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Estudantes e professores de Bento Gonçalves divergem sobre eficácia das aulas on-line, 
enquanto autoridades discutem retomada gradual e escalonada do ensino presencial 

Id
ov

in
o 

M
er

lo
A

rq
ui

vo
 p

es
so

al

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

Obra “Um século alviazul”, 
assinada por Fabiano Mazzotti 
e Alceu Salvi Souto, revela 
detalhes de dentro e fora de 
campo da história centenária 
do Clube Esportivo

100 anos 
perpetuado 
em livro

100 anos 
perpetuados 
em livro
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Polo moveleiro começa a 
estancar queda no faturamento
Como resultado 
da crise provocada 
pela pandemia, as 
indústrias moveleiras 
tiveram queda 
nominal de 2,9% no 
1º semestre do ano, 
em relação ao mesmo 
período de 2019

Os resultados do semestre 
para o polo moveleiro de Bento 
Gonçalves foram severamente im-
pactados pela COVID-19, maior 
causa das dificuldades do setor em 
2020. A indústria moveleira vem 
enfrentando queda de faturamen-
to, reduzindo produção, a geração 
de empregos face a uma demanda 
menor e os choques adversos de 
oferta e demanda gerados pela 
pandemia. O faturamento nominal 
no polo nesse primeiro semestre 
foi de R$ 826,59 milhões, queda 
nominal de 2,9% em relação ao 
mesmo período de 2019. Conside-
rando o estado como um todo, o de-
sempenho é ainda pior: faturamen-
to de R$ 3,05 bilhões no semestre, 
queda nominal de 10,4% em rela-
ção ao mesmo período de 2019.

Enquanto março e abril foram 
os piores meses da história para a 
indústria moveleira de Bento Gon-
çalves, os meses de maio e junho 

mostram o início de uma leve recu-
peração. Segundo análise do depar-
tamento de Inteligência Comercial 
do Sindmóveis Bento Gonçalves, 
apesar das perdas acumuladas no 
semestre, o setor parece ter con-
seguido estancar a queda, especial-
mente em junho. A expectativa é de 
que os números sigam melhorando 
no segundo semestre, mas ainda fe-
chem em terreno negativo no ano. 
Uma retomada mais consistente é 
esperada apenas em 2021.

Conforme o economista do 
Sindmóveis, Eduardo Santaros-
sa, ainda há muitas incertezas em 
relação a capacidade de controle 
da pandemia – mesmo nos países 
desenvolvidos – e até quando os 
efeitos serão sentidos. Segundo ele, 
se confirmadas as previsões econô-
micas, o Brasil terminará o ano de 
2020 com a maior queda do PIB 
de sua história. “Não se descarta o 
faturamento da indústria de Bento 
ficar estável em relação ao último 
semestre do ano passado, mas 
a depender de uma reação mais 
consistente da demanda interna e 
externa e a velocidade de retomada 
da economia”, analisa. 

O presidente do Sindmóveis, 
Vinicius Benini, salienta que todos 
os segmentos industriais estão 
sentindo fortemente os impactos 
da crise. No entanto, a indústria 
moveleira brasileira tem sofri-
do mais do que a média geral da 
indústria de transformação bra-
sileira. A queda na fabricação de 
móveis foi de 19% no primeiro 

semestre de 2020 quando compa-
rada ao mesmo período de 2019, 
ao passo de que a fabricação da 
indústria de transformação caiu 
11,9% na mesma comparação.

Segundo Benini, o setor tam-
bém enfrenta dificuldades com 
o atraso na entrega de matérias-
-primas. Isso advém das medidas 
de isolamento que pararam pro-
dução e dificultaram a logística, 
aumentando o tempo para recebi-
mento. Recentemente, diferentes 
segmentos de fornecimento estão 
comunicando seus aumentos de 
preço. “Os impactos advêm das 
restrições, medidas de isolamento 
e circulação de pessoas e a brusca 
queda da demanda causada pela 
recessão econômica. O setor redu-
ziu sua produção e empregos para 
tentar se ajustar a nova situação, 
mas, nos meses de maio e junho, 
conseguiu melhorar os níveis de 

produção”, comenta.
O polo moveleiro de Bento 

Gonçalves é o principal do país e 
inclui cerca de 300 indústrias dos 
municípios de Bento Gonçalves, 
Monte Belo do Sul, Pinto Bandei-
ra e Santa Tereza. Como entidade 
que representa essas empresas, 
o Sindmóveis segue trabalhando 
para o desenvolvimento do setor, 
embora enfrente um período ad-
verso das piores crises econômi-
cas da história. Entre as iniciativas 
que a entidade vem conduzindo, 
estão parcerias com empresas de 
e-commerce, incremento da pre-
sença digital para os associados e o 
seguimento de ações do Projeto Or-
chestra Brasil e Projeto Raiz (que 
fomentam as exportações). Além 
disso, apesar de adiada para 2022, 
a Movelsul Brasil promoverá ainda 
neste ano rodadas de negócio onli-
ne para as empresas expositoras. 
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Rápidas
O governo do Estado efetuou o pagamento de mais de R$ 15 

milhões relativos a 199 projetos da Consulta Popular, votados em 
2018 e 2019. O destaque fica para a área da Saúde, com 166 proje-
tos, mas a também há demandas de Segurança Pública, Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo e Trabalho e Assistência Social. Bento 
Gonçalves foi contemplado com a reforma da UBS São Roque, no 
valor de R$ 138.461,93. Já Garibaldi recebe R$ 14.728,78 para reposi-
ção e renovação de materiais permanentes das forças de segurança. 
Os tópicos atendidos vão qualificar a infraestrutura turística, o rea-
parelhamento do Corpo de Bombeiros e Instituto-Geral de Perícias 
(IGP), a regionalização da Saúde e do Turismo, o programa Saúde 
da Família, o videomonitoramento e o cercamento eletrônico, assim 
como a reposição e renovação de materiais permanentes da Polícia 
Civil de diversas cidades gaúchas.
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Bento agora conta com Biblioteca Digital

Na quinta-feira, 13/08, a pre-
feitura de Bento Gonçalves, por 
meio da Secretaria de Cultura, 
Fundação Casa das Artes e Biblio-
teca Pública Castro Alves, entregou 
para a população a Biblioteca Digi-
tal, que vai ampliar os serviços de 
empréstimo de livro e pesquisa. É 
a primeira cidade do Estado a ter 
um acervo digital.

O projeto foi contemplado em 
2018 com recursos de R$ 100 mil 
do governo federal. São mais de 30 
mil títulos de gêneros como infan-
tis, infantojuvenis e adultos e em 

Saiba mais

Para liberação do acesso é necessário:
- Enviar e-mail para bibliotecadigitalbg@gmail.com anexando 
documento de identidade e comprovante de endereço atualizado.
 - A liberação do acesso tem prazo máximo de até um dia útil após a 
solicitação do usuário, via e-mail.
- O usuário receberá por e-mail um login com o link e instruções.
 
Renovação do acesso e prazos:
 A renovação ocorrerá conforme disponibilidade de logins. A solicitação 
pode ser feita pelos telefones (54) 3452 5344 ou 3451 8977 ou pelo 
e-mail bibliotecadigitalbg@gmail.com.  Os prazos de acesso são de 15 
dias (para usuários de 5 a 13 anos) e de 25 dias (para quem tem 14 
anos ou mais)
 
Como funciona a plataforma:
- O acesso poderá ocorrer de qualquer computador, celular ou tablet.
- O leitor poderá acessar através do site: https://www.arvoredelivros.
com.br/ ou baixar o aplicativo de celular “Árvore de Livros”, que é 
compatível com todos os sistemas operacionais, e permite ao usuário 
baixar até 3 (três) livros e ler off-line. Assim a leitura pode ser feita 
mesmo sem acesso à internet. O software da plataforma não permite 
cópias e download, cumprindo a legislação de direitos autorais.
- Com o login liberado, o leitor pode entrar no site da plataforma ou no 
aplicativo e escolher livremente entre as obras que estarão disponíveis 
de acordo com sua faixa etária.
- O sistema é simples e permite a busca por autor, gênero ou assunto. 
É possível ler até três livros por vez e continuar a leitura de onde parou.
- Mesmo que alguém esteja lendo um determinado livro, é possível 
que outras pessoas também possam acessar a mesma obra, já que o 
sistema é virtual. Isso permite um alcance maior de pessoas.

Aponte a câmera 
do seu celular para 
o QR Code acima e 

tenha acesso ao site 
Árvore dos Livros.

São mais de 30 mil 
livros, revistas e 
jornais do mundo 
todo, que podem 
ser acessados via 
tablet, celular 
ou computador 
gratuitamente

vários idiomas, além de jornais e 
revistas do mundo todo. O acesso à 
plataforma será gratuito e destina-
do à população por meio do site e 
do aplicativo Árvore dos Livros.

A Biblioteca Digital conta, ain-
da, com um espaço físico próprio, 
com mesas, cadeiras, pufes, tape-
tes, projetor e 30 tablets. A sala 
será disponibilizada, conforme a si-
tuação da pandemia da COVID-19, 
para projetos culturais e literários 
desenvolvidos pela instituição e 
será destinada a grupos fechados.

 “Com acesso 24 horas, 7 dias 
por semana, a Biblioteca Digi-
tal nos coloca em outro patamar 
tecnológico e veio em um bom 
momento já que, por causa da 
pandemia, os usuários não podem 
frequentar a Biblioteca Pública 
Castro Alves. Além de ser uma al-
ternativa para aqueles que não têm 
poder aquisitivo de adquirir um li-
vro físico, irá incentivar a inclusão 
digital da terceira idade e de pes-
soas com deficiência”, comenta o 
secretário de Cultura e presidente 
da Casa das Artes, Evandro Soares.
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Rápidas
A tradicional Fei-

joada Beneficente do 
Lar da Caridade preci-
sou se reinventar neste 
ano. A 19ª edição do 
evento será realizada 
no próximo sábado 
(dia 15/08), das 11h às 
14h, em sistema de pa-
gue e leve. O ingresso 
para a retirada do kit 
Feijoada poderá ser ad-
quirido na biblioteca do Lar da Caridade e com os traba-
lhadores da casa, pelo valor de R$ 120. O CTG Laço Velho 
continua sendo o endereço oficial da Feijoada Beneficen-
te. A diferença é que neste ano, o Kit apenas será retirado 
no local para que as famílias possam fazer a refeição na 
segurança de seus lares. O ingresso dará direito a 750g de 
feijão, 750g, 500g de arroz, 250g de couve, 250g de guisa-
do e 100g de farofa. 

Desde segunda-feira, 
10/08, as atividades pre-
senciais no prédio do 
Sine, localizado na rua 
Marechal Floriano, no 
centro de Bento Gon-
çalves, estão tempora-
riamente suspensas. De 
acordo com informações 
do Departamento Autô-
nomo de Estradas de Ro-
dagem (Daer), que funciona no prédio, um servidor de um 
dos órgãos testou positivo para a COVID-19 na sexta-feira, 
07/08. No local atuam a 2ª Superintendência Regional do 
Daer, o Instituto Geral de Perícias (IGP), o SINE/FGTAS, o 
IPE e a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher 
(DEAM). Não foi divulgado em qual dos órgãos o colabora-
dor atua.  Ainda não há data para retorno e as instituições 
ainda estão discutindo os protocolos de segurança. 
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Projeto propõe prisão em 
flagrante para quem causar 
acidente ao dirigir embriagado

Senado

O atual Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) é contraditório 
e “muito brando” contra moto-
ristas bêbados ou drogados que 
causam acidentes com vítimas. A 
afirmação é do senador Fabiano 
Contarato (Rede-ES), que apre-
sentou um projeto para incluir 
no CTB a determinação para que 
o condutor embriagado que se 
envolver em acidente seja preso 
em flagrante e depois arque com 
eventual fiança.

Atualmente, o Artigo 301 
do código diz que nenhum con-
dutor pode ser preso em casos 
de acidente com vítima, nem 
arcar com eventual fiança, caso 
preste socorro, ainda que esteja 
drogado ou bêbado, o que, para 
Contarato, é “flagrantemente 
contraditório”.

“Pensando de forma prática, 
sequer há capacidade de um indi-
víduo embriagado ou sob efeito 
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de drogas prestar socorro segu-
ro e efetivo a um acidentado. Ou 
seja, hoje quem bebe e dirige não 
é preso em flagrante pelo sim-
ples ato de não fugir, uma verda-
deira distorção da legislação que 
merece reparo”, defende na justi-
ficativa do PL 3.995/2020.

Hoje, quem é pego dirigindo 
sob efeito de droga ou de bebida 
fica sujeito a multa por infração 
gravíssima, suspensão da cartei-
ra de motorista por 12 meses e 
retenção do veículo. Para Conta-
taro, a legislação é “benevolen-
te” para uma “prática criminosa 
que mata dezenas de milhares 
de brasileiros todos os anos”. O 
senador afirma que o CTB, nesse 
aspecto, “não é sério” e, por cau-
sa disso, ainda é extremamente 
comum o ato de dirigir sob efei-
to de entorpecentes, pois o Bra-
sil ainda vê a prática como “um 
desvio social de grau menor”.

BR-470
PRF prende condutor 
embriagado em Bento Gonçalves

Na noite de domingo 09/08, 
por volta das 21h, a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) prendeu um 
homem que dirigia embriagado 
pela BR-470, em Bento Gonçalves.

Após receber denúncia de 
que um motorista sob efeito de 
álcool estaria em um posto de 
gasolina na cidade de Veranópo-
lis, os agentes foram até o local.

O condutor suspeito foi lo-
calizado nas proximidades do 
km 190, da BR-470. Os policiais 
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deram ordem de parada, mas ele 
ainda percorreu quatro quilôme-
tros antes de obedecer.

Segundo os agentes, o mo-
torista apresentava sinais de 
embriaguez  e foi convidado a 
fazer o teste do bafômetro, que 
acusou 1,01mg/L, quase o do-
bro do limite considerado para 
crime de trânsito.

O homem, de 36 anos, foi 
preso e encaminhado à área ju-
diciária em Bento Gonçalves.

Rápidas
O motorista de um caminhão carregado de ração ficou gra-

vemente ferido após sofrer um acidente no km 193 da BR-470, 
no acesso à ponte do Rio das Antas, entre Bento Gonçalves e Ve-
ranópolis. O acidente aconteceu por volta das 7h de quarta-feira, 
12/08, quando a vítima, de 43 anos, perdeu o controle do veículo 
e acabou caindo em meio à vegetação – cerca de cinco metros 
abaixo da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), o trânsito ficou bloqueado nas duas pistas durante cerca 
de uma hora. O motorista recebeu os primeiros atendimentos 
por parte dos agentes da PRF e, em seguida, foi atendido por 
equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, sendo encaminha-
do para o Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves. Até o fecha-
mento desta edição seu estado de saúde era considerado grave.

Um homem de 20 anos foi preso durante diligências da 
patrulha Maria da Penha, com apoio da Patrulha Tático Mó-
vel e Setor de Inteligência do 3º Batalhão de Policiamento de 
Áreas Turísticas (3º BPAT), na tarde de terça-feira, 11/08. O fato 
aconteceu por volta das 16h45 no bairro Zatt. O acusado tinha 
um mandado de prisão em aberto por ter agredido sua avó, 
de 72 anos. De acordo com a Brigada Militar, a idosa está sen-
do acompanhada por equipes de policiais da patrulha Maria 
da Penha. A prisão preventiva do homem foi decretada por 
conta das diversas agressões e ameaças à mulher. O agressor 
foi encaminhado à delegacia de polícia para os procedimen-
tos cabíveis, ficando à disposição da Justiça. Posteriormente, 
ele foi encaminhado à Penitenciária de Bento Gonçalves.
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Investigação Brigada Militar
Casa e carro de vereador são 
atingidos com pelo menos 
10 disparos de arma de fogo

Força Tática prende homem 
com mais de 1kg de 
maconha no bairro Eucaliptos

Por volta das 22h30 de 
quinta-feira, 06/08, a residência 
e o automóvel do vereador José 
Gava (PDT), de Bento Gonçalves, 
sofreu um ataque de pelo menos 
10 disparos de arma de fogo. De 
acordo com o parlamentar, que 
estava em casa no momento do 
crime, uma moto teria estacio-
nado em frente à residência, 
localizada no bairro Licorsul, 
e os disparos começaram a ser 
efetuados. Ninguém foi atingido 
ou ferido.

A Brigada Militar e agentes 
da perícia estiveram no local e 
câmeras próximas da residên-
cia serão analisadas para buscar 
possíveis suspeitos. De acordo 
com o vereador, foi um grande 
susto. “Não tenho desavença com 
ninguém. Realmente não entendo 
por que fizeram isso”, comentou. 

Na noite de sábado, 08/08, 
policiais da Força Tática da Bri-
gada Militar de Bento Gonçalves, 
prenderam um homem de 47 
anos, no bairro Eucaliptos, du-
rante ações de combate ao tráfico 
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Vereador 
José Gava

de drogas e homicídios. 
Na abordagem foi localiza-

do 1,15kg de maconha. Parte da 
droga já estava fracionada para 
venda. Ainda foram apreendidos 
R$ 30 e uma faca. O indivíduo foi 
preso, conduzido à Delegacia de 
Polícia Civil, onde foi lavrado o 
flagrante por tráfico de drogas. 
Ele foi encaminhado à Peniten-
ciária Estadual de Bento Gonçal-
ves onde permanece à disposi-
ção da Justiça.

Parte da droga já 
estava fracionada 
para venda. Preso 
tem 47 anos de idade

Rápidas
Dois homens de 20 e 

30 anos foram flagrados 
com uma arma de fogo na 
madrugada de quinta-feira, 
13/08, em uma boate de 
Bento Gonçalves. Eles foram 
abordados por policiais mi-
litares da Força Tática e da 
Patrulha Tático Móvel do 3º 
Batalhão de Policiamento 
de Áreas Turísticas (3º BPAT) 
em um estabelecimento lo-
calizado na rua Amazonas, 
bairro Maria Goretti. Com o 
homem, de 30 anos, foi en-
contrada uma pistola calibre 380 municiada com 15 cartuchos e 
11 munições em uma sacola plástica. Ele informou que o proprie-
tário era o jovem que estava com ele. Os dois foram conduzidos à 
Delegacia de Polícia, sendo determinado pela autoridade policial 
o flagrante para o mais velho – ele pagou fiança e foi liberado. A 
Brigada Militar acionou a prefeitura porque, de acordo com o de-
creto municipal de combate ao Coronavírus, o estabelecimento 
não poderia estar funcionando.

Um homem de 23 anos 
foi preso em flagrante por 
tráfico drogas na noite de 
quarta-feira, 12/08, no bairro 
São Roque, em Bento Gon-
çalves. Ele foi abordado por 
policiais militares da Força 
Tática, durante uma opera-
ção na rua Liberato Pereira.  
Durante revista, os policiais 
encontraram 32 pedras de 
crack e 10 buchas de coca-
ína. Em seguida, após ave-
riguação no porão de uma 
residência onde o homem 
realizava a venda das drogas, foram localizadas 269 pedras de 
crack, 54 buchas de cocaína e uma balança de precisão. 
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Cinco pacientes com a COVID-19 já 
receberam plasma no Hospital Tacchini

Distanciamento controlado: gestão 
compartilhada com prefeitos já está em vigor

Bento realiza simulação de evento para 
testagem de protocolos de segurança 

Bento ampliará 
testagem na UPA 24h

Nos últimos dias o Hospital 
Tacchini iniciou a utilização de 
Plasma Convalescente (PC) para 
tratamento de pacientes graves 
com diagnóstico da COVID-19. 
Esse foi o segundo hospital da re-
gião a implantar o método como 
teste. O primeiro foi o Virvi Ra-
mos, de Caxias do Sul. Até o mo-
mento, de acordo com informa-
ções do Hemocentro de Caxias 
do Sul (Hemocs), 5 pacientes já 
haviam recebido a transfusão 
no Tacchini até a quinta-feira, 
13/08: 4 mulheres, de 50 a 70 
anos, e 1 homem de 67 anos. No 
total, foram 10 bolsas de sangue 
destinadas ao hospital até o mo-
mento. Os doadores foram pes-
soas de Porto Alegre, Bom Jesus, 
Caxias do Sul e Flores da Cunha. 

De acordo com o Tacchini, a 
transfusão de plasma já foi uti-
lizada contra gripe espanhola, a 
H1N1 e o ebola.

O tratamento consiste em 
aplicar a “parte líquida do san-
gue” de pessoas que já se cura-
ram da COVID-19 em pacientes 
que ainda estão lutando contra 
a enfermidade. O plasma é a 
parte do fluido sanguíneo onde 
estão localizadas diversas pro-
teínas, entre as quais estão os 
anticorpos, responsáveis dire-
tos pelo combate às mais varia-
das doenças.

No Tacchini, o plasma será 
utilizado como terapia com-
passiva, ou seja, ele terá como 

Na segunda-feira, 10/08, o go-
vernador Eduardo Leite oficializou 
a proposta da gestão compartilha-
da do modelo do Distanciamento 
Controlado com a Federação das 
Associações de Municípios (Fa-
murs). Com isso, as alterações já 
são válidas para a 14ª rodada do 
modelo, que entrou em vigor na 
terça, 11/08.

No novo modelo, o Estado 
continuará rodando a classificação 
de risco epidemiológico de cada 
região, sempre às sextas-feiras. 
Entretanto, as associações regio-
nais poderão adotar protocolos 
mais brandos à bandeira na qual 
estão classificadas, mas no mí-
nimo iguais à bandeira anterior 
(região classificada em vermelha 
pode adotar protocolos da ban-

O mercado de eventos profis-
sionais se prepara para uma reto-
mada segura no Brasil. No último 
sábado, 08/08, Bento Gonçalves 
foi o primeiro município a promo-
ver a simulação de um evento no 
país. O Bento Convention Bureau, 
em parceria com o Sindmóveis, o 
CIC-BG e com a Fundaparque, re-
alizou uma simulação no Pavilhão 
F do Parque de Eventos, de portas 
fechadas. O objetivo foi testar os 
protocolos de segurança criados 
para evitar o contágio pelo novo 
Coronavírus. A iniciativa contou 
com apoio da Prefeitura de Bento 
Gonçalves, por meio da Secretaria 
Municipal de Turismo, Secretaria 
de Saúde, Secretaria de Gestão 
Integrada e Mobilidade Urbana e  
Vigilância Sanitária.

O projeto foi idealizado pela 
consultora Vaniza Schuler e co-
ordenado pelas equipes dos Con-
vention & Visitors Bureau (CVB) 
de Bento Gonçalves, Gramado e 
Porto Alegre. Este último apresen-
tou o projeto preliminar, engajan-
do várias entidades do setor, em 
especial, a Associação Brasileira 
das Empresas de Eventos, União 
Brasileira dos Promotores de Fei-
ras do RS e Associação Brasileira 
dos Promotores de Eventos. 

 Para a presidente do CVB de 
Bento, Gabrielle Signor Rodri-
gues, a simulação foi um sucesso. 
“Ficamos contentes com a agili-
dade de todos os parceiros, que 
tornaram possível o pioneirismo 
da cidade de Bento Gonçalves. Re-
cebemos visita da Vigilância Sani-
tária durante o teste e, com certe-

Em julho, o governo do Rio 
Grande do Sul anunciou a am-
pliação da testagem do Corona-
vírus em todo o Estado, a partir 
do projeto Testar RS. A iniciativa 
foi dividida em duas etapas: a 
primeira contemplando as casas 
de repouso, os estabelecimen-
tos de saúde e os moradores 
com sintomas gripais dos 30 
maiores municípios com mais 
de 40 mil habitantes e maior in-
cidência de casos confirmados 
da COVID-19. Bento Gonçalves 
entrou nesta lista.  

De acordo com a prefeitura, a 
partir do projeto estarão disponí-
veis, semanalmente, 200 exames 
do tipo PCR (padrão ouro) para 
os pacientes do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Esse tipo de exame 
permite a identificação do vírus 
em sua fase ativa, com a coleta de 
swab nasal (com uma espécie de 
cotonete). Os exames serão reali-

Terapia experimental Coronavírus

princípio a disponibilização a 
pacientes da COVID-19 com qua-
dros considerados graves, que 
ameacem a vida, e cujas alterna-
tivas de terapias com produtos 
registrados pela Anvisa no país 
já foram esgotadas.

“O uso de plasma conva-
lescente de pacientes que ja 
tiveram COVID-19 e se recupe-
raram é uma prática segura que 
está sendo testada em vários 
centros. No Tacchini o seu uso 
está sendo iniciado na UTI em 
pacientes graves, com consen-
timento informado do paciente 
ou responsável. Esperamos em 
breve termos nossa experiência 
e torcermos para que beneficie 
estes pacientes”, descreve o Co-
ordenador Médico da UTI Adulto 
do hospital, Rogério Tregnago.
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Onde e quem pode doar?

Os doadores devem ter entre 16 e 59 anos e ter tido a infecção do Coronavírus comprovada por exame 
PCR. O doador deve estar recuperado há pelo menos 28 dias, sem apresentar sintomas da COVID-19 ou 
de qualquer outra doença infecciosa. No caso das mulheres, as doadoras não podem ter tido gestação em 
nenhum momento da vida. 
A triagem dos doadores e a coleta de plasma para pacientes do Tacchini se dá no Hemocentro de Caxias do 
Sul (Hemocs). Cada uma das etapas é feita em dias separados. Ou seja, em um dia são realizados os exames e 
questionários e, em outro, é efetuada a retirada do plasma convalescente. 
Para facilitar as doações, uma parceria entre a prefeitura de Bento Gonçalves e o Tacchini está possibilitando 
a realização do agendamento e da disponibilização de transporte gratuito, basta entrar em contato pelo 
telefone (54) 3455 4151, com Ana Paula. 
O Hemocs fica localizado na rua Ernesto Alves, 2260, em Caxias do Sul, e atende de segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 13h30 às 17h30 e, aos sábados pela manhã, entre 8h e 12h.

zados após atendimento na bar-
raca localizada em frente à UPA 
24h do bairro Botafogo e a partir 
da requisição médica do profis-
sional que efetuar o atendimento. 

De acordo com o protocolo 
do Estado, o método PCR deve 
ser aplicado em pacientes com 
sintomas gripais até o 7º dia do 
início dos sintomas. Já em caso 
de síndrome respiratória grave, 
a preferência é entre o 3º e o 5º 
dia. Ainda segundo a prefeitura, 
a realização desses testes será 
mantida enquanto o Testar RS 
estiver em vigor.

Os exames PCR do programa 
irão somar-se aos que serão ad-
quiridos nos próximos dias pelo 
município, sendo 10 mil testes 
rápidos e 5 mil PCRs. 

SEGUNDA ETAPA
Já a segunda etapa do proje-

to, que terá início neste mês de 
agosto, terá como foco outros 
dois grupos: os casos sintomá-
ticos e os casos suspeitos por 
serem contactantes próximos de 
caso confirmado de COVID-19. 
Para tanto, está sendo utilizado 
o aplicativo “Dados do Bem”, ca-
paz de identificar dinâmicas de 
transmissão do Coronavírus e 
entender como a pandemia evo-
lui no Estado. A partir do cadas-
tro dos gaúchos no aplicativo, é 
possível identificar as pessoas 
que tiveram contato com quem 
foi testado positivo.

De acordo com 
a prefeitura, 
estarão disponíveis, 
semanalmente, 200 
exames do tipo PCR 
para pacientes do 
SUS que tenham 
requisição médica

za, daqui vamos evoluir muito no 
estabelecimento de protocolos 
que apoiem a retomada de feiras, 
congressos, seminários entre ou-
tros eventos segmentados com 
segurança”, ressalta Signor.

 A simulação foi exclusiva para 
profissionais do setor previamen-
te inscritos, utilizando a estrutura 
da Movelsul Brasil, que já estava 
montada desde março, quando a 
pandemia chegou ao país. 

De acordo com os organi-
zadores, a capacitação cumpriu 
com todos os protocolos da ban-
deira laranja, respeitando o teto 
de ocupação, uso de máscaras, 
aferição de temperatura corpo-
ral, distanciamento controlado e 
dispositivos com álcool em gel. 

Foram simuladas situações 
que envolvem desde estaciona-

mento, recepção, credenciamento, 
passagem dos visitantes por estan-
des e cerimonial, de forma a testar 
e demonstrar os protocolos de se-
gurança desenvolvidos pelo grupo 
Live Marketing, apresentados re-
centemente ao governo do Estado. 

Os próximos treinamentos 
estão programados para serem 
realizados na Fiergs, em Porto 
Alegre (coordenados pelo CVB 
Porto Alegre e pela Associação 
Brasileira de Empresas de Even-
tos), no Teatro Bourbon Country, 
em Porto Alegre (coordenado 
pela Associação Brasileira dos 
Promotores de Eventos), e nos 
hotéis Wish Serrano e Master 
Gramado, ambos em Gramado 
(coordenado pelo CVB Gramado 
Canela). Até o momento, nenhu-
ma data foi definida.
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deira laranja, por exemplo, e, no 
caso de preta, as regras mínimas 
da bandeira vermelha). Para a ela-
boração de um protocolo específi-
co para a região, entretanto, será 
necessária a criação de comitês 
científicos regionais de combate à 
COVID-19. De acordo com o presi-
dente da Associação de Municípios 
da Encosta Superior do Nordeste 
(Amesne), José Carlos Breda, os 
municípios da Serra Gaúcha de-
verão criar o comitê nos próximos 
dias, para que já possa ser traba-
lhado os protocolos específicos 
para a região na próxima rodada 
do distanciamento. 

Inicialmente, o governo do Es-
tado defendia que a concordância 
entre os prefeitos de cada região 
fosse unânime. Depois de pondera-
ções feitas pelos próprios chefes de 
Executivo municipais, o Gabinete 
de Crise determinou que o protoco-
lo mais brando à bandeira de risco 
poderá ser adotado se tiver maioria 
absoluta (ou seja, 2/3 dos prefeitos 
de cada região).

As regiões que estabelecerem 
protocolos alternativos regionais 

deverão enviá-lo, acompanhado 
dos documentos e justificativas 
que embasam as medidas adota-
das, ao Estado. “Os prefeitos deve-
rão informar qual é o protocolo e 
no que diverge dos estabelecidos 
pelo Estado para garantir que es-
tão de acordo com nosso decreto e 
que não são menos restritivos que 
a bandeira anterior”, esclareceu o 
governador.

O protocolo alternativo deve 
ser enviado ao Estado até 48 horas 
antes de entrar em vigor. O plano 
regional será disponibilizado ao 
público, para facilitar a fiscalização 
por parte de órgãos de segurança e 
do Ministério Público.

As regiões que preferirem se-
guir o modelo de Distanciamento 
Controlado, no entanto, poderão fa-
zê-lo, com as decisões sendo man-
tidas no formato atual. A instância 
recursal ao mapa preliminar e a 
Regra 0-0, que permite adoção de 
protocolos de bandeira laranja em 
cidades que passaram os últimos 
14 dias sem internações e sem óbi-
tos por COVID-19, seguem valendo 
para todas as 21 regiões.

Não poderão 
ser adotados 
protocolos 

intermediários, 
mas uma região 

classificada 
como bandeira 
vermelha pode 

adotar protocolos 
de laranja, por 

exemplo.
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Thiago Galvan - Atualidades

Hoje utilizo esse espaço para prestar uma homenagem a todos nós, advogados. 
Nessa semana que passou, foi comemorado o nosso dia. Ora, por que não? Todas – ou 
quase todas – as profissões têm seu dia. A nossa também tem... 

Por ato do Imperador Dom Pedro Primeiro, em 11 de agosto de 1827, foram cria-
dos no Brasil dois cursos de Direito. Por conta desse mesmo fato, o dia 11 de agosto é 
comemorado, desde então, como o dia do advogado.   

Amados e odiados, criticados e venerados, mas sempre respeitados – ou quase 
sempre – em sociedade, os advogados tiveram e têm sua importância reconhecida, 
sendo a única profissão que tem lugar garantido na Constituição Federal, tida expres-
samente por fundamental à administração da Justiça. E tanto é assim que a nós, advo-
gados, é dado o direito de usar o título de Doutor, o que nos foi reconhecido também lá 
em 1827 por Dom Pedro Primeiro. Não me venha dizer que doutor é quem tem douto-
rado porque o nosso “doutor” não tem nenhuma relação com aquele concedido pelas 
diretrizes acadêmicas. Aquele, simm só vale para quem tem doutorado. Esse não! Esse 
é nosso, assegurado por lei!

Sim, antes que alguém pergunte, e até porque está na cara, eu sou um apaixonado 
pelo Direito, pela lei, pela solução dos casos, pelo resultado final do processo, pela justi-
ça... Nunca pelo embate, mas preparado também para este. Afinal, todos nós estamos!

Há muitas histórias a respeito de advogados. Muitas reclamações e muitos elo-
gios. Quem nunca ouviu que “advogado é tudo igual!”, “advogado não presta!”? Ora, 
há seres humanos bons e seres humanos não tão bons. Há, então, entre nós, seres 
humanos bons, a esmagadora maioria, e seres humanos não tão bons. Dentre esses, 
alguns nem chegam a poderem ser considerados seres humanos, embora pertençam 
à raça humana.

E essa fama, mesmo que inverídica, é tão delicada que até fatos positivos são trata-
dos como negativos, no meio social comum. O dia do pendura é um desses exemplos.

Enquanto que, para muitos que desconhecem a sua origem, tratam o advogado 
como caloteiros, havendo, ainda, quem pretenda – e efetivamente denuncie criminal-
mente – os estudantes quando não pagam as contas dos bares e restaurantes no dia 
do pendura, a situação foi criada pelos próprios comerciantes. Sim! Essa Prática, ainda 
que não seja mais tão comum, não foi criada pelos advogados, mas era uma concessão 
dos donos de restaurantes aos estudantes de Direito, em comemoração ao seu dia. Na 
época, os donos de restaurantes faziam questão de não cobrar, no dia 11 de agosto, 
as contas dos estudantes de Direito que frequentavam seus estabelecimentos, com 
intuito de homenageá-los, bem como com intuito de difundir seu trabalho e angariar 
mais fregueses. Os estudantes da época, de famílias abastadas, em sua grande maioria, 
eram um público-alvo em potencial e, com isso, não lhes custava fazer esse agrado 
naquela data.

Amados ou odiados, criticados ou venerados, a verdade é que nós, advogados, 
somos necessários à manutenção da ordem e à administração da justiça. E eu tenho o 
prazer de ter só os bons ao meu lado. Parabéns para todos nós que, com amor e dedi-
cação, lutamos diariamente pela mais lídima JUSTIÇA! Até a próxima!

O Dia do Pendura

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.

Greice Scotton Locatelli

Dia de fechamento, minutos contados no relógio 
para enviar para impressão mais uma edição do SER-
RANOSSA. A última informação encaixada tem sido 
a do Boletim Epidemiológico referente à situação da 
pandemia em Bento Gonçalves. O material é divulgado 
diariamente após as 16h, pouco tempo antes do nos-
so prazo-limite para envio das páginas para a gráfica. 
O mais complicado de tudo, no entanto, é não saber 
o que esperar: qualquer cenário pode vir estampado 
na imagem enviada aos meios de co-
municação, desde estabilidade nas in-
ternações até um número recorde de 
mortes que nos obriga a mudar o foco 
da edição em cima da hora.

O que tem sido recorrente, tam-
bém, são os questionamentos. E, acre-
dite, muitos deles vêm da nossa própria 
equipe. Sim, assim como os nossos lei-
tores, temos dúvidas sobre muitas das 
divulgações feitas desde o início da 
pandemia afinal, também convivemos 
em sociedade. Várias delas já viraram 
reportagem e algumas seguem na nos-
sa lista de perguntas sem resposta, por 
vários motivos. O mais comum deles é 
a falta de retorno dos órgãos responsá-
veis, por descaso ou porque nem eles 
mesmos sabem as respostas.

Quer alguns exemplos do que 
seguimos tentando apurar? “Por 
que não morre mais gente de outras 
doenças em Bento? “Por que continuar fechando o 
comércio se os números sempre aumentam?”, “Por 
que não controlam aglomerações em mercados e far-
mácias como controlam no resto das lojas?”, “Por que 
agora tudo é COVID?”.

Várias outras conseguimos apurar e se transfor-
maram em reportagens: “O que foi feito com os 40 
leitos da UPA?”, “Por que nem todo mundo que vai na 
UPA é testado?”, “Por que não começaram a distribuir 
os kits de tratamento precoce antes?”, “Quanto di-

As perguntas (intermináveis) da pandemia
nheiro a cidade já recebeu e já gastou em função da 
pandemia?”, “Por que pacientes de Bento são transfe-
ridos para outros hospitais e outras cidades mandam 
pacientes para cá?” – todas essas respostas estão em 
matérias postadas no nosso site e no jornal impresso 
ao longo das últimas semanas.

Existe, ainda, outra categoria de informação – ou 
seria de desinformação? – que também tem gerado 
dúvidas e exigido um poder de simplificação de nos-

sa parte: as “notícias de WhatsApp”. 
Explico: são aquelas mensagens que 
chegam via WhatsApp, especialmente 
nos grupos, que garantem que sem-
pre que um médico atesta uma mor-
te causada pela COVID-19 o hospital 
onde houve o óbito ganha um valor 
em dinheiro ou que beber água de 15 
em 15 minutos é suficiente para matar 
o vírus no organismo. Nesse contexto, 
algumas coisas chegam a ser cômicas 
de tão absurdas. E mesmo assim mui-
ta gente acredita e, de quebra, repas-
sa para outras pessoas.

Talvez você esteja se perguntando 
no que ou em quem confiar, então. É 
uma ótima pergunta. Obviamente 
que em meios de comunicação tradi-
cionais (a maioria dos jornais, rádios, 
revistas e emissoras de televisão) é um 
primeiro passo, mas é importante uma 
ressalva: por mais que nos empenhe-

mos, enquanto comunicadores, estamos a anos-luz de 
termos todas as respostas para as perguntas que nos 
são feitas e que nós mesmos nos fazemos. Além disso, 
as informações mudam o tempo todo em uma veloci-
dade difícil de acompanhar até mesmo para quem fica 
o dia inteiro vendo e repercutindo notícias, como nós. E 
talvez esse dilema de informações demais x informações 
de menos seja justamente uma das piores facetas dessa 
pandemia e o que nos impede de termos respostas para 
todas as perguntas que surgem. 

O dilema entre 
informações 

de mais x 
informações 
de menos 
talvez seja 

uma das piores 
facetas dessa 
pandemia. 

Jornalista (MTB 11.542). Editora-chefe do jornal SERRANOSSA. Contato: greice@serranossa.com.br
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Eleições 2020: 
convocação de mesários 
inicia na próxima semana

A partir da segunda quinzena 
de agosto, os cartórios eleitorais 
do Rio Grande do Sul iniciarão o 
processo de convocação de mesá-
rios para as eleições municipais 
deste ano. De acordo com o Tri-
bunal Regional Eleitoral do RS, a 
relação preliminar daqueles que 
atuarão na recepção de votos 
será publicada no Diário da Jus-
tiça Eletrônico na próxima terça-
-feira, 18/08. Até o dia 16/09, 
data da listagem definitiva, todos 
os mesários do Estado devem es-
tar convocados.

Todo eleitor maior de 18 
anos, e em situação regular pe-
rante a Justiça Eleitoral, poderá 
receber a convocação para atuar 
como mesário em seu município, 
preferencialmente no local e na 
seção eleitoral em que vota. En-
tre as principais atribuições dos 
mesários estão iniciar e encerrar 
a votação, digitar o número do tí-
tulo do eleitor no terminal do me-
sário, autorizando-o a votar ou a 
justificar, providenciar a entrega 
dos materiais à junta eleitoral, 
resolver eventuais dificuldades e 
esclarecer as dúvidas que ocorre-
rem, entre outras.

No estado, ao todo, serão apro-
ximadamente 98 mil mesários, en-
tre voluntários e convocados para 
trabalhar no primeiro turno.

MESÁRIOS VOLUNTÁRIOS
Atualmente, o Rio Grande do 

Sul conta com 73,07% de mesá-
rios voluntários cadastrados. Para 

se inscrever voluntariamente, 
basta fazer um cadastro no Portal 
do Mesário, ou entrar em contato 
com o cartório eleitoral da cidade 
onde possuir domicílio eleitoral 
– em Bento Gonçalves, o cartório 
atende pelo (54) 3451 8688.

ENTREGA
Como em anos anteriores, os 

Correios serão responsáveis pela 
entrega de parte das convoca-
ções. Para os voluntários, desde 
que autorizado previamente, as 
convocações poderão ser envia-
das por e-mail, WhastApp ou 
SMS. Importante destacar que 
apenas receberá a convocação 
por meio virtual quem aceitou, de 
forma expressa, receber este tipo 
de correspondência eletrônica.

Aponte a câmera do seu 
celular para o QR Code 
acima e acesse outras 
informações, entre elas 
como consultar se você foi 
ou não convocado e como 
será feito o treinamento 
dos mesários.

Livro dos 100 anos do Esportivo contará 
histórias de dentro e fora do campo do clube
Obra de 328 
páginas, assinada 
pelos jornalistas 
Alceu Salvi Souto e 
Fabiano Mazzotti, 
será lançada no 
aniversário do clube, 
dia 28/08

Raquel Konrad

Histórias guardadas nas ga-
vetas e na memória de torcedo-
res, ex-jogadores e dirigentes do 
Clube Esportivo foram reviradas 
durante dois anos e no próximo 
dia 28 de agosto serão apresen-
tadas em uma obra intitulada 
“Um século alviazul”. Organiza-
do pelos jornalistas Alceu Salvi 
Souto e Fabiano Mazzotti, o livro 
em homenagem aos 100 anos do 
Esportivo revela a grandiosidade 
do clube e perpetua a caminha-
da e histórias que se confundem 
inclusive com o desenvolvimento 
de Bento Gonçalves.

São 328 páginas, com mais 
de 600 fotografias, e uma narrati-
va linear e cronológica, que conta 
a história do clube, sem deixar de 
falar de personagens marcantes 
e importantes da trajetória alvia-
zul. De acordo com o Mazzotti, 
foram mais de 500 entrevistas, 
tanto presenciais quanto on-line, 
e muita pesquisa para chegar ao 
resultado final. “Acredito que a 
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loobra vai mostrar que o Esportivo 
teve uma função social no de-
senvolvimento de Bento Gonçal-
ves, que é desconhecida para as 
pessoas. Ele tem um significado, 
que vai além do futebol, além do 
limite das quatro linhas. Entendi, 
no final de todo o trabalho, que 
muita gente terá outra percep-
ção sobre o clube. O futebol serve 
como um meio de promoção do 
lugar onde ele está inserido e o 
Esportivo foi fundamental para 
o crescimento de Bento”, aponta.

Entre as histórias nunca 
contadas e curiosas estão, por 
exemplo, quando e como surgiu 
o primeiro distintivo do clube, o 
porquê o Esportivo tem uma data 
de fundação, mas o aniversário é 
comemorado em outro dia e o que 
aconteceu para existir esse con-
flito de informações. “Outro fato 
curioso é que em 1958 o clube 
fechou e só voltou em 1962. No li-
vro nós falamos o que aconteceu. 
Também relatamos situações de 
acidentes, com mortes de pesso-
as, com queda de arquibancada, 
entre outros fatos que tornam 
essa história grandiosa, porque 
existia um esforço descomunal 
fora de campo em torno do clube”, 
revela Mazzotti, que destaca que 
as conversas com as pessoas que 
viveram os primeiros 60 anos do 
clube foram as mais marcantes 
e especiais “porque a prática e a 
vivência em torno do clube era  
diferente do que se observa hoje”.

LANÇAMENTO ON-LINE 
O livro, com capa dura, no 

formato 24cm x 28cm e alta qua-
lidade de material, também terá 
outros diferenciais e contará com 
uma ajuda da tecnologia: com a 
obra virá uma versão sonora, nar-
rada em estúdio e disponibilizada 
em CD, e em determinados trechos 
do livro o leitor terá acesso a links 
de QR Code que dão a acesso a con-
teúdos como importantes jogos, 
entrevistas, vídeos de momentos 
históricos do clube, entre outros.

Financiado pela Lei de In-
centivo à Cultura do Governo 
Federal, o livro é resultado de um 
projeto que necessita ser encer-
rado até o final de 2020. Diante 
do cenário instaurado pela pan-
demia do novo coronavírus (CO-
VID-19), o lançamento não pode-
rá ser presencial, em um evento 
aberto ao público, como planeja-
do pelos idealizadores. Atenden-
do aos protocolos de segurança 

determinados pelas autoridades 
competentes, a apresentação da 
obra será virtual, por meio de 
uma transmissão on-line, dia 28 
de agosto, às 20h.

A live será veiculada pelos 
perfis do autor Fabiano Mazzot-
ti (fabiano.mazzotti) e oficial do 
Clube Esportivo (ClubeEsporti-
vo) ambos na rede social Face-
book com duração de 50 minutos. 

Durante a apresentação, a 
obra poderá ser comprada em 
canais digitais que estarão ofere-
cendo o produto. O livro físico po-
derá ser adquirido a partir do dia 
seguinte ao lançamento, em livra-
rias de Bento Gonçalves (Aquare-
la, APP, Dom Quixote e Paparazzi), 
na secretaria do Clube Esportivo 
ou com os autores. O valor pro-
mocional de lançamento para os 
400 primeiros exemplares será 
de R$ 70 e, após, R$ 90. 

Mais de 500 
entrevistas 
foram feitas 
pelos jornalistas 
Fabiano 
Mazzotti e Alceu 
Salvi Souto
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Eduarda Eitelven Bucco

A solução encontrada para dar 
sequência ao ensino, mesmo com 
as restrições impostas devido à 
pandemia do novo Coronavírus, foi 
a utilização de plataformas on-line. 
A partir de então, um dos princi-
pais desafios, principalmente da 
rede pública de ensino, foi o acesso 
à internet. Mesmo após medidas 
como a retirada presencial de ma-
teriais pelos pais, para realização 
em casa, muitos alunos continu-
am se queixando do que pode ser 
considerado o principal problema 
do ensino atual: a dificuldade para 
entender os conteúdos.

Aos 13 anos, a estudante do 
colégio Sagrado Coração de Jesus 
Vitória Chaves revela que, no ge-
ral, aprendeu pouco nos últimos 
meses. “Eu tenho dificuldades em 
aprender normalmente. Agora, 
com essa aula on-line, está ainda 
mais difícil. Na minha turma, nin-

Especial Dia do Estudante

A pandemia está atrasando o processo educacional?
Para alguns 
estudantes, entender 
o conteúdo por meio 
das plataformas 
on-line tem sido 
um grande desafio. 
Por outro lado, 
professores avaliam 
que a metodologia 
está acelerando 
a introdução do 
processo tecnológico 
e evidenciando 
a importância do 
educador

guém está conseguindo aprender 
muita coisa”, conta. Segundo a es-
tudante, o problema está na falta 
de oportunidade para sanar dú-
vidas. “Quando quero perguntar 
para a professora, ou tem outros 
também querendo perguntar ou 
já encerrou a aula. Então eu acabo 
desistindo. Mas a gente sabe tam-
bém que não está sendo fácil para 
os professores”, comenta. 

Outro fator que tem dificul-
tado o aprendizado é a dinâmica 
das aulas. Sem a realização de ati-
vidades a campo, o aprendizado 
acaba se tornando entediante para 
alguns alunos. “Eu prefiro as aulas 
presenciais pelo fato que eu intera-
jo com as pessoas e tem mais ani-
mação do que em simplesmente 
entrar num aplicativo no computa-
dor e se matar de estudar. Também 
tem as aulas a campo que foram 
todas adiadas. Esse ano a gente ia 
aprender sobre a anatomia huma-
na e íamos estudar um corpo de 
verdade”, lamenta a estudante. 

Para a aluna do Ensino Médio 
da escola Alfredo Aveline Amanda 
Zanette, a experiência está sendo 
inteiramente diferente tanto em 
questão de interação, como forma 

Vitória Chaves, 13 anos
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Júlia Salvadori, 17 anos

Professoras Rosana Três  (E) e Adriana Elias Josende (D)

Amanda Zanette, 17 anos

“Hoje a gente está dentro da casa dos alunos. A sala de aula 
é a minha casa e a casa deles. Então os pais que talvez, antes, não 
conhecessem o nosso trabalho, hoje estão vendo como conduzi-
mos as nossas aulas e como nos dedicamos para isso. Porque a 
gente tem trabalhado muito para preparar essas aulas e buscar 
adequar os recursos que temos, para que se torne algo dinâmico 
e prazeroso. Acho que isso é uma experiência que vai auxiliar na 
valorização do nosso trabalho”, analisa a professora de Português 
e Literatura do colégio Marista Aparecida, Adriana Elias Josende. 
Apesar dos desafios, a profissional acredita que as aulas on-line 
trarão aprendizados valiosos tanto para os professores e alunos, 
quanto para as próprias famílias. 

Além da valorização do educador, Adriana avalia que a meto-
dologia a distância poderá acelerar o processo tecnológico na so-
ciedade. “Trabalho com alunos do 7º ano e do Ensino Médio e acho 
que, apesar de tudo, esse novo formato veio para ficar. A gente con-
seguiu, em meio a essa loucura toda, encontrar outra forma de dar 
aula, outros recursos que, talvez, numa situação não adversa, talvez 
a gente não tivesse buscado e aprendido”, comenta. “Nós utilizamos 
a plataforma ‘Teams’, que dá muito suporte para que as aulas sejam 
dinâmicas. Também temos um livro didático on-line que eles con-
seguem ter acesso. A cada 15 dias fazemos uma reunião para saber 
se estamos dando conta do conteúdo. E estamos sim conseguindo 
vencer o conteúdo proposto”, afirma Adriana. 

Dessa forma, o principal desafio na visão da professora é a falta 
do contato físico com o aluno, “o olhar para poder ver se ele está 
aprendendo direito e o sentir se ele está em um dia bom ou ruim”. 
Para Adriana, a maior preocupação no ato de ensinar é que os es-
tudantes aprendam porque gostam, e não por imposição ou pela 
necessidade de notas. “No presencial tinha uma grande diferença 
que era poder começar o dia dando um sorriso, um abraço. Eu sem-
pre fui muito mãezona, de sentir quando eles não estivessem muito 
bem. Chegar perto, perguntar se aconteceu alguma coisa e pergun-

No início da semana, o go-
verno do Estado do Rio Grande 
do Sul apresentou uma propos-
ta de retorno gradual e escalo-
nado das aulas a partir do dia 
31/08, para as redes pública 
e privada. Nessa proposta, o 
primeiro nível a voltar seria o 
Ensino Infantil. O Ensino Su-
perior retornaria em 14 de se-
tembro, o Médio e Técnico, em 
21 de setembro, os anos finais 
do Ensino Fundamental, em 28 
de setembro e os anos iniciais, 
em 8 de outubro. O retorno às 
aulas presenciais ocorrerá, pela 
proposta do Estado, somente 
nas regiões que estiverem em 
bandeira amarela e laranja.

Agora, a proposta será de-
batida internamente dentro 

de ensino dos conteúdos e avalia-
ções. “A questão do aprendizado 
varia muito, mas no geral, a expli-
cação presencial de um professor 
faz muita falta, independentemen-
te da matéria”, afirma. 

ENSINO PARADO
Em algumas instituições, nem 

mesmo as aulas on-line foram in-
troduzidas após o início da pande-
mia. É o caso do Instituto Federal 
do Rio Grande do Sul (IFRS). Para 
a estudante do segundo ano do 
Ensino Médio do campus Bento 
Gonçalves Júlia Salvadori, a pers-
pectiva de que será necessário 
repetir o ano é grande. “Alguns 
professores passam atividades, 
slides com matéria e vídeo, mas 
não é obrigatório. Não vale pre-
sença, então não conta para vali-
dar o ano. E uma grande parte da 
turma não está fazendo. Eu sem-
pre faço as atividades e, mesmo 
assim, tenho dificuldades. Consigo 
entender as matérias, mas muitos 
colegas não estão conseguindo”, 
relata. 

Desde o início da pandemia, 
o Grupo de Trabalho (GT) Reto-
mada do Calendário Acadêmico 

do IFRS tem atuado com o propó-
sito de encontrar soluções para a 
retomada das aulas. Entretanto, 
muitos colaboradores e estudan-
tes afirmam que a introdução das 
aulas on-line acabará excluindo 
alunos que não possuem compu-
tador e/ou internet em casa. No 
dia 17/06, o Ministério da Educa-
ção (MEC) autorizou, por meio da 
portaria nº 544, a substituição das 
atividades presenciais por aulas a 
distância em instituições federais 
de Ensino Superior até 31 de de-
zembro de 2020.  Mas até o mo-
mento, nenhuma solução concreta 
foi divulgada. 

“Sobre o que vai acontecer 
eu não sei. Acho que seria inviá-
vel recuperar o ano agora, pois já 
foram cinco meses de aula perdi-
dos, ainda mais se levar em conta 
que temos aula em turno integral. 
Impossível recuperar sem ter per-
da de aprendizado, que fará falta 
futuramente no ENEM e nos ves-
tibulares. Não sei dizer como vai 
ficar nossa situação. O IFRS vem 
fazendo reuniões para tentar re-
solver o problema, todas abertas 
ao público, mas até agora nada foi 
decidido”, revela Júlia. 

A visão dos professores
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Previsão de retorno das aulas
das 27 associações regionais de 
municípios e analisada, nova-
mente, em reuniões que ocor-
rerão ao longo das próximas 
semanas.

Para garantir a segurança 
dos alunos e dos professores, o 
Estado prevê a compra de equi-
pamentos de proteção indivi-
dual para alunos e professores 
da rede estadual, como mais de 
9,8 mil termômetros de testa, 
mais de 328 mil máscaras de 
uso infantil, mais de 1,9 milhão 
de máscaras de tamanho infan-
tojuvenil e mais de 1,3 milhão 
de máscaras para adultos (alu-
nos e funcionários). No total, 
o investimento somente em 
EPIs será de cerca de R$ 15,3 
milhões.

Cronograma proposto de retorno às aulas

31/8 – Ensino Infantil (público e privado)
14/9 – Ensino Superior (público e privado)
21/9 – Ensino Médio e Técnico (público e privado)
28/9 – Ensino Fundamental – anos finais (público e privado)
8/10 – Ensino Fundamental – anos iniciais (público e privado)

Governador Eduardo Leite durante reunião com 
a Famurs sobre a retomada das aulas presenciais

tar se estavam entendendo os conteúdos”, relata. 
O mesmo sentimento é relatado pela professora de História e Músi-

ca Rosana Três, também do Aparecida. “O maior desafio, e que não será 
superado à distância, é do contato que tínhamos. Isso não há recurso, 
formação, pesquisa que vá trazer nesse modelo. Nos resta fazer o me-
lhor proveito da situação que vivemos hoje e aguardar o fim deste ciclo”, 
comenta a professora. 

Segundo a professora do 4º ano do Ensino Fundamental Rejane 
Maria Picetti Carbonera, da escola Municipal de Ensino Médio Alfredo 
Aveline, a falta do contato físico com os alunos está sendo driblada com 
a criação de novas formas de interação e auxílio. “A maioria dos alunos 
desenvolve a aprendizagem com grande dedicação, empenho e respon-
sabilidade. Então acredito que estão aprendendo sim, cada um do seu 
jeito. Para os alunos que não têm internet, a escola disponibiliza ma-
terial impresso. Também são utilizados aplicativos de mensagens para 
que todos os alunos, de uma maneira ou de outra, consigam ter acesso  
as aulas”, comenta. 

Para superar esse obstáculo, as professoras afirmam que têm bus-
cado recursos diversos, como jogos, brincadeiras e projetos, sempre 
adaptando o conteúdo para a linguagem dos estudantes. “O exercício do 
olhar atento do professor é constante: tudo que norteia a vida do estu-
dante para além da aprendizagem e das possíveis dificuldades, deve ser 
levado em consideração, pois o termo educação é mais amplo: é tam-
bém orientar, ajudar a compreender e lidar com as emoções, situações 
e frustrações do cotidiano”, analisa Rosana. 

Para tanto, a profissional acredita que a figura dos pais seja fun-
damental para preencher a lacuna desse contato presencial com os 
professores. “O papel dos pais é fundamental em qualquer um dos mo-
delos, presencial ou remoto, mas se torna um pouco mais importante 
nesse momento, pois falamos de crianças e adolescentes que precisam 
de orientações de um adulto. Quando um educando é assistido em casa 
e atendido em suas necessidades, ele apresenta uma diferença não ape-
nas na aprendizagem em si, mas na autoconfiança e autoestima que ele 

adquire por ser olhado e, nesse caminho, cria-se condições para a sua 
independência e autonomia”, explica Rosana. 

Para Rejane, o suporte dos pais é essencial para que os alunos 
sejam incentivados e auxiliados nas tarefas e trabalhos solicitados. “A 
família tem um papel muito importante no desenvolvimento do alu-
no, ensinando a responsabilidade em relação as atividades”, afirma.

Questionadas sobre uma visão geral da eficiência desse aprendi-
zado a distância, as profissionais avaliam que, na medida do possível, 
o ensino está, sim, caminhando. “Estamos seguindo da melhor forma 
que podemos, abraçando o mundo com toda a entrega de quem esco-
lheu a profissão que ama”, declara Rosane. “Todo aprendizado serve 
para a gente crescer. Então que possamos tirar uma lição para a vida. 
Todo professor que realmente ama educação está tentando fazer, des-
se momento, o melhor possível”, conclui Adriana. 
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Famosa na rede

Fonoaudióloga de Bento Gonçalves viraliza no TikTok com 
vídeos divertidos e educativos voltados ao público infantil
Renata Veronese 
encontrou na rede 
social formas de 
desconstruir a 
ideia de que cada 
criança “tem o seu 
tempo” e dá dicas 
rápidas sobre o 
desenvolvimento 
infantil

Raquel Konrad

Como deve ser a respira-
ção da criança quando ela está 
dormindo? É correto corrigir 
ou imitar a fala dos pequenos? 
Como estimular a linguagem 
nas idades iniciais? O bico faz 
mal para as crianças e de que 
forma eu posso retirá-lo? Essas 
e outras respostas são dadas de 
forma muito simples e didáti-
ca pela fonoaudióloga Renata 
Veronese, de Bento Gonçalves. 
Ela viralizou na rede social Ti-
kTok ao dar essas e outras dicas 
através de vídeos, paródias e 
dublagens, tudo de forma bem 
divertida, que encantaram es-
pecialmente mamães em busca 
de informações sobre o cuidado 

 Eu me inspiro 
nas vivências do 
consultório e nos 
questionamentos 

dos pais para criar 
os vídeos.

com seus filhos. 
Especialista em desenvolvi-

mento da linguagem e educação 
especial, Renata encontrou nos 
vídeos uma forma de fazer o 
atendimento durante a quaren-
tena. Como seus pacientes têm 
idade entre 2 e 5 anos, manter as 
crianças atentas era um desafio, 
por isso ela começou a dançar, 
cantar e inovar no acolhimen-
to on-line. “Eu não costumava 
gravar vídeos, mas no início do 
isolamento foi através deles que 
consegui ficar próxima dos pe-
quenos, realizando as propostas 
terapêuticas. Depois deste perí-
odo inicial, comecei a me sentir 
confiante para gravar vídeos 
para o IGTV no Instagram para 
orientar as famílias”, conta.

Em maio, ela entrou no Ti-
kTok, rede social que permite 
o compartilhamento de vídeos 
curtos, onde é possível criar du-

blagens e fazer edições diverti-
das, inserir emoticons, filtros, 
acelerar e pausar a gravação, 
entre outros recursos. Com as 
músicas do aplicativo, Renata 
começou a gravar vídeos para 
seus pacientes estimulando a 
fala e a motricidade orofacial 
e as crianças amaram. “Um dia 
gravei para uma escola em que 
trabalho  falando sobre limpe-
za dos ouvidos das crianças, 
sem muita edição, sem muitos 
recursos, mas logo teve um nú-
mero significativo de visualiza-
ções e muitas interações. Postei 
outros vídeos, surgiram outras 
dúvidas e questionamentos 
pertinentes sobre linguagem 
infantil e assim foram surgindo 
novas pautas”, relata.

Com o tempo ela percebeu 
que seria uma boa oportunida-
de de desconstruir a ideia de 
que cada criança “tem o seu 
tempo” e explicar com dicas 
rápidas e simples o desenvolvi-
mento infantil. “Eu me inspiro 
nas vivências do consultório e 
nos questionamentos de pais e 
professores. Por exemplo: um 
paciente novo mexeu em todos 
os brinquedos e não guardou, 
então fiz um vídeo sobre guar-
dar e arrumar brinquedos”, 
explica.

Os conteúdos geraram tan-
to engajamento que alcançaram 
milhares de pessoas de todos os 

cantos do Brasil. Um deles, que 
apontava o que oferecer para as 
crianças brincar – brinquedos 
em vez de tablets e televisão 
– teve 456 mil visualizações. 
“Fiz o vídeo baseado em uma 
pesquisa recente da Sociedade 
Brasileira de Pediatria relatan-
do os prejuízos do uso de telas 
na infância, que inclui muitos 
problemas de linguagem, e de-
termina o tempo de uso. O vídeo 
viralizou e gerou muitos comen-
tários, tanto positivos quanto 
negativos”, comenta. O segundo 
vídeo que viralizou teve 436 mil 
acessos, que mostrava, ao som 
da música da personagem Ga-
linha Pintadinha, um exercício 

clássico da fonoaudiologia.
Hoje ela acumula 23 mil se-

guidores no TikTok , na maioria 
mulheres e mães. “Meu objetivo 
é divulgar a fonoaudiologia e 
fornecer informações simples e 
muito importante para o desen-
volvimento infantil”, finaliza Re-
nata, que, inclusive já conquis-
tou novos pacientes por conta 
do seu sucesso na rede social. 

Reprodução TikTok

Renata acumula 23 mil seguidores na rede social e 
seus vídeos chegaram a alcançar mais de 456 mil 
visualizações, gerando elogios e questionamento 

de pais de todo o Brasil. Aponte a câmera do 
seu celular para o QRCode abaixo e confira um 

compilado dos vídeos que viralizaram.
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ALUGO casa (piso in-
ferior), com dois quar-
tos, cozinha, banheiro 
e corredor. Preferência 
para uma ou no má-
ximo duas pessoas. 
Endereço: rua General 
Osório, 786, em Ben-
to Gonçalves. Conta-
to pelo telefone (54) 
99956 7454

ALUGO salas para es-
critórios, consultórios, 
massoterapia ou repre-
sentações, entre outros. 
Localizadas na rua Ola-
vo Bilac, 615, bairro 
Cidade Alta, em Bento 
Gonçalves. Interessa-
dos entrar em contato 
através do telefone (54) 
98125 4215.

Imóveis

ALUGO quarto mobilia-
do para pessoas soltei-
ras em minha residên-
cia. Valor R$ 400 reais. 
Fica no bairro Maria Go-
retti, próximo à Estação 
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 conta-
to através do telefone 
(54) 99601 1280.

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

O Município de Monte Belo do Sul tor-
na público que realizará “TOMADA DE 
PREÇO”, menor preço global. Objeto:  
Contratação de empresa especializa-
da para execução de drenagem urba-
na (pluvial), bem como a colocação de 
meios-fios na Rua Balduíno Simonetto, 
localizada no Centro de Monte Belo do 
Sul/RS. A data da realização do certame 
será dia 01/09/2020, às 9h (horário de Bra-
sília). Edital e Anexos estão disponíveis 
no site: https://portal.montebelodosul.
rs.gov.br/licitacoes/.

Monte Belo do Sul, 12 de agosto de 2020.

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

Advogados

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo nº 004/2020 - Referente 
à renovação do Contrato nº 101/2016 – 
Tomada de Preços nº 010/2016 – Refe-
rente à prestação de serviços de asses-
soria na área ambiental e florestal. BSW 
Engenharia Ambiental Ltda. Valor: 
R$ 3.929,54 mensais. Prazo: 12 meses, 
a contar de 05/08/2020.

Gilnei Fior
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convenção para a Escolha de Candidatos 
e Formação de Coligações
Eleições Municipais 2020

Progressistas de Bento Gonçalves/RS

O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Municipal do 
Progressistas de Bento Gonçalves/RS, por determinação legal e na 
forma estatutária, CONVOCA, com fulcro no art. 10 do Estatuto do 
Progressistas - EPP, os convencionais previstos no art. 31 do EPP, para, 
em atenção ao art. 8º da Lei nº. 9.504/97 c/c inciso II do §1º do art. 1º da 
Emenda Constitucional nº. 107/2020, participar da CONVENÇÃO DE 
ESCOLHA DE CANDIDATOS E FORMAÇÃO DE COLIGAÇÃO 
ÀS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020, a qual se realizará na data 
de 05/09/2020, das 08 às 11 horas, nesta cidade, na Câmara Municipal, 
situada na Av. Dr. Casagrande, 270, Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-
342, quando se deliberará sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Votação acerca da formação de coligação para disputa da eleição 
majoritária, escolha de candidatos e outras definições relativas a este pleito;
2. Votação para a escolha dos candidatos para concorrer à vereança 
municipal e definição dos números de tais candidaturas, bem como do 
nome a ser registrado na urna de votação;
3. Outras matérias atinentes à eleição municipal.

Bento Gonçalves, 14 de agosto de 2020.

Carlos José Perizzolo
Presidente Municipal

Progressistas de Bento Gonçalves/RS

VENDO materiais di-
versos de construção, 
usados, como portas 
e janelas de madeira e 
ferro, portões de ferro 
com motores funcio-
nando perfeitamente, 
telhas de Brasilit 6mm, 
tesouras para telhado 
em madeira, entre ou-
tros. Em bom estado. 
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 bicicleta ergo-
métrica marca EX 550 
Dreams, pouco uso. Va-
lor R$ 200. Interessados 
entrar em contato pelo 
(54) 99927 0740.

VENDO diversas peças 
torneadas em madeira 
nobre. Valor a combi-
nar. Preço especial para 
venda em conjunto. 
Contato através do tele-
fone (54) 99222 1771 
(WhatsApp) 

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

VENDO um tablet se-
minovo, com pouco uso, 
marca Samsung. Valor 
R$ 400,00.  Contato (54) 
99927 0740.

VENDO novíssimo con-
junto de sofá colonial 
Movezen, de 3, 1 e 1 lu-
gares. Impecável. Valor 
R$ 400. Contato (54) 

99184 8888, Andrei. 

VENDO um par de bo-
tas para moto, cor pre-
ta, número 45, novas, 
marca Diadora. Valor R$ 
400. Contato pelo tele-

fone (54) 99927 0740.

VENDO lustres em 
bronze antigos. Interes-
sados entrar em con-
tato: (54) 99222 1771 
(Whats)

Diversos
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Tecnologia inédita no RS irá 
reforçar segurança em rodovia

A última camada de pavimen-
tação da ERS-118, na região metro-
politana de Porto Alegre, está sendo 
executada com um material inédito 
nas obras gaúchas: uma mistura 
descontínua formada por asfalto-
-borracha e pedra britada. Conhe-
cido por proporcionar uma maior 
vida útil às rodovias, esse produto 
estará nos 21,5 quilômetros que es-
tão sendo duplicados pelo governo 
do Estado, por meio da Secretaria 
de Logística e Transportes e do De-
partamento Autônomo de Estradas 
de Rodagem (Daer).

Conhecida internacionalmen-
te por “gap graded”, a mistura co-
meçou a ser aplicada neste mês 
na ERS-118. O material dá mais 
aderência ao pavimento, o que fa-
cilita a frenagem dos veículos em 
dias de chuva.

Segundo o professor do pro-
grama de pós-graduação em En-
genharia da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Jorge Ceratti, esse tipo de massa 
asfáltica é mais adequado para a 
ERS-118 do que as misturas tradi-
cionalmente usadas. “Além de evi-

D
ae

r

tar a derrapagem, ela oferece mais 
resistência aos afundamentos de 
trilha de roda, que são as depres-
sões provocadas pelo alto fluxo de 
caminhões”, ressalta. “Alguns es-
tados brasileiros, como São Paulo, 
já utilizam a mistura descontínua 
com sucesso em estradas com alto 
fluxo de veículos, especialmente as 
empresas concessionárias”, com-
plementa o professor.

Ceratti, que participou como 
consultor da empresa projetista 
contratada pelo Daer, afirma que 
o gap graded aumenta em 100% a 
resistência das rodovias. “A mistura 
descontínua traz uma vida útil de, 
aproximadamente 20 anos, contra 
os cerca de dez anos que a maioria 
dos pavimentos oferece”, sintetiza.

De acordo com o diretor-geral 
do Daer, Luciano Faustino, até o fim 
do ano a população poderá sentir 
os efeitos da tecnologia aplicada na 
ERS-118. “As obras estão com mais 
de 90 por cento dos serviços con-
cluídos e com frentes em atividade 
em todos os três lotes ao longo dos 
21,5 km entre Sapucaia do Sul e 
Gravataí”, salienta. 

Começam obras no trevo de 
acesso ao bairro Tamandaré 

A prefeitura de Garibaldi ini-
ciou nesta semana os serviços 
para a implantação de um trevo 
de acesso ao bairro Tamandaré, a 
partir da RSC-453. O objetivo da 
medida é possibilitar mais segu-
rança ao grande fluxo de motoris-
tas que passam pelo trecho diaria-
mente, evitando acidentes. A área 
conta com um grande número 
de empresas instaladas, além de 
servir de acesso intermunicipal a 
Bento Gonçalves, o que gera movi-
mento intenso de veículos.

De acordo com a prefeitura, 
a secretaria municipal de Obras 
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está realizando os serviços preli-
minares, de limpeza e terraplena-
gem, para o alargamento da via, 
que será seguido da compactação 
e regularização do subleito, execu-
ção da base e da camada asfáltica, 
além da sinalização.

O projeto, aprovado pelo De-
partamento Autônomo de Estra-
das de Rodagem (DAER), consiste 
no alargamento da pista, criando 
uma via auxiliar para quem segue 
no sentido Garibaldi-Farroupilha, 
além de sinalização para redução 
de velocidade. A obra será execu-
tada ainda neste ano.

Daer realiza melhorias na RSC-
453, entre Bento e Farroupilha

Na última semana, o governo 
do Estado, por meio da secretaria 
de Logística e Transportes e do De-
partamento Autônomo de Estradas 
de Rodagem (Daer), concluiu obras 
de melhorias em rodovias da Serra 
Gaúcha. Os trabalhos se concentra-
ram nos trechos mais críticos de 11 
estradas que foram atingidas pelas 
fortes chuvas recentemente.

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 Caxias 
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 pa-
vimento entre os quilômetros 103 
e 108 da RSC-453, em Bento Gon-
çalves, que estava severamente 
comprometido”, afirma o diretor-
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-geral do Daer, Luciano Faustino. A 
obra executada nos três quilôme-
tros ocorreu na última semana de 
julho. “Outra ação excepcional foi a 
remoção da barreira que desmoro-
nou no quilômetro 38 da ERS-448, 
em Nova Roma do Sul”, destaca o 
dirigente. 

SOLUÇÃO PARA A ERS-448
O Daer também avança na aná-

lise da solução para o trecho inter-
ditado 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 geólogo e 
de projetistas, que avaliam a possi-
bilidade de construção de uma pas-
sagem provisória em meia pista. 

Os trabalhos de topografia fo-
ram concluídos e está sendo reali-
zada a sondagem das característi-
cas geológicas do trecho. “Como a 
região é de alto risco, precisamos 
conhecer o material antes de ini-
ciar a escavação, sob pena de com-
prometer a segurança dos traba-
lhadores”, esclarece Faustino.
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Motoristas podem escolher município 
para realizar registro de veículos

Peticionamento eletrônico na PRF 
vai agilizar a prestação de serviços 

Desde a última semana, pro-
prietários de veículos podem 
realizar serviços de primeiro 
emplacamento, transferência 
de propriedade, alteração de 
endereço e todos os serviços re-
lativos ao registro do veículo em 
qualquer Centro de Registro de 
Veículos Automotores (CRVA) 
do Estado.

Em mais uma medida para 
ajudar a combater a pandemia 
do  novo Coronavírus, o DetranRS 
retirou a restrição de que os ser-
viços só pudessem ser realizados 
no município ou na região de do-
micílio do proprietário.

Foi publicada no Diário Oficial 
da União a Instrução Normativa nº 
15, que permite que o cidadão, por 
meio digital, faça solicitações que 
hoje somente podem ser feitas fi-
sicamente nas unidades da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) ou atra-
vés dos Correios. Estão disponí-
veis cinco tipos de serviço: Defesa 
de Autuação, Recurso de Multa, 
Identificação de Condutor Infra-
tor e Solicitação de Retificação de 
Boletim de Acidente de Trânsito e 
e Solicitação de Cópia ou Vista de 
Processo/Documento. Todos po-
derão ser acessados 24h por dia. 
Futuramente, outros serviços tam-
bém devem ser disponibilizados.

O interessado deverá fazer um 
cadastro no Sistema Eletrônico de 
Informações. Após a validação, o 
usuário poderá acessar o sistema 
e fazer a petição, anexando docu-
mentos e imagens necessários. Ao 
término, é gerado um recibo com-
provando o peticionamento.

Detran

Tecnologia

Nova medida visa 
ajudar no combate 
à disseminação do 
novo Coronavírus 
no Rio Grande do Sul

A Portaria DetranRS 
540/2019 delega as atividades 
inerentes ao registro de veículos, 
exercidas por meio de CRVAs aos 
Oficiais de Registro Civil das Pes-
soas Naturais do Estado, ou seja, 
sem restrição de circunscrição.

O diretor-geral do DetranRS, 
Enio Bacci, ressalta que a mu-
dança vem para dar mais opções 
à população e para melhorar o 
atendimento nos CRVAs. “O usu-
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ário passa a ter liberdade para 
realizar os serviços onde quiser, 
seja em um município vizinho ou 
até mesmo em outra região do 
RS. Por extensão, essa medida vai 
contribuir para que os CRVAs me-
lhorem o atendimento e a infraes-
trutura que é disponibilizada ao 
cidadão, buscando reter o público 
do seu município e atrair pessoas 
de outras cidades. Quem sai ga-
nhando com isso é a população”.

Moradores que destinarem resíduos de 
forma incorreta serão multados em Bento

Desde segunda-feira, 10/08, 
os Agentes da Natureza da secre-
taria de Meio Ambiente de Bento 
Gonçalves estão intesificando as 
visitas a moradores e estabele-
cimentos que são contemplados 
com a Coleta Automatizada. A 
pasta pública, em parceria com 
RN Freitas, instalou 140 con-
têineres (70 pares de resíduos 
orgânicos e recicláveis) na área 
central do município e na Via 
Gastronômica, localizada no 
bairro Planalto.

A equipe realiza as ações de 
sensibilização com orientações 
que visam a otimização e a quali-
dade do descarte de resíduos nes-
tas regiões. De acordo com a res-
ponsável pelo setor de Educação 
Ambiental, Simone Lemos, “onde 
há coleta automatizada as pessoas 
precisam colocar o resíduo dentro 
do contêiner correspondente. Esse 
tipo de coleta não tem a presença 
do gari para coletar os resíduos 
deixados na calçada.”

A secretaria do Meio Am-
biente está recebendo inúmeras 
reclamações quanto aos resídu-
os deixados fora dos contêiners, 
sendo assim, após as sensibili-
zações, os munícipes que con-
tinuarem destinando de forma 
incorreta seus resíduos serão 
multados. O valor será de 0,5 até 
10 URM, dependendo da infração, 
ou seja, de R$ 70 até R$ 1.388. 

Lemos também salienta que o 
descarte de “madeira, móveis, col-
chões, armários, guarda-roupas... 

Coleta automatizada

tem coleta diferenciada, devendo 
o agendamento ser feito através 
do 0800 979 6866.”

COMO A COLETA FUNCIONA?
O caminhão responsável pela 

coleta não exige o trabalho de ga-
ris, pois a operação é realizada pelo 
próprio motorista. O veículo possui 
uma máquina acoplada que reco-
lhe o material para o compactador 
e devolve o contêiner para o local.

São contêineres vedados, 
com maior capacidade, que pos-
suem uma espécie de pedal, para 
que a pessoa deposite o resíduo 
sem ter contato com o coletor. Os 
caminhões, por sua vez, possuem 
sensor de movimento e tempera-
tura, e nove câmeras acopladas.

Outro ponto positivo do novo 
sistema é a higienização. Os con-
têineres são desinfetados toda se-
mana no lavador automatizado. A 

introdução do sistema foi pensan-
do, também, em reduzir as chan-
ces de contágio pelo Coronavírus.

Aponte a câmera do seu 
celular para o QRCode 
e confira como destinar 
resíduos especiais, como 
pilhas, pneus, lâmpadas, 
medicamentos, móveis e 
eletrônicos, entre outros.
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Rápidas
O Prefeito Guilherme Pasin assinou na quarta-feira, 12/08, a ordem de início para a obra de cons-

trução do Túnel do São João. Até o momento, já foi realizado o levantamento topográfico e prepara-
ção do trevo, na BR-470, para recebimento da obra. De acordo com a prefeitura, a construção deverá 
iniciar nos próximos dias, com prazo de 8 meses para conclusão. A obra irá promover a interligação en-
tre os bairros São Roque e São João, dando mais segurança para população e facilitando a trafegabili-
dade do trânsito, que recebe mais de 8.000 veículos diariamente. A profundidade da obra será de 5,5 
metros, sendo duas pistas de tráfego com quatro metros cada e passeio em ambos os lados. Deverão 
ser escavados, aproximadamente, 30.000,00m³, o que corresponde a 3.000 viagens com caminhões, e 
serão necessários 1.958,33m³ de concreto (cerca de 280 caminhões). A obra compreende a sinalização, 
terraplenagem, contenção, bueiros e dispositivos de drenagem, pavimentação de trechos, passeio 
público, iluminação e paisagismo. A intervenção faz parte do Programa FINISA - Modalidade Apoio 
Financeiro da Caixa Econômica Federal e terá o investimento de R$ 9.594.925,27.
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Bolinho de chuva recheado
(opção zero lactose)

INGREDIENTES:

• 2 ovos
• 2 colheres (sopa) de manteiga 
sem sal derretida
• 2 colheres (sopa) de açúcar
• 1 colher (chá) de sal
• 1 xícara (chá) de leite 
desnatado
• 2 e ½ xícara (chá) de farinha 
de trigo
• 1 colher (sobremesa) de 
fermento químico
• Óleo para fritar

Recheio:
• 6 bananas fatiadas
• ½ xícara de doce de leite

MODO DE PREPARO
Em um recipiente, com o 

auxílio de um fuê ou de dois 
garfos, misture os ovos, o 
leite, a manteiga, o açúcar e 
o sal. Incorpore a farinha na 
mistura e, após obter uma 
massa homogênea, adicione o 
fermento e misture levemente. 
Usando duas colheres de sopa, 
envolva a banana na massa. 
Frite em óleo quente. Sirva o 
bolinho com doce de leite.

Dicas: a receita pode ser 
adaptada para intolerantes 
à lactose. Para isso, utilize 
manteiga, leite e doce de leite 
zero lactose. Você também 
pode servir com geleia no 
lugar do doce de leite ou 
apenas salpicar açúcar por 
cima dos bolinhos.
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Horóscopo Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04 
O dia será animado e feliz. Simpatia, bom 
humor e boa lábia ajudarão você a con-
seguir tudo que quiser, especialmente a 
convencer as pessoas. Você só precisa ter 
cuidado para não se envolver em fofocas 
nem cair no papo de gente falsa. 

Touro – 21/04 a 20/05
O dia será bom para o seu bolso. Você 
pode ganhar dinheiro com algo que 
aprendeu no passado ou com uma ativi-
dade que faz em casa apenas como pas-
satempo. Além disso, também pode ter 
ótimos resultados ao negociar um imóvel, 
a casa própria ou um bem de família. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06 
Seu poder de comunicação estará ainda 
mais evidente hoje. Explore este talento 
para se destacar no trabalho, afinal, você 
terá enorme habilidade para convencer as 
pessoas. Pode aproveitar para apresentar 
um projeto ou negociar melhorias com 
seus chefes. 

Câncer – 21/06 a 21/07 
Ainda que a Lua desperte em você algu-
ma preguiça, os astros vão aumentar o seu 
desejo de ganhar dinheiro e melhorar de 
vida. Pode conquistar uma promoção ou 
assumir novos desafios no emprego e seu 
empenho pode ser render uma grana ex-
tra para o bolso. 

Leão – 22/07 a 22/08 
Será fácil cativar as pessoas e se destacar. 
Você vai investir toda sua energia em seus 
projetos para o futuro e poderá contar 
com amigos para tudo que precisar? Mas 
antes, que tal investir em um curso, buscar 
a orientação de quem entende do negó-
cio e se especializar? 

Virgem – 23/08 a 22/09 
A Lua realça o lado mais ambicioso do seu 
signo e incentiva você a se dedicar ainda 
mais à carreira. Mas prefira trabalhar nos 
bastidores com a máxima cautela e discri-
ção. Seu trabalho vai render mais se puder 
se isolar num canto tranquilo.

Libra – 23/09 a 22/10 
Os estudos continuam favorecidos e você 
deve aprender tudo que puder. A Lua 

acentua seu espírito aventureiro e seu de-
sejo de buscar novos horizontes. Não per-
ca nenhuma chance de viver novas expe-
riências, mas siga o exemplo de pessoas 
bem-sucedidas e que já chegaram onde 
você quer estar. 

Escorpião – 23/10 a 21/11 
Você vai sentir um desejo irresistível de 
provar a sua competência e a sua impor-
tância para o mundo. Não medirá esforços 
para se destacar no trabalho e conquistar 
a admiração dos chefes. Só precisa ter cui-
dado para não exagerar e acabar prejudi-
cando a sua saúde. 

Sagitário – 22/11 a 21/12 
A Lua estimula as parcerias e o trabalho 
em equipe. Unir-se aos colegas será su-
perprodutivo e você ainda pode apren-
der coisas bem importantes com a troca 
de experiências. Vale a pena investir em 
cursos e treinamentos. Isso deve melhorar 
seu currículo e pode abrir novas portas 
para o seu sucesso. 

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Você vai encarar o trabalho com responsa-
bilidade e disciplina. Quem sonha em mu-
dar de emprego ou com mais estabilidade 
no trabalho terá boas oportunidades. Mas 
tudo vai exigir empenho e dedicação. 
Você também pode começar um serviço 
extra em casa.

Aquário – 21/01 a 19/02
A Lua traz sorte, criatividade e entusiasmo 
hoje. Seu alto-astral será contagiante e vai 
inspirar todos ao seu redor. No trabalho, 
até as tarefas mais chatas e difíceis vão pa-
recer fáceis. O Sol estimula as parcerias e 
dá sinal verde para investir em uma socie-
dade com alguém de confiança. Valorize a 
troca de ideias.

Peixes – 20/02 a 20/03 
Hoje você vai mostrar ótimo pique para 
o trabalho e nada será mais prazeroso do 
que a sensação de dever cumprido. A Lua 
indica um bom dia para quem trabalha 
com parentes ou tem um negócio fami-
liar. Você também pode iniciar algo novo 
e lucrativo em casa nas horas vagas: use 
a sua experiência e força de vontade para 
incrementar o orçamento. 

Cruzadas | Respostas na página 22

Aniversário especial

Solução
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FIPOEIRA
CONTAMATE

NANARINA
CELADESTE

CPIATOR
SETACILAE

LVOTOZA
TUFOAPTOS

LEROLERO
BANALIZAB

RODADASAIS

Aparelho
de comu-
nicação
móvel
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como filho
legítimo

"Peter
(?)",
conto

infantil

Sujeira da
mobília

Vitamina
abundante
no limão

Peça onde
se lavam
louças

Pedido de
repetição
feito em
shows

Nota mais
alta na

avaliação
escolar

Cada
etapa do
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futebol

Substân-
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banho de
espuma

Brasil
(abrev.)
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joula

Italiano

Calculam
Recinto
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neiro

50, em
romanos
Porção de

pelos

Conversa 
mole (gír.)

Torna
comum

Direito do
eleitor
Erva
seca

De + este
(Gram.)

Sufixo de
"burrico"

Hábeis;
capazes
Velho, 

em inglês

Orifício 
do nariz
Aterrori-

zada

Interjeição
de espanto
As viagens
de avião

A mulher
acusada
de crime

Velejador

Agnaldo
Timóteo,
cantor

O "eu" de
cada um

Mesquinho;
pão-duro

Mama 
de vaca
(Zool.)

Sílaba de
"torto"

Jennifer 
(?), cantora

Zoológico
(red.)

A parte
posterior

Cultiva
a terra 

Bêbada; 
alcoolizada
Ingrediente
do suspiro

Relativo 
ao período
da manhã

A 2a vogal

Objeto de
manicu-
res (pl.)

3/old. 4/cela — teta — tufo. 5/paetê.

Élide Sartor Galvagni 
completa 96 anos de 

idade nesta sexta-feira, 
14/08, e recebe o carinho 
da família e dos amigos.
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SolidariedadePrograma de estímulo à sucessão rural e 
cooperativismo retoma as atividades no formato virtual Netfar doa 100 cestas 

básicas para a assistência 
social de Bento Gonçalves

Aprendiz Cooperativo 
do Campo, da 
Vinícola Aurora, 
formará neste ano 
mais 20 jovens. 
Iniciativa é 
desenvolvida em 
parceria com o 
Sescoop/RS

Após uma pausa em função da 
pandemia do novo coronavírus, o 
programa Aprendiz Cooperativo 
do Campo, realizado pela Vinícola 
Aurora, retornou no último mês 
com aulas virtuais e terá mais 20 
jovens formados até novembro 
deste ano. A iniciativa, desenvol-
vida em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo do Estado do Rio 
Grande Do Sul (Sescoop/RS), tem 
como objetivos principais estimu-
lar a permanência dos jovens nas 
atividades do campo, proporcio-
nar às cooperativas o aumento do 
quadro social e promover a suces-
são familiar profissionalizada. O 
curso é voltado para jovens de 14 
a 24 anos incompletos, filhos de 
associados da cooperativa. 

O presidente do Conselho de 
Administração da Cooperativa Vi-
nícola Aurora, Itacir Pedro Pozza, 
valoriza a atividade das famílias 
na produção da matéria-prima da 
cooperativa e destaca que a quali-
ficação da mão de obra, o emprego 

Na última semana a empre-
sa Netfar – Provedor de Internet 
realizou a doação de 100 cestas 
básicas para secretaria de Es-
portes e Desenvolvimento So-
cial (SEDES). As cestas básicas 
foram encaminhadas para os 
três Centros de Referência da 
Assistência Social (CRASs) do 
município, responsáveis por re-
passar os alimentos às famílias 
em situação de vulnerabilidade 
social, avaliadas e cadastradas 

da tecnologia e do conhecimento 
nas propriedades é o que torna a 
Aurora referência na elaboração 
de produtos vitivinícolas. O diri-
gente reforça, ainda, que o pro-
grama foi criado para ajudar na 
profissionalização das pequenas 
e médias propriedades rurais e no 
preparo dos filhos dos associados 
para a continuidade do trabalho 
na vitivinicultura. Hoje, a Vinícola 
Aurora conta com a dedicação de 
1,1 mil famílias cooperativadas.

“Para isso, precisamos prepa-
rar os jovens para que se identifi-
quem com esta atividade e com o 
trabalho cooperado. Após a con-
clusão do curso, esperamos estar 
vivendo novo cenário para reunir-
mos jovens, familiares e convida-
dos para celebrarmos essa con-
quista em uma bela cerimônia de 
formatura”, planeja.    

O Sescoop/RS realizou uma 
pesquisa para verificar a viabili-
dade de retorno das atividades, 
após a parada das aulas presen-
ciais. A partir do levantamento 
foram criados comitês com a par-
ticipação do próprio Sescoop, das 
cooperativas, dos aprendizes e 
dos pais para a definição de como 
seria o retorno, que ocorreu no 
dia 13 de julho. 

De acordo com a professora de 
horticultura Marielen Costa, o con-
teúdo das aulas é planejado para 
manter os níveis de interação e 
participação dos estudantes. Para 
isso, as atividades curriculares são 
divididas em aulas on-line e tarefas 
que permitem aos jovens conciliar 
a aprendizagem teórica com a rea-

lidade das propriedades rurais.
“Os estudantes aliam o conte-

údo teórico com a atividade prática 
nas hortas das famílias. Assim, os 
jovens foram instigados a grava-
rem vídeos em suas propriedades. 
É importante destacar que o uso 
de ferramentas tecnológicas como 
a internet, associadas às práticas 
pedagógicas tradicionais, são uma 
importante estratégia para garan-
tir o processo de sucessão familiar, 
em especial no contexto rural, e 
frente a uma geração tão adepta ao 
uso de tecnologias”, explica.       

Esta fórmula de conciliar a 
teoria com a prática com o uso da 
tecnologia faz com que os alunos 
se sintam motivados para as au-
las. É o caso da estudante Taina 
Casagrande, 19 anos, que aprova a 
interação e troca de conhecimen-
to com os professores, mesmo 
que à distância. “Além de ouvir os 
professores, também somos insti-

gados a expor nossas opiniões e 
compartilharmos dúvidas. Todos 
estão empenhados para que as 
aulas continuem da melhor forma 
possível e possamos concluir esta 
importante etapa da nossa forma-
ção”, garante. 

O modelo de aprendizagem 
também foi aprovado por Ma-
theus Gian Debiasi.   “As ativida-
des on-line são algo novo para 
mim, pois nunca havia participa-
do deste formato de aula. Acredi-
to que é um método bom para se 
aprender, pois cada um apresen-
ta suas experiências conforme 
o professor explica. O ensino a 
distância facilita, pois já estamos 
em casa para fazer as atividades”, 
avalia o jovem de 18 anos. 

Os interessados em participar 
do programa podem entrar em 
contato com o departamento Social 
da Vinícola Aurora, pelos telefones 
(54) 3455 2027 ou 98142 3004.
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O programa Aprendiz Cooperativo do Campo é 
voltado para jovens de 14 a 24 anos incompletos, 
filhos de associados da Cooperativa Vinícola Aurora

nestes serviços.
Por meio do projeto Netfar 

do Bem, a empresa arrecadou 
junto aos seus clientes 100 ces-
tas que correspondem a cerca 
de 2.500kg de alimentos não 
perecíveis. Os clientes que con-
tribuíram com a arrecadação ga-
nharam um desconto na taxa de 
adesão do provedor.

Quem não tiver cadastro jun-
to ao CRAS, e atender o critério 
da Lei dos Benefícios Eventuais, 
ou seja, possuir renda “per ca-
pita” familiar igual ou inferior a 
meio salário mínimo, poderá re-
alizar o cadastramento mediante 
agendamento por telefone (CRAS 
I: 3451 4833, CRAS II: 3055 
7013; CRAS III: 3451 4884).

Clientes que 
contribuíram tiveram 
desconto na taxa de 
adesão do provedor
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Escolha seu curso de graduação: 
Feira das Profissões on-line

Estudante do CETEC reconstrói 
UCS Teatro no Minecraft

Formação rápida 
na área da 
Saúde? Conheça 
o curso técnico 
em Enfermagem

Aprimore SEU 
CURRÍCULO 
com os cursos 
de curta 
duração UCS

Criatividade e geração de so-
luções são elementos do proces-
so de aprendizagem, como ilus-
tra o trabalho do estudante de 
Ensino Médio do CETEC Caxias 
do Sul Diego Dall’Agnol, que pro-
jetou a estrutura do UCS Teatro 
no jogo virtual Minecraft.

A motivação de Diego para 
a reconstrução do bloco M do 
Campus-Sede no universo ga-
mer foi possibilitar aos cole-
gas ensaiarem no palco do UCS 
Teatro. Isso, pois, enquanto as 
medidas de isolamento estão 
sendo cumpridas, a preparação 
para a mostra teatral, realizada 
anualmente pela escola, ocorre 

Se você gosta de ajudar pessoas e se 
identifica com a área da Saúde, pode optar 
pelo curso técnico em Enfermagem da UCS 
Bento, com aulas a partir de 8 de setembro. 

A formação de quatro semestres pro-
porciona competências técnicas e compor-
tamentais para atuação nos diversos seg-
mentos da saúde com enfoque no cuidado 
do indivíduo, da família e da comunidade. A 
capacitação visa à promoção de saúde, pre-
venção, recuperação e reabilitação. 

Saiba mais e inscreva-se gratuitamen-
te no site ucs.br e pelos telefones (54)  
3449.5205/ 99935 6719.

Na modalidade de extensão, o curso Gestão 
das Emoções no Comportamento e nas Rela-
ções Interpessoais propõe desenvolver o auto-
conhecimento através de ferramentas de coa-
ching, com a identificação de padrões mentais. 
Nas aulas, de 18 a 24 de agosto, serão temáticas 
a administração da emoção e dos pensamentos, 
autocrítica, resiliência, ideias, comunicação e 
criatividade. Acesse ucs.br > ‘Extensão’ para fa-
zer sua inscrição. Mais informações, contate a 
área de relações com o mercado da UCS, através 
do WhatsApp 99935 6719.

Você sabia? 
É estimada a abertura, 

nos próximos três 
anos, de 1.000 novas 
vagas na área técnica 
em Enfermagem na 

Serra Gaúcha? 

Você sabia? 
O profissional da 

área colabora para 
a prevenção de 

riscos no ambiente 
de trabalho, 

desenvolvendo 
ações para 
garantir a 

integridade física 
e a saúde das 
pessoas, além 
de promover 
a divulgação 

das normas de 
segurança das 

empresas.

A primeira Feira Virtual das 
Profissões da Universidade de Ca-
xias do Sul ocorre de 17 a 21 de 
agosto, com o objetivo de compar-
tilhar conhecimentos sobre os cur-
sos de graduação ofertados pela 
UCS e o mercado de trabalho com 
alunos do Ensino Médio e a comu-
nidade em geral. O evento será re-
alizado por meio de lives gratuitas 
com professores, alunos, egressos 
e profissionais das diferentes áre-
as do conhecimento.

A programação terá palestras 
e momentos de bate-papo, com 
assuntos relevantes a estudantes, 
pais, professores e docentes das 
escolas. A participação será por 
meio de links, disponibilizados na 
página que apresenta a programa-
ção completa: www.ucs.br/site/
feiravirtualdasprofissoes/.

Acompanhe mais informações 
sobre a Feira Virtual por meio das 
redes sociais do Programa UCS Mi-
nha Escolha (@ucsminhaescolha).

de forma virtual, com ensaios, 
leituras dramáticas, encenações 
e coreografias na modalidade 
on-line síncrona. 

Confira o resultado, a partir 
de um tour em vídeo, no site ucs.
br e também nas redes sociais da 
escola (@ucscetec).

Torne-se técnico em 
Segurança do Trabalho

Também no âmbito da edu-
cação profissional, a UCS Bento 
promove qualificação técnica em 
Segurança do Trabalho, com aulas 
a partir de março de 2021. Para 
ingressar no curso, que tem du-
ração de dois anos, é preciso ter 
concluído ou estar cursando o ter-
ceiro ano do Ensino Médio. 

O profissional da área colabora 
para a prevenção de riscos no am-
biente de trabalho, desenvolvendo 
ações para garantir a integridade 

física e a saúde das pessoas, além 
de promover a divulgação das nor-
mas de segurança das empresas.

O programa contempla o 
estudo de temas como adminis-
tração geral, desenho técnico, 
organização e higiene industrial, 
informática básica, psicologia do 
trabalho e organizacional, ergo-
nomia e legislação. As inscrições 
estão abertas, saiba mais no site 
da UCS e pelos telefones (54) 
3449.5205 e 3449.5020.

No campus de Bento Gonçalves, a partir do 
mês de setembro, será possível dar início aos 
estudos nas formações:

• Identificador Veicular Documental, 
• Despachante e Documentalista de Trânsito 
• Instrutor de Trânsito. 

Sabe administrar suas 
emoções? Desenvolva o 
autoconhecimento 
com o curso em parceria 
com CDL e UCS

Qualifique-se 
na UCS Bento 
para atuar 
no Detran

A Universidade de Caxias do Sul tam-
bém oferta cursos específicos para quem 
deseja atuar profissionalmente no Depar-
tamento Estadual de Trânsito - Detran. 

As inscrições são recebidas pelo site 
ucs.br, na aba de extensões. Saiba mais: 
(54) 3449-5200. Outras informações po-
dem ser obtidas através do WhatsApp 
99935 6719.
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Trancado no quarto, 
Luís Gabriel não gosta do 
que enxerga no espelho. Ele 
se acha feio e isso reflete di-
retamente na relação com 
os familiares e até mesmo 
com os amigos. Ele não se 
sente à vontade para so-
cializar e nem para sair de 
casa. Desconfiando de um 
quadro depressivo, a mãe, 
Vera, conversou com outras 
mães e descobriu na hipno-
se condicionativa uma pos-
sibilidade. E isso mudou a 
vida de ambos. 

“O Gabi era um ado-
lescente muito reprimido, 
cheio de complexos de in-
ferioridade. Ele se escondia 
quando os amigos apare-
ciam em casa, literalmente. 

Alguns comportamentos 
repetitivos, como piscar o 
olho sucessivas vezes, me 
preocupavam tanto quanto 
o fato de ele viver tranca-
do no quarto. Pareciam ser 
atitudes que iam além das 
mudanças normais da ado-
lescência”, conta. 

Em comum acordo, mãe 
e filho decidiram buscar 
ajuda na hipnose condi-
cionativa. “Na segunda ou 
terceira sessão ele já estava 
bem diferente. Os compor-
tamentos repetitivos dimi-
nuíram e ele agora se sente 
mais confiante. Os amigos 
voltaram a frequentar a 
nossa casa, o Gabi voltou 
a sorrir, a se divertir. E ver 
um filho feliz é tudo que 

uma mãe quer”, comemo-
ra Vera. O desempenho na 
faculdade também melho-
rou: “ele passou com notas 
altas, assimila melhor o 
conteúdo e voltou a sonhar 
e a fazer planos para o fu-
turo. E eu, como mãe, pude 
respirar aliviada”, comenta.

COMO É POSSÍVEL
A hipnóloga condiciona-

tiva Adriele Sopelsa expli-
ca as mudanças: “Quando 
implantamos condiciona-
mentos positivos na mente, 
gradativamente ocorrem 
melhoras significativas na 
vida da pessoa, como sono 
reparador, disposição para 
as atividades cotidianas, 
melhor rendimento escolar 
e em concursos, facilidade 
de falar em público e me-
lhora nos hábitos alimen-
tares, entre outras. Essa 
modalidade mais moderna 
da hipnose trata principal-
mente as causas que origi-
nam os problemas, sejam 
eles quais forem”, detalha, 
acrescentando que qual-
quer tipo de problema 
pode ser tratado, incluindo 

depressão, Transtorno Ob-
sessivo Compulsivo (TOC), 
fobias, hiperatividade, dé-
ficit de atenção, baixa auto-
estima e vícios. “Mas é im-
prescindível que a pessoa 
tenha vontade de mudar. 
De nada adianta, por exem-
plo, a mãe tentar forçar o 
filho, se ele não estiver dis-
posto”, alerta.

Ela também explica que 
outro diferencial da Hipno-
se Condicionativa é que não 
há necessidade de reviver 
novamente o(s) trauma(s) 
para superá-los e que o tra-
tamento tem uma duração 
menor. “Em torno de 5 a 10 
sessões, conforme os pro-
blemas a serem tratados, 
costumam ser suficientes. 
Os encontros podem ser se-
manais, quinzenais ou men-
sais”, cita.

“Nestes sete anos traba-
lhando com hipnose condi-
cionativa, atendi inúmeros 
casos e percebi que muitos 
problemas estão associados 
a traumas conscientes e in-
conscientes que ocorreram 
em alguma fase da vida da 
pessoa”, comenta.

Relato de paciente: o que mudou na 
minha vida com a hipnose condicionativa?

Jeferson Dytz Marin

Foi lançada, nos EUA, nova tradução, para a língua inglesa, de Me-
mórias Póstumas de Brás Cubas. A obra esgotou em 24 horas!

O fato prova que, se Machado de Assis tivesse traduzido, à época, 
suas obras para a língua inglesa, teria alcançado voos inimagináveis. Cla-
ro, o escritor carioca já está solidificado na galeria dos maiores da língua 
portuguesa, ao lado de José Saramago, Fernando Pessoa, Mia Couto, 
Carlos Drummond de Andrade e, cá nos pagos, Érico Veríssimo. Mas é 
um sacrilégio que não tenha sido agraciado com o Nobel de Literatura, 
pois o “Bruxo do Cosme Velho” é, de fato, um dos maiores da história.

Joaquim Maria Machado de Assis era jornalista, contista, cronista, 
romancista, poeta e teatrólogo. Mas, o que poucos sabem é que, além 
disso, era exímio enxadrista e sofria com a caligrafia, por vezes, indecifrá-
vel. Sua obra é atemporal. A gravitação em torno da febre amarela traz 
reflexões acerca da clausura imposta pelo coronavírus. O caráter simbó-
lico da descendência de escravos, e, mesmo assim, outeiro no mundo 
das letras, inclusive figurando como fundador da Academia Brasileira, é 
um memorável eco em desfavor do racismo sistêmico, combustível das 
torrentes manifestações nos EUA.

Os elogios dos americanos enfileiram-se. O poeta beat Allen Gins-
berg o chama de novo Kafka. Harold 
Bloom disse que se trata do maior 
escritor negro de toda história. Eggers 
derrama elogios no proêmio da obra. 
A revista New Yorker estampou que 
Memórias Póstumas de Brás Cubas é “o 
livro mais espirituoso já escrito”.

Espera-se, agora, que o brasilei-
ro, num momento em que a leitura 
de obras densas perde espaço para o 
mundo da lesta excitação das redes, 
não se esqueça de Bentinho, Capitu 
e de um dos mais ricos universos lite-
rários que um intelectual brasileiro foi 
capaz de criar. Como poucos, Macha-
do de Assis soube desnudar “os sen-
tidos da existência humana”. “A vida 
sem luta é um mar morto no centro do 
organismo universal”.

Machado de Assis para americano ver!

Espera-se, agora, 
que o brasileiro, num 

momento em que 
a leitura de obras 

densas perde espaço 
para o mundo da lesta 
excitação das redes, 

não se esqueça de um 
dos mais ricos universos 

literários que um 
intelectual brasileiro foi 

capaz de criar.

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

Rotas Acadêmicas na UCS: autonomia e 
flexibilidade para o gerenciamento da vida universitária
Site voltado a 
acadêmicos e 
egressos permite 
acompanhar 
trajetória curricular 
e conferir 
oportunidades 
para qualificar a 
formação

Ampliar a flexibilidade e a 
autonomia no gerenciamento 
da vida universitária. Esse é o 
principal objetivo do Projeto 
Rotas Acadêmicas, lançado pela 
Universidade de Caxias do Sul no 
final do mês de junho. O ambien-
te digital permite aos estudantes 
estabelecer conexões entre seu 
momento no curso e as ativi-
dades oferecidas em pesquisa 
e extensão, no impulso ao de-
senvolvimento de competências 
específicas e à qualificação da 
formação, inclusive, para além do 
próprio currículo. O site respon-
sivo pode ser acessado pelo link 
sou.ucs.br/rotas, com o mesmo 
usuário e senha do UCSVirtual.

De forma funcional e oti-
mizada, é concedido o acesso à 
visão geral de histórico e per-
centual formativo, atividades 
complementares e Trabalhos 
Discentes Efetivos, disciplinas 
eletivas e equivalências. No site, 
também há o direcionamento, de 

forma transversal e contextuali-
zada a cada curso de graduação 
e semestre, sobre a oferta de 
práticas em extensão e pesquisa 
como objetos de aprendizagem 
curricular. A ideia é facilitar a 
comunicação entre acadêmico, 
coordenador e todas as possibi-
lidades da UCS, em suas Unida-
des Universitárias e regiões de 
abrangência. Nesse processo, via 
sistema, os estudantes podem 
compartilhar suas dúvidas com 
os professores.

Itinerários formativos digi-
talmente organizados que acom-
panham o projeto pedagógico 
do curso, as rotas acadêmicas se 
estruturam em seis grandes mo-
mentos: acolhimento e gestão de 
permanência do aluno; gradu-
ação; extensão; especializações 
e regionalidade; internacionali-
zação; e pesquisa. “O preceito é 
que os estudantes possam mape-
ar potencialidades, identificando 
novas possibilidades para traçar 
suas rotas dentro do contexto 
formativo com autonomia para 
escolher seus caminhos”, explica 
a professora da área do conheci-
mento de Ciências Sociais Simo-
ne Taffarel Ferreira, que junto 
com a diretora acadêmica do 
Campus Universitário da Região 
dos Vinhedos, Nívia Tumelero, é 
mentora do projeto, definindo o 
Ensino Superior como um per-
curso interdisciplinar com co-
nexões que se constroem, trans-
formam e criam competências 
profissionais e humanas.

As funcionalidades, também 

voltadas a egressos, contemplam 
as propostas de formação con-
tinuada em Pós-Graduação Lato 
Sensu (Especializações e MBAs) e 
Stricto Sensu (Mestrados e Dou-
torados), com ofertas conecta-
das às demandas regionais. Pela 
ferramenta, ainda será possível 
conferir quais disciplinas já cur-
sadas poderiam ser aproveitadas 
para ingressar em uma segunda 
graduação, e verificar o status 
para a conquista de certificações 
profissionais intermediárias, que 
são concedidas, primeiramente, a 
alguns dos cursos.

A pró-reitora Acadêmica da 
UCS, professora Nilda Stecanela, 
explica que o Projeto Rotas Aca-
dêmicas é parte do Programa 
UCS em Movimento: reestrutu-
ração curricular dos cursos de 
graduação da UCS, iniciado em 
2018. “Muito mais do que uma 

ferramenta de acesso aos per-
cursos acadêmicos por parte de 
nossos estudantes e coordena-
dores, o Rotas Acadêmicas inte-
gra o processo de modernização 
que acompanha a formação pro-
fissional oportunizada pela Uni-
versidade de Caxias do Sul. Está 
ancorado nos princípios da flexi-
bilidade e autonomia, estimulan-
do o engajamento estudantil na 
composição e acompanhamento 
dos seus itinerários formativos 
de modo integrado, com as di-
mensões articuladas à indissocia-
bilidade entre o ensino, a pesqui-
sa e a extensão, na relação com o 

mundo do trabalho, o cotidiano 
da formação acadêmica e da atu-
ação profissional”.

O Projeto foi elaborado por 
uma comissão docente da área 
do conhecimento de Ciências 
Sociais, constituída pelos cursos 
de Ciências Contábeis, Adminis-
tração, Comércio Internacional e 
Economia, em articulação com as 
demais áreas do conhecimento e 
graduações, e desenvolvido pela 
Gerência de Tecnologia e de In-
formação da UCS.

Saiba mais em ucs.br e pelos 
telefones (54) 99626 2771 e (54) 
99935 6719.

Aponte a câmera do seu 
celular para o QRCode e 
confira o vídeo sobre como 
funciona o Projeto Rotas 
Acadêmicas da UCS
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TAPE
EMBRIAGADA

CLARADEOVO
TETAITAT

FIPOEIRA
CONTAMATE

NANARINA
CELADESTE

CPIATOR
SETACILAE

LVOTOZA
TUFOAPTOS

LEROLERO
BANALIZAB

RODADASAIS

Aparelho
de comu-
nicação
móvel

Assume
como filho
legítimo

"Peter
(?)",
conto

infantil

Sujeira da
mobília

Vitamina
abundante
no limão

Peça onde
se lavam
louças

Pedido de
repetição
feito em
shows

Nota mais
alta na

avaliação
escolar

Cada
etapa do

torneio de
futebol

Substân-
cias do

banho de
espuma

Brasil
(abrev.)

Lante-
joula

Italiano

Calculam
Recinto

do prisio-
neiro

50, em
romanos
Porção de

pelos

Conversa 
mole (gír.)

Torna
comum

Direito do
eleitor
Erva
seca

De + este
(Gram.)

Sufixo de
"burrico"

Hábeis;
capazes
Velho, 

em inglês

Orifício 
do nariz
Aterrori-

zada

Interjeição
de espanto
As viagens
de avião

A mulher
acusada
de crime

Velejador

Agnaldo
Timóteo,
cantor

O "eu" de
cada um

Mesquinho;
pão-duro

Mama 
de vaca
(Zool.)

Sílaba de
"torto"

Jennifer 
(?), cantora

Zoológico
(red.)

A parte
posterior

Cultiva
a terra 

Bêbada; 
alcoolizada
Ingrediente
do suspiro

Relativo 
ao período
da manhã

A 2a vogal

Objeto de
manicu-
res (pl.)

3/old. 4/cela — teta — tufo. 5/paetê.
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Os desafios da retomada das aulas 
presenciais da educação básica

De um dia para o outro, es-
colas vazias, sem alunos, sem 
professores, sem direção, sem 
barulho, sem conversas e risadas, 
sem vida pulsando. Parar foi tão 
rápido, mas todos se foram com 
a perspectiva de voltarem em 15 
dias. Quatro meses se passaram e 
a volta ainda é uma incógnita.

Entre os pais, opiniões di-
vididas. Pais que precisam que 
os filhos à escola retornem, pois 
precisam trabalhar e está sendo 
uma preocupação adaptar cuida-
dores para essa função; pais que 
querem que a escola retome as 
atividades, pois não possuem a 
habilidade para acompanhar os 
filhos nos estudos; assim como 
pais que, mesmo que as aulas 
voltem, não pretendem enviar 
seus filhos para a escola. 

Entre os alunos, muitos com 
desejo de voltar, rever amigos e 
professores, voltar para a agita-
ção e para o convívio no ambiente 
escolar; outros preferem que con-
tinuem assim, do jeito que está. 

Professores desejosos de vol-
tar, reencontrar alunos e retomar 
a aprendizagem de forma presen-
cial, mas com receio de como será 
realizado todo o cuidado para 
evitar contaminação, afinal, são 
crianças e adolescentes.

Acompanhar as escolas é 
acompanhar a angústia da orga-
nização e incerteza dessa reto-
mada. Como todos os setores que 
já voltaram, indústria, comércio, 
entre outros, haverá a necessida-
de de adoção de todos os proto-
colos de saúde a serem implan-

tados na escola. Medidas como 
verificação da temperatura, álco-
ol em gel, higienização, distancia-
mento, entre tantos outras mais, 
estão sendo organizadas, porém, 
o que fazer com aquilo que não 
se pode controlar? As crianças 
vão conseguir usar a máscara? E 
se resolverem se tocar, se abra-
çar? E se um se contaminar? 

Essa nova realidade será um 
grande desafio para todos na es-
cola. Além desses cuidados, es-
colas estão se organizando para 
receber e acolher os alunos, pois, 
para além de conteúdo, é preciso 
criar espaços de escuta, afinal, 
todos estão, em alguma medida, 
sensíveis/abalados a tudo isso 

que aconteceu e está acontecen-
do. Falar para elaborar o que foi 
vivido, cada um do seu jeito, den-
tro da sua realidade.

Escola é o lugar do encontro. 
É lá que as crianças convivem, 
socializam e aprendem umas 
com as outras, com os professo-
res e educadores. Organizar essa 
retomada das atividades será 
como montar um difícil quebra-
-cabeça, buscando atender todas 
as obrigações da lei, em questão 
de segurança, mas também que 
se possa atender às necessidades 
e cuidados dos seres humanos 
que lá estarão.  Uma coisa é certa, 
mais cedo ou mais tarde, a escola 
voltará a funcionar.

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

Renata Rigon Cimadon | Psicóloga – CRP 07/16650
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A obra “Fronteira Eterna e 
outros contos imaginados” foi 
recentemente lançada no Brasil, 
pela Editora Penalux, de Guara-
tinguetá, São Paulo, e conta com 
15 contos sobre temas diversos. 
Um misto de suspense, terror 
e intriga política, mas com um 
toque de amor e poesia. O livro 
é assinado por Dantas Guerra, 
pseudônimo do escritor Guilher-
me Furlan. “As pessoas têm me 
perguntado o motivo de eu assi-
nar o livro com um pseudônimo. 
Faço isso porque, antes de tudo, 
vejo a literatura como uma diver-
são e, por isso, quis levar a ficção 
para além dos limites da própria 
obra, confundindo e envolvendo 
o leitor nas armadilhas que armei 
para ele”, revela o autor.

Aos 30 anos, Guilherme re-
corda que a literatura sempre 
esteve presente em sua rotina, o 
que o incentivou a escrever des-
de cedo. “Escrevo desde o Ensino 
Médio e mantive isso durante 
toda a minha vida. Morei dois 
anos em Portugal e alguns meses 

Bento-gonçalvense lança 
obra “Fronteira Eterna”
Livro contendo 15 
histórias envolventes 
é assinado por 
Dantas Guerra, 
pseudônimo 
do escritor 
Guilherme Furlan

na Itália. Além de fazer minha 
cidadania italiana, meu objetivo 
era estar lá para me dedicar à li-
teratura”, comenta.

Imerso no clima europeu 
e inspirado por suas vivências, 
Guilherme produziu seu primei-
ro livro. O evento de lançamento 
precisou ficar de lado por conta 
da pandemia do novo Coronaví-
rus. “O livro foi escrito em 2017 
e, desde então, passou por um in-
tenso processo de revisão até ficar 
pronto”, revela Furlan. A obra já 

 Trecho do conto “Jogatina”
“Enquanto as cartas rolavam, servíamo-nos de um cafezinho e cigar-
ros, sempre acompanhados de algum assunto ligado à política. Mui-
tas vezes, nos deparávamos com o maço vazio antes do final da pri-
meira partida. Sabíamos que, enquanto durasse a conversa, o tabaco 
se manteria aceso, consumindo-se ao ritmo das palavras. A verdade 
é que, na maioria das vezes, não tínhamos grandes discussões. Limi-
távamo-nos a relembrar histórias contadas antigamente, pelo povo. 
Eu, que catalogava tudo, não deixava de trazer um recorte ou outro 
de jornal para que pudéssemos comparar as manchetes aos relatos...”
Leia mais em “Fronteira Eterna e outros contos imaginados”, de 
Dantas Guerra

está à venda e tem tocado leitores 
de todo o Brasil. “Eu me inspiro 
nas histórias que as pessoas me 
contam, no que eu mesmo vivo. 
Então, com um pouco de imagina-
ção, se mistura tudo e disso acaba 
saindo algumas boas histórias”, 
finaliza o autor.

O livro “Fronteira Eterna e ou-
tros contos imaginados” está dis-
ponível na livraria Dom Quixote 
(localizada na rua General Osório, 
Centro), pelo site da Editora Pena-
lux ou diretamente com o autor.
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Previsão do tempo

15/0814/08

Sol, com chuva de manhã e 
diminuição de nuvens à tarde. 

Noite com pouca nebulosidade.

Chuvoso durante o 
dia e à noite.

12º
21º

12º
21º

16/08

Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva à 
tarde. Tempo aberto à noite.

8º
25º

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

Greice 
Scotton 
Locatelli
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Você quer respostas para perguntas 
sobre a pandemia? Nós também!

Criticados ou venerados, a verdade é 
que nós, advogados, somos necessários.

Thiago 
Galvan
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Pandemia de vinho

Vendas de vinhos aumentam 66,4% no primeiro semestre
Análise dos dados 
feita pela ABS-RS 
mostra que entre 
abril e junho, o 
acréscimo foi ainda 
maior: 86,4% em 
relação ao mesmo 
período de 2019

As vendas de vinhos finos 
brasileiros aumentaram 66,4% 
no primeiro semestre do ano, na 
comparação com os primeiros 
seis meses de 2019. No período 
da pandemia, de abril a junho, o 
acréscimo foi de 86,4% em rela-
ção ao mesmo período de 2019. 
“Isso comprova que o vinho é a 
bebida da pandemia, especial-
mente os rótulos brasileiros”, 
afirma o presidente da Associa-
ção Brasileira de Sommeliers 
do Rio Grande do Sul (ABS-RS), 
Orestes de Andrade Jr. Ele infor-
ma que os vinhos importados 
cresceram apenas 8% no pri-
meiro semestre do ano. “As pes-

soas buscaram uma bebida mais 
intimista, como o vinho, que 
é uma ótima companhia para 
quem mora sozinho, para casais 
e, sobretudo, para acompanhar 
uma boa comida”, comenta. 

As informações foram com-
piladas e analisadas pela ABS-RS, 
com base nos dados do Cadastro 
Vinícola, mantido por meio de 
parceria entre a Uvibra (União 
Brasileira de Vitivinilcura), Mi-
nistério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa) e 
Secretaria de Agricultura do Rio 
Grande do Sul. Segundo a Ideal 
Consulting, cada brasileiro con-
sumiu 2,81 litros de vinhos, em 
média, no segundo trimestre do 
ano. Isso representa um cres-
cimento de 72% em relação ao 
primeiro trimestre de 2020. É 
um recorde para uma indústria 
que historicamente ficou esta-
cionada em um consumo inferior 
a 2 litros per capita. 

PRECAUÇÃO
Apesar dos bons números, o 

presidente da Uvibra, Deunir Ar-
genta, faz um alerta: o semestre 
foi muito positivo, mas ainda há 

muito a avançar. “Se comparar-
mos com o primeiro semestre 
de 2016, por exemplo, nosso 
aumento nas vendas de vinhos 
finos brasileiros foi de somente 
8,3%”, aponta. No período da 
pandemia, também comparan-
do com o segundo trimestre 
de 2016, o incremento foi de 
17,7%. “Temos de conter a eu-
foria com os bons resultados do 
semestre e seguir trabalhando 
para conquistar uma fatia maior 

de mercado”, destaca. 
Argenta tem razão. Apesar 

de vendas maiores, o vinho bra-
sileiro ainda tem um longo ca-
minho para conquistar as taças 
dos consumidores. Em termos 
percentuais, o vinho fino brasi-
leiro tem hoje 16% do mercado 
(era 12% no primeiro semestre 
de 2019). Os rótulos importados 
ainda têm a maioria – 84% dos 
vinhos comercializados no Bra-
sil (era 88% no ano passado). 

“Mesmo com as vendas em alta, 
o brasileiro ainda compra me-
nos de duas garrafas de vinho 
nacional a cada 10 adquiridas, 
sendo oito importadas”, observa 
o presidente da ABS-RS, Orestes 
de Andrade Jr.

No mercado de vinhos como 
um todo, que inclui os vinhos de 
mesa, os importados têm 27% 
de tudo que é vendido no país 
(tinha 32% em 2019). Os vinhos 
finos brasileiros cresceram ape-
nas de 4% para 5% do mercado 
geral. O restante (68%) é dos 
vinhos de mesa, produzidos a 
partir de uvas comuns não viní-
feras. Esta fatia dos vinhos co-
muns teve acréscimo de 4% no 
total (a participação era de 64% 
do mercado em 2019). 

ESPUMANTES
No primeiro semestre de 

2020, os espumantes tiveram 
uma queda de 26,2% em relação 
ao mesmo período de 2019. Na 
comparação com 2016, a dimi-
nuição foi semelhante: 27,3%. 
Já no período da pandemia, de 
abril a junho, a queda dos es-
pumantes foi ainda maior, de 

39,7%, em relação ao mesmo 
período de 2019, e 38,7% se 
comparado a 2016. “Os espu-
mantes, pelo seu caráter festivo, 
sentiram muito o período de 
pandemia, onde não foram rea-
lizadas festas, eventos, formatu-
ras e comemorações em geral”, 
analisa o presidente da ABS-RS. 

Os espumantes moscatéis re-
gistraram um leve aumento nos 
primeiros seis meses do ano, de 
1,7% em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado. “Mas no pe-
ríodo da pandemia, de abril a ju-
nho, também teve queda de 5,2% 
em relação ao ano anterior”, pon-
dera o presidente da Uvibra. 

Deunir Argenta ressalta que 
as vinícolas brasileiras tiveram 
uma resposta comercial ágil na 
pandemia. “As vinícolas foram 
rápidas, logo se adaptaram às 
vendas pela internet. Muitas em-
presas lançaram sites de e-com-
merce e outras passaram a fazer 
lives e a se comunicar direta-
mente com os clientes. O impacto 
foi muito positivo”, observa. As 
vendas pela internet já alcançam 
12% do mercado nacional, con-
forme a Ideal Consulting.

Vinhos finos nacionais caíram no gosto dos brasileiros
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