
outras despesas ordinárias ou extraordinárias. 
Contudo, nem sempre o valor da 
pensão vai atender à totalidade das 
necessidades do beneficiário, seja 
porque as necessidades devem ser 
repartidas com outro responsável 
(genitor, por exemplo) na proporção 
da renda de cada um, seja pela 
limitação das possibilidades do 
alimentante, isso porque a pensão 
deve ser fixada também de acordo 
com os rendimentos da pessoa 
obrigada ao pagamento. 

Assim, a redução nos 
rendimentos ou perda do emprego 
pode refletir no valor da pensão 
alimentícia, permitindo a revisão do valor 
originalmente fixado, o que também ocorre no caso de 
variação das despesas do alimentando. Mas é preciso 
ressaltar que a pandemia, por si só, não justifica o 
atraso ou não pagamento dos alimentos. A alteração 
do valor da pensão só será admitida se houver prova 
da modificação nas necessidades de quem recebe ou 
nas possibilidades de quem paga. Além disso, cada 
caso possui as suas peculiaridades, por exemplo: 
a forma de fixação dos alimentos também vai 
determinar se é necessária a revisão judicial.

Quanto à forma de pagamento, a pensão 

alimentícia pode ser paga in natura - mediante 
pagamento direto das despesas, como escola e plano 
de saúde, por exemplo - ou in pecunia - valor fixado 
normalmente em salário-mínimo ou porcentagem 
sobre os rendimentos de quem paga.

No caso da pensão in natura, por exemplo, 
a redução temporária do valor da mensalidade 
escolar ou creche em razão da pandemia acarreta 
automática redução do valor a ser pago pelo 
alimentante que se obrigou ao pagamento direto 
dessa despesa. Contudo, é preciso considerar que a 
manutenção das crianças em casa pode demandar 
a contratação de uma cuidadora, aumentando, 
assim, as necessidades, o que deve ser analisado 
em cada caso.

Por outro lado, a revisão do valor da 
pensão alimentícia fixada in pecunia não ocorre 

automaticamente, dependendo 
sempre de decisão ou homologação 
judicial, especialmente se a pensão 
foi fixada em salários-mínimos. 
A situação é diferente no caso de 
pensão fixada em percentual sobre 
os rendimentos do alimentante, 
pois, nesse caso, com o desconto 
em folha de pagamento, o valor dos 
alimentos variará de acordo com 
os rendimentos do pagante, não 
havendo necessidade de revisão 
judicial dos alimentos.

Certo é que o pagamento da 
pensão alimentícia deve ser mantido, 

não podendo ser cessado automaticamente, pois 
envolve prestação essencial para a subsistência do 
alimentando e que poderá ser exigido judicialmente, 
mesmo em caso de demissão ou atraso no pagamento 
dos rendimentos do alimentante. Não havendo 
possibilidade de manutenção do pagamento da 
pensão, a melhor alternativa é a composição 
amigável, que deve ser formalizada e homologada 
judicialmente. Na impossibilidade de acordo, a ação 
revisional deverá ser encaminhada, pois enquanto o 
valor não for modificado judicialmente, prevalecerá o 
valor originalmente fixado.

A pandemia, por 
si só, não justifica 
o atraso ou não 
pagamento dos 

alimentos.

Fonoaudióloga Ângela 
Bigolin Tussi, da AudiVita

Clínica funciona no 
centro de Bento Gonçalves

empregos, contra 563 postos for-
mais criados no mesmo período 
do ano anterior. Nos últimos 12 
meses, o município registrou 1,2 
mil empregos encerrados.

Na contramão da indústria, 
as demais atividades econômi-
cas seguem apresentando saldos 
negativos. Em junho, o setor de 
serviços foi o que apresentou 
performance mais negativa, com 
31 empregos encerrados. Em se-
guida, vem o setor do comércio, 
com redução de 18 vagas. 

Na região de abrangência da 

UCS, houve 455 empregos encer-
rados em junho. Além de Bento 
Gonçalves, outros 13 municípios 
apresentaram queda na geração 
de empregos, sendo Caxias do Sul 
o que registrou maior saldo nega-
tivo (607).  Já entre as seis cida-
des que obtiveram saldo positivo, 
destaca-se Vacaria, com 358 va-
gas criadas, sendo a grande maio-
ria pertencente à Agropecuária. 
Além disso, percebe-se que, na 
maior parte das cidades, o setor 
que mais fechou postos de traba-
lho no período foram os Serviços.

Resultados mais 
positivos foram 
incentivados, 
principalmente, pela 
geração de emprego 
na indústria

Fonte: Observatório do Trabalho/UCS
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Previsão do tempo

01/0831/07

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

9º
21º

7º
18º

02/08

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

9º
23º

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

Greice 
Scotton 
Locatelli
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Você pode ser do time do “fique em casa” 
ou daquele que defende que a vida não 

pode parar. Já não faz diferença. 

Com braço forte e pulso firme, a D. 
Jovita mantém as rédeas da família, 
mas ninguém percebe essas rédeas.

Thiago 
Galvan
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Um “Mercado livre” para ajudar as lojas de Bento
Plataforma para 
vender pela internet 
surgiu para ajudar 
a alavancar vendas 
prejudicadas 
pela pandemia, 
beneficiando o 
comércio local

Greice Scotton Locatelli

Você já ouviu falar do “Mer-
cado Daqui”? E no site “Mercado 
Livre”? A diferença entre eles é 
que o Mercado Daqui tem a par-
ticipação apenas de empresas 
locais e foi criado para ajudar o 
comércio local, especialmente 
em função dos prejuízos causa-
dos pela pandemia e pelo mode-
lo de distanciamento controlado 
que impõe restrições de atendi-
mento conforme a situação em 
cada região. A ideia, que já está 
no ar, tem tudo para se tornar 
uma ótima opção para quem 
vende e para o consumidor. São 

oferecidas diversas modalida-
des, tanto de produtos quanto 
de serviços de todo o tipo.

Na prática, as duas plata-
formas são bem similares: têm 
como objetivo facilitar as com-
pras sem que o comprador pre-
cise sair de casa, pelo celular ou 
pelo computador. Mas o Mer-
cado Daqui tem uma peculiari-
dade: como as lojas são todas 
de Bento Gonçalves, você pode 
optar por receber o produto 
em casa ou retirar no estabe-
lecimento, além do pagamento 
poder ser feito via cartão de cré-
dito ou em dinheiro, direto na 
loja (quando o cliente retirar a 
mercadoria). A entrega também 
é muito mais rápida, no mesmo 
dia, e sem aquele custo muitas 
vezes elevado de frete. “Tudo 
depende das opções que o lojis-
ta disponibiliza ao aderir à pla-
taforma”, detalha o empresário 
Giovani Carlet, criador do site.

Ele conta que a ideia surgiu 
a partir de uma experiência pró-
pria. Proprietário da Centerluz 
Iluminação, ele se deparou com 
uma série de entraves e custos 
quando decidiu criar uma loja 

Mercado Daqui já está no ar 
e pode ser acessado em www.
mercadodaqui.com.br. 
Se preferir, aponte a câmera do 
seu celular para o QRCode ao 
lado e acesse. A equipe oferece 
todo suporte técnico necessário 
para os lojistas interessados.

Na internet, a 
bandeira é sempre verde

Giovani conta que a pandemia acabou sendo uma motivação para 
o projeto sair do papel. O modelo de distanciamento controlado 
criado pelo governo do Estado para conter a disseminação do ví-
rus, tão polêmico em função das restrições impostas pela divisão 
de regiões por cores de bandeiras, acaba não impactando quan-
do o assunto é comércio on-line. “Para as vendas na internet, a 
bandeira é sempre verde. Há muito tempo o consumidor compra 
on-line, pessoas de todas as idades fazem compras pela internet 
hoje em dia. Mas às vezes, em função da burocracia, do desconhe-
cimento técnico e dos custos envolvidos o lojista acaba poster-
gando a entrada no mercado digital. Agora é a hora de juntos nos 
unirmos para tentar combater os prejuízos causados pela pande-
mia e o ‘Mercado Daqui’ é um facilitador nesse contexto porque 
permite que mesmo aquele estabelecimento que esteja impedido 
de atender presencialmente possa seguir oferecendo seu produto 
e encontrando o consumidor interessado”, argumenta. 

Compras on-line

on-line. “É um processo comple-
xo, caro e que demanda logística 
e tempo. Sem contar os custos 
de manutenção mensal, que são 
altos e fixos. No Mercado Daqui, 
o lojista paga apenas uma taxa 
[a partir de R$ 47 mensais], sem 
comissão para o site, e o único 

trabalho que tem é cadastrar os 
produtos e administrar as ven-
das. Essa adesão é feita em ques-
tão de minutos. É uma forma rá-
pida, barata e eficaz de começar 
a vender on-line”, comenta.

A primeira cidade a ser in-
serida no site é Bento Gonçalves, 

mas a ideia é expandir a plata-
forma também para outros mu-
nicípios. “Nosso primeiro foco 
de divulgação é o lojista. Quere-
mos a adesão do maior número 
possível de estabelecimentos 

para que quando o consumidor 
acesse encontre uma grande va-
riedade de produtos. Para isso 
temos apoio de entidades re-
presentativas, como Sindilojas, 
CDL-BG e CIC-BG”, explica.


