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Setor de eventos contabiliza queda 
de pelo menos 90% no faturamento

Mais de 120 dias parados

Em busca de uma retomada, grupo formado por entidades multissetoriais 
prepara protocolo de segurança e evento teste, na expectativa de 
conseguir realizar eventos nas bandeiras amarela e laranja. 
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As reviravoltas do distanciamento controlado
Em 5 dias, houve 
criação de decretos 
próprios nos 
municípios da 
Serra Gaúcha, 
com medidas 
mais brandas; 
suspensões desses 
mesmos decretos 
por ordem judicial; 
retorno à bandeira 
laranja e mudança 
de protocolos da 
bandeira vermelha 

Eduarda Eitelven Bucco

Nos últimos dias, o modelo 
do distanciamento controlado 
na Serra Gaúcha passou por uma 
série de reviravoltas. Na sexta-
-feira, 31/07, cidades da região, 
por meio da Associação dos Mu-
nicípios da Encosta Superior do 
Nordeste (Amesne), publicaram 
decretos próprios instituindo o 
modelo “intermediário” do dis-
tanciamento. A iniciativa previa 
medidas mais brandas no contro-
le da disseminação do novo Coro-
navírus, permitindo a abertura de 

Indefinições sem fim

empresas do setor de alojamento, 
alimentação, comércio, educação 
e serviços. 

Entretanto, em menos de 
24h, alguns dos municípios tive-
ram suas determinações suspen-
sas por ações judiciais, ajuizadas 
pelo Ministério Público, que 
ressaltou a ilegalidade das medi-
das por contrariarem o decreto 
estadual (que institui o modelo 
tradicional do Distanciamento 
Controlado). 

SITUAÇÃO EM 
BENTO GONÇALVES
Em Bento Gonçalves, a juíza 

da comarca do município, Carina 
Paula Chini Falcão, determinou 
a suspensão do decreto ainda na 
noite de sábado, 01/08, sendo 
acatado imediatamente. Além de 
Bento, os municípios de Caxias do 
Sul, Garibaldi, Veranópolis, Nova 
Prata, Guaporé e Protásio Alves 
tiveram seus decretos suspensos 
– ou pela Justiça ou voluntaria-
mente pelos próprios prefeitos, 
como foi o caso de Garibaldi.

Na segunda-feira, 03/08, en-
tretanto, o decreto do modelo in-
termediário seguiu em vigor nos 
municípios de Farroupilha, São 
Marcos e Carlos Barbosa, de acor-
do com informações da Amesne.

BANDEIRA MUDA
No final do dia, o governador 

Eduardo Leite anunciou que o Es-
tado acatou recursos da região e 
a Serra Gaúcha (regiões R23, R24, 

R25 e R26) retornou à bandeira 
laranja, após três semanas em 
bandeira vermelha. As regras va-
lem para a semana compreendida 
entre os dias 04/08 e 10/08 (re-
lembre os protocolos da bandeira 
laranja no quadro). 

Já na terça-feira, 04/08, após 
reunião com a Federação das As-
sociações de Municípios do Rio 
Grande do Sul (Famurs) e com 
as associações regionais, Leite 
afirmou que irá alterar o mode-
lo do distanciamento para dar 
mais autonomia aos prefeitos. 
De acordo com a Amesne, ficou 
acordado, por unanimidade, que 
cada região forme seu comitê e, 
assim, determine seus protocolos 
intermediários quando a região 
estiver classificada na bandeira 
vermelha ou preta. 

A ideia é que o Estado conti-
nue rodando o modelo do distan-
ciamento, classificando o risco 
epidemiológico de cada região. 
Entretanto, cada associação regio-
nal, de maneira unânime entre os 
prefeitos, poderá propor altera-
ções locais aos protocolos impos-
tos pelo Estado. As regras poderão 
ser mais brandas que aquelas da 
bandeira vermelha, mas deverão 
ser mais rigorosas que a bandei-
ra laranja. Na quinta-feira, 06/08, 
Leite anunciou que a mudança va-
lerá a partir da próxima semana.

PROTOCOLOS ALTERADOS
Além disso, ainda na terça-

-feira, 04/08, o governador anun-

ciou alterações nos protocolos da 
bandeira vermelha, permitindo a 
abertura de lojas e restaurantes, 
mas com restrição de horário e 
lotação. Para as lanchonetes e 
lancherias, o atendimento conti-
nua sendo exclusivo para tele-en-
trega, pegue e leve e drive-thru. 

“Nosso modelo conseguiu, até 
aqui, fazer aquilo que propuse-
mos: preservar a vida sem deixar 
de lado a atividade econômica. O 
Rio Grande do Sul parou menos, 
por menos tempo, teve meno-
res perdas econômicas do que a 
maior parte dos outros Estados, 
e também perdeu menos vidas, 
se comparado aos outros Estados. 
Por isso, viabilizamos a possibi-
lidade de dar esse passo adiante, 
que dá mais autonomia aos pre-
feitos, que estão na linha de frente 
em cada município”, explicou.

Confira as principais mudanças nos 
protocolos da bandeira vermelha:

Restaurantes à la carte, prato feito e 
buffets sem autosserviço
50% trabalhadores / 25% lotação
Presencial restrito (somente de segunda a sexta-feira, das 
10h às 16h, respeitando teto de ocupação) / tele-entrega / 
Pegue e leve / Drive-thru

Restaurantes em beira de estradas e rodovias
50% trabalhadores
Presencial restrito tele-entrega / Pegue e Leve / Drive-thru

Comércio Varejista Não essencial 
(lojas de rua, em centro comercial e shopping)
25% trabalhadores / Presencial restrito (somente de quarta-
-feira a sábado, das 10h às 16h, respeitando teto de ocupa-
ção) / Comércio eletrônico / tele-entrega / Drive-thru
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Na semana passada, o muni-
cípio de Bento Gonçalves passou a 
colocar em prática o sistema Smart 
Tracking, uma plataforma de ras-
treio de pessoas com a COVID-19. 
O objetivo da nova ferramenta é 
auxiliar na contenção da propaga-
ção do novo Coronavírus no muni-
cípio, a partir de um mapeamento 
das pessoas infectadas.

Para tanto, os estabelecimen-
tos que tiverem interesse devem se 
cadastrar por meio do link https://
bento.tur.br/qrcode/. Em segui-
da, eles receberão um QR Code 
próprio, que deve ser impresso e 
colocado em um local visível aos 
clientes. Por outro lado, os mora-
dores interessados também devem 
se cadastrar e fazer “check-in” toda 
vez que entrarem em um dos es-
tabelecimentos cadastrados, por 
meio da câmera do celular. Assim, 
ficará registrado o horário e o local 
que aquela pessoa esteve. 

A vigilância epidemiológica 
do município está registrando no 
sistema todos os pacientes con-

Os dados referentes à pan-
demia do novo Coronavírus em 
Bento Gonçalves têm apresen-
tado melhoras significativas nos 
últimos dias. De acordo com in-
formações da última quarta-feira, 
05/08, o número de internações 
de moradores com a COVID-19 
teve queda de 51% em apenas 
uma semana, baixando de 29 
(dado da quarta-feira anterior, 
29/07) para 14 (dado do dia 
05/08). O número se manteve es-
tável na quinta-feira, 06/08, com 
14 pessoas internadas. 

As internações graves tam-
bém tiveram baixa. Na quarta 
passada, havia 28 moradores 
internados na UTI. Já na quinta-
-feira, o número reduziu para 24 
– uma baixa de 14%. No caso dos 
pacientes confirmados que estão 
sendo monitorados de casa, a di-
minuição também foi significati-
va: de 224 na quinta-feira passa-
da, o total passou para 118 nesta 
quarta (menos 47%). 

Essas informações são refle-
xo do aumento de casos curados 
no município. Somente entre a 
quarta e a quinta-feira, mais 80 
pacientes foram considerados 

Mais de 160 empresas já aderiram 
à plataforma de rastreio da COVID

Internações por COVID-19 têm 
redução de 50% em Bento Gonçalves

Smart Tracking 
permite que 
moradores e 
estabelecimentos 
sejam informados se 
estiveram no mesmo 
local e horário que 
pessoas infectadas

Na última semana, 
o município chegou 
a ter 29 moradores 
internados no 
hospital. Nesta, o 
número caiu para 14

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-
cebem 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.

De acordo com informações da 
prefeitura, até quinta-feira, 06/08, 
164 estabelecimentos já haviam se 
cadastrado, incluindo lojas, super-
mercados, restaurantes e empresas 
de transporte. Além disso, 1.054 
check-ins já foram realizados.

No Brasil, a plataforma tam-
bém é utilizada em Florianópolis 
(SC), São Bento do Sul (SC), Itapi-
ranga (SC) e Gramado (RS). 

Como funciona?
1 - O estabelecimento comercial realiza o cadastro na pla-
taforma, imprime o QR Code gerado, deixando-o à vista do 
cliente. Link: https://bento.tur.br/qrcode/
2 - O cliente lê o QR Code acionando a câmera do smartpho-
ne, realiza o primeiro cadastro e depois apenas faz o check-in 
nos estabelecimentos por onde passar.
3 - Autoridades de Saúde realizam o rastreio de locais e pes-
soas com quem os pacientes testados positivo para Covid-19 
tiveram contato até os 15 dias anteriores ao diagnóstico da 
doença.
4 - Estabelecimentos e usuários cadastrados recebem o aviso 
por e-mail ou SMS caso tenham sido identificados no rastreio.
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recuperados da COVID-19 em 
Bento, fazendo o total saltar para 
2.125 – 89% do total de confirma-
dos desde o início da pandemia. 

De acordo com os últimos 
dados, o município já registrou 
2.363 casos do novo Coronavírus 
desde o início da pandemia, in-
cluindo o total de curados. Des-
ses, 82 vieram a óbito. 

Dados relativos à quinta-feira, 06/08, publicados pelo Comitê 
de Atenção ao Coronavírus de Bento Gonçalves. Informes 
são divulgados diariamente após as 16h e reproduzidos 

pelo SERRANOSSA nas redes sociais, inclusive aos sábados, 
domingos e feriados. Para aacompanhar em tempo real, 

aponte a câmera do seu celular para o QRCode abaixo.
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Cidade inicia atendimento psicológico para famílias de vítimas
COVID-19

Equipe do setor 
de Saúde Mental 
do município está 
fazendo contato 
telefônico com os 
familiares que não 
puderam se despedir 
dos entes queridos

Eduarda Eitelven Bucco

Tudo mudou com a dissemi-
nação do novo Coronavírus, in-
clusive a forma de as pessoas se 
despedirem de familiares e pes-
soas queridas. Em caso de mor-
te de pacientes com a confirma-
ção ou mesmo com a suspeita 
da doença, não é permitida a 
realização de velórios, sendo a 
vítima mantida em caixão lacra-
do. Mesmo as mortes não rela-
cionadas à pandemia, há que se 
preservar uma distância segura 
em velórios, sem manter con-
tato físico, ou seja, sem abraços 
de consolo. “O luto tem um im-
portante papel no processo de 
reorganização emocional, inte-
lectual e social. A COVID-19 traz 
consigo uma característica que 
potencializa esse sofrimento. Os 
familiares não têm condições de 
participarem de uma forma na-
tural daquilo que compreende-
mos como um rito de passagem, 
de despedida simbólica, que são 

os velórios e funerais em seu 
modelo culturalmente tradicio-
nal”, analisa o coordenador de 
Saúde Mental de Bento Gonçal-
ves, Maurice Bouwary.

A falta da oportunidade de 
uma despedida tem gerado sen-
timentos de frustração e intensi-
ficado a dor da perda diante da 
pandemia. Com isso, o setor de 
decidiu disponibilizar um ser-
viço especial para ajudar as fa-
mílias das vítimas da COVID-19: 
o atendimento psicológico. Por 
meio de ligações telefônicas, uma 
equipe especializada entra em 

contato com os familiares dos 
pacientes que não resistiram, 
prestando suporte emocional. 
“Os contatos começaram efetiva-
mente na segunda-feira, 03/08. 
As abordagens são efetuadas 
neste momento por via telefôni-
ca, seguindo os protocolos dos 
processos de trabalho que uma 
escuta terapêutica convém, atra-
vés da condução que o psicólogo 
entender ideal frente às parti-
cularidades subjetivas que cada 
usuário”, explica o coordenador. 

Ainda segundo Bouwary, 
a elaboração do luto é funda-

Como superar sem se despedir?

De acordo com a psicóloga Franciele Sassi, especialista em luto e perdas, não há fórmulas específicas 
para ajudar uma pessoa a superar o luto. “O caminho é sentir, apropriar-se das emoções e dar valor 
a elas, pois a dor é real e é assim que se encontram formas para conviver com a realidade da perda. 
Permitir-se sentir, chorar se for o caso, assim como buscar formas de enfrentamento que não forcem 
demais a realidade da perda e a necessidade de ficar bem a todo custo. Que seja de um jeito confortá-
vel e dentro dos limites de cada um, não esquecendo dos laços construídos com todos aqueles que a 
pessoa ama e que partiram”, analisa. 

Nesse contexto, a profissional também ressalta a importância dos rituais espirituais e religiosos para 
homenagear a pessoa querida e buscar conforto em amigos e familiares. “Os rituais são importantes, 
pois são lugares que damos para aqueles que amamos tanto fora quanto dentro da gente. Além disso, 
servem de reconhecimento e validação social, pois ajudam as outras pessoas a terem empatia e aco-
lhimento com os familiares”, explica. Devido às restrições da pandemia, Franciele sugere novas formas 
de fazer cerimônias de despedida. “Isso pode ser feito no próprio espaço da casa, contando com os re-
cursos que temos disponíveis hoje como, por exemplo, chamadas de vídeo, que possibilitam o contato 
entre aqueles que não podem estar juntos fisicamente. Por exemplo: acender uma vela, colocar uma 
flor, recordar o ente querido a partir de fotos, contar histórias que tragam vida e alegria mesmo em 
meio à dor, lembrar dos legados deixados por aqueles que partiram”, aconselha. 

mental para manutenção do 
equilíbrio psíquico, por isso a 
falta de um “ritual” de despe-
dida pode intensificar a dor da 
perda. “A experiência do campo 
terapêutico nos mostra que, 
nos casos em que a morte se dá 
por uma via súbita, inesperada, 
a elaboração dessa perda será 
mais complexa. O nosso papel 
é podermos oferecer, enquanto 
profissionais de saúde mental, 
algum suporte afetivo para es-
sas pessoas que ficam”, afirma. 

PROJETOS DE APOIO
Além do Poder Público, a 

iniciativa privada tem elaborado 
ferramentas eficazes para dar 
suporte às famílias das vítimas 
da pandemia. Em parceria com 
a funerária São José (Grupo L. 
Formolo), a psicóloga Franciele 
Sassi tem atendido os familiares 
gratuitamente, auxiliando por 
meio de conversas e orienta-
ções. Dessa forma, quem utili-
za o serviço da funerária e que 
teve perdas em decorrência da 
COVID-19 é automaticamente 
encaminhado para atendimento 
com a profissional, que oferece 
entre 4 a 5 consultas de orien-
tação e acompanhamento. “Não 

se trata de uma psicoterapia, 
mas de aconselhamento no luto, 
como forma de conversar, in-
formar e orientar os familiares 
sobre sentimentos, emoções, re-
ações, quais os próximos passos 
e o que pode ser considerado es-
perado no luto, por exemplo. Se 
nós avaliamos que a cada perda, 
minimamente, quatro pessoas 
ficam enlutadas, então muitas 
pessoas puderam ser ampara-
das direta ou indiretamente até 
o momento. É um trabalho de 
sementinha, mas que é capaz de 
florescer de um jeito transfor-
mador”, declara. 

Psicóloga 
Franciele 

Sassi fechou 
parceria 

com o Grupo 
L. Formolo 

para atender 
gratuitamente 

famílias de 
pacientes 

mortos pelo 
vírus
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Hospital registra 13,5% 
de redução no número de 
mortes durante a pandemia
De todas as pessoas 
que internaram no 
Tacchini entre os 
meses de março e 
julho deste ano, 
82% foram salvas

No último sábado, 01/08, 
o superintendente do Hospital 
Tacchini, Hilton Mancio, veio a 
público para divulgar dados re-
ferentes ao período de pandemia. 
Com o alto número de mortes de 
pacientes diagnosticados com a 
COVID-19 em Bento Gonçalves, 
muitas pessoas passaram a ques-
tionar a qualidade do atendimen-
to no Tacchini. Entretanto, de 
acordo com o superintendente, 
os dados registrados entre março 
e julho no hospital, em compa-
ração ao mesmo período do ano 
passado, indicam redução signifi-
cativa no número de óbitos. 

“A gente não tem informa-
ções de todos os óbitos [rela-
cionados à COVID-19] de Bento, 
então vamos falar apenas dos 46 
casos registrados de março até 
o dia 29/07, quando foi feito o 
último corte. Neste período tive-
mos 13,5% menos óbitos do que 
no mesmo período do ano pas-
sado. Os índices do Tacchini são 
melhores do que os hospitais da 
Anahp [Associação Nacional de 
Hospitais Privados], da qual fa-
zemos parte, e também melhores 

de acordo com estudos interna-
cionais publicados”, afirmou. Em 
julho do ano passado haviam sido 
registrados 77 óbitos no total 
(envolvendo todas as enfermi-
dades), contra 70 registradas no 
mesmo período de 2020 (sendo 
29 relacionadas à COVID-19). Em 
todo o período avaliado, 27,8% 
de todas as mortes registradas 
no hospital tiveram relação com 
a COVID-19.

Ainda segundo dados do Tac-
chini, dos 46 óbitos de pacien-
tes com a doença, registrados 
de março a julho, 39% foram de 
pessoas que já chegaram em es-
tado grave. “Elas já entraram na 
linha de tratamento de cuidados 
paliativos. Então, no momento da 
internação, o óbito já era espera-
do pela condição em que essas 
pessoas se encontravam”, explica. 
Em relação à idade das vítimas, 
89% eram idosos e 37% tinham 
mais de 80 anos.

No período, foram realiza-
dos 3.645 testes RT-PCR (padrão 
ouro), sendo que 31,5% dessas 
pessoas tiveram confirmação do 
novo Coronavírus. Apenas 10% 
de todos os pacientes testados 
precisaram de internação (386 
pessoas). Desses, 41% ficaram 
em regime de UTI. 

“A gente precisa destacar 
que 82% das pessoas que inter-
naram no hospital no período 
foram salvas. Ou seja, a cada 10 
pessoas que entraram na estru-
tura do Tacchini, 8,2 foram sal-
vas”, finalizou Mancio.

Profissionais do Tacchini recebem crachás sorridentes

Os profissionais de saúde do 
Hospital Tacchini que estão traba-
lhando na linha de frente no com-
bate ao Coronavírus encontraram 
uma maneira de levar um pouco 
mais de conforto e transmitir segu-
rança e empatia aos pacientes iso-
lados nos leitos. Eles estão usando 
crachás ampliados, contendo seus 
nomes, funções e fotos em que apa-
recem sorrindo.

A ideia, que começou a ser 
adotada nos Estados Unidos e se 
espalhou por todo o mundo, busca 
mostrar a pessoa por trás da quan-
tidade enorme de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs), tor-
nando mais humano um momento 
que já carrega consigo uma série 
de angústias e dúvidas, sobretudo 
em função da necessidade de isola-
mento do paciente.

“Poder enxergar o rosto e a fi-
sionomia de quem está atendendo 

gera uma sensação de segurança 
que acabou se perdendo durante a 
pandemia. Precisamos lembrar que 
pacientes COVID ficam isolados em 
uma unidade de internação ou en-
tram desacordados em um leito de 
UTI, recobrando a consciência em 
um ambiente estranho a eles. Re-
ceber os sorrisos que certamente 
já estão embaixo das máscaras, me-
lhora a experiência de quem está 
internado e também de quem está 
realizando o atendimento, uma 
vez que os crachás mostram que, 
mesmo cobertos de equipamentos, 
os profissionais da saúde ainda 
são pessoas cuidando de pessoas”, 
avalia a Dra. Nicole Golin, coorde-
nadora do Grupo de Experiência do 
Paciente do Hospital Tacchini.

Os crachás de toda a equipe fo-
ram uma doação da ONG ImageMa-
gica, que possui sede em São Paulo 
(SP). Fundada em 1995 pelo fotó-

grafo e empreendedor social André 
François, ela utiliza a fotografia 
como ferramenta para promover 
o desenvolvimento humano e a 
transformação social, percorrendo 
o Brasil e o exterior com projetos 
educacionais e documentais.

“Durante a pandemia, percebe-
mos a dificuldade dos pacientes em 
reconhecer por quais profissionais 
estavam sendo cuidados, já que 
estavam cobertos por todos equi-
pamentos de proteção. Por outro 
lado, também notamos a necessi-
dade dos profissionais de saúde em 
se conectarem com os pacientes. 
Sabemos que por trás de todos os 
equipamentos há um sorriso, uma 
historia e uma identidade, e através 
dos crachás humanizados, busca-
mos revelar isso. Temos certeza de 
que qualquer situação fica melhor 
quando oferecemos a ela um novo 
olhar”, descreve a nutricionista Da-

nusia Capoani, do grupo de huma-
nização do Hospital Tacchini e uma 
das idealizadoras do projeto.

O sentimento também é com-
partilhado com os colaboradores 
que receberam o crachá. Para a 
fisioterapeuta Renata Monteiro 
Weigert, criar novos formatos de 
comunicação é muito positivo tan-
to para pacientes quanto para os 
profissionais. “Durante a pande-
mia, nós conseguimos apenas nos 
expressar com os olhos e com o 
tom da nossa voz. Ficamos felizes 
em saber que, de alguma forma, 
os pacientes vão ver nosso sorriso 
e que com ele podemos aliviar al-
gumas das angústias e medos que 
muitas vezes eles demonstram du-
rante a internação. Saber que eles 
podem nos conhecer melhor de 
alguma forma faz com que os senti-
mentos de empatia e humanização 
sejam completos”, finaliza.
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Raquel Konrad

Desde o dia 13 de março, 
Bento Gonçalves não promove 
nenhum evento na cidade. Pro-
fundamente afetados pela pande-
mia, profissionais do segmento e 
de toda a cadeia em torno deles 
– como rede hoteleira e gastro-
nomia – sentem os reflexos que 
impactam drasticamente seus 
negócios. Um levantamento feito 
pelo Sebrae Brasil aponta que a 
pandemia do coronavírus afetou 
98% do setor. Sem a crise do vírus, 
Bento possivelmente encerraria o 
ano, segundo o Bento Convention 
Bureau, com a realização de mais 
de 1.500 eventos – entre feiras, 
congressos, casamentos, festas.

Só neste ano, importantes 
feiras que movimentariam deco-
radores, cerimonialistas, profis-
sionais da sonorização, floricultu-
ras, transportes e prestadores de 
serviços em geral foram cancela-
das ou adiadas na cidade, como a 

Profissionais relatam perdas e falam de 
expectativa de retomada do setor de eventos
Desde março sem 
poder trabalhar, 
empresas do ramo 
de eventos estão 
entre as mais 
afetadas pela 
pandemia

Movelsul e Wine South América. 
Além disso, casamentos e even-
tos sociais também estão sendo 
postergados. Para tentar amenizar 
os efeitos da crise, empresários 
tentam negociar prazos, remarcar 
datas e, ainda, encontrar soluções 
para a realização de seus planos 
em tempo de coronavírus.

Agendas canceladas
Kelly Stefenon, que é designer 

e atua há 10 anos na área de de-
coração e cenografia de eventos, 
relata que o faturamento da em-
presa caiu 95%. “Tínhamos um 
fluxo de trabalho muito intenso, 
chegando a realizar cinco eventos 
por final de semana. Entramos em 
janeiro com a agenda praticamen-
te lotada até maio. A gente tinha 
certeza de que seria um ano incrí-

vel para todos do setor de eventos, 
mas infelizmente o vírus chegou e 
pegou todos de surpresa”, comen-
ta. “O impacto foi violento e nossa 
agenda do primeiro semestre foi 
totalmente riscada. Estamos tor-
cendo para uma retomada no final 
do ano com as decorações de Na-
tal”, aposta.

Uegli Poletto, da Petit Wedding, 
que atua desde 2009 na área de 
casamentos, destaca que em um 
evento que envolve afeto, carinho, 
comemoração é difícil exigir pro-
tocolos de segurança como uso de 
máscaras, distanciamento. “Os ca-
sais têm preferido adiar a realizar 
o seu sonho em meio a estas con-
dições”, confessa. “Eu já adiei prati-
camente todos os eventos, inclusive 
para aqueles que casam até feve-
reiro. Apenas um topou casar em 

meio aos protocolos, visto que são 
do estado do Acre e a maioria dos 
convidados já comprou passagem e 
programou suas férias. Neste caso, 
se o governo liberar e os noivos 
mantiverem esta decisão, faremos a 
organização seguindo todas as me-
didas de segurança”, conta.

A cerimonialista e organiza-
dora de evento Andreia Pilão afir-
ma que o setor de eventos está 
tentando se reinventar. “Peque-
nas celebrações em casa, festa na 
caixa, festa on-line, lives, mini ca-
samentos para apenas o casal e o 
celebrante (elopement wedding) 
ou somente para os pais estão 
sendo realizado. Mas o setor é ca-
lor humano, é abraço, é aperto. E 
hoje é a incerteza que rege. Sem 
dúvida, o vírus mudou a maneira 
como a gente interage, a maneira 

como a gente consome, o merca-
do já não é mais o mesmo. Mas 
não podemos tratar este momen-
to como o novo normal, o que vi-
vemos não é normal, é anormal”, 
desabafa.

Ricardo Piccoli Carvalho, co-
nhecido como Keko, da DWR, atua 
com serviços de som, luz, imagem 
e produção de eventos e teve to-
dos os eventos sociais, corpora-
tivos, shows, projetos culturais 
e esportivos cancelados desde o 
dia 16 de março e, segundo eles, 
ainda não há previsão de retor-
no. “A empresa vem realizando 
diversas lives com artistas, mas a 
maioria delas sem remuneração 
financeira para empresa, somente 
com repasse do cachê para equipe 
técnica”, conta ele, que reitera que 
95% das transmissões ao vivo são 

solidárias e visam arrecadar ali-
mentos. “Até o momento já arreca-
damos mais de 30 toneladas que 
foram distribuídas para diversas 
entidades sociais”. 

Keko conta que teve uma que-
da de 95% no faturamento da em-
presa e que existem poucas alter-
nativas para essa retomada. “Hoje, 
com este cenário, fica difícil prever 
este retorno, mas temos fé que 
antes do final do ano possamos 
retornar às atividades. Infelizmen-
te nosso setor está sendo o mais 
atingido e praticamente passando 
despercebido sem nenhum plano 
de retomada como as demais áre-
as. Embora o governo esteja dispo-
nibilizando algumas alternativas 
para as pequenas empresas, essas 
acabam não chegando a quem re-
almente precisa”

Kelly Stefenon, que atua na área de 
decoração e cenografia de eventos, 
viu seu faturamento cair 95%

Andréia Pilão trabalha junto a um comitê para 
implementar protocolos de segurança nos eventos 
e buscar medidas para a retomada do setor

A cerimonialista Uegli Poletto teve todos os 
casamentos do ano adiados e revela que os 
noivos não querem casar em meio a protocolos
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Sonho adiado

Há 11 anos juntos, Carolina Rosa e Willian Segatto decidiram 
que estava na hora de finalmente oficializar a união. A data 
escolhida foi o primeiro sábado de lua cheia de 2021: 27 de 
fevereiro. “A gente sempre acabava priorizando outras coisas 
e no início de março deste ano finalmente resolvemos investir 
no nosso casamento. Contatamos a Uegli Poletto, escolhemos 
a data, definimos que seria um mini Wedding e já começamos a 
contatar os fornecedores”, conta.
Os noivos já tinham escolhido o local e negociado com buffet, 
fotógrafo, músicos para a igreja, filmagem, salão de beleza e, cla-
ro, o vestido da noiva. Estava tudo certo. Mas com o crescimento 
do número de casos no país, o casal se assustou. “No final de 
julho, começamos a ver notícias de cancelamento do Réveillon 
nas grandes capitais e do Carnaval do Rio de Janeiro e da Bahia 
e começamos a nos dar conta de que fazia total sentido. Não 
adianta achar que as coisas vão voltar ao normal com a redução 
dos casos de Coronavírus. Hoje estamos vivendo uma situação 
de platô e não tem uma previsão de vacina. E um casamento é 
uma celebração muito afetiva, muito amorosa, onde as pessoas 
querem se abraçar, dançar, conversar de perto. Não dá para fazer 
uma festa com distanciamento, máscara e álcool gel”, comenta.
Foi então que o casal se deu conta que o tão sonhado casa-
mento só seria possível acontecer quando todos estivessem 
imunizados. “Escolhemos uma nova data: 23 de outubro de 
2021, porque esperamos que até lá tenha vacina. Não tivemos 
nenhum problema com a troca e os nossos fornecedores en-
tenderam nossa escolha”, afirma. “Esperamos, de coração, que 
a gente consiga casar nessa data, com segurança, imunizados 
e bem”, finaliza.

Setor prepara protocolo de segurança e evento teste
De acordo com um estudo 

de dimensionamento econô-
mico da indústria de eventos 
no Brasil, realizado em 2013 
pela Associação Brasileira de 
Empresas de Eventos (ABEOC), 
Sebrae e Universidade Federal 
Fluminense, o setor de eventos 
impacta mais de 70 setores da 
economia e movimenta, anual-
mente, mais de R$ 209,2 bilhões 
de faturamento, gerando R$ 48 
bilhões em impostos. O setor 
representa 4,32% do PIB, conta 
com 60 mil empresas em toda a 
cadeia de serviços e gera mais 
de 1,893 milhão de empregos 
diretos e terceirizados.

Apesar de não existir estu-
do mais recente, estima-se que 
o setor de eventos tem crescido 
em média 6,5 % ao ano, no pe-
ríodo de 2013 a 2019. No Rio 
Grande do Sul, a estimativaé 
que esse mercado movimente 
anualmente R$ 2 bilhões e gere 
500 mil empregos diretos e in-
diretos. Mesmo com todos estes 
números, não existe uma esti-
mativa para a retomada deste 
segmento na região e no Estado.

Pensando nisso, diversas 
entidades se uniram e estão 
criando um protocolo de segu-
rança específico para o setor 
para a retomada dos eventos. De 
acordo com Andréia Pilão, que 
integra o comitê organizador 
como diretora do Bento Conven-
tion Bureau, está sendo redigi-
do um relatório de segurança 
sanitária para ser aplicado nos 
eventos, que foi apresentado aos 
organizadores e locais de even-
tos da cidade. “Em maio fomos 
convidados a fazer parte de um 

grande grupo que está pleitean-
do junto ao governo a retomada 
segura dos eventos. Esse grupo 
apresentou ao Estado um estu-
do que aponta que as ativida-
des poderão ser exercidas, de 
forma gradual, de acordo com a 
metodologia das cores adotada 
pelo governo, permitindo a rea-
lização de eventos nas bandeiras 
amarela e laranja. O protocolo é 
muito parecido com o de turis-
mo, seguindo as regras do dis-
tanciamento social”, explica. Em 
breve, o grupo, formado por en-
tidades multissetoriais ligadas 
diretamente ao setor de eventos 
e que envolve a cadeia produtiva 
do setor, pretende simular um 
evento com todos os protocolos. 

De acordo com o conse-
lheiro fiscal do Bento Conven-
tion Bureau, Gilberto Durante, 
o grupo aposta na retomada 
segura, pois os eventos, além 
de movimentarem um grande 
número de profissionais e em-
presas, também mantêm o equi-
líbrio na ocupação hoteleira e 
movimenta o setor turístico. 
“Grande parte dos congressos e 
convenções ocorriam durante a 
semana, o que mantinha os ho-
téis ocupados nos períodos de 
sazonalidade. Sem os eventos, a 
situação está bem preocupante”, 
comenta.

Entre as sugestões incluídas 
no protocolo de segurança es-
tão: distanciamento mínimo de 
1m entre as pessoas, mediante 
uso obrigatório de máscara e de 
2m² por pessoa, demarcação no 
chão para organização de filas, 
respeitando o distanciamento, 
implementação de corredores 

de sentido único para coordenar 
os fluxos de entrada e de saída 
e contagem de pessoas; higieni-
zação rígida de todos artigos e 
equipamentos que possam ser 
de uso compartilhado e/ou co-
letivo); disponibilização, em lo-
cais estratégicos de circulação, 
de lixeira com tampa com dispo-
sitivo que permita a abertura o 
fechamento sem o uso das mãos 
e limpeza frequente dos filtros 
de ar-condicionado dos locais 
de eventos.  O protocolo ainda 

inclui incentivo aos ingressos 
on-line e adoção de pagamentos 
eletrônicos, demarcação de as-
sentos, entrada com tapetes de 
higienização para os pés, entre 
outras medidas.

O protocolo têm o apoio da 
secretaria de Turismo, e, se-
gundo o líder da pasta, Rodrigo 
Parisotto, “estamos trabalhando 
para brevemente termos a reto-
mada e estamos ao lado dos or-
ganizadores de evento para uma 
construção coletiva”, afirmou.
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Greice Scotton Locatelli

Pela minha experiência, uma das lições mais im-
portantes para conseguir levar a vida de uma forma 
mais leve é acostumar-se com o fato de que você será 
julgado, faça o que fizer, haja o que houver. Triste, 
mas real. Quanto mais cedo você se acostumar com 
isso, menos vai sofrer.

Você será julgado pela sua orientação sexual, 
pela sua religião e até mesmo pelo que você não 
pode mudar, como o tom da sua pele ou altura – 
considere-se uma exceção se já não tiver tido, ainda 
na escola, uma amostra do quanto as pessoas podem 
ser maldosas e cruéis. Se você estiver acima do peso, 
será alvo dos dedos em riste tanto quanto se estiver 
abaixo dele. Nem sobre o que deci-
dir comer você terá controle: vege-
tarianos e carnívoros costumam ser 
julgados na mesma medida.

Apesar de ter aprendido a lição 
de que o julgamento vai acontecer 
independentemente do que você 
faça, confesso que algo ainda me in-
comoda profundamente: a falta de 
empatia. É algo tipo aquele ditado 
“o sujo falando do mal lavado”, mas 
com um toque de crueldade, já que 
às vezes os julgamentos partem de 
pessoas que já estiveram na sua 
pele e que, por sua vez, também foram julgadas e 
sofreram com isso. Um ciclo de sofrimento sem fim. 
É como se as pessoas quisessem “vingança” por te-
rem sido alvo.

O exemplo mais típico de todos talvez seja a ma-
ternidade. Você começa sendo julgado – na maioria 
das vezes por outras mulheres que já passaram por 
isso e deveriam ter um mínimo de empatia (para não 
dizer respeito, boa educação e bom senso) – antes 
mesmo de ter filhos, se decidir não tê-los, ou confor-
me quantos tiver. Um é pouco (“será mimado”), dois 
é complicado (“o mais velho vai ter ciúmes”), três é 
loucura (“não tem televisão em casa?”) e assim por 

Você será julgado, acostume-se!
diante. Se decidir não ter, então, socorro! É como se 
fosse uma aberração e você estivesse interrompendo 
o curso natural da vida, cometendo um crime he-
diondo para o qual não haverá perdão. 

Então você engravida e começam outros tipos de 
julgamento: “vai querer parto normal? Melhor não, 
dói muito!”, “Cesariana? É coisa de mulher fraca”, “Nos-
sa, como você engordou!”, “Você engordou pouco, 
deve ter algo errado com a sua gravidez”. Imagine o 
tamanho do problema se você se importar com a opi-
nião dos outros depois que a criança nascer. Quem 
consegue viver assim?

Aí eu pergunto: ser julgado é extremamente 
ruim, certo? Se todo mundo sofre 
com isso, por que não nos empenha-
mos para tentar quebrar esse ciclo? 
Se quando você foi hostilizado não 
gostou da sensação, por que segue 
fazendo isso com os outros? Se você 
passou por uma determinada expe-
riência e sabe o que espera a outra 
pessoa que vai passar por isso agora, 
por que fazer com que ela sofra tanto 
quanto você sofreu?

Eu tenho me questionado muito 
sobre isso, sobre como as pessoas 
simplesmente repetem comporta-

mentos, como se machucar de volta amenizasse a 
dor que elas próprias sentiram. E não me parece algo 
que faz muito sentido, porque agindo assim estamos 
apenas alimentando essas atitudes desprezíveis. 

Quando as pessoas entenderem que é da natu-
reza humana apontar o dedo, a vida se torna mais 
fácil. E quando elas se colocarem no lugar das outras 
e se dispuserem a quebrar esse ciclo cruel, o mundo 
certamente será um lugar melhor. Como eu sempre 
digo: comece por você, quando e como der. É assim 
que a gente muda o mundo: uma atitude de cada 
vez, servindo de exemplo e inspiração para que ou-
tros também repensem seus modos de pensar e agir.

Quanto mais 
cedo você se 
acostumar, 
menos vai 

sofrer com isso.

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

Thiago Galvan - Atualidades

Poucos de nós sabem, e até procuram saber, a origem das festividades 
arraigadas em nossa cultura. Eu mesmo passei a pesquisar essas origens há 
pouco.

Afora o apelo comercial que todas elas têm, há, sempre, uma origem espi-
ritual, uma base, uma justificativa para tal. Com o Dia dos Pais não é diferente.  

A história conta que a data comemorativa teria se originado há mais ou 
menos quatro mil anos, na Babilônia, quando um jovem esculpiu mensagens 
em argila para seu pai, desejando-lhe coisas boas. Depois disso, essa data foi 
comemorada por alguns anos no dia de São Joaquim, 16 de agosto. 

Nos Estados Unidos, o Dia dos Pais tem origem também em uma home-
nagem feita por uma filha. Uma menina chamada Sonora, depois de ver seu 
pai criá-la e aos cinco irmãos depois que a sua mãe morreu no parto, enten-
deu por homenageá-lo, tendo essa data sido oficializada no calendário pelo 
presidente Richard Nixon, cuja escolha do dia foi o dia do aniversário do pai 
de Sonora.  

No Brasil, entendeu-se por fixar o Dia dos Pais no segundo domingo de 
agosto, para que as pessoas pudessem comemorar com as suas famílias. É, 
pois, uma data variável desde então, mas mantendo as proximidades do dia 
de São Joaquim. 

Nos relatos históricos, a Babilônia tem sua importância comercial e cultu-
ral muito bem definida, já tendo sido considerada a maior e mais desenvolvi-
da cidade do mundo. Claro que para a sua época. Porém, considerando que 
assim retratada na Bíblia, a Babilônia sempre foi relacionada a orgias, festas, 
descaminhos, perdição.

E essa Babilônia, mais uma vez, veio à tona nesse último Dia dos Pais, 
pelo menos para alguns. Houve uma marca de produtos de beleza que lançou 
mão de uma campanha para o Dia dos Pais, tendo como estrela um ator trans-
gênero. Por certo que o conservadorismo que assola nossa sociedade bradou 
aos quatro ventos, contra!

Eu não vou entrar no mérito sobre a assertividade ou não dessa cam-
panha. Certo é que, para ser pai, não é necessário gênero, não é necessário 
sangue, não é necessário vínculo desde sempre. É necessário única e exclu-
sivamente amor. E isso cada dia mais eu aprendi com a vida e com as lições 
do meu querido amigo Jorge Paulo Bonalume, presidente do DNA da Alma, 
grupo de apoio à adoção, de Farroupilha, cujo trabalho eu recomendo que 
todos conheçam, pois é exemplar, além de sensacional.

Eu não tenho o melhor pai do mundo, mas eu tenho o melhor pai que ele 
soube ser, até hoje. Obrigado, vovô Dirceu!

Até a próxima!

Os pais da Babilônia

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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Eduarda Eitelven Bucco

A pandemia do novo Corona-
vírus completou 7 meses no mês 
de julho. Mesmo após a adoção 
de medidas mais brandas para 
controle da disseminação, ainda 
é possível ouvir relatos de fami-
liares que estão há meses sem se 
encontrar. O objetivo é garantir a 
segurança do ente querido, uma 
verdadeira prova de amor. Esse é 
o caso dos filhos do seu Severino 
Bellaver, que estão desde março 
sem visitar o pai no Lar do An-
cião. Por lá, as visitas foram sus-
pensas para garantir a segurança 
dos idosos. “Normalmente quan-
do eu vou lá visitar ele [antes da 
pandemia] nós ficamos conver-
sando por um bom tempo. Ele 
desabafa, conta as coisas deles, 
pergunta como estão todos da 
família. Agora a gente está ten-
tando conversar por telefone, 
mas é complicado porque ele 

Especial Dia dos Pais: a distância como prova de amor
A motorista Janete 
Bellaver fala sobre o 
carinho e a saudade 
que sente do seu 
pai Severino, que 
celebrará o Dia dos 
Pais e o aniversário 
de 91 anos longe 
da família, devido à 
pandemia do novo 
Coronavírus

tem problema de audição. En-
tão percebemos que está mais 
estressado e que está sentindo 
bastante falta das nossas visitas 
e das visitas dos voluntários que 
costumavam ir lá para jogar ou 
mesmo para conversar”, relata 
Janete. 

Severino reside há 10 anos 
no Lar do Ancião, desde quando 
sua companheira partiu. Maria 
Poletto Bellaver morreu aos 75 
anos, curiosamente durante a 
pandemia da gripe H1N1. Ape-
sar da morte da mãe não ter sido 
enquadrada como H1N1, Janete 
afirma que Maria tinha todos os 
sintomas da doença, ficando dias 
internada com dreno no pulmão. 
“Ela tinha plano de saúde, mas 
não havia leitos de UTI disponí-
veis para ela, em nenhum hos-
pital da região. Então ela sofreu 
muito no tempo que ficou inter-
nada em leito normal”, recorda. 
“Depois que minha mãe faleceu, 
o Lar foi a melhor escolha para 
ele. Todos nós trabalhamos e 
não queríamos que ele ficasse 
sozinho. Fizemos uma experiên-
cia de 30 dias, para ver se ele se 
adaptaria e ele acabou gostando 
bastante. As enfermeiras dizem 
que ele passa todos os dias no 
posto delas para dizer bom dia. 
Quando a gente saía com ele an-
tes da pandemia, ele ficava de 
olho no relógio para voltar e não 
perder o lanche”, conta a filha. 

Apesar do carinho que seu 
Severino adquiriu pelo Lar, a 
falta do contato físico com seus 
filhos tem deixado os dias mais 
tristes para a família Bellaver. 
“Eu fico preocupada porque não 

consigo saber como ele está. Se 
eu estou lá, ele acaba me falando 
coisas que não falaria para as en-
fermeiras. Apesar de ele ter uma 
saúde física e mental muito boa, 
sempre fico preocupada quando 
toca o telefone, achando que algo 
aconteceu”, desabafa. 

No Dia dos Pais, Janete e 
seus irmãos (Cláudio, Beatriz, 
Gilmar e Eliene) costumam 
buscar Severino para saborear 
um almoço gostoso e curtir um 
momento especial em família 

(junto aos 14 netos e dois bisne-
tos). Além de celebrar essa data, 
os filhos aproveitam para come-
morar mais um ano de vida de 
Severino, que faz aniversário 
no dia 12 de agosto. Entretanto, 
com a pandemia do novo Coro-
navírus, a celebração de Dia dos 
Pais e dos 91 anos terão que ser 
diferentes neste ano. “A gente 
vai ter que fazer alguns vídeos 
para enviar para ele, já que ligar 
é difícil. Vamos fazer o possível 
para ele não se sentir tão sozi-

nho e para que ele receba o nos-
so carinho”, comenta. 

Nessa data especial à dis-
tância, Janete recorda o carinho 
e os aprendizados repassados 
pelo pai. Durante 10 anos, Seve-
rino trabalhou como motorista 
de caminhão, o que inspirou a 
filha para que também se tonas-
se motorista. “Hoje eu dirijo van 
e micro-ônibus e gosto muito 
dessa profissão, acho que está 
no sangue”, diz. “Mas mais que 
isso, meu pai me ensinou a ter 

coragem e disposição para irmos 
atrás das coisas. Em toda sua 
vida ele sempre procurou ajudar 
o próximo. Então eu tenho muita 
gratidão por tudo que me ensi-
nou e por tudo que fez por mim... 
por nós”, agradece. 

Para o Dia dos Pais, Janete faz 
um único pedido: “Eu espero que 
ele esteja bem e que a gente pos-
sa se ver logo... que não demore 
muito. Nem que seja para escutar 
as rabugices dele”, brinca. 

Janete costuma passar as datas especiais ao lado de 
seu pai Severino, mas neste ano terá que inventar 
uma nova forma de demonstrar sua gratidão e amor

Seu Severino comemorando o Dia dos Pais e o 
aniversário no ano passado, acompanhado do bisneto 
Pedro e dos filhos Janete e Cláudio Bellaver
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Na Semana Mundial de Alei-
tamento Materno, celebrada do 
dia 01/08 ao dia 07/08, o Hospi-
tal Tacchini anunciou a concreti-
zação de um importante projeto 
para Bento Gonçalves e região: a 
criação do Banco de Leite Mater-
no. O projeto já está em fase final 
de elaboração e conta com a par-
ceria do Rotary Bento Gonçalves, 
que realizou a compra de todos 
os equipamentos necessários. 

Com a implantação do Banco, 
toda puérpera com excedente de 
leite materno se tornará uma po-
tencial doadora. Caso seja de sua 
vontade, ela passará por uma tria-
gem e uma série de exames que 
indicarão se ela está apta a doar. 

Segundo a coordenadora de 
serviços do Tacchini, Fernanda 
Dalle Laste, a perspectiva é que 
o leite coletado seja capaz de su-
prir a demanda de todos os bebês 
internados na UTI Neonatal. “A 
maioria das mães consegue ama-
mentar seus filhos, porém não de 

A Prefeitura de Bento Gon-
çalves iniciou  na segunda-feira, 
03/08, o período de inscrições 
para cinco processos seletivos 
simplificados. São vagas para os 
cargos de técnico de enfermagem, 
enfermeiro, fisioterapeuta, farma-
cêutico e motorista.

Cargo: Técnico de enferma-
gem e enfermeiro. 

Estão abertos os processos se-
letivos simplificados nº 005/2020 
e 006/20 que visam à contratação 
de 39 técnicos em enfermagem e 
10 enfermeiros, respectivamente. 
O período de inscrições para am-
bos os editais é de 3 a 14 de agosto. 

Cargo: Fisioterapeuta. 
O Processo Seletivo Simplifica-

do nº 007/2020 visa à contratação 
de três profissionais para o cargo 
de fisioterapeuta, com experiência 
na área de fisioterapia respirató-

Hospital Tacchini passará a 
contar com Banco de Leite Materno Prefeitura abre cinco 

processos seletivos
Projeto foi 
idealizado em 
parceria com 
o Rotary Bento 
Gonçalves e 
aguarda aprovação 
da Vigilância 
Sanitária

Estão abertas 
inscrições para os 
cargos de técnico 
de enfermagem, 
enfermeiro, 
fisioterapeuta, 
farmacêutico e 
motorista

forma exclusiva, que é isso que 
queremos conseguir com o Banco 
de Leite”, explica. 

Atualmente, o hospital conta 
com um posto de coleta, onde o 
leite materno é retirado e arma-
zenado para ser administrado 
ao seu próprio filho. Caso a mãe 
da criança não tenha quantidade 
suficiente, é administrada uma 
fórmula infantil adequada para 
a idade da criança, sempre com 
prescrição médica. “As puérperas 
que têm seus bebês na UTI neo-
natal ou pediátrica são as maio-
res usuárias do posto de coleta. 
Trabalhamos com uma equipe 
multidisciplinar para tornar vi-
ável esse processo de retirada 
do leite materno. Nosso time é 
composto por assistente social, 
psicóloga, enfermeiras, nutricio-
nistas, fisioterapeutas, médicos 
e fonoaudiólogas, todos traba-
lhando com o objetivo de fazer o 
bebê sair da UTI em aleitamento 
materno”, relata Fernanda.

De acordo com a coordena-
dora, com esse atual sistema não 
é possível aproveitar todo leite 
coletado, por não ser realizado o 
processo de pasteurização. Com 
o Banco, será possível submeter 
o líquido a esse processo, fazendo 
com que, congelado, sua duração 
chegue a até 6 meses. 

No momento, o projeto do 
Banco de Leite depende apenas da 
aprovação da Vigilância Sanitária 
para que seja iniciado o processo 
de adaptação do espaço, que fun-

cionará dentro do próprio hospital.
No Rio Grande do Sul, há 

Bancos de Leite Materno ape-
nas nas cidades de Porto Alegre, 
Bagé, Rio Grande e Ijuí.

IMPORTÂNCIA 
DO ALEITAMENTO
Estima-se que o aleitamen-

to materno pode evitar 13% das 
mortes em crianças menores de 5 
anos em todo o mundo, além de 
diminuir o risco de hipertensão, 
colesterol alto, diabetes e reduzir 
as chances do desenvolvimento 
da obesidade. O leite materno 
ainda protege contra diarreias, 
infecções respiratórias e alergias 
e contribui para o desenvolvi-
mento cognitivo dos bebês.

Para a mãe, amamentar auxi-
lia na perda mais rápida de peso 

após o parto. O aleitamento ain-
da ajuda o útero a recuperar seu 
tamanho normal, diminuindo o 
risco de hemorragia e de anemia 
após o parto. Também reduz o 
risco de diabetes, além de dimi-
nuir o risco de desenvolvimento 
de câncer de mama e de ovário.

AGOSTO DOURADO
O mês de agosto é conhecido 

como Agosto Dourado. A ideia é 
a mesma do Outubro Rosa e do 
Novembro Azul, ou seja, um mo-
vimento para alertar a população 
sobre a extrema importância do 
aleitamento materno, mobilizan-
do, para isso, sociedade, órgãos 
públicos e privados e instituições 
de saúde. A cor dourada está rela-
cionada ao padrão ouro de quali-
dade do leite materno.
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ria. As inscrições poderão ser rea-
lizadas de 3 a 14 de agosto. 

Cargo: Farmacêutico
O Processo Seletivo Simplifi-

cado nº 008/2020 visa à contra-
tação de três profissionais para o 
cargo de farmacêutico. As inscri-
ções poderão ser realizadas de 3 a 
14 de agosto. 

Cargo: Motorista
O Processo Seletivo Simplifi-

cado nº 09/2020 visa à contrata-
ção de quatro profissionais para 
o cargo de motorista. As inscri-
ções poderão ser realizadas de 3 
a 7 de agosto. 

Aponte a câmera do seu 
celular para o QRCode acima 
e acesse a notícia divulgada 
no site do SERRANOSSA, 
onde constam os links para 
inscrições e outros detalhes 
sobre as contratações que 
estão sendo feitas.

Oportunidade
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Motorista de aplicativo é 
morto a tiros no Vila Nova

Alan Soares da 
Silva, de 23 anos, 
estava dentro de um 
veículo Ka quando 
foi atingido 
pelos disparos

A secretaria da Saúde de Ca-
xias do Sul, por meio da Vigilân-
cia Sanitária, apreendeu doses da 
vacina contra a gripe adulteradas 
que estavam sendo aplicadas em 
duas clínicas médicas da cidade. 
As doses estavam sendo disponi-
bilizadas por um casal e até mes-
mo algumas empresas da cidade 
haviam contratado seus serviços.

A mulher, que possuía um 
diploma falso, dizia ser técnica 
de enfermagem, mas não possui 
registro no Conselho Regional de 
Enfermagem do Rio Grande do Sul 
(Coren). O casal foi autuado pela 
Vigilância Sanitária em três mo-
mentos distintos, além de terem 
seu estabelecimento interditado.

Após enviar o material 
aprendido para análise no Lacen, 
o laudo confirmou a adulteração, 
classificando o líquido, possi-
velmente, como soro fisiológico. 

Bento Gonçalves registrou a 
21ª morte violenta na noite do 
último domingo, 02/08. O mo-
torista de aplicativo Alan Soares 
da Silva, de 23 anos, foi morto a 
tiros na rua Antônio Bonamigo, 
bairro Vila Nova. De acordo com a 
Brigada Militar, ele estava dentro 
de um veículo Ka, de cor branca, 
quando foi atingido pelos dispa-
ros. O fato aconteceu por volta 
das 22h20. A vítima chegou a ser 
conduzida com vida até o Hospi-
tal Tacchini, mas acabou morren-
do durante a madrugada. 

De acordo com informações 
da Delegacia de Polícia de Pron-

to Atendimento (DPPA), a vítima 
tinha antecedentes policiais por 
tráfico de drogas, porte ilegal de 
arma de fogo, violência doméstica 
e possível envolvimento com crimi-
nalidade organizada. 

O velório foi realizado no final 
da tarde de segunda-feira, 03/08, 
na capela São Luiz, bairro Glória e 
a cremação foi no Memorial Cre-
matório São José, em Caxias do Sul. 
No horário do velório, motoristas 
de aplicativo do município fizeram 
uma carreata em homenagem a 
Alan e em protesto à falta de segu-
rança às quais esses profissionais 
estão submetidos diariamente. 

A autoria e a motivação do cri-
me ainda estão sendo investigadas 
pela Polícia Civil. Até o momento, 
de acordo com o delegado da DPPA, 
Arthur Reguse, a única confirma-
ção é de que Alan foi vítima de uma 
emboscada. “Ele foi atraído para o 
local e lá executado”, informa. Pis-
tas que ajudem na investigação po-
dem ser repassadas pelo telefone 
197, inclusive de forma anônima.
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Doses adulteradas de 
vacina contra a gripe são 
apreendidas em Caxias

Segundo a investigação da Vigi-
lância Sanitária, o casal havia ad-
quirido 300 doses de um distri-
buidor autorizado, porém, foram 
aplicadas mais de mil vacinas nos 
últimos três meses.

A SMS, em conjunto com 
os órgãos de segurança, irá, em 
breve, divulgar os nomes das clí-
nicas para que as pessoas que re-
ceberam as doses procurem uma 
Unidade Básica de Saúde para 
serem imunizadas.

Na manhã desta segunda-fei-
ra, 03/08, agentes da 1° Delega-
cia de Polícia prenderam preven-
tivamente duas pessoas, homem 
e mulher, de 46 anos e 36 anos, 
respectivamente, por crimes 
contra a saúde pública, falsidade 
ideológica e uso de documento 
falso. Após os procedimentos le-
gais, os presos serão conduzidos 
ao sistema prisional.

Na manhã de quarta-feira, 
05/08, a guarnição da Patrulha 
Maria da Penha, que integra o 3º 
Batalhão de Policiamento de Áre-
as Turísticas (3º BPAT), realizou 
a entrega de cestas básicas às 
vítimas de violência doméstica, 
que estão em situação de vulne-
rabilidade social. A ação aconte-
ceu durante fiscalização do cum-
primento das medidas protetivas 
impostas pelo Poder Judiciário. 

De acordo com o batalhão, 
muitas mulheres, além de en-
frentarem problemas pessoais, 

Patrulha Maria da Penha 
faz doações a vítimas em 
vulnerabilidade social

estão passando por dificuldades 
financeiras, tendo em vista a situ-
ação de desemprego gerada pela 
pandemia do novo Coronavírus. 

As doações feitas pela equi-
pe da Patrulha Maria da Penha 
foram arrecadadas pelos poli-
ciais do 3º BPAT em parceria 
com empresas privadas.

Conforme os policiais que 
atuam na Patrulha, a arrecada-
ção de doações será contínua e 
as entregas serão feitas sempre 
que identificadas famílias com 
necessidades.
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PRF prende pela 
segunda vez o mesmo 
condutor embriagado

Na manhã de terça-feira 
(04/08), por volta das 10h, a Po-
lícia Rodoviária Federal  (PRF) 
prendeu um homem que dirigia 
embriagado pela BR-470, em 
Bento Gonçalves.

Durante abordagem a um 
veículo Fiorino no km 209 da BR-
470, os agentes da PRF verifica-

ram que o condutor apresentava 
sinais de estar sob efeito de ál-
cool. Ele foi convidado a realizar 
teste de etilômetro, que apresen-
tou resultado de 0,55mg/L.

Em 27/06, o motorista já 
havia sido preso pelo mesmo 
crime, ocasião em que ele ainda 
tentou evadir-se da fiscalização, 
sendo preso após acompanha-
mento pela rodovia.

O homem, que tem 59 anos, 
foi preso e encaminhado à área 
judiciária em Bento Gonçalves. 
Foi arbitrada fiança de R$ 2.000 
para que ele respondesse pela 
acusação em liberdade. A fiança 
foi paga.

BR-470

Homem, de 59 
anos, já havia sido 
flagrado dirigindo 
sob efeito de álcool 
no dia 27/06

PR
F

Rápidas
Na tarde de segunda-

-feira, 03/08, durante pa-
trulhamento no bairro Li-
corsul, uma guarnição da 
Guarda Civil Municipal de 
Bento Gonçalves (GCM) foi 
acionada pela funcionária 
de uma farmácia. Ela infor-
mou ter sido vítima de uso 
de moeda falsa no estabe-
lecimento, alegando que 
três pessoas, duas mulhe-
res e um homem, haviam 
sido responsáveis pela 
entrega da nota e estariam 
circulando pelo bairro. 
A guarnição localizou os 
acusados e em consulta 
ao sistema de informações 
policiais, verificou-se que o 
homem, de 21 anos, deve-
ria estar em prisão domici-
liar. Diante das  circunstân-
cias, o acusado e as duas 
jovens que estavam com 
ele, de 18 e 22 anos, foram 
conduzidos à Delegacia de 
Polícia de Pronto Atendi-
mento (DPPA) para regis-
tro da ocorrência. 
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VENDO apartamento no 
bairro Universitário, com 
2 dormitórios, sala estar/
jantar e cozinha integra-
das e mobiliadas, área de 
serviço, banheiro social 
e 1 box de garagem. Rua 
tranquila e bem locali-
zada. Valor: R$ 160.000, 
financiável. Contato (54) 
99626 5568.

ALUGO salas para es-
critórios, consultórios, 
massoterapia ou repre-
sentações, entre outros. 
Localizadas na rua Ola-
vo Bilac, 615, bairro Ci-

Imóveis

dade Alta. Interessados 
entrar em contato pelo 
(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 
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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Aeroclube de Bento Gonçalves convoca seus associa-
dos para a Assembleia-geral Extraordinária, que se re-
alizará em suas dependências, na rua Roberto Vargas 
Ros, 120, bairro São Vendelino, nesta cidade, no dia 15 
de agosto de 2020, sábado, às 10h em primeira convoca-
ção e às 10h30 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, 3 de agosto de 2020.
Alexandre Pereira - Presidente
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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.

VENDO apartamento no 
bairro São Roque, com 
2 dormitórios, sendo 1 
com sacada aberta, cozi-
nha e área de serviço se-
paradas, ampla sala de 
estar com sacada aber-
ta, excelente posição 
solar, banheiro social 
com hidromassagem, 
aquecimento a gás e 1 
box de garagem. Condo-
mínio conta com salão 
de festas. Área construí-
da de 94m², sendo 73m² 
de área privativa. Vista 
panorâmica. Valor R$ 
240.000 (financiável). 
Contato: (54) 99626 
5568 (WhatsApp).

VENDO sobrado, no 
bairro São Roque, com 
2 dormitórios, sacada 
aberta e churrasquei-
ra contendo, cozinha, 
sala, área de serviços, 
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, no 
bairro Humaitá, pronto 
para morar, com 2 dor-

mitórios, sacada aberta, 
contendo banheiro so-
cial e vaga de garagem.  
Pode ser financiado. 
Prédio fica a 3 minutos 
do centro e em lugar cal-
mo com ótima vista e po-
sição solar. Valor a partir 
de R$ 149.000. Contato 
(54) 99683 6257, com 
Luiz. Creci 42.589.

VENDO apartamento 
mobiliado, com exce-
lente acabamento, em 
prédio com somente 11 
apartamentos, de 2 dor-
mitórios, 2 sacadas, sala 
de estar, cozinha/área 
de serviço, banheiro e 
vaga de garagem. Finan-
ciável e aceita FGTS. Va-
lor R$ 295.000.  Contato 
(54) 99966 4616, com 
Adriano. Creci 42.504.

VENDO apartamento no 
bairro São João, com 2 
dormitórios, em andar 
alto, contendo cozinha, 
churrasqueira, sala com 
sacada aberta, área de 
serviços, banheiro social 
e vaga de garagem.  Pode 
ser financiado e usado o 
FGTS como entrada. Pos-
sui ótima posição solar. 
Valor R$ 155.000. Conta-
to (54) 99683 6257, com 
Luiz. Creci 42.589

VENDO 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.
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VENDO apartamento, no 
Residencial San Marino, 
com 2 dormitórios, saca-
da aberta, churrasqueira, 
sala, banheiro social e 
vaga de garagem.  Fi-
nanciamento via Caixa, 
entrada parcelada em 
40 vezes e aceito FGTS 
como entrada. Valor R$ 
155.000. Contato (54) 
99683 6257, com Luiz. 
Creci 42.589.

VENDO apartamento 
no bairro Maria Goretti, 
com 2 dormitórios, chur-
rasqueira, sala, banheiro 
social e vaga de garagem.  
Financiamento pelo ban-
co de sua preferência e 
aceita o FGTS como en-
trada. Valor R$ 170.000. 
Contato (54) 99683 6257, 
com Luiz. Creci 42.589.

VENDO apartamento, no 
Residencial Granvillage, 
com 2 dormitórios, chur-
rasqueira, sala, banheiro 
social e vaga de garagem.  
Financiamento pelo ban-
co de sua preferência e 
aceita o FGTS como en-
trada. Valor R$ 155.000. 
Contato (54) 99683 6257, 
com Luiz. Creci 42.589.

Advogados

VENDO apartamento, na 
planta, no bairro Borgo, 
no Residencial Turquesa, 
com 2 dormitórios, com 
sacada fechada, chur-
rasqueira, sala, banheiro 
social, vaga de garagem 
e terraço de privativo. 
Financiamento via Caixa. 
Entrega para este ano. 
Aceita o FGTS como en-
trada. Valor R$ 170.000. 
Contato (54) 99683 6257, 
com Luiz. Creci 42.589.

VENDO apartamento, 
no loteamento Bertolini, 
mobiliado, com 2 dor-
mitórios, sala de estar, 
cozinha, área de serviço 
e banheiro, com piso ce-
râmico em todo o apar-
tamento. Baixo custo de 
condomínio. Financiável 
e aceita FGTS como en-
trada. 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 gara-

gem. Possibilidade de fi-
nanciar até 100% usando 
FGTS. Entrada totalmente 
parcelada. Valor a partir 
R$ 145.000. Contato (54) 
99966 4616, com Adria-
no. Creci 42.504.

VENDO bicicleta ergo-
métrica marca EX 550 
Dreams, pouco uso. Va-
lor R$ 200. Vendo um ta-
blet seminovo, com pou-
co uso, marca Samsung. 
Valor R$ 400,00.  Vendo 
um par de botas para 
moto, cor preta, número 
45, novas, marca Diado-
ra. Valor R$ 400. Interes-
sados entrar em contato 
pelo telefone (54) 99927 
0740.

VENDO diversas peças 
torneadas em madeira 
nobre. Valor a combinar, 
desconto para venda em 
conjunto. Contato (54) 
99222 1771 (WhatsApp)

VENDO casaco de pele 
tamanho 42, estampa 
cinza (tigrada). Valor 
R$ 130. Contato através 
do telefone (54) 99969 
2820.

VENDO lustres em bron-
ze antigos. Interessados 
entrar em contato pelo 
telefone (54) 99222 
1771 (WhatsApp)

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

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

Diversos
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Veículos

VENDO Focus 1.6, ano 
2013, cor cinza, úni-
co dono, pneus novos, 
51.000km, excelente 

estado de conservação. 
Valor R$ 38.900. Interes-
sados entrar em contato  
pelo telefone (54) 99166 
1371.

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 

VENDO 2 cortinas de 
renda branca com varões 
de 1,78m (comprimen-
to) x  1,90m (altura) e 
de  1,66m x  1,90m. Ven-
do 1 cortina de tecido 
com varões de 2,00m x  
2,20m. Vendo 2 cortinas 
com varões de renda cor 
branca de 1,50m x 1,80m 
e 1 cortina com varões 
de tecido medindo 2m x 
2,10m. Em bom estado, 
quase novas. Contato: 
(54) 99637 9273.

valor, do meu interes-
se. Contato pelo telefo-
ne(54) 99626 3732.

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). Interessados en-
trar em contato  pelo te-
lefone (54) 99972 1814.

VENDO colchão de sol-
teiro, usado. Contato 
através do telefone (54) 
99928 1270.
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MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

Resumo de Contrato
Contrato nº 136/2020 – Dispensa de Licitação nº 020/2020 - Contratação emergencial com a atual prestadora do serviço de gerenciamento e administração de cartões alimentação aos servidores do 
município de Santa Tereza-RS. Banrisul Cartões S.A. Taxa de administração incidente sobre o valor da fatura mensal de 0,00%. Prazo: 60 dias, a contar de 01/08/2020, podendo ser renovado por igual 
período ou rescindido na forma da Lei, pelo CONTRATANTE, após firmado o contrato referente ao Edital de Concorrência Pública nº 001/2020. 
Contrato nº 137/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento de insumos e medicamentos de uso humano. Altermed Material Médico Hospitalar Ltda. 
Valor: R$ 972,672. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020. 
Contrato nº 138/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento de insumos e medicamentos de uso humano. Atons do Brasil Distribuidora de Produtos 
Hospitalares Ltda. Valor: R$ 582,00. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020. 
Contrato nº 139/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento de insumos e medicamentos de uso humano. Centermedi Comércio de Produtos Hospi-
talares Ltda.  Valor: R$ 1.312,50. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020.  
Contrato nº 140/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento de insumos e medicamentos de uso humano. Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.  
Valor: R$ 531,00. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020. 
Contrato nº 141/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento de insumos e medicamentos de uso humano. CQC Tecnologia em Sistemas Diagnósticos 
Ltda.  Valor: R$ 526,50. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020. 
Contrato nº 142/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento de insumos e medicamentos de uso humano. Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos 
Ltda.  Valor: R$ 1.106,00. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020. 
Contrato nº 143/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento de insumos e medicamentos de uso humano. Dimaster Comércio de Produtos Hospita-
lares Ltda. Valor: R$ 735,30. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020. 
Contrato nº 144/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento de insumos e medicamentos de uso humano. Inovamed Comércio de Medicamentos 
Ltda. Valor: R$ 302,40. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020. 
Contrato nº 145/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento de insumos e medicamentos de uso humano. MCW Produtos Médicos e Hospitalares 
Ltda. Valor: R$ 261,60. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020. 
Contrato nº 146/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento de insumos e medicamentos de uso humano. Medlevensohn Comércio e Representações 
de Produtos Hospitalares Ltda. Valor: R$ 893,75. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020. 
Contrato nº 147/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento de insumos e medicamentos de uso humano. NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda. 
Valor: R$ 214,80. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020. 
Contrato nº 148/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento de insumos e medicamentos de uso humano. Promefarma Representações Comerciais 
Ltda. Valor: R$ 752,60. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020.
Contrato nº 149/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento de insumos e medicamentos de uso humano. Prósaúde Distribuidora de Medicamentos 
Eireli EPP. Valor: R$ 541,872. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020.
Contrato nº 150/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento de insumos e medicamentos de uso humano. Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda. Valor: 
R$ 2.312,50. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020.
Contrato nº 151/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento de insumos e medicamentos de uso humano. Victória Comércio de Produtos Hospitalares 
Ltda. Valor: R$ 3.129,30. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020.
Contrato nº 152/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Fornecimento de insumos e medicamentos de uso humano. Ciamed Distribuidora de Medicamentos 
Ltda. Valor: R$ 1.039,50. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020.
Contrato nº 153/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 06/2019 CP-CISGA – RP n° 05/2019. Fornecimento de material de uso ambulatorial e hospitalar. Biobase Indústria e Comércio Ltda. Valor: 
R$ 286,00. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020. 
Contrato nº 154/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 06/2019 CP-CISGA – RP n° 05/2019. Fornecimento de material de uso ambulatorial e hospitalar. BMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
EPP.  Valor: R$ 1.355,80. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020. 
Contrato nº 155/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 06/2019 CP-CISGA – RP n° 05/2019. Fornecimento de material de uso ambulatorial e hospitalar. Centermedi Comércio de Produtos Hospi-
talares Ltda. Valor: R$ 1.211,80. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020. 
Contrato nº 156/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 06/2019 CP-CISGA – RP n° 05/2019. Fornecimento de material de uso ambulatorial e hospitalar. Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais 
Cirúrgicos Hospitalares Ltda. Valor: R$ 226,90. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020. 
Contrato nº 157/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 06/2019 CP-CISGA – RP n° 05/2019. Fornecimento de material de uso ambulatorial e hospitalar. LM Farma Indústria e Comércio Ltda. 
Valor: R$ 180,40. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020. 
Contrato nº 158/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 06/2019 CP-CISGA – RP n° 05/2019. Fornecimento de material de uso ambulatorial e hospitalar. Metromed Comércio de Material Médico 
Hospitalar Ltda.  Valor: R$ 110,05. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020. 
Contrato nº 159/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 06/2019 CP-CISGA – RP n° 05/2019. Fornecimento de material de uso ambulatorial e hospitalar. RS Produtos Hospitalares Ltda. Valor: R$ 
683,70. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020. 
Contrato nº 160/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 06/2019 CP-CISGA – RP n° 05/2019. Fornecimento de material de uso ambulatorial e hospitalar. Stock Med Produtos Médico-Hospitalares 
Ltda. Valor: R$ 447,80. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020. 
Contrato nº 161/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 06/2019 CP-CISGA – RP n° 05/2019. Fornecimento de material de uso ambulatorial e hospitalar. Wel Distribuidora de Medicamentos e 
Produtos para a Saúde Ltda. Valor: R$ 244,04. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020. 
Contrato nº 162/2020 - Referente ao Pregão Eletrônico n° 06/2019 CP-CISGA – RP n° 05/2019. Fornecimento de material de uso ambulatorial e hospitalar. Altermed Material Médico Hospitalar Ltda. 
Valor: R$ 650,00. Prazo 40 dias, a contar de 31/07/2020. 
Contrato nº 163/2020 – Dispensa de Licitação n° 21/2020 – Locação de um imóvel para disponibilizar moradia aos policiais militares que atuam no Município, conforme Termo de Cooperação FPE nº 
1902/2017, que celebram o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Brigada Militar e o Município de Santa Tereza, visando incrementar a eficiência operacional, propiciando maior segurança da 
comunidade local, imóvel este, inscrito no Boletim de Cadastro Imobiliário deste município, sob nº 296, matrícula nº 29.008, livro nº 2, no Registro de Imóveis da Comarca de Bento Gonçalves, situado 
na Rua Roberto Prezzi, nº 259, Bairro Centro, na cidade de Santa Tereza/RS, sendo que o espaço a ser locado, será no segundo pavimento, possuindo uma área de 92,62 m2. Jurandir Alberto Tristacci. 
Valor: R$ 500,00 mensais. Prazo: 12 meses, a contar de 01/08/2020, podendo ser renovado.

Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo nº 001/2019 – Referente à prorrogação de prazo do Contrato n° 092/2019 - Dispensa de Licitação nº 008/2019. Contratação de empresa para prestação de serviços profissionais para realizar 
a outorga do direito de captação de água em dois poços tubulares profundos, localizados na subida da Linha Bento (Poço Remus) e na Linha Capanema (poço Furlanetto), em Santa Tereza-RS, junto ao 
Departamento de Recursos Hídricos (DRH-SEMA). Pedro Valter Augustin Junior. Prazo: 60 dias, a contar de 20/07/2020.
Termo Aditivo n° 005/2020 – 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$ 4,63 ao litro de gasolina comum e R$ 4,75 ao litro de gasolina aditivada e R$ 3,58 ao litro de óleo diesel S10. Prazo: a contar de 31/07/2020.
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 de óleo diesel comum. Safra Diesel Ltda. Valor: R$ 
3,27 ao litro de óleo diesel comum. Prazo: a contar de 31/07/2020. 
Termo Aditivo de Supressão nº 001/2020 – Referente ao Contrato nº 051/2020 – Chamada Pública nº 001/2020 - Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, para alimentação 
escolar dos ensinos fundamental, pré-escola e creche. Jovani Chiminazzo Bielski. Ficam suprimidas, ao objeto do contrato, as quantidades descritas no aditivo, tendo em vista a suspensão das aulas, 
devido a pandemia da Covid-19. Valor suprimido: R$ 684,80. Prazo: 31/07/2020. 
Termo Aditivo de Supressão nº 001/2020 – Referente ao Contrato nº 052/2020 – Chamada Pública nº 001/2020 - Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, para alimentação 
escolar dos ensinos fundamental, pré-escola e creche. Fernanda de Villa Franco. Ficam suprimidas, ao objeto do contrato, as quantidades descritas no aditivo, tendo em vista a suspensão das aulas, devido 
a pandemia da Covid-19Valor suprimido: R$ 3.672,29. Prazo: 31/07/2020. 
Termo Aditivo de Supressão nº 001/2020 – Referente ao Contrato nº 053/2020 – Chamada Pública nº 001/2020 - Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, para alimentação 
escolar dos ensinos fundamental, pré-escola e creche. Janete Teresinha Dendena Remus. Ficam suprimidas, ao objeto do contrato, as quantidades descritas no aditivo, tendo em vista a suspensão das 
aulas, devido a pandemia da Covid-19. Valor suprimido: R$ 2.418,92. Prazo: 31/07/2020. 

Gilnei Fior
Prefeito Municipal
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Professor Maurício Schäfer

Como está a construção civil no 
atual cenário em que vivemos?

Coordenador do curso de Engenharia Civil da UCS Bento e 
docente dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo

As dificuldades e impactos que a pandemia 
tem causado em diferentes setores são inúmeros, 
e em todos eles há um ponto em comum, o impacto 
na economia. Diante disso, cada vez fica mais difícil 
realizarmos uma projeção financeira de médio 
e longo prazo, o que dificulta o planejamento de 
indústrias que possuem produtos de alto valor 
agregado.

Nesse sentido, temos a indústria da construção 
civil, que movimenta distintas modalidades de 
negócios e possui diferentes 
segmentos e possibilidades, 
podendo partir de pequenos 
reparos e reformas até a 
construção de diferentes tipologias 
de empreendimentos. 

O setor da construção civil de 
nossa região, de maneira geral, 
não sofreu tanto em relação às 
restrições de suas atividades, 
quando comparado a outros 
setores frente a essa pandemia, 
mas mesmo assim apresentou uma 
queda na demanda, na produção 
e no faturamento. Essa queda, se 
comparada com a previsão do ano 
de 2020 para o setor, realizada em 
dezembro/2019 e janeiro/2020, é 
extremamente alta; no entanto, se 
compararmos a previsão do início 
das restrições somadas às indecisões do cenário, 
obteve-se um recuo menor que o esperado para 
este momento.

Infelizmente houve sim uma redução do fluxo de 
trabalho (em função das restrições) e isso impactou 
em uma diminuição das oportunidades de trabalho 
no setor e até mesmo alguns desligamentos. 
Junto a isso, tivemos as adaptações necessárias 
nos canteiros de obras, com vista aos cuidados 
sanitários com os colaboradores, implantando 
com a mesma intensidade os devidos cuidados que 

todos nós devemos ter frente a esse vírus.
A procura por imóveis em planta 

(empreendimentos em fase de execução) 
apresentou uma redução. Por outro lado, houve 
uma maior procura por imóveis já finalizados, 
demonstrando que o consumidor está querendo 
algo imediato e passível de uma melhor negociação 
na aquisição de um novo imóvel.

Essa procura por novos imóveis se dá através 
da busca por maior espaço, melhor distribuição 

de ambientes, infraestrutura, 
entre outros aspectos. Alguns 
usuários, por estarem mais tempo 
em sua residência, identificam que 
necessitam de mais espaço para 
sua família ou até mesmo de mais 
ambientes.

Por outro lado, foi percebido 
que, quando não ocorre a procura 
por novos imóveis, são acionados os 
serviços de reformas ou até mesmo 
pequenas obras, que apresentaram 
uma alta, pois, com um maior tempo 
“disponível” dos usuários em seus 
imóveis e devido à atual realidade, 
pequenos reparos foram realizados 
e ambientes foram criados – e, 
consequentemente, houve um 
aumento nas vendas de produtos 
relacionados à construção civil.

Cabe salientar que linhas de crédito estão 
sendo flexibilizadas para os usuários, com o 
intuito de fomentar a prática da construção, e 
ótimas oportunidades de compra estão por vir. 
De maneira geral, a construção civil se encontra 
ativa e esperançosa para que essa situação que 
vivemos seja contornada da melhor maneira 
possível, lembrando que o impacto gerado no setor 
será sentido através da redução da velocidade das 
construções e isso terá reflexo em possíveis atrasos 
na finalização das obras.

Mesmo sem 
tantas restrições 
quanto outros 

setores, 
construção civil 
teve queda na 
demanda, na 
produção e no 
faturamento.

Síndico profissional. Diretor do Grupo Tomasi

Vicente Tomasi

Desde que tudo começou, 
em meados de março, a nossa 
rotina condominial mudou muito, 
nosso convívio em áreas comuns 
foi proibido, devemos evitar 
aglomerações e as assembleias, 
como ficam?! A lei obriga a realizar 
pelo menos uma assembleia anual 
para fazer prestação de contas, 
podendo ter ou não eleição (isso 
depende do tempo estipulado 
em convenção). Neste período 
de pandemia, em 
que não podemos 
utilizar o salão 
ou até mesmo 
a garagem para 
fazer as reuniões, 
a primeira ideia 
que vem à cabeça 
de todos é: vamos 
fazer on-line.

A realização 
de assembleia 
virtual durante 
a pandemia é 
autorizada por 
lei, mesmo que 
não previsto 
em convenção, 
desde que trate de assuntos 
de emergência – também está 
permitida a prorrogação do 
mandato do síndico até 30 de 
outubro. Sim, a reunião on-line 
é uma ótima ideia, mas temos 
que lembrar que nem todos têm 
acesso à internet, computador ou 
até mesmo têm familiaridade com 
a tecnologia, principalmente as 
pessoas de idade. Outra grande 

Meu condomínio pode ou não 
pode fazer assembleia virtual?

questão que prejudica é o fato 
de não termos certeza de que a 
pessoa do outro lado é a que tem 
o poder de decisão. Se muitas 
vezes não conhecemos nem 
nosso vizinho de porta, como 
poderemos confiar que quem está 
administrando não irá fazer uso 
dos poderes em benefício próprio?

Embora seja ótimo poder 
assistir à assembleia do conforto 
da sua casa, por enquanto não 

temos meios que 
nos forneçam 
segurança jurídica 
para isso.  Caso 
seja autorizado em 
todas as situações, 
não somente em 
e m e r g ê n c i a s , 
poderá virar um 
caos, pois todos 
sairão correndo 
para querer 
marcar a data, 
uns para largar o 
mandato e outros 
para reclamar 
como anualmente 
fazem. Enfim, 

sabemos que esta pandemia está 
nos fazendo mudar nossos hábitos 
e acelerando a adesão ao mundo 
digital, mas também não podemos 
atropelar os processos, pois atos 
não pensados poderão custar caro 
tanto aos representantes quanto 
aos condôminos. Eu, como 
administrador de condomínio, 
aconselho aguardar isso tudo 
passar. 

O fato de a lei 
permitir essa 

modalidade não 
significa que 

ela seja a mais 
indicada por 
uma série de 

motivos.
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O livrão sobre os 
personagens interpretados 

pela Gi no Luccas Toon.
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Laren retoma as 
atividades de análise 
de uva e vinho depois 
de um ano paralisado

O Laboratório de Referência 
Enológica (Laren), vinculado à Se-
cretaria da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (Seapdr) 
está retomando a partir deste 
mês as atividades de análise de 
prestação de serviços de vinhos e 
derivados da uva e do vinho. Ele 
é credenciado pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) e possui uma estru-
tura completa com equipamentos 
modernos de análise, controle e 
fiscalização em vinhos e derivados.

O Laren é o laboratório oficial 
para análises de vinhos e deriva-
dos da uva e do vinho no país. E 
é referência para os outros países 
do Mercosul nestas análises. Ele 
é o único laboratório credenciado 
que realiza as análises isotópicas, 
que verifica se o açúcar oriundo 
do produto vem da uva ou se há 
adição de água em vinhos, prática 
proibida no Brasil.

É o único laboratório 
credenciado que 
realiza análises para 
saber se o açúcar 
oriundo do produto 
vem da uva ou se 
há adição de água 
em vinhos, prática 
proibida no Brasil

“O laboratório analisa amos-
tras de fiscalização oriundas de 
ações fiscais da Seapdr, do Mapa 
(de todo o país), realiza prestação 
de serviço para as empresas que 
visam o controle da qualidade dos 
seus produtos, e analisa e emite 
certificados de produtos que visam 
à exportação para diversos países, 
inclusive outros continentes”, afir-
ma a chefe da Divisão de Inspeção 
de Produtos de Origem Vegetal da 
Seapdr, Fabíola Boscaini Lopes.

O prazo para realização das 
análises e emissão de certificados 
é de 15 dias úteis. O custo varia 
de R$ 40 as análises básicas até 
R$ 600 as análises de importação.

Entre as diversas análises re-
alizadas pelo laboratório estão: 
exame organoléptico, densidade, 
extrato seco, cinzas, grau alcoó-
lico, açúcares totais, acidez total, 
acidez volátil, pH, sulfatos, ani-
drido sulfuroso total, cloretos, co-
rantes, edulcorantes sintéticos, di-
glicosídeo de malvidina, isótopos 
estáveis de carbono, água exóge-
na (razão isotópica do oxigênio),  
florizina, sorbitol, ácido sórbico e 
benzóico, metanol, ácido cítrico, 
conservantes, entre outras.

O Laren foi inaugurado em de-
zembro de 2001, em Caxias do Sul, 
e estava com as atividades de aná-
lise paralisadas desde 2019, quan-
do encerrou o convênio do Ibravin 
com o Estado. Ele é mantido com 
recursos do Fundovitis, o Fundo de 
Desenvolvimento da Vitivinicultu-
ra do Estado do Rio Grande do Sul.
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Considera-se 
que março e 
abril tenham 
sido os piores 

da história 
para a indústria 

moveleira.

O Ministério da Economia 
divulgou o saldo de empregos 
por segmentos nos municípios 
brasileiros e os números apon-
tam um saldo positivo de 52 no-
vas vagas de emprego em junho 
deste ano no setor moveleiro 
de Bento Gonçalves. O número 
ocorre após queda de 291 pos-
tos em abril e 117 em maio. No 
acumulado de janeiro a junho, o 
saldo ainda é negativo em 147 
vagas quando comparado ao 
mesmo período do ano passado.

Esses dados do Caged dizem 
respeito somente às indústrias 
localizadas no município de 
Bento Gonçalves e não a toda 
região, que contempla, ainda, 
os municípios de Monte Belo do 
Sul, Pinto Bandeira e Santa Tere-
za. De qualquer forma, represen-
tam a expectativa de uma lenta 
retomada na atividade movelei-

Indústria moveleira 
inicia recuperação nos 
postos de trabalho

Acumulado do 
primeiro semestre 
ainda é negativo, 
mas o mês de junho 
mostra um princípio 
de retomada nas 
contratações, 
segundo dados 
divulgados pelo 
Sindmóveis

ra do polo.
A indústria de móveis 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 movelei-
ro de Bento Gonçalves. No acu-
mulado de janeiro a maio, entre-
tanto, a queda ainda é bastante 
considerável. O faturamento do 
polo nos cinco primeiros meses 
de 2020 foi de R$ 656,9 milhões, 
queda de 7,9% em relação ao 
mesmo período do ano passado.

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.

AlentoRápidas
Com o retorno gradual das atividades, após um período de 

quarentena com indústrias fechadas e equipes reduzidas, o setor 
moveleiro gaúcho começa a mostrar reação. Os dados estão no 
relatório “Conjuntura e comércio externo do setor de móveis no 
Brasil”, com dados de maio e junho, encomendado pela Movergs e 
produzido pelo IEMI – Inteligência de Mercado. A produção de mó-
veis no Rio Grande do Sul foi de 3,8 milhões de peças em maio, um 
aumento de 42,1% em relação ao mês anterior. No acumulado no 
ano, comparado com o mesmo período do ano anterior, a produção 
moveleira no Estado teve queda de 29,1%. Tanto em maio quanto 
em junho, as exportações apresentaram reação. Enquanto em maio 
foi registrada alta de 27,6%, somando US$ 9,7 milhões, em junho 
aumentaram 18,6%, somando US$ 11,5 milhões. O saldo da balança 
comercial em junho ficou positivo em US$ 11,2 milhões.
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Daer realiza melhorias na RSC-
453, entre Bento e Farroupilha

Nos últimos dias o governo 
do estado, por meio da secreta-
ria de Logística e Transportes 
e do Departamento Autônomo 
de Estradas de Rodagem (Daer), 
concluiu obras de melhorias em 
rodovias da Serra Gaúcha. De 
acordo com o Daer, os trabalhos 
se concentraram nos trechos 
mais críticos de onze estradas 
que foram atingidas pelas fortes 
chuvas das últimas semanas.

As operações tapa-buracos 
emergenciais foram executadas 
durante o mês de julho por uma 
empresa contratada pelo Daer e 
equipes próprias do departamen-
to. As rodovias que receberam os 
serviços foram a RSC-453 (Bento 
Gonçalves a Farroupilha e de Ca-
xias a Lajeado Grande), a ERS-446 
(São Vendelino a Carlos Barbosa), 
a ERS-122 (Farroupilha a Caxias 
do Sul e de Ipê a Campestre da 
Serra) e na ERS-444 (de Garibaldi 
ao acesso a Monte Belo do Sul).

“Tivemos que recuperar o 
pavimento entre os quilômetros 
103 e 108 da RSC-453, em Ben-
to Gonçalves, que estava severa-
mente comprometido”, afirma o 
diretor-geral do Daer, Luciano 
Faustino. A obra executada nos 
três quilômetros ocorreu na últi-
ma semana de julho. 

“Outra ação excepcional foi 
a remoção da barreira que des-
moronou no quilômetro 38 da 
ERS-448, em Nova Roma do Sul”, 
destaca o dirigente.

Houve, ainda, corte de vege-
tação em oito trechos de estradas: 
ERS-355 (Vila Flores – Fagundes 

Varela), ERS-359 (Veranópolis – 
Cotiporã), ERS-446 (São Vende-
lino – Carlos Barbosa), ERS- 452 
(Bom Princípio – Nova Palmira), 
VRS-813 (Farroupilha – Garibal-
di), VRS-831 (Nossa Senhora da 
Saúde - Santa Justina), ERS-444 
(Garibaldi – Santa Tereza) e VRS-
864 (Vila Forqueta, em Caxias do 
Sul – Mato Perso, em Flores da 
Cunha).

SOLUÇÃO PARA A ERS-448
Além das ações de manuten-

ção e recuperação de rodovias, o 
Daer também avança na análise 
da solução para o trecho interdi-
tado da ERS-448, em Nova Roma 
do Sul. O km 39 da estrada – onde 
parte do asfalto desmoronou com 
a força da chuva – está passando 
por análises técnicas de um geó-
logo e de projetistas, que avaliam 

a possibilidade de construção 
de uma passagem provisória em 
meia pista. 

No estudo, os profissionais 
contratados pela autarquia defi-
nirão o tipo de serviço a ser feito 
e o valor necessário.

De acordo com o diretor-
-geral do Daer, os trabalhos de 
topografia foram concluídos e, no 
momento, está sendo realizada 
a sondagem das características 
geológicas do trecho. “Como a 
região é de alto risco, precisa-
mos conhecer o material antes 
de iniciar a escavação, sob pena 
de comprometer a segurança dos 
trabalhadores”, esclarece.

“Estamos acompanhando a 
escolha da melhor solução técnica 
para que ela ocorra o mais breve 
possível, respeitando as condições 
de segurança necessárias”, enfatiza.
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Receita |
SERRANOSSA Gourmet

Torta salgada 
versátil (opção 
zero lactose)
INGREDIENTES

• ½ xícara chá de óleo vegetal
• 500ml de leite desnatado 
(pode ser zero lactose)
• 3 ovos
• 2 e ½ xícaras (chá) de farinha 
de trigo
• 1 colher (sobremesa) de 
fermento químico em pó
• 1 colher (café) de sal
• 3 xícaras (chá) de ingredientes 
de sua escolha (pode ser 
vegetais picados, frango 

desfiado, ovos picados, legumes 
cozidos ou presunto e queijo 
em cubos, por exemplo)

MODO DE PREPARO

No liquidificador, bata o óleo, 
o leite, os ovos, a farinha, o 
fermento e o sal até obter 
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

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

Áries – 21/03 a 20/04 
Você pode ter problema com fofocas e 
mal-entendidos no início do dia, por isso, 
é melhor não comentar seus planos. Em 
casa, algo relacionado à família e que 
deve trazer muita alegria. 

Touro – 21/04 a 20/05
Hoje você pode se desentender com 
amigos por causa de dinheiro, por isso, 
é melhor não misturar as coisas. Evite as-
sumir responsabilidades demais: respeite 
seus limites e tente fugir de agitação. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06 
Mudanças ou imprevistos no trabalho 
devem agitar seu dia logo pela manhã. 
Nada de bater de frente com autorida-
des. Poderá contar com o apoio de co-
legas para cumprir as tarefas e atingir as 
metas em comum. 

Câncer – 21/06 a 21/07 
No começo da manhã, você pode ter al-
guma dificuldade para se concentrar nas 
tarefas ou para aprender algo novo. Pode 
pintar uma boa chance de promoção e 
os chefes estarão de olho em você: mos-
tre o seu potencial. 

Leão – 22/07 a 22/08 
O dia começa tenso e com promessa de 
tretas, com risco de rompimento de ami-
zade, associação ou parceria de trabalho. 
Encare as mudanças com serenidade. 
Sua autoestima pode ficar abalada, reser-
ve um tempo para você.
 
Virgem – 23/08 a 22/09 
Você pode enfrentar divergências com só-
cio ou chefe no início do dia. Não se deixe 
levar por orgulho ou vaidade, é importan-
te saber ceder para encontrar um meio-
-termo que agrade a todos. Bom dia para 
mudar o visual ou abandonar um vício.

Libra – 23/09 a 22/10 
Os astros anunciam que pode ter dificul-
dade para se entender com alguém no 
início da manhã.  A Lua dá sinal verde 
para trabalhar em equipe ou investir em 
uma sociedade com alguém de confian-
ça, sinalizando boas oportunidades.

Escorpião – 23/10 a 21/11 
Simpatia e boa lábia podem facilitar a sua 
vida no início da manhã, mas tenha cau-
tela: é melhor não se arriscar. O caminho 
mais curto para melhorar de vida será 
mesmo o trabalho: arregace as mangas 
e mãos à obra! 

Sagitário – 22/11 a 21/12 
Você pode ganhar uma boa grana numa 
parceria com parentes, mas vai precisar 
de muito jogo de cintura para trabalhar 
em sociedade sem tretar: procure sepa-
rar o pessoal do profissional. O astral deve 
mudar ao longo do dia, trazendo mais 
entusiasmo, sorte e criatividade.
 
Capricórnio – 22/12 a 20/01
Podem rolar alguns desentendimentos 
no seu emprego nas primeiras horas 
do dia. Por mais que queira ajudar, evite 
expor demais as suas opiniões neste pe-
ríodo. Será melhor falar menos e fugir de 
conflitos. 

Aquário – 21/01 a 19/02
É bom ter cuidado com os gastos de 
manhã, pois pode se enrolar em dívidas. 
Resista às tentações. No trabalho, suces-
so garantido para negociar, pechinchar e 
convencer as pessoas. 

Peixes – 20/02 a 20/03 
Convívio com a família pode ser compli-
cado no início do dia. Controle sua impul-
sividade para reduzir os riscos de brigas. 
Pense em coisas novas que possa fazer 
para ganhar uma grana extra. 

Sete Erros | Respostas na página 19

Charge

uma mistura homogênea. Em 
formas individuais (como de 
muffin ou empadinha), untadas 
com óleo, coloque metade da 
massa, espalhe o recheio com 
cuidado e, por fim, cubra com 
o restante da massa. Leve ao 
forno médio (200ºC) por 30 a 
35 minutos. 

Pi
ra

ca
nj

ub
a



SERRANOSSA | Sexta-feira, 7 de agosto de 2020 23 

UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Vestibular 
Especial de 
Inverno tem 
prova HOJE

Quer outra 
possibilidade de ingresso 
ainda em agosto? 

Cursos Superiores 
ofertados na UCS Bento

Preços e condições 
especiais para 
transferências

Na UCS você 
financia 50% 
da mensalidade

A prova do Vestibular Especial de Inverno da 
Universidade de Caxias do Sul é realizada nesta 
sexta-feira, 07/08, na modalidade on-line. Pesso-
as em movimento aproveitam oportunidades para 
estudar nos cursos de bacharelado, licenciaturas e 
graduações em tecnologia.

O Processo Seletivo Contínuo é o caminho para ingressar na UCS 
em qualquer momento do semestre. No mês de agosto, a prova de re-
dação on-line também é aplicada no dia 28. A seleção ainda é possível 
pelo aproveitamento das notas da redação no Enem ou em Vestibulares 
anteriores da universidade. Acesse ucs.br/estudenaucs e inscreva-se.

Se você deseja iniciar a trajetória de 
estudos na graduação na modalidade a 
distância, a UCS disponibiliza um portfó-
lio de 25 cursos, incluindo possibilida-
des totalmente EaD e semipresenciais.

A partir da Mega Ação EaD, interes-
sados podem garantir 90% de desconto 
na primeira mensalidade e uma bolsa de 

O programa UCSTec oferece gradua-
ções em tecnologia de curta duração com 
diferenciais como certificações interme-
diárias, para impulsionar o ingresso na 
profissão, o aproveitamento de experi-
ência ou formação técnica na área para 
reduzir a duração do curso e flexibiliza-
ção do tempo de pagamento.

Na UCS Bento, você pode cursar as graduações em Ad-
ministração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computa-
ção, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Comércio Inter-
nacional, Design, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, 
Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia 
Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Gestão Comercial, Nutrição, 
Pedagogia, Processos Gerenciais e Psicologia.

Caso você estude em outra instituição de Ensino Superior e 
gostaria de transferir seus estudos para a UCS, a hora é agora. Ve-
nha para a Universidade de Caxias do Sul com preços e condições 
especiais, aproveitando até 100% das disciplinas já cursadas para 
ingressar no mesmo curso de graduação. Acesse ucs.br/transferen-
cias para fazer sua solicitação.

Na UCS, você estuda em uma das melhores uni-
versidades do Brasil preocupando-se menos com as 
mensalidades para focar mais nos estudos. Financie 
50% da sua mensalidade e pague apenas após a con-
clusão do curso. Consulte condições de pagamento, 
crédito e financiamento em ucs.br.

Para estudar sem sair de casa, 
graduações EaD com bolsa 
de 50% no primeiro semestre

Ensino Superior de curta 
duração? Programa UCSTec 
concede 100% de desconto 
na primeira mensalidade

Matricule-se nos cursos UCSTec e 
receba 100% de desconto na primeira 
mensalidade. O benefício é válido por 
tempo limitado: informe-se pelo e-
-mail ucstec@ucs.br ou no site ucstec.
com.br. Ou, contate a área de Relações 
com  o Mercado, através do número de 
WhatsApp (54) 99935 6719.

50% no restante do primeiro semestre. 
Além disso, durante todo o curso esco-
lhido, o aluno receberá uma bolsa de 
estudos com 20% de desconto para pa-
gamentos efetuados com pontualidade.

A matrícula deve ser feita até o dia 
11 de agosto e as inscrições estão aber-
tas no site ead.ucs.br/mega-acao.

Para mais informações sobre a graduação,  entre 
em contato através dos números de WhatsApp: 

(54) 99626 2771 ou (54) 99919 3141.
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Previsão do tempo

08/0807/08

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

9º
24º

9º
23º

09/08

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

10º
23º

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

Greice 
Scotton 
Locatelli
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Uma das lições mais importantes para uma 
vida mais leve é acostumar-se com o fato 
de que você será julgado, faça o que fizer.

Poucos de nós sabem, e até procuram 
saber, a origem das festividades 

arraigadas em nossa cultura.

Thiago 
Galvan
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Policiais Militares salvam criança engasgada
Bebê de um ano 
e quatro meses 
de idade havia 
engolido objeto 
estranho e foi salvo 
pelos soldados 
Champe e Emerson, 
que auxiliaram por 
telefone, e pelos 
soldados Darlan e 
Carvalho, que foram 
até a residência 
onde a família mora

Um bebê de um ano e quatro 
meses foi salvo por uma equipe 
de policiais militares do 3° Ba-
talhão de Policiamento de Áre-
as Turísticas (3°BPAT) na noite 
de domingo, 02/08, em Bento 
Gonçalves. A criança havia se en-
gasgado com um objeto estranho 
e seu pai, Arlei Santos, entrou 

em contato com o batalhão, por 
meio do telefone 190. 

De acordo com a mãe, Luana 
Sartori, o menino estava brincan-
do com seu irmão gêmeo quando 
acabou levando à boca um mate-
rial plástico. “Quando fui alimen-
tar ele não percebi que estava 
com isso na boca. Então pelo jeito 
ele se afogou quando foi engolir o 
que eu estava dando. Pensei que 
era um papel, mas ai ele começou 
a engasgar”, recorda. 

Primeiramente, o pai foi 
instruído pelos soldados Volni 
Champe e Emerson Eneias dos 
Santos Cardoso, por meio de li-
gação telefônica. Após seguir as 
instruções, os pais conseguiram 
desobstruir as vias áreas do 
bebê, que até então não estava 
respirando. “Eu e meu marido 
viramos ele de costas para tentar 
retirar o material, seguindo as 
instruções dos policiais. Demos 
umas palmadas nas costas até 
que minha irmã pegou ele no 
colo e ele conseguiu cuspir para 
fora... então os policiais chega-
ram e levaram ele correndo ao 
pronto-socorro”, conta Luana. 

“Por telefone, um dos policiais 
disse para mantermos a calma 
e passou os procedimentos que 
deveríamos fazer. Mas o auxílio 
chegou tão rápido que, em torno 
de 3 minutos, a viatura já estava 
aqui”, continua a mãe. 

Os soldados Darlan Porazzi 
Pereira e Paulo Roberto Carva-
lho dos Santos, que se desloca-
ram até a residência da família, 
localizada no bairro Ouro Verde, 
relataram que a criança estava 
vomitando sangue e apresentava 
cor pálida.  “A guarnição prestou 
os primeiros atendimentos, ve-
rificando sinais vitais e se des-
locando, imediatamente, com 
a criança e o pai até a UPA do 
bairro Botafogo, para que fosse 
atendido por um médico pedia-
tra”, relatou, em nota, o 3º BPAT. 
Após receber o atendimento, a 
criança recebeu alta e pôde vol-
tar para casa. 

“A orientação dos policiais 
foi fundamental nessa ocorrên-
cia. Momentos como esses que 
estimulam os policiais militares 
a trabalharem com excelência, 
mesmo enfrentando uma roti-

na extremamente estressante 
durante o dia a dia”, enfatizou o 
comando do batalhão. 

Após o susto, a mãe come-
mora o salvamento do filho e 
agradece as pessoas envolvi-
das: “Nunca tínhamos passado 
por nada igual. O que mais nos 
emocionou foi de ver o mani-
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nho segurando a perninha dele 
e chorando, tentando ajudar. 
Agora ele está muito bem, cor-
rendo e brincando. Temos muito 
a agradecer aos nossos compa-
dres [Renato de Freitas e Janaí-
na Sartori] que também foram 
essenciais naquele momento”, 
declara. “Vejo muitas pessoas 

falarem mal do trabalho dos 
policiais, mas eles foram funda-
mentais para salvar o meu filho. 
Devo muito a eles. Que Deus os 
abençoe para toda a vida, porque 
somente Ele pode pagá-los pelo 
que fizeram pelo nosso filho. São 
os HERÓIS do nosso pequenino”, 
finaliza Luana.


