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100 anos de resiliência e bom-humor: conheça a dona Alda

Alda Dal Magro
Bertarello completou
100 anos no último
domingo, 16/08
Eduarda Eitelven Bucco
Ao longo do último século,
o mundo viveu (e ainda vive),
grandes pandemias. Presenciou
a maior guerra da história e viu
tragédias ambientais e humanas
desolarem nações. Mas tem coisas que não mudam com o tempo,
como o bom-humor da bento-gonçalvense Alda Dal Magro
Bertarello. No último domingo,
16/08, ela completou 100 anos
de muita resiliência e gratidão
pela vida.
O filho dela, Antônio Luis
Bertarello, conta que Alda nasceu no Distrito de São Pedro, em
Bento Gonçalves, onde reside até
hoje. Desde pequena, precisou li-

dar com traumas que marcaram
sua vida. Aos dois anos, perdeu
seu pai devido a uma infecção
no pé e, aos quatro anos, perdeu
a mãe para uma pneumonia. Foi
criada pelo avô, Pietro Merlin, e
pela avó, Lucia, junto a seus dois
irmãos, Arquiles e Elda. “Aos sete
anos, ela perdeu a avó e a tia Ofélia Ferri foi buscar os três mais
o avô para morar junto com ela,
também aqui em São Pedro. Mais
tarde, os irmãos se separaram.
A irmã foi para Toledo (Paraná)
e o irmão para Encantado (RS).
Eles se reencontraram somente
depois de 18 anos. A família Ferri tinha uma ferraria onde minha
mãe ajudava a fazer comida para
os empregados e, depois, levava a
comida para a tia na roça, onde almoçavam juntas”, conta Antônio.
DOIS PRETENDENTES,
PARA GARANTIR
Alda conheceu o marido, Garibaldi Giácomo Bertarello, ainda
quando criança. Mas foi após um

baile que os dois começaram a
sair juntos. “Todos queriam namorar a mãe. Ela convidava sempre dois para ir aos bailes, pois
se um não fosse, tinha o outro”,
brinca o filho. “Em um desses
bailes foram os dois que ela havia
convidado. Então ela disse que o
primeiro que entrasse no salão
seria com quem ela iria ficar. E foi
o Garibaldi que apareceu. O outro, incomodado, pegou o cavalo
e foi embora”, relata o filho.
Alda casou com Garibaldi aos
25 anos e o casal morou por três
anos com o avô dela, Pedro Bertarello, ao lado do moinho que até
hoje é uma referência no distrito.
Após, Antônio conta que a mãe
ganhou o terreno dos tios Adolfho e Ofélia Ferri e, com o dinheiro da herança, construiu uma casinha próxima ao moinho. “Com a
sobra do dinheiro, comprou uma
mesa, uma caixa de lenha e uma
calheira para polenta, que tem
até hoje. “Nós éramos em quatro
filhos [Antônio, José Pedro, Maria

Irene e Carlos], mas meu irmão
[Carlos] faleceu em 1997, aos 38
anos. E meu pai morreu cinco
anos depois, com câncer”, recorda Antônio.
Mesmo lidando com perdas
desde criança, Alda nunca desanimou. De acordo com o filho,
quando o marido dela ficou doente, ela esteve ao seu lado dia
e noite, em casa e no hospital. “A
minha mãe tem uma forte habilidade de se adaptar conforme as
situações da vida. Quando meu
pai morreu, um médico a aconselhou a começar a cuidar mais de
si mesma”, conta.
E o conselho foi levado a sério. Mas o segredo para a vida
longa e saudável que leva vai
muito além de uma alimentação
saudável ou de uma rotina ativa.
O segredo da dona Alda está na
sua saúde mental. “Ela é muito
vaidosa, gosta de pintar as unhas,
não sai de casa sem passar perfume, gosta de cores vivas como,
por exemplo, a cor da casa que

ela escolheu (lilás). Ela sempre
diz que gosta de todo mundo (ela
tem 22 afilhados dos quais ainda
lembra o nome) e não se apega
a bens materiais. Diz que, tendo
uma casinha que não chove dentro, está bom, porque quando a
gente morre, não se leva nada”,
declara Antônio.
Há 18 anos, Alda vinha lidando com graves feridas nas
pernas, por conta da má circulação sanguínea. Foram realizados
procedimentos como implante
de veias, mas as dores fortes
não passaram. “Ela vivia à base
de medicamentos, então chegou
uma hora que o médico falou
que seria melhor amputar uma
das pernas. Conversamos com
ela achando que iria ficar muito
triste, mas ela disse que se fosse
para parar de doer não tinha problemas. Depois de um ano, a outra perna começou a incomodar.
Logo ela disse: ‘vamos lá cortar a
outra’”, recorda o filho.
Antônio relata que a família

teve receio que isso abalaria a
saúde mental de dona Alda e pensou em levá-la a um psicólogo.
“Mas ela sempre foi forte e venceu todas as barreiras. Ela vê o
lado bom da vida. Quando teve as
pernas amputadas, por exemplo,
brincava que agora não precisava
mais colocar água quente para
esquentar os pés. Hoje, na cadeira
de rodas, ela fala ‘ainda bem, porque aí fico todo o dia sentada’”,
brinca. “Ela nunca levantou mal-humorada. Nunca esteve de mal
com a vida”, continua Antônio.
A comemoração dos 100
anos não foi da forma esperada
pelos filhos devido à pandemia
do Coronavírus. Mas o respeito e
o carinho pela mãe foram estampados em uma faixa colocada no
distrito de São Pedro: “Ao longo
destes cento anni você contornou
obstáculos, superou barreiras e
foi mostrando que a felicidade
é feita pelas coisas simples que
temos a nossa volta. Parabéns,
Alda”, homenageou a família.
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Empresas que
dependem do
transporte escolar
e turístico e estão
batalhando para
manter suas contas
básicas em dia
Eduarda Eitelven Bucco
Há 20 anos, Janete Bellaver e
seu marido, Antônio, conhecido
como Pelé, veem suas vans cheias
de crianças, de todas as idades.
Desde 1999, o principal sustento
da família é o transporte escolar,
por meio da empresa Saratur.
Com os anos, o negócio foi crescendo e eles decidiram contratar
um colaborador, com quem Janete vinha trabalhando desde a
metade de março deste ano. Mas
a pandemia do novo Coronavírus
mudou essa rotina e trouxe prejuízos incalculáveis ao casal de
empresários, que está há 5 meses
sem rodar nenhuma van escolar.
Janete e Pelé trabalham exclusivamente com o transporte de estudantes do colégio Sagrado Coração de Jesus, que suspendeu as
aulas presenciais no dia 19/03.
O exemplo do casal é um em
dezenas, somente em Bento Gonçalves. O setor de transporte, junto com o turismo, é um dos mais
atingidos pela pandemia. “No começo do ano a gente faz todos os
serviços de manutenção. Renova
seguro, troca pneus... tudo para

não precisar parar depois. Nesse período nós já não estávamos
bem financeiramente, por conta
das férias escolares. Por isso, pagamos esses serviços com boleto.
Quando começou a pandemia
ainda tínhamos muitos para pagar. Tivemos que fazer um acordo
com o nosso motorista porque
não íamos conseguir continuar
pagando o salário integral dele.
E ainda temos todos os gastos
de casa e o financiamento de um
micro-ônibus”, revela Janete.
Logo após a suspensão das
aulas, a profissional conta que
não tentou fazer acordo com os
pais dos alunos, por não achar
justo que continuassem pagando
por um serviço não prestado. “Eu
deixei bem livre para os pais. Porque assim como nós, muitos também estão passando por dificuldades financeiras”, conta. Mesmo
assim, alguns clientes continuaram pagando os boletos da van
por alguns meses, para auxiliar o
casal. “Em maio, menos pessoas
pagaram. Depois, foi diminuindo
ainda mais. Mesmo quando alguns ainda pagavam, o valor não
cobria as despesas mesmo com
as vans paradas”, lamenta.
Desde então, Janete e o marido têm buscado auxílio financeiro com programas do governo.
Mas até o momento, o casal não
encontrou nenhum financiamento vantajoso para auxiliar neste
momento de crise. “Eu conversei
com representantes do Poder
Público para que a prefeitura intercedesse junto aos bancos para
liberarem um empréstimo com
alguns meses de carência para

Fotos: arquivo pessoal

Transporte está entre os setores mais atingidos pela pandemia

Janete e Antônio Bellaver

que pudéssemos começar a quitar quando o transporte retornasse, mas até agora não deram
retorno. Vale lembrar que nós, do
transporte escolar, somos muitos
cobrados o ano todo. E eu não
entendo por que, nesse momento, ninguém se lembra da gente”,
lamenta Janete. “Por enquanto
nós estamos nos sustentando
com o valor que tínhamos guardado para comprar um imóvel,
porque moramos de aluguel. Mas
até essa reserva está chegando
ao fim”, desabafa.
MUDANÇAS NECESSÁRIAS
A prefeitura de Bento Gonçalves informa que, até o momento,
vem auxiliando as empresas do
setor que prestam serviço ao
município, ou seja, aquelas que
transportam estudantes das escolas municipais. Para esses, está
sendo adiantado o valor de 50%

Elizandra e Dileno Slotnicki

de cada vaga, mesmo sem a prestação do serviço.
Entretanto, muitas empresas seguem desamparadas,
como também é o caso da D&E
Transportes e Turismo. Apesar
da possibilidade da prorrogação
das parcelas de financiamentos,
benefício criado pelo governo federal, os juros abusivos acabaram
tornando a alternativa inviável
para a empresa. “Na reunião em
que participamos com o Poder
Público do município, nos foi passado que não havia como auxiliar
o setor. A única coisa que conseguiram foi uma parceria com um
banco para analisar situações de
possíveis financiamentos com
juros melhores, o que, na minha
opinião, não iria ajudar em nada”,
desabafa a proprietária, Elizandra Menzen.
Até o começo da pandemia, a
empresa se chamava SM Viagens

e Turismo, mas diversas adaptações foram necessárias para que
Elizandra e seu marido, Dileno
Slotnicki, conseguissem dar sequência ao negócio. “Uma das
alternativas foi vender a SM. Aí
reduzimos a quantidade de veículos de 3 para 1, não temos mais
funcionários e estamos só eu e o
Dileno. Então abrimos uma empresa nova para começar do zero
e manter tudo em dia”, conta.
A SM Transportes foi criada
em 2006 e, até então, contava
com três veículos de transporte de passageiros, trabalhando
com turismo, viagens, eventos,
transporte empresarial e universitário. “Nosso carro-chefe era o
turismo, os eventos e o transporte universitário. Agora, a maioria
dos nossos serviços foi extinto.
Hoje, apenas trabalhamos com o
transporte empresarial dos funcionários, mas algumas empresas

também cancelaram para reduzir
custos”, relata Elizandra.
Com mais de 80% de queda
nos serviços, a empresária afirma que não tem expectativas de
retorno próximo. “No nosso caso
temos o pensamento que apenas
em janeiro de 2021 retorne à rotina normal”, acredita.
Na visão da empresária Janete Bellaver, os serviços deverão
retornar em setembro, mas de
forma gradual. “Infelizmente, vai
demorar para voltarmos 100%.
Alguns pais estão tirando as
crianças de escolas particulares,
por conta da redução de suas
rendas. E também teremos que
fazer um distanciamento seguro
entre os alunos. Ou seja, vamos
ter que rodar um veículo que teria capacidade de 30 estudantes
com apenas 15. Vai ser bastante
custo, menos renda e muita conta
para pagar”, lamenta.
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Na terça-feira, 18/08, a prefeitura de Bento Gonçalves, por
meio da secretaria de Educação,
iniciou a instalação de pórticos
preventivos de desinfecção de
vestimentas e paramentos em
escolas da rede municipal. Até
o momento, todas as instituições que têm mais de 250 alunos (10 no total) já receberam
o equipamento.
A tecnologia foi desenvolvida
pelo Halix Life Clean - Soluções
em Biossegurança, do Grupo Hivex - e utiliza água ozonizada para
a desinfecção de superfícies como

roupas, paramentos, mochilas,
entre outros, sendo considerado
100% seguro para a saúde.
De acordo com Flávio Coiro,
consultor de negócios da empresa,
“osas pórticos
Conheça
histórias e ospreventivos
segredos do
talento teen por
das câmeras! e
de desinfecção
detrás
vestimentas
paramentos têm certificado pelo
Instituto de Biologia da Unicamp,
que possui Nível 3 da Anvisa,
permitindo laudos de eficácia e
/editorapixel
eficiência. Vale
ressaltar que o
equipamento
apenas auxilia na
@editorapixel
prevenção. Quando o aluno passar
pelo portal, precisa seguir com os
protocolos sanitários como a utilização da máscara, álcool em gel
e distanciamento social”.
Até o momento, ainda não
há definição para o retorno das
aulas, o governo do Estado realiza debate com as Associações de
Municípios para definir um cronograma de retomada.
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ESCOLINHAS
BUSCAM ALTERNATIVA
Enquanto a retomada das
aulas no Rio Grande do Sul segue
sem decisão definitiva, as escolas
infantis particulares de Bento
Gonçalves decidiram agir. Neste
sábado, 22/08, elas realizarão,
por meio da Associação Bento
Gonçalvense das Escolas de Educação Infantil da Rede Privada
(Abeipar), um “feirão de inverno”.
Serão vendidas blusas femininas,
masculinas, malhas e outras peças para arrecadar fundos para as
instituições – que também estão
há cerca de cinco meses com as
portas fechadas. A ação será realizada na loja La Boutique, na rua
Cavalheiro José Farina, 484, bairro Licorsul, das 8h às 17h (sem
fechar ao meio-dia). Os preços
serão de fábrica.
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uma união superbacana, todos
mobilizados. Um por todos e 30
por um”, brinca.
O sorteio está marcado para
o dia 19/09, pela Loteria Federal.
A comunidade poderá adquirir
sua cartela pelos telefones: (54)
99905 1112 ou (54) 99660 5552.
“Há uma esperança que comece a retomar [o turismo], mas
o setor ainda está enfraquecido
pelo temor dos visitantes. Há
grupos pequenos vindo de forma individual, mas não há movimento massivo de turistas”,
relata Marisa. “Esperamos que
a retomada seja breve. Já estão
acontecendo alguns trabalhos
esporádicos, mas é como se tivesse uma luz no final do túnel.
Estão todos ansiosos para retomar sua rotina de passeios, de
viagens. E os guias estão ansiosos para receber os turistas, com
todo o carinho e toda segurança”,
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E-mails de contato
redacao@serranossa.com.br
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Profissionais pertencentes
a setores que precisaram parar
suas atividades em função da
pandemia têm sofrido sérias dificuldades financeiras. Há quase
cinco meses parados, os guias de
turismo são um exemplo. Pensando nisso, um grupo formado
por 30 profissionais de Bento
Gonçalves e região decidiu promover uma Ação Entre Amigos.
“Quem não tinha outro meio [de
trabalho] ficou realmente desassistido. Há casos em que o(a)
companheiro(a) também perdeu
o emprego, ou de profissionais
que fizeram empréstimos e, agora, estão com dificuldades de
pagar”, relata a guia de turismo
Marisa Inês Pedrassani da Silva.
A ação se trata de uma rifa,
com prêmios como diárias em
hotéis, passeios, refeições e produtos cedidos por empreendimentos locais. “Os brindes são de
empreendedores e dos próprios
guias, que estão se doando para
ajudar outros colegas. Está sendo

do pneu
de bicicletas
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Durante o primeiro semestre
deste ano, a RGE realizou 10.117
inspeções em 29 cidades da Serra Gaúcha, a fim de identificar
ligações clandestinas (os chamados “gatos”). Deste total, a empresa regularizou 2.102 ligações,
das quais 704 eram fraudes. A
energia recuperada nessas ações
foi de 3.355 MWh, quantidade
suficiente para abastecer mais
de 1.863 residências por um ano,
levando em consideração um
consumo médio de 150 KWh ao
mês para cada residência.
As cidades com maior número de irregularidades foram
Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves, Vacaria e Canela.
Caxias do Sul, uma das cidades
com maior número de ligações
irregulares no Estado, teve
1.187 irregularidades encontradas, sendo 467 fraudes, em
4.862 inspeções realizadas.
Em Farroupilha, foram re-

alizadas 623 inspeções, que resultaram em 174 irregularidades, sendo 68 fraudes.
Já em Bento Gonçalves, as
equipes da RGE efetuaram 788
inspeções, regularizando 146
ligações, das quais 50 eram
fraudes. Vacaria e Canela tiveram, respectivamente, 99 e 87
ligações regularizadas. A energia recuperada somente nessas
cinco cidades seria o suficiente
para abastecer 1.417 residências por um ano, levando em
consideração o mesmo consumo mensal de 150 KWh.
No total, em toda sua área
de concessão, a companhia realizou 70.557 inspeções e conseguiu regularizar 10.228 ligações,
das quais 4.608 eram fraudes.
A energia recuperada, cerca
de 24,5 mil MWh, abasteceria
13.627 residências por um ano.
Para se ter uma ideia, em 2019,
70 pessoas foram presas em flagrante em operações realizadas
pela RGE em parceria com a Po-

lícia Civil e a Brigada Militar.
Quando identificada uma
fraude de energia, a distribuidora também cobra os valores retroativos referentes ao período
em que ocorreu o furto. “Estamos continuamente melhorando nossos modelos de detecção
de fraudes, e isso, somado a apuração de algumas denúncias, faz
com que possamos inibir esses
furtos, que além de serem crime,
podem prejudicar uma região
trazendo instabilidade na energia e riscos à segurança da população”, ressalta Danillo Ferreira Lelis, Gerente de Serviços de
Recuperação de Energia da RGE.
Clientes da RGE podem contribuir de forma sigilosa para o
combate às irregularidades por
meio dos canais disponibilizados pela concessionária. Denúncias podem ser realizadas pelo
aplicativo “CPFL Energia”, disponível para todas as plataformas
de dispositivos móveis, pelo site
www.rge-rs.com.br/fraude.

Rápidas

em Bento Gonçalves

Gustavo Bottega/Arquivo

Os chamados
“gatos”, que
caracterizam
roubo de energia
elétrica, foram
identificados em 29
cidades da Serra
Gaúcha através de
fiscalizações feitas
pela concessionária

Divulgação

RGE flagra 50 ligações clandestinas em Tradicional Desfile de 7 de
Bento Gonçalves no primeiro semestre setembro não será realizado

A programação da Semana
da Pátria 2020 foi anunciada na
terça-feira, 18/08, pela prefeitura de Bento Gonçalves. Neste
ano, devido à pandemia do Coronavírus, o tradicional Desfile
Cívico de 7 de setembro não será
realizado. Serão mantidas apenas as sessões diárias de hasteamento e arriamento da bandeira,
cumprindo os protocolos sanitários. A programação foi definida
em reunião realizada com o prefeito Guilherme Pasin na segunda, 17/08.
A abertura oficial da Semana
Pátria está agendada para o dia
1º de setembro, às 9h.
Neste ano, o tema nacional
da Semana da Pátria é o “Hino
Nacional Brasileiro” e o tema
estadual é a “Presença dos Gaú-

chos na Força Expedicionária
Brasileira”.
Já o tema municipal será
“Bento unidos pela vida”, com o
objetivo de homenagear os trabalhadores da saúde, segurança
e educação que atuam contra à
COVID-19. “O tema é um reflexo
do momento que a humanidade
está passando. É uma singela
homenagem aos profissionais na
linha de frente da COVID-19 que
estão, diariamente, nesta luta
constante contra esse ser ‘invisível’. Isso é o reconhecimento e a
valorização destes profissionais
que se doam nessa corrida contra o tempo em busca de um melhor atendimento aos pacientes
e de uma vacina contra esse mal”,
destaca a secretária de Educação, Iraci Luchese Vasques.

O governo do Estado permitiu competições esportivas e
treinos de atletas profissionais
nos municípios localizados em
regiões com bandeira amarela
ou laranja, conforme classificação do modelo de Distanciamento Controlado. O Decreto
55.444, publicado no Diário Oficial de segunda-feira, 17/8, estabelece que, para a realização das
atividades, é preciso observar
restrições descritas em decretos
estaduais relativos à pandemia,
bem como a Nota Informativa
18 da Secretaria da Saúde (SES).
Nas competições esportivas em
regiões com bandeira amarela e
laranja, é permitida a presença
de 50% de trabalhadores, sem
participação de público, desde
que haja autorização do município onde o evento ocorre.
Nos clubes sociais e esportivos
situados em regiões de bandeira laranja, estão permitidos
treinos coletivos de atletas
profissionais (exclusivamente)
e a presença de 25% dos trabalhadores, sempre sem público.
O atendimento individualizado
de atletas amadores fica restrito
ao espaço mínimo de 16m² por
pessoa. A Nota traz 42 recomendações que devem constar nos
protocolos das competições
esportivas. Os organizadores
deverão entregar os planos de
contingência para prevenção e
controle da pandemia às secretarias de Saúde dos municípios
onde ocorrerão as competições.
As prefeituras analisarão os documentos e solicitarão, se necessário, adequação.
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Incêndio atinge casa
no bairro Juventude

Fotos: PRF

Júlia Milani

PRF prende casal
com 9kg de
cocaína na BR-470

Bairro Botafogo
Homem é preso com
grande quantidade de drogas
BM

Tráfico

No final da tarde de quarta-feira, 19/08, o Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves combateu
um incêndio em uma residência
localizada na rua Augusto Geisel,
bairro Juventude. Não há informações sobre as causas do sinistro.
De acordo com os Bombeiros,
foram utilizados cerca de 2 mil li-

Farroupilha

tros de água para conter as chamas.
Mesmo assim, houve queima total.
A Brigada Militar informou
que o imóvel estava abandonado e costumava ser utilizado por
moradores de rua e usuários de
drogas. Ainda segundo a BM, não
havia ninguém no local no momento da ocorrência.

No final da tarde de sábado,
15/08, por volta as 18h30, a Brigada Militar de Bento Gonçalves
realizou a prisão de um homem
de 23 anos por tráfico de drogas.
O fato aconteceu na rua Augusto
Pasquali, bairro Botafogo.
Com o homem foi localizado um simulacro de pistola,
uma porção de LSD, uma porção
de haxixe, 24 porções de maconha tipo camarão, 36 porções
de maconha fracionadas, 63

PRE encontra 10 chassis
de motos na ERS-122
Droga estava
escondida em um
Fiesta emplacado
em Mato Grosso do
Sul e foi localizada
com ajuda de cães
farejadores
Na tarde de segunda-feira
(17/08), Policiais Rodoviários
Federais prenderam um casal de
traficantes que transportava 9kg
de cocaína escondidos em um car-

BR-470

ro. Após receberem informações
do serviço de inteligência da PRF,
os policiais abordaram um Fiesta, com placas do Mato Grosso do
Sul. O veículo era conduzido por
um homem de 34 anos que estava
acompanhado da namorada, de 20.
Durante a fiscalização minuciosa, com o auxílio de cães farejadores, os policiais localizaram
oito tabletes de cocaína, totalizando 9kg da droga.
Os ocupantes do veículo foram presos em flagrante pelo
crime de tráfico de drogas e encaminhados à polícia judiciária em
Bento Gonçalves.

O Comando Rodoviário da
Brigada Militar por meio do Grupo Rodoviário de Farroupilha
encontrou, na última sexta-feira
(14/08), 10 chassis de motocicletas que foram jogados nas
proximidades de uma queda de
barreira da ERS-122, no km 105,
em Flores da Cunha.
Uma guarnição foi até o local

PRF

por volta das 15h para verificar
uma queda de barreira e acabou
localizando as carcaças das motos. Somente duas foram identificadas e, em consulta ao sistema,
elas estavam registradas em ocorrências de roubo/furto. As outras
tinham as numerações suprimidas. Os chassis foram recolhidos e
apresentados na delegacia.

A Brigada Militar de Bento
Gonçalves, por meio da Força
Tática, prendeu um homem de
27 anos na noite de quinta-feira,
13/08, no bairro Humaitá. O acusado deveria estar em prisão domiciliar, mas foi flagrado na rua
Ivone Thereza Michelon, em local
diferente do que havia sido determinado pela Justiça. Além disso,

Fiscalização flagra 18
toneladas de excesso de
peso em caminhões

com ele foi localizada uma pistola
sem numeração, calibre 380, 1 colete balístico, 31 munições, 2,67
kg de maconha, 12,79 gramas de
cocaína e o valor de R$ 4.500.
O homem foi conduzido à
Delegacia de Polícia, onde foi
apresentado pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de
arma de fogo.

Rápidas
PRF

Mercadorias sem nota
fiscal são apreendidas
pela PRF em ônibus

Apenado em prisão
domiciliar é flagrado
com arma e drogas
BM

CRBM

Bairro Humaitá

gramas de maconha sem fracionar, um rolo de papel filmes,
dois pacotes de embalar drogas,
uma faca, uma balança de precisão, dois celulares e o valor de
R$ 1.752.
Diante do fato, o indivíduo
foi conduzido até a Delegacia
de Polícia de Bento Gonçalves,
onde foi autuado em flagrante
pelo crime de tráfico de drogas
e encaminhado à Penitenciária
Estadual de Bento Gonçalves.

Na tarde de sábado (15/08), por volta das 16h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que dirigia embriagado
pela BR-470, em Bento Gonçalves. Durante fiscalização, uma equipe da PRF abordou um Astra no trevo de acesso a Faria Lemos.
Logo os policiais perceberam que o condutor apresentava sinais
de que havia ingerido bebida alcoólica. Foi realizado o teste com
o bafômetro, resultando 0,52 mg/l, que representa uma alta concentração de álcool no organismo. O homem, que tem 26 anos,
foi preso e encaminhado à área judiciária em Bento Gonçalves. A
família pagou a fiança. O valor não foi divulgado.
PRF

Na manhã de sábado
(15/08), na BR-470, em Bento
Gonçalves, a Polícia Rodoviária
Federal (PRF) apreendeu diversas mercadorias sem nota fiscal.
Durante ação de fiscalização,
agentes da PRF abordaram um
ônibus que seguia de Carazinho
para Porto Alegre. No compartimento de cargas do veículo, os
policiais encontraram 16 smar-

tphones e peças de reposição
para celulares. O proprietário
das mercadorias não estava
presente e havia despachado os
objetos como encomenda. Não
havia qualquer documentação
comprovando a situação fiscal
dos produtos.
Os aparelhos e peças foram
apreendidos e encaminhados à
Receita Federal.

Nas manhã de segunda-feira,
17/08, e de terça-feira, 18/08, a
Polícia Rodoviária Federal (PRF)
intensificou a fiscalização de veículos de transporte de carga na BR470, em Bento Gonçalves.
Durante os dois dias, as equipes policiais fiscalizaram 52 caminhões e flagraram um total de 18
toneladas de excesso de peso sen-

do transportado. Os veículos foram
autuados e retidos para retirada da
carga em excesso
A Polícia Rodoviária Federal
relembra que o excesso de peso é
um dos principais causadores de
danos ao pavimento das rodovias,
que reduz a sua vida útil e prejudica a dirigibilidade, aumentando
o risco de acidentes.
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Violência

Alimentos, agasalhos
e materiais de
higiene, entre outros
donativos, podem
ser entregues na
sede do 3º BPAT e
serão distribuídos
no dia 31/08
A campanha “Agosto Lilás”
é promovida em todo território
nacional para alertar a sociedade sobre a importância do combate à violência contra a mulher.
Diante desse cenário, a Brigada
Militar de Bento Gonçalves lançou a ação “Caixa Lilás”, com o
objetivo de arrecadar doações
de alimentos, agasalhos, materiais de higiene, entre outros.

As doações serão distribuídas para as vítimas de violência
doméstica em acompanhamento
pelas equipes da patrulha Maria
da Penha de Bento Gonçalves.
Na quarta-feira, 19/08, policiais
já entregaram algumas doações
às vítimas mais vulneráveis.
“O 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (3º
BPAT) busca apoio da população
e empresários locais, para juntos
apoiar esse grande gesto humanitário em meio à crise que passamos.”, ressalta a corporação.
Quem tiver interesse em colaborar poderá deixar suas doações
na sede do 3º BPAT, situada na
rua Teotônio Vilela, 262, bairro
Cohab, em Bento Gonçalves.
A entrega do material arrecadado está programada para o
dia 31/08 e será feita pelos policiais que integram a patrulha
Maria da Penha.

Motorista do
caminhão efetuava
manobra em
marcha-ré para
realizar entrega
de materiais de
construção em uma
empresa quando
atingiu a vítima
Por volta das 11h de quinta-feira, 20/08, um acidente de
trânsito com morte foi registrado na rua Francisco Tomasi,
entre os bairros Fátima e Santa

Marta, em Bento Gonçalves.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros,
o motorista de um caminhão
carregado com materiais de
construção estava dirigindo no
sentido Santa Marta/Fátima
quando, ao efetuar uma manobra em marcha-ré, atingiu a motociclista que estava atrás. Equipes do Samu e dos Bombeiros
tentaram reanimar a vítima, de
44 anos, mas a mulher acabou
morrendo no local. Ela foi identificada como Alessandra Mallet
de Souza.
O caminhão tem placas de
Presidente Lucena e a motocicleta, de Bento Gonçalves. O
motorista teria manobrado para
realizar uma entrega no local.

Garibaldi registra
três assassinatos em
apenas uma semana
Rádio Garibaldi/ José Carlos Cichelero

Divulgação/BM

Eduarda Eitelven Bucco

Motociclista morre após
BM lança campanha para
arrecadar doações a vítimas acidente com caminhão
no bairro Santa Marta
de violência doméstica

Uma das vítimas
morava em Bento
Gonçalves e foi
identificada como
Jonatan Fraporti,
de 22 anos
Por volta das 14h de terça-feira, 18/08, um casal foi morto
a tiros em frente ao Residencial
do Vale, no bairro Vale Verde,
em Garibaldi. De acordo com a
Brigada Militar, os autores dos
disparos chegaram em um veículo Fiat/Doblô, de cor verde. Em
seguida, desceram e passaram a
efetuar os disparos.
As vítimas foram identificadas como Jonatan Fraporti, de
22 anos, morador de Bento Gon-

çalves, e Deise Galves, 24, moradora de Garibaldi. Já a terceira
mulher, de 22 anos, foi atingida e
encaminhada em estado estável
para o hospital. Os tiros vieram
de uma pistola de 9mm. A autoria e motivação do crime são
desconhecidas e a investigação
do caso está a cargo da Polícia
Civil de Garibaldi.

TRÊS MORTES
EM TRÊS DIAS
Foi o quinto assassinato do
ano e o terceiro em apenas três
dias: no final de semana, um
homem identificado como Cleidson de Lima Gomes, vulgo “Zé
Pequeno”, de 23 anos de idade,
foi assassinado no bairro Bela
Vista I. Ele tinha uma extensa ficha criminal e estava cumprindo
prisão domiciliar.

8

SERRANOSSA | Sexta-feira, 21 de agosto de 2020

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

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.

Nojento e revoltante

Hipócrates e os Hipócritas

Você lembra como foi a sua infância? Aos seis
anos, qual era a sua brincadeira favorita? Aos oito, você
tinha um amigo imaginário ou já considerava “coisa de
criança pequena”? Em regra, dependendo da época
em que você nasceu, nessa fase deve ter brincado
com seus amigos na rua até altas horas da noite, fingido que bonecas eram bebês, feito comidinhas imaginárias ou jogado videogame. Aos dez, suas maiores
preocupações devem ter sido relacionadas à escola, a
ter boas notas, ou com aqueles problemas que fazem muitas crianças
perderem o sono, tipo “eu não tenho
amigos” ou “ninguém gosta de mim”.
Se tem algo com que você não
deveria ter que se preocupar durante a infância e a adolescência é sexo,
sobretudo aquele feito contra a sua
vontade e com uso de violência física
e ameaça. Mas, infelizmente, essa não
é a realidade de todas as crianças.
Dizem que, quando você não se
comove com a dor do outro, quem
tem um problema é você. O caso da
menina de dez anos que engravidou
do próprio tio após anos de sucessivos estupros revolta, enoja, choca da
forma mais asquerosa possível. Não
há explicação para a quantidade de
humilhações, violência e terror psicológico e físico que essa criança passou nos últimos
quatro anos e o desfecho que essa história lamentável
teve após a divulgação da gravidez e do aborto autorizado pela Justiça. Não há nada – absolutamente nada
– que justifique isso.
O acusado pelo crime foi preso e, espera-se, deverá pagar pelo que fez. Mas há muito mais por trás dessa situação. Não bastasse o trauma psicológico e físico
que a garota, e por consequência a família, sofreram,
houve uma violação tão grave quanto: a da privacidade. Pessoas com interesses políticos ou que se dizem
defensoras de determinadas crenças religiosas não só

divulgaram o nome da menina, como o endereço do
hospital onde ela estava internada para a interrupção
da gestação incitando outros a irem até o local protestar contra o aborto. Segundo advogados ouvidos
amplamente durante a semana pela mídia nacional, a
divulgação viola o Estatuto da Criança e do Adolescente e também o Código Penal, especificamente o artigo
que proíbe incitar publicamente a prática de crime.
Há um porém que nem todo mundo se deu conta: quem cometeu esse segundo crime contra a menina provavelmente
não conseguiu essas informações
sozinho. Ou seja, não apenas quem
divulgou, mas também quem repassou informações que deveriam ser
sigilosas, precisa ser punido – e de
forma rigorosa.
Infelizmente não é o primeiro
nem será o último crime desse tipo. A
violência sexual é uma realidade que
vai muito além de um reflexo de uma
família desestruturada: é algo que
está bem diante dos nossos olhos, assim como a pedofilia. Proteger nossas
crianças é dever de todos e exige desde uma orientação para a própria menina ou menino sobre, por exemplo,
áreas de corpo que não podem ser
tocadas por ninguém, até um olhar
atento para quaisquer mudanças de comportamento
que venham a ocorrer.
Tanto o estuprador quanto quem expôs publicamente a garota já fizeram um estrago terrível, se não
irremediável. Resta torcer para que, quando a poeira
baixar e a história deixar de estampar a primeira página dos jornais de todo o país, essa menina encontre
nos adultos que deveriam tê-la protegido um abrigo
e que consiga se recuperar (física e emocionalmente)
dessa barbaridade à qual foi submetida. E, de novo,
que os responsáveis por todo tipo de violência ou exposição indevida sejam severamente punidos.

Dizem que,
quando você
não se comove
com a dor
do outro,
quem tem um
problema é
você.

Dentre as frases de Umberto Eco de que gosto muito, aquela que diz que a internet
e as mídias sociais deram voz a uma legião de imbecis é a minha preferida. Não porque
é, talvez, a mais conhecida, inclusive entre as mídias sociais, e repostada também por
alguns de seus idiotas, mas também pela mensagem que, ao final, ela nos traz.
Hoje, todas as pessoas entendem sobre tudo. Ou acham que entendem.
Hoje, todas as pessoas opinam sobre tudo. Sabendo ou não o que se está falando,
o senso comum é o veredito final, é a voz da razão da maioria. Note-se a importância e
a profundidade disso, já que veredito tem sua raiz no latim e significa “dizer a verdade”.
Pois bem – e mais uma vez a ideia é propor reflexões e não sentenças, vereditos
–, na semana que passou, um episódio foi por demais marcante para todos nós: a
história do tio que abusou da sobrinha de 10 anos. E mais chocante ainda foi, a meu
ver, a declaração deste, dando conta de que não somente ele é que deveria ser investigado, mas sim o avô da criança e também outro tio, que também teriam cometido
os abusos. Ora, para ele, ao que parece, tratava-se de um comportamento corriqueiro,
praticado por mais membros da família contra a mesma menor, enquanto que, em
relação a esta, e, por consequência, todos os demais, os fatos somente vieram à tona
pela gravidez. Não fosse essa, talvez ninguém tivesse ficado sabendo de nada. Pelo
menos não agora...
Sabe-se que, pelo nosso sistema legal, há, somente, três casos de abortos que
podem ser considerados legais: aquele que causa risco de morte da mãe; aquele cuja
gravidez decorre de estupro; e aquela cuja criança não desenvolverá o cérebro, cuja
anomalia é chamada tecnicamente de anencefalia. Nenhum outro caso. Essa menina
de 10 anos, dessa situação, teve autorização judicial e interrompeu a gravidez. Feliz
ou infelizmente...
Seu histórico, ao que se sabe, não é de uma vida fácil: o pai, preso; a mãe, morta. Criada pela avó em uma casa com mais membros da família, dentre eles esse tio que admitiu
o abuso, a menina acabou vulnerável a uma das mazelas da vida, para mim, a mais brutal:
o estupro, cometido por alguém a quem deveria ter por protetor, um tio, um familiar.
O outro lado disso, todavia – e isso vem sendo cada dia mais aprofundado por
mim, nos meus estudos –, é que a mente criminosa nem sempre é uma mente criminosa pura e simples. Ela decorre, comprovadamente, muitas vezes, de convivências
sociais, sim, quando comportamentos humanos extremos são tidos por aceitos, mas
também em casos de subdesenvolvimento humano, com poucas condições de sociabilidade e acesso à nutrição ou os mais básicos cuidados com a saúde e bem-estar.
Não estou, aqui, defendendo o criminoso ou o estuprador. Muito menos culpando
a família ou a criança. A reflexão proposta é no sentido de que, a cada contexto, espera-se um resultado diferente. E por mais que o senso comum aceite a morte do bebê nesse caso, ou condene a morte do bebê e aceite a morte do acusado, que admitiu o fato,
nenhum deles propôs, pelo menos os que eu vi, o essencial: condições básicas de vida e
saúde para aquela família, bem como tratamento médico e psiquiátrico para todos. Afinal, e isso é uma posição minha, quem abusa de uma criança não pode ser considerado
um criminoso pura e simplesmente, mas sim um doente, que precisa muito de ajuda.
Até a próxima!
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Na linha de frente

“Todos os dias, sinto que estou me arrumando para uma guerra”
Fotos: arquivo pessoal

Enfermeiras de
Bento relatam
medos, frustrações
e rotinas exaustivas
no combate à
COVID-19
Eduarda Eitelven Bucco
Dados da secretaria estadual
de saúde apontam que, desde o
início da pandemia, o Rio Grande
do Sul já registrou quase 10.000
profissionais de saúde infectados pela COVID-19. Em Caxias
do Sul, maior cidade da Serra
Gaúcha, os casos entre esses trabalhadores contabilizaram mais
de 500 até esta semana. Entre
as vítimas está a fisioterapeuta
Camila Fiorio, funcionária do
Hospital Pompéia. Com diagnóstico positivo da COVID-19, a
profissional de 37 anos internou
na UTI do hospital no último
sábado, 15/08, sem registro de
doenças pré-existentes. Ela teve
embolia pulmonar e sua morte
foi registrada na manhã de domingo, 16/08.
Nas redes sociais, amigos,
familiares e colegas de trabalho
lamentaram a perda. O Hospital
Pompéia declarou que a profissional será lembrada “pela
dedicação e empenho com que
exerceu suas atividades, ao longo destes doze anos, na gestão
do serviço de fisioterapia”.
Entretanto, mais que a exposição constante ao vírus, os
profissionais da saúde estão
enfrentando situações que têm
tornado a rotina desafiadora e,
muitas vezes, exaustiva. Para
a enfermeira do Centro Obs-

A enfermeira Gabriela Valliati entrou para a estatística de
profissionais contaminados, mas teve apenas sintomas leves

A rotina de trabalho de Carene envolve horas de uso
contínuo de EPIs, o que acaba provocando marcas no rosto

tétrico do Hospital Tacchini,
Gabriela Valiati, desde o início
da pandemia os momentos de
incerteza e insegurança acompanham a rotina profissional.
“Cada dia é um dia diferente no
qual há novos estudos, protocolos, novos processos e procedimentos que visam um melhor
atendimento seguro e de qualidade. Mas no meu trabalho diário, a minha maior dificuldade é
precisar ficar mais distante durante a assistência à gestante, à
puérpera e ao bebê, pois prezo

e meu marido me esperam em
casa”, descreve a profissional.
Carene é natural do Piauí
e trabalha há 5 anos no Tacchini. No começo deste ano, foi
promovida ao cargo de líder de
enfermagem da equipe do PS.
“As mudanças com a pandemia
foram gritantes. Antes, quando
chegasse um paciente grave,
corríamos direto para o atender. Hoje, precisamos nos paramentar primeiro, para depois
atender”, relata. Durante toda a
jornada de trabalho – que chega

muito pelo contato físico. Gosto
de estar perto e conversar, olho
no olho”, revela.
A enfermeira do Pronto-socorro (PS) do Tacchini, Carene
Carvalho da Silva Silvestre, descreve a pandemia como um cenário de guerra. “Todos os dias,
quanto estou me arrumando
para ir trabalhar, sinto que estou
me arrumando para uma guerra.
E eu não conheço contra quem
estou lutando. Tudo que sei é
que tenho que lutar e vencer todos os dias, porque minha filha

a 12 horas nos finais de semana
– a profissional utiliza um protetor facial e uma máscara N95
por baixo, além de avental e
touca. “Quando faço jornada de
seis horas, ao final, parece que
fiz 12. Não tiramos a máscara
para nada, somente quando vamos tomar água e comer alguma
coisa. Mas até nesses momentos
existe todo um processo. Muitas
vezes ficam marcas no rosto devido à máscara. A gente se sente
muito cansado”, conta.
Mesmo com todo o cuidado,

O cuidado e a preocupação continuam em casa
Segundo a enfermeira Carene, os cuidados relativos à pandemia são mantidos 24h, o que
ocasionou uma mudança brusca
também na sua rotina pessoal.
“Quando começou a pandemia,
iniciamos uma ‘força-tarefa’ na
nossa casa. Tenho uma filha de
1 ano, então decidimos adotar
várias medidas de segurança.
Não recebemos mais visitas
e também não visitamos ninguém. A minha filha apenas tem
contato comigo depois que faço
todo processo de tirar a roupa e
tomar banho. Ao supermercado
estamos indo apenas uma vez
ao mês e a parte das frutas nós
conseguimos uma entrega em
casa”, relata Carene.
Acostumada com o contato
próximo de familiares e amigos,
a enfermeira recorda que tinha
o hábito de tomar chimarrão
com o marido e os sogros – que
residem ao lado de sua casa –
todos os dias. “Nós não temos
televisão em casa e esse sempre foi um passatempo. Então a
pandemia impactou muito”, lamenta. “Somos pessoas de contato, que gostam de ter gente
por perto. Como isso mudou radicalmente, criamos grupos de
amigos pela internet, para nos
encontrarmos e falarmos sobre
assuntos diversos”, conta Carene. A ideia tem rendido bons

resultados. A cada encontro, são
debatidos livros, filmes ou situações do dia a dia, durante cerca de 4 horas. “Um dia fizeram
uma pauta comigo, para saber
sobre meus sentimentos como
enfermeira. Em outro, meu marido falou sobre o motivo de ser
vegetariano. Isso tem ajudado
muito a minimizar os impactos
da distância”, afirma.

“QUANDO OLHO
AO REDOR, TUDO
PARECE À TOA”
Carene conta que, toda vez
que volta para a casa, sente que
venceu a guerra. Mas o comportamento das pessoas fora
do hospital tem sido motivo
constante de preocupação. “Eu
tenho mais medo de pegar o
vírus fora do que dentro do hospital. Quando saio do trabalho,
no caminho para casa, eu vejo
aglomerações de pessoas, sem
máscaras, e isso me dói tanto.
Eu fico pensando: eu faço tanto,
eu mudei tanto e a gente sofre
tanto na jornada de trabalho. E
aí quando olha ao redor, tudo
parece ser à toa. Diversas vezes
eu choro dentro do meu carro.
Eu queria poder filmar minhas
12 horas de plantão aos finais
de semana e mostrar que essa
doença realmente existe”, desabafa a profissional.

Carene e o marido, Fábio Silvestre, mantêm uma
rotina rígida de cuidados para se protegerem e
protegerem a filha, Júlia, de 1 ano de idade
Para Carene, a principal
preocupação é contaminar as
pessoas ao seu redor e as complicações virem a ser fatais. “A
pior sensação é precisar entubar um paciente e saber que

ele tem todas as chances de não
voltar para casa. Ter que conversar com a família e dar essa
notícia machuca muito. É como
se estivéssemos perdendo uma
vida para algo que a gente não

conhece. Porque não há uma
receita de bolo”, lamenta. Outro
receio, segundo a profissional,
é de um colapso no sistema de
saúde. “Em um dia podemos receber dois pacientes com a COVID e, em outros, 30. Temos que
estar preparados para as duas
situações, mas até hoje tenho
medo de, um dia, ter que escolher quem salvar”, declara.
Apesar dos receios, Carene afirma que essa pandemia
proporcionará
aprendizados
valiosos tanto na questão profissional quanto pessoal. “Eu
acho que nós vamos ter um sentimento maior de gratidão. Eu
agradeço todos os dias, quando
saio do plantão, que vou poder
chegar em casa e ver minha filha sorrindo, ver o meu marido.
É algo sem explicação”, conclui.
Para a enfermeira Gabriela
Valiati, a pandemia fará as pessoas refletirem para que se tornem seres humanos melhores.
“Acredito que tudo na vida tem
um propósito. Nada é por acaso. Nesse momento precisamos
acreditar que podemos crescer
com as adversidades e aprender
que nada está no nosso controle. Precisamos nos modificar
positivamente enquanto seres
humanos, ser pessoas melhores, pensar no coletivo e nos
ajudar”, finaliza.

o risco de contaminação ainda
é muito grande, principalmente
na hora de retirar os Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs). Por conta disso, Carene
explica que a união entre os
profissionais tem sido fundamental. “Criamos uma rotina no
PS na qual nossos colegas são os
nossos olhos. Como se fossem
espelhos, para sabermos se está
tudo certo. Porque como a mudança foi muito grande, às vezes
podemos esquecer de colocar
ou retirar alguma coisa. Cada
um cuida de si e todos cuidam
de todos”, afirma.
Até o momento, Carene
afirma que apenas 3 colegas de
trabalho foram infectados pelo
Coronavírus, mas todos acreditam terem pego fora do hospital.
“Nosso setor é portas abertas.
Recebemos todos os pacientes
que procuram atendimento.
Considerando isso e que somos
em 25 pessoas, o número é baixo”, avalia. Em Bento Gonçalves,
de acordo com dados do Estado,
359 profissionais de saúde já se
contaminaram desde o início da
pandemia.
A enfermeira Gabriela Valiati entrou para essa estatística. Apesar dos sintomas leves
e quase imperceptíveis, ela
afirma que o período foi preocupante. “Mesmo assintomática, são dias angustiantes, pois
não sabemos como nosso corpo
irá responder ao vírus nos dias
seguintes”, relata. Essa, para
Gabriela, foi uma das situações
mais desafiadoras até o momento. “Ter um teste positivo
de COVID, ver colegas afastados
com sintomas, seguir o isolamento e, principalmente, ficar
longe da família. Essa é uma das
partes mais difíceis”, desabafa.

Apoio
psicológico
O Hospital Tacchini afirma
que, desde o início da pandemia, vem oferecendo
apoio psicológico a todos
os profissionais de saúde
em atividade. “Um grupo
formado por médico psiquiatra e psicólogos circula
diariamente por todos os
setores verificando o estado de saúde mental dos
colaboradores, incluindo
finais de semana e plantões
noturnos”, relata o gestor
de Recursos Humanos do
Tacchini Sistema de Saúde,
Augusto Amaral.
Para os colaboradores que
precisaram ser afastados
em função do diagnóstico positivo da COVID-19,
o gestor garante que o
Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho (SESMT) tem realizado
acompanhamento diário
por telefone, verificando
os sintomas relacionados
à doença e disponibilizando uma psicóloga para teleconsulta.
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Profª. Drª. Ana Cristina Fachinelli Bertolini
Docente da Área de Sociais e Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração.

Qual Pandemia: Covid-19 ou Desinformação?
“Em 2020, quando a Terceira Realidade terminou de envolver todo
o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de três bilhões de
terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou dois anos. Foi
uma pandemia viral psicossomática que penetrava somente em corpos
incompatíveis com a vibração de amor ao próximo”.

escolhem suas câmaras de eco preferidas, como nas redes sociais, um
ambiente propício para a propagação de qualquer tipo de informação
sem a devida verificação dos fatos. Ao serem expostas à pós-verdade,
as pessoas escolhem a sua própria realidade e tendem a diminuir
as chances de aceitar informações verídicas, mesmo que o discurso
conspiratório seja comprovadamente falso. Além disso, ao escolher e
Essas são palavras de um livro de ficção científica escrito em
entrar em câmaras de eco preferidas, as pessoas acreditam que suas
2014 por Melissa Tobias, “A Realidade de Madhu”, que parecem
opiniões, por mais exóticas ou não apoiadas por evidências científicas
prever algo da realidade de 2020. No caso do livro, a vibração de amor
que sejam, são amplamente compartilhadas, tornando-se, assim,
ao próximo era a efetiva proteção contra a pandemia. Na realidade
resistentes à correção.
atual, a pandemia da Covid-19 causada pelo vírus Sars-Cov-2, além de
Hoje enfrentamos uma situação em que grande parte da
afetar o corpo, também afeta a mente, ou seja, estamos vivendo uma
população vive em um espaço epistêmico que abandonou os critérios
dupla pandemia: a do vírus e a da desinformação.
convencionais de evidência, consistência interna e busca de fatos.
A pandemia da desinformação é algo palpável, definida por alguns
O estado atual do discurso público não pode mais ser examinado
especialistas no assunto como Modernidade
através das lentes de informações, que podem
Viral, conceito que se aplica às tecnologias virais,
ser desmascaradas, mas como uma realidade
códigos e ecossistemas de informação, publicação,
alternativa. A pandemia da COVID-19 revela
educação e conhecimento emergente. Ocorre
então uma sociedade doente cognitivamente.
Diferente da mentira,
que a busca por entendimento e conhecimento
Os males da desinformação fazem com que
é intrínseca ao ser humano e, graças a ela,
histórias e vidas sejam perdidas, fazendo-nos
a pós-verdade é a
evoluímos e nos adaptamos às mudanças. Porém,
questionar como a informação é acessada,
nos dias de hoje, a curiosidade humana repousa escolha de uma suposta como ela chega até o público e seu poder de
sobre o terreno fértil da pós-verdade e das falsas
influenciar a vida e a morte.
verdade ou aceitação
epistemologias, em que soluções fáceis são
Para atenuar os efeitos da desinformação,
de
informações
apresentadas para problemas complexos. Em
os fatos revestem-se de uma importância
manipuladas por
meio à prevalência de informações erradas, o
cada vez maior. Para a ciência, o fato equivale
termo “pós-verdade” ganhou notoriedade ao ser
ao conjunto de verdades universais e
afinidade.
nomeado, em 2016, como palavra do ano pelo
necessárias, frutos de testes, demonstrações
Dicionário Oxford. Diferente da mentira, a póse comprovações. A consciência e a educação
verdade é a escolha de uma suposta verdade por
são, então, a melhor alternativa para que
afetividade, ou seja, apenas é “verdade” o que está de acordo com
as pessoas identifiquem pós-verdades, escolham os fatos e
os valores de quem a procura, independentemente de haver ou não
pavimentem seu futuro individual e coletivo.
comprovação. Portanto, pós-verdade é a aceitação por afinidade de
informações manipuladas, cuja origem pode ser verdadeira ou falsa,
O texto faz parte de pesquisa realizada pelos alunos mestrandos
em um mundo em que elas são disseminadas rapidamente.
Renan Isoton e Rodrigo Bado e pelo doutorando Rafael Perini, do
A pós-verdade está na raiz da desinformação que vivemos
Programa de Pós-Graduação em Administração da UCS, sobre os
nos tempos atuais. A hiperconexão, proporcionada pelo avanço da
discursos dos Presidentes de 26 países com mais de 30 milhões de
internet e dos meios digitais de comunicação, faz com que o acesso
habitantes. Os discursos foram analisados desde o início da pandemia
à informação em tempo real esteja disponível na palma da mão e em
e revelam que sua inconstância é acompanhada por uma evolução
qualquer lugar. Com o fracionamento das mídias sociais, as pessoas
ruim da pandemia nos países estudados.
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Raquel Konrad

Rodi Severo Goulart

Ao celebrar seus 30 anos de
vida, o Vale dos Vinhedos tem
muito a comemorar. Conhecido
no Brasil e no mundo pelas belezas naturais, pelas experiências
em torno do enoturismo, pela
gastronomia, hotéis e pousadas
e ainda por resgatar as tradições dos imigrantes italianos, a
região atrai mais de 400 mil visitantes por ano.
Mas o que talvez poucos
saibam é que o Vale dos Vinhedos é o grande responsável por
destacar os vinhos brasileiros
no próprio país e no mundo. A
região foi a primeira indicação
geográfica reconhecida do Brasil.
Em 2002 obteve do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Mais de 30 produtores de vinhos finos e derivados de uva;
Cerca de 65 empreendimentos
Roteiro permanentemente aberto à visitação;
Atrai cerca de 440 mil visitantes por ano;
Programação de eventos e atividades nas quatro estações do ano
Pioneirismo no reconhecimento como Indicação Geográfica e na
Denominação de Origem para vinhos

A história

Região tem reconhecimento internacional como roteiro enoturístico e produz vinhos ícones
(INPI) o registro de Indicação de
Procedência (IP) e, em 2012, foi
reconhecida a Denominação de
Origem – a primeira DO de vinhos
do Brasil, um momento histórico
e único. Isso significa que a produção de uvas e a elaboração dos
vinhos ocorrem exclusivamente
na região delimitada do Vale dos
Vinhedos, uma área de 72,45km²
localizada nos municípios de
Bento Gonçalves, Garibaldi e
Monte Belo do Sul e que existem
requisitos específicos de cultivo
dos vinhedos, produtividade e
qualidade das uvas para vinificação.
Os vinhos apresentam características analíticas e sensoriais
específicas da região e somente
são autorizados para comercialização os produtos que obtenham
do Conselho Regulador da DO
o atestado de conformidade em
relação aos requisitos estabelecidos no Regulamento de Uso.
De acordo com Daniel Salvador, presidente da Associação
Brasileira de Enologia (ABE), o
Vale dos Vinhedos é referência
em vitivinicultura e enoturismo
no Brasil e no mundo. “Por ter
sido a primeira região a conquistar uma Indicação Geográfica e
hoje é a única do país com Denominação de Origem de Vinhos, a
região serviu de exemplo para
outras associações, que passaram
a investir cada vez mais em qualidade. O resultado é o aprimoramento, a evolução do vinho bra-

sileiro independente de região. O
mesmo acontece no Enoturismo,
atividade muito importante para
o setor, especialmente para as vinícolas familiares que dependem
muito do contato direto com o
consumidor”, destaca.
O líder do setor também destaca que vinhos ícones brasileiros
são elaborados por vinícolas do
Vale dos Vinhedos. “Isso é uma
marca conhecida e reconhecida
mundialmente pelo sério trabalho desenvolvido com a união
de viticultores, vinicultores e
empreendimentos do trade turístico. Parabéns a essa história
que orgulha o Brasil vitivinícola”,
conclui.
Para o presidente da União
Brasileira de Vitivinicultura, Deunir Argenta, o vinho brasileiro
tem sua história e, embora tenha
uma trajetória jovem, é muito
madura. “Nenhum outro país do
mundo evoluiu tão rápido neste
setor como o Brasil. Aprendemos
rápido com o mundo que é preciso compreender a natureza para
poder aplicar todo conhecimento
adquirido e sensibilidade para
elaborar bons vinhos. O Vale dos
Vinhedos é um exemplo de sucesso que coloca o Brasil como um
dos grandes produtores do Novo
Mundo. É modelo de associativismo, de valorização e preservação
da cultura, da manutenção de um
patrimônio alicerçado nos saberes e fazeres de um povo empreendedor. Vida longa ao Vale dos

Vinhedos e ao vinho brasileiro”,
celebra.

CELEBRAÇÃO
O presidente da Associação
dos Produtores de Vinhos Finos
do Vale dos Vinhedos (Aprovale),
Jones Valduga destaca o empenho da comunidade do Vale dos
Vinhedos que se uniu há 30 anos
para criação do distrito. “Para a
Aprovale essa iniciativa foi muito importante, pois a partir disso
tivemos o reconhecimento como
a primeira Denominação de Origem de vinhos no Brasil e tantas
outras conquistas. Parabéns empresários, comunidade e trabalhadores do campo, que fazem
cada vez mais por esse distrito
que hoje é reconhecido nacional
e internacionalmente”, destacou.
O prefeito Guilherme Pasin
destaca que Bento foi forjada
por um povo aguerrido e que o
distrito do Vale dos Vinhedos
é um exemplo deste desenvolvimento. “Nesta semana comemorou sua trigésima safra.
Com suas paisagens bordadas
dos mais belos parreirais, ao
longo dos anos ganhou destaque e hoje se caracteriza
como um dos principais destinos enoturisticos do país.
Ao parabenizar os 30 anos, deixo
meu agradecimento e reconhecimento a toda comunidade, que
carrega a cultura dos imigrantes,
a fé e a força. Um brinde ao Vale
dos Vinhedos”, pontua.

O distrito do Vale dos Vinhedos foi criado pela Lei Municipal n°
1805 em 17 de agosto de 1990 e teve seu nome sugerido pela
comunidade em função da sua vocação e paisagem: um vale repleto de vinhedos. A evolução da vitivinicultura da região passou
a ser a mais importante meta dos seus produtores. Para alcançar
este objetivo e atender às exigências legais da Indicação Geográfica, em 1995, seis vinícolas se uniram para criar a Associação dos
Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale): Casa
Valduga, Miolo Wine Group, Vinhos Don Laurindo, Vinícola Dom
Cândido, Vinícola Cordelier (encerrou atividades) e Casa Graciema
(encerrou atividades).
As motivações iniciais para o projeto foram a evolução qualitativa
dos vinhos, agregar valor aos produtos elaborados, tornar conhecida a região, estimulando o turismo e o crescimento cultural da comunidade, gerar novas fontes de emprego e a fixação do agricultor
à sua terra e a valorização do patrimônio dos agricultores e das empresas. No ano de criação da entidade, contabilizando as vinícolas
fundadoras, havia pouco mais de uma dezena de vinícolas no Vale
dos Vinhedos. Praticamente todas de pequeno porte e nenhum
empreendimento estruturado para apoio à recepção de turistas.
No ano de 2001 a entidade começou a contabilizar o número de
visitantes da rota, que era de aproximadamente 45 mil. De 1995
até os dias atuais, inúmeras foram às conquistas obtidas pelo Vale
dos Vinhedos. A região foi contemplada com melhor infraestrutura
de acesso, sinalização turística padronizada, interpretação patrimonial. Atraiu também investidores da área de turismo, os vinhos
ganharam renome, conquistaram o mercado interno e cresceram
em exportação. São inúmeros os prêmios recebidos em concursos
internacionais atestando a excelência e fortalecendo a identidade
dos vinhos e deste roteiro enoturístico único no mundo.

Rodi Severo Goulart

Roteiro conhecido
pelas belezas
naturais e
experiências
enoturísticas celebra
três décadas sendo
referência para
outras regiões
vitivinícolas do país
e a primeira a ter
reconhecimento de
Denominação de
Origem

Divulgação Miolo

30 safras de Vale dos Vinhedos
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Os encantos do roteiro mais charmoso do Brasil
Gastronomia

Gilmar Gomes

A mesa farta, com saborosas refeições acompanhadas de vinhos com
tradição familiar é uma das mais celebradas características da Serra Gaúcha. Tanto a gastronomia italiana colonial, com seus segredos culinários
repassados de geração em geração, como a cozinha contemporânea e os
bistrôs gourmets, com cardápios chancelados por chefs renomados, fazem o deleite dos visitantes. Sucos, grôstolis, chimias, cucas, queijos, geleias, embutidos, biscoitos, doces e outras delícias para alimentar o corpo
e a despensa de casa formam uma verdadeira delicatessen a céu aberto,
distribuídas em cerca de 20 empreendimentos voltados à gastronomia.

Hotelaria
A estrutura hoteleira instalada no Vale dos Vinhedos conta com
charmosas pousadas, hotéis e até um SPA Internacional atendendo às diferentes preferências dos visitantes. Cada uma das opções
instaladas no roteiro, assim como os demais empreendimentos
localizados em seu entorno, garantem aos hóspedes experiências
únicas, seja apostando no ambiente familiar, no contato com o cotidiano da comunidade, na ambientação esmerada dos aposentos,
no serviço impecável, na oferta de estrutura para entretenimento
ou realização de eventos. Inclusive este último têm sido uma
aposta nos últimos anos, com programações voltadas a vindima,
ao inverno da Serra Gaúcha e em datas especiais.

Eventos
Atividades festivas durante a colheita da uva, cursos de degustação, jantares harmonizados, concursos nacionais e internacionais de vinhos, festivais enogastronômicos, eventos
esportivos, encontros culturais e apresentações artísticas
compõem uma programação diversificada realizada pelos
mais de 70 empreendimentos movimentam o Vale dos Vinhedos durante todo o ano. O roteiro também é o local escolhido para muitos casais apaixonados selarem seu amor
em celebrações matrimoniais. Os eventos estão suspensos
por conta da pandemia.

Vinhos

Cultura e tradição
O prazer em conversar com os amigos e festejar, assim como a
devoção religiosa e a dedicação ao trabalho. Estes são alguns
dos legados dos imigrantes italianos que colonizaram o Vale
dos Vinhedos a partir de 1875. Esta herança pode ser vivenciada no Vale dos Vinhedos através das festas ou filós comemorativos, no bem-receber das famílias proprietárias dos empreendimentos ou na contemplação das pequenas igrejas e dos 20
capitéis localizados ao longo das vias do roteiro. O artesanato
e produtos coloniais e o inegável sotaque que mescla o português com o dialeto vêneto utilizado pelos moradores da região.

Gilmar Gomes

Além da seleção de rótulos reconhecidos pela DO, a excelência
nos produtos também se comprova em cada uma das demais
garrafas produzida no Vale. O roteiro abriga mais de trinta vinícolas de diferentes portes: desde as familiares até grandes
grupos com participação internacional. As empresas estão de
portas abertas o ano inteiro. É possível realizar passeios guiados
aos parreirais, conhecer as etapas de vinificação e participar de
cursos de degustação. A visita ao vale não é só para experimentar, mas para também garimpar rótulos exclusivos ou provar
algo em primeira mão diretamente com o produtor.

Paisagem
As colinas cobertas por parreirais são uma das grandes atrações
do Vale dos Vinhedos. Com o transcorrer dos meses do ano, a cada
estação, estes vales trocam seus tons e adereços, enfeitando-se
com as os aromas e cores das uvas, que gradativamente são substituídos pelo verde, amarelo e vermelho das folhas que se deitam
ao chão antes do período de dormência. No inverno, o frio conclama à contemplação da paisagem, no aconchego de um café ou
hotel, degustando um bom vinho elaborado nestas terras. A natureza do Vale dos Vinhedos pode ser explorada em caminhadas
pelos parreirais, em trilhas guiadas em áreas verdes ou mesmo sob
duas rodas nas estradas vicinais.
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Pontos de Distribuição SERRANOSSA

Imóveis

ALUGO porão no bairro
Borgo, com 2 quartos
sala cozinha juntos e banheiro, parte inferior à
rua. Para mais informações entre em contato
pelo (54) 99985 2207.

ALUGO casa de 2 pisos,
no bairro Santo Antão,
cercada e com escada
de acesso interno. Piso
superior com 3 quartos,
cozinha, sala, banheiro,

área de serviço e área
de lazer com churrasqueira. Piso inferior:
garagem para 3 carros,
banheiro e churrasqueira. Valor: R$ 1.250,
incluso IPTU e seguro.
Interessados entrar em
contato pelo telefone
(54) 99616 3979.

ALUGO salas para escritórios, consultórios,
massoterapia ou representações, entre outros.
Localizadas na rua Olavo
Bilac, 615, bairro Cidade
Alta. Interessados entrar
em contato pelo telefone
(54) 98125 4215.

PREFEITURA DE
MONTE BELO DO SUL
EDITAL Nº 006-2020 – CONVOCAÇÃO
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul, no
uso de suas atribuições legais, convoca a comunidade montebelense para a Audiência Pública para apresentação e discussão do Projeto
de Lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias
– LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA,
para o exercício de 2021, no seguinte local,
data e horário: Local – Câmara Municipal de
Vereadores; data – 01 de setembro de 2020;
horário – 18h. Gabinete do Prefeito Municipal
de Monte Belo do Sul. Aos vinte dias do mês
de agosto de dois mil e vinte. ADENIR JOSÉ
DALLÉ - Prefeito Municipal

SERRANOSSA CLASSIFICADOS | Sexta-feira, 21 de agosto de 2020
Advogados

Pontos de Distribuição SERRANOSSA
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Imóveis
ALUGO quarto mobiliado para pessoas solteiras
em minha residência.
Valor R$ 400 reais. Fica
no bairro Maria Goretti,
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 (Caminhos
de Pedra). Interessados entrar em contato
através do telefone (54)
99601 1280.

Diversos
VENDO bicicleta ergométrica marca EX 550
Dreams, pouco uso. Va-

Advogados

lor R$ 200. Contato pelo
(54) 99927 0740.

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

Pontos de Distribuição SERRANOSSA
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Pandemia
94% dos prefeitos gaúchos
não concordam com a
retomada das aulas no dia 31

Divulgação/Prefeitura

PREFEITOS DA SERRA
SÃO FAVORÁVEIS
De acordo com a Associação
dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne), na
Serra Gaúcha, dos 24 prefeitos da
região que participaram da pesquisa da Famurs, 20 teriam sido
favoráveis ao retorno, cada um
com especificidades. Outros 4 prefeitos acreditam que as aulas não
devam retornar logo.
Após reunião com a Famurs, a
Amesne definiu que cada prefeito
irá discutir a questão juntamente
com suas equipes de educação, levando em consideração as particularidades de cada município.

Divulgação/Prefeitura

de doações da comunidade.
Os testes serão utilizados
no Laboratório de Patologia e
Análises Clínicas, seguindo o
protocolo de testagem dos pacientes monitorados, que são
atendidos no ambulatório fast
track da UPA 24h, além de contactantes.

Na segunda-feira, 17/08, o
jovem André Antônio Rodrigues,
de 18 anos, tirou um tempinho
do seu dia para mudar a realidade de pacientes graves com a COVID-19. Ele compareceu ao Hemocentro Regional de Caxias do
Sul (Hemocs) para fazer a doação
de plasma convalescente.
Há mais de 28 dias recuperado da COVID-19, ele conta que
seu avó foi um dos pacientes
que precisou de doação de plasma por conta das complicações
causadas pela doença. “Devido
a eu não ter concluído o prazo
mínimo de 28 dias recuperado
e sem sintomas, não pude doar.
Neste período, o caso do meu
avô se agravou e ele veio a falecer”, lamenta. Esse triste episódio e a constatação do aumento
de casos na região, motivaram o
jovem a fazer o gesto.
“Recomendo a todos que
puderem doar que procurem o
Hemocs para ajudar mais vidas
a vencer a luta contra o Coronavírus. O processo foi como doar

sangue. Não dói e, com o apoio
dos profissionais, se torna ainda
mais fácil”, declara.
A coleta de plasma no Hemocs iniciou no dia 22 de maio.
Desde então, 66 bolsas já foram
coletadas. Elas estão sendo encaminhadas ao Hospital Virvi
Ramos, de Caxias, e ao Hospital
Tacchini, de Bento Gonçalves, que
estão realizando o tratamento
teste com o plasma.
As doações precisam ser
agendadas pelos telefones (54)
3290 4543 e (54) 3290 4580
ou por meio do WhatsApp (54)
99929 7491. O Hemocs atende
de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 13h30 às 17h30 e
aos sábados das 8h até 12h, na
rua Ernesto Alves, 2260, ao lado
da UPA Central, em Caxias do Sul.
Para os moradores de Bento
Gonçalves, o Tacchini está oferecendo transporte gratuito, em
parceria com a prefeitura municipal. O agendamento pode ser feito pelo telefone (54) 3455 4151,
com Ana Paula.

O ano de 2020 tem sido desafiador para os agricultores do Rio
Grande do Sul. Além de lidarem
com as restrições causadas pela
pandemia do Coronavírus, a seca
que atingiu o Estado no começo
do ano foi considerada uma das
mais severas da história. Muitos
produtores perderam quase a totalidade de suas plantações, principalmente por não possuírem
um sistema eficiente de irrigação.
Diante dessa situação, a procura
por mecanismos que facilitem a
instalação desses sistemas tem
aumentado. Uma das alternativas é o programa Mais Água Mais
Renda, da Secretaria Estadual da
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR). A
iniciativa possibilita a isenção do
pagamento da primeira e da última parcela do financiamento do
Programa de Fortalecimento da
Agricultura Familiar – o Pronaf.
Até o momento, 43 agricultores da região da Serra Gaúcha
já foram beneficiados com o programa. “Neste ano, grande parte
de quem tinha irrigação não sofreu com a seca. E os agricultores
que ainda não possuíam o sistema, começaram a ir atrás. Então
esse programa auxilia muito
esses produtores”, avalia a coordenadora regional da SEAPDR,
Lucimar Rodrigues.

Na última semana, os agricultores Gilberto Pastorello e Alberto Longo, de Pinto Bandeira,
foram beneficiados com o subsídio. A assinatura dos contratos
foi realizada no escritório da
Emater/RS-Ascar em Pinto Bandeira. O subsídio para a instalação de um sistema de irrigação
beneficiará a cultura do pessegueiro. De acordo com os produtores, o programa vale a pena
não apenas pelo subsídio, “mas
principalmente pela projeção do
sistema de irrigação que é feita”.
Já no dia 07/08, três agricultores de Cotiporã aderiram
ao Programa Mais Água Mais
Renda. Também entraram no
programa 13 agricultores de Antônio Prado, seis de Ipê, dois de
Nova Araçá, seis de Nova Roma
do Sul, quatro de Nova Prata,
e um de Bom Jesus, Flores da
Cunha, Nova Bassano, Paraí, Picado Café, São Francisco de Paula e Vista Alegre.
Segundo a coordenadora
regional, mais produtores da região deverão ser contemplados
com o programa nos próximos
meses. Conforme a secretaria da
Agricultura, “a irrigação detém a
função de maior seguro agrícola
do Estado, garantindo o sucesso
da produção primária com sustentabilidade”.

Com a aproximação dos dias
mais frios do ano, a Secretaria de
Esportes e Desenvolvimento Social (SEDES) de Bento Gonçalves
reforça que a Casa de Passagem
é uma alternativa para as pessoas
em situação de rua ou que estão
na condição de trecheiros, disponibilizando abrigo para pernoitar.
No local são ofertados alimentação, banho e vestuário quando
necessário. Os acolhidos são monitorados 24h, sendo realizado um
trabalho de inserção nas políticas
públicas, para que haja uma reinserção à sociedade e à reconquista
de direitos básicos.
No espaço foram adotadas
medidas preventivas contra a
disseminação do Coronavírus,
preconizadas pelas autoridades
de saúde. Dentre as medidas de
segurança estão a reestrutura-

ção dos dormitórios - de forma a
manter o distanciamento entre os
leitos, aferição e monitoramento
da temperatura, disponibilização
de álcool gel, uso obrigatório de
máscaras, higienização constante
dos espaços, desinfecção das áreas
comuns e sanitização.
De acordo com a avaliação
psicossocial do Serviço Especializado em Abordagem Social
(SEAS), seis usuários necessitam
permanecer em turno integral na
Casa, principalmente por pertencem ao grupo de risco em função
da idade, a fim de serem assistidos e acompanhados com o intuito de superação da vulnerabilidade a que estão acometidos.
O serviço conta com 23 vagas
para pernoite. O local atende das
19h às 7h, na rua Francisco Navarini, 136, no bairro Maria Goretti.

Casa de Passagem tem
vagas para pessoas em
situação de rua ou trecheiros

José Martim Estefanon

Jovem fala sobre
a importância da
doação de plasma

Associação Médica doa quase 1,3
mil testes rápidos ao município

Na segunda-feira, 17/08,
a Associação Médica de Bento
Gonçalves realizou a entrega de
1.295 testes rápidos do Coronavírus à secretaria de Saúde do
município. A entrega foi feita pelo
presidente, Fernando Tormen.
De acordo com a associação, os
testes foram adquiridos por meio

que iniciou a pandemia, estamos
com mais de 2.000 títulos emprestados os quais nesse tempo
foram renovados de forma remota”, relata.
Como a intenção é dar seguimento nas atividades de forma
gradual, a biblioteca irá retomar
a retirada (empréstimo) de livros
a partir do dia 31/08, no formato
de atendimento individualizado
e previamente agendado através
dos telefones: (54) 3452 5344
ou 3451 8977, para verificar se o
título desejado está disponível e
combinar horário de retirada.
Horário de funcionamento
da Biblioteca Pública Castro Alves é de segunda a sexta-feira,
das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Divulgação/Hemocs

Nesta semana, a Federação
das Associações de Municípios do
Rio Grande do Sul (Famurs) divulgou os resultados de uma pesquisa realizada com os prefeitos do
Estado sobre a volta as aulas. Dos
442 prefeitos entrevistados, 418
(94%) declaram que não concordam com a proposta de retomada
das aulas presenciais no dia 31 de
agosto, começando com a Educação Infantil. A proposta foi apresentada pelo governo do Estado
na semana passada.
A pesquisa também apontou que, para 38% dos gestores,
o retorno das aulas deve ocorrer
apenas quando houver uma vacina
contra a COVID-19. Outros 33%
acreditam que as aulas só devam
voltar com a diminuição de casos
de Coronavírus e 25% somente a
partir de 2021.
A maioria dos prefeitos gaúchos também discorda que o retorno deva ser feito pela Educação
Infantil. O levantamento aponta
que 57% entendem que o retorno
deva iniciar pelo Ensino Superior;

Desde quarta-feira, 19/08, a
Biblioteca Pública Castro Alves
retomou parte de seus serviços
de atendimento ao público. Já
está disponível a devolução de
livros que foram retirados antes
da pandemia provocada pelo Coronavírus. Os atendimentos serão realizados de acordo com os
protocolos de segurança e sanitização e serão atendidos usuários
somente com máscara.
De acordo com a bibliotecária da instituição, Paula Porto,
os serviços serão retomados de
forma gradual. “Neste primeiro
momento, optamos pelas devoluções porque não é necessário
agendar e o processo é rápido
e não gera aglomeração. Desde

16% pelo Ensino Médio e Técnico;
15% pelos anos finais do Ensino
Fundamental; e 3% pelos anos iniciais. Apenas 6% concordam que
o retorno das aulas comece pelos
alunos de 0 a 5 anos. Os gestores
também defendem que a educação
pública e a privada devam voltar
ao mesmo tempo (86%).
Como justificativa para a rejeição da proposta, os prefeitos elencaram como principais problemas
para o retorno das aulas em agosto
o risco de contaminação de alunos e servidores públicos (92%);
o cumprimento dos protocolos
de saúde no transporte escolar
(53%); falta de professores e a
impossibilidade de contratar servidores devido ao período eleitoral (44%); falta de equipamentos
de proteção individual, os EPIs
(32%); e elevado número de casos
de COVID-19 no município (29%).

Divulgação/SEAPDR

Programa beneficia 43
Biblioteca Pública
produtores da Serra com
retoma parte de
atendimento presencial projetos de irrigação

Divulgação/Famurs

De acordo com
pesquisa da Famurs,
para 38% dos
gestores o retorno
deve ocorrer apenas
quando houver uma
vacina contra a
COVID-19
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Efeitos da pandemia
De acordo com
instituições
locais, mesmo
após quase cinco
meses do início
da pandemia, o
número de pessoas
necessitando de
roupas e alimentos
continua muito alto
Desde o início da pandemia do
Coronavírus, diversas campanhas
para arrecadação de doações foram criadas em Bento Gonçalves.
Após cinco meses, o desemprego
e a baixa perspectiva de retomada
da economia continuam atingindo

financeiramente famílias do município. Prova disso é o alto número
de atendimentos em instituições
assistenciais. No Lar da Caridade,
no Centro Espírita Nossa Casa e na
Ação Social São Roque, a procura
por ajuda teve aumento de 100%
nos últimos meses.
“Antes da pandemia atendíamos de 90 a 100 pessoas para o
almoço. Agora, são 200 por dia.
Também houve aumento no número de pessoas que nos pedem roupas. Temos eletricistas, zeladores,
prestadores de serviços e empregadas domésticas que buscam o
Lar tanto para se alimentar quanto
para conseguir donativos. Famílias
de classe média que estão com dificuldades nesse período e pedem
roupas para seus filhos”, relata o
funcionário do Lar da Caridade
Cláudio Ramires Lima.
Ela conta que, após as en-

chentes que atingiram a região
no início do mês de julho, cresceu
o número de pessoas precisando
de móveis. “Atendemos também
gente que vem de outros Estados
e que acabam passando muito frio
aqui”, acrescenta. Segundo o funcionário, o Lar está precisando,
principalmente, de roupas masculinas. “De cada 50 pessoas que
tomam banho diariamente, 44 são
homens. Então para as mulheres
que vêm aqui temos roupa, mas
para os homens não temos quase
nada”, lamenta.
Na parte da alimentação, a
instituição carece de óleo, açúcar, leite e alimentos perecíveis,
como guisado e frango. “Com a
pandemia, muitos restaurantes
e pizzarias que costumavam nos
doar esses alimentos ou pararam
temporariamente, ou fecharam
as portas”, relata Lima.

Semanalmente Bento Gonçalves recebe novos moradores
vindos de outras regiões do
estado, do país e, até mesmo,
de fora dele. Pessoas que buscam no município uma oportunidade de recomeço. Na Ação
Social São Roque, esse público
têm uma atenção especial. “Essas novas famílias precisam de
materiais de utilidades domésticas, como móveis, camas, eletrodomésticos e outras coisas.
Então a gente recebe esse tipo
de doação e encaminha para essas famílias”, explica a presidente, Vania Kratz Mendes.
No local também são recebidas roupas, calçados e cobertores, entregues semanalmente

às segundas-feiras. “Equipes da
Parceiros Voluntários vêm nos
ajudar a fazer a triagem dessas
roupas nas terças e quartas-feiras. Então colocamos em sacolas por tamanho e gênero. Nas
segundas, as pessoas necessitadas vêm buscar, mas não podem
entrar para escolher, por conta
da pandemia. Então entregamos no portão”, explica.
Antes da pandemia, Vania
estima que cerca de 50 pessoas
procuravam as doações semanalmente. Agora, o número não
tem sido menor que 100. “Das
doações que recebemos, 80%
são para mulheres, 10% para
homens e 10% para crianças.
Por isso precisamos de roupas e

calçados para os públicos masculino e infantil”, ressalta.
A Ação Social também aceita doação de alimentos não perecíveis, com os quais são montadas cestas básicas para serem
entregues a cerca de 150 famílias cadastradas nos Centros de
Assistência Social (CRAS) do
município.
“A gente agradece de coração a todas as pessoas que têm
nos ajudado. Recebemos mais
doações, porque as pessoas ficaram mais em casa, o que fez
com que se desapegassem de
muita coisa. Então agradecemos quem já tinha o hábito de
doar e quem adquiriu agora”,
declara Vania.

Fotos Divulgação

Procura por doações tem aumento de 100% em Bento Gonçalves

No Lar da Caridade, muitos trabalhadores têm procurado refeições e doação de roupas
após perderem renda com a pandemia. Cerca de 200 pessoas almoçam e 50 tomam
banho diariamente no local. Instituição pede auxílio com alimentos e peças masculinas

Ação Social São Roque pede doações Nossa Casa distribui medicamentos
de peças masculinas e infantis
e precisa de leite e cobertores

Nossa Casa está localizada na rua Mário Italvino
Poleto, número 235, bairro Fenavinho
O Centro Espírita Nossa Casa
também dobrou o número de
atendimentos a pessoas em vulnerabilidade social no município. “Nesse período, percebemos
um aumento de pessoas dispostas a ajudar, na casa de 30%, mas

também de pessoas necessitadas, devido à diminuição de renda ou ao desemprego”, analisa o
administrador, Renato Rampazzo, conhecido como Chico.
A instituição conta com quatro cozinhas comunitárias, loca-

lizadas em bairros mais carentes
da cidade. No local, equipes da
Nossa Casa preparam sopa ou
risoto para distribuir aos moradores necessitados. “Temos também uma equipe que percorre
alguns bairros e distribui cestas
básicas, roupas e material de higiene”, relata. “A Nossa Casa possui, ainda, um setor que distribui
medicamentos. Devido à pandemia, o atendimento está sendo
feito via WhatsApp (54) 99118
8026. As pessoas fazem sua solicitação e depois são avisadas
para retirar. Tudo é totalmente
gratuito”, acrescenta.
De acordo com o administrador, no momento, a Nossa
Casa está precisando de leite e
cobertores, devido à frente fria
que chegou nesta semana. As
doações podem ser deixadas
diretamente no Centro Espírita,
que fica na rua Mário Italvino
Poleto, 235, bairro Fenavinho,
ou no Círculo Operário de Bento
Gonçalves (rua General Gomes
Carneiro, 232, Centro).

Círculo Solidário auxilia instituições

Ação Social São Roque fica na rua Oziris Ferreira Martuscelli, 40, bairro São Roque

Quem ajudar e o que doar?
LAR DA CARIDADE: roupas (especialmente masculinas); móveis; alimentos como óleo, açúcar,
leite, guisado e frango. Rua Júlio de Castilhos, 856, bairro Centro. Telefone (54) 3451 7366.
NOSSA CASA: especialmente leite e cobertores. Doações diretamente no Centro Espírita (rua Mário
Italvino Poleto, 235, bairro Fenavinho) ou no Círculo Operário de Bento Gonçalves (rua General
Gomes Carneiro, 232, Centro).
CÍRCULO SOLIDÁRIO: alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e agasalhos, além de doações
em dinheiro por meio da plataforma ou do aplicativo Angels Doações. Telefone (54) 2102 5600.
Instagram: circulosolidariobg.
AÇÃO SOCIAL SÃO ROQUE: roupas (sobretudo masculinas e infantii), móveis, camas,
eletrodomésticos e alimentos não perecíveis. Doações são recebidas de segunda a sexta, das 8h
às 11h e das 14h às 16h. Rua Oziris Ferreira Martuscelli, 40, bairro São Roque (ao lado das capelas
mortuárias). Telefone (54) 3454 3097.

Até o início deste mês, o projeto já havia
arrecadado mais de 11 toneladas de alimentos
Desde 1999, o Círculo Bento-Gonçalvense criou o projeto
Círculo Solidário, auxiliando em
ações promovidas por entidades assistenciais do município.
Com a chegada da pandemia, a

ação foi intensificada e passou a
ter como foco a arrecadação de
alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e agasalhos.
Até o início de agosto, o projeto
já havia arrecadado mais de 11

toneladas de alimentos, destinadas a ações beneficentes dos
centros espíritas Nossa Casa e
Lar da Caridade.
O administrador, Paulo Rocca, recorda que o Círculo é uma
organização privada, autônoma,
sem fins lucrativos, que foi instituída em 1937 para prestar
atendimento médico, odontológico, jurídico e humanitário
aos associados do município.
“Apesar do consistente histórico, estamos sempre trabalhando para mostrar que o círculo é
da comunidade e que se trabalha para comunidade. O círculo
não visa lucro”, salienta. Atualmente, o órgão atende cerca de
1.200 pessoas, entre 670 associados titulares e familiares.
Além das doações de alimentos e materiais, o Círculo
Solidário está recebendo contribuições em dinheiro, por
meio do Angels Doações, que
pode ser acessado pelo site
www.angelsdoacoes.com.br ou
pelo aplicativo disponível nos
sistemas Android e IOS.
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Graduação: processo seletivo
contínuo com prova on-line
O Processo Seletivo Contínuo é o caminho para ingressar na UCS em qualquer
momento do semestre. No mês de agosto, a prova de redação on-line também é
aplicada no dia 28, sexta-feira. A seleção ainda é possível
pelo aproveitamento das notas da redação no Enem ou
em Vestibulares anteriores da universidade. Acesse ucs.
br/estudenaucs e inscreva-se. Mais informações, contate
a área de relações com o Mercado (Graduação), através
dos números (54) 99626 2771 e (54) 99919 3141.

Que tal qualificar sua formação
Aprimore seu currículo com os
com uma Pós-Graduação?
cursos de curta duração da UCS

No âmbito da Pós-Graduação Lato Sensu, a
E se você deseja completar todo o percurso
Universidade de Caxias do Sul oferta variadas op- formativo na modalidade a distância, é possível
ções para o desenvolvimento de habilidades es- cursar as Especializações em:
pecíficas nas diferentes áreas do conhecimento.
Todos os cursos estão com inscrições abertas e se
• Práticas Educativas em
iniciam no decorrer deste semestre. Na modaliBibliotecas Escolares
dade presencial, e neste momento, realizadas de
• Literatura Infantil e Juvenil: da
forma on-line síncrona em função da pandemia, a
Composição à Educação Literária
UCS Bento promove as Especializações em:

• Engenharia de Segurança do Trabalho
• Gestão Bancária
• Educação Física no Contexto Escolar
• Espiritualidade no Trabalho:
Organizações Humanizadas e
Ecoengajadas
• Gestão Estratégica com
Foco em Resultados
• Gestão Estratégica de Negócios
• MBA em Construção Civil com Ênfase
em Gestão da Construção, em
Gestão de Recursos e Sustentabilidade e
em Gestão Imobiliária (turma confirmada
e recebendo novos alunos)
• Terapia Cognitivo-Comportamentais:
Da Primeira à Terceira Geração

Opções para você se manter em contato com os novos conhecimentos e ferramentas da área em que estuda
ou trabalha, os cursos de extensão da UCS, de curta duração, contemplam possibilidades em todas as áreas do
conhecimento. Confira algumas das propostas a seguir e saiba mais no site ucs.br:

• Supervisão Escolar
• Psicopedagogia
• Educação Especial Inclusiva:
Atendimento Educacional Especializado
• Gestão Estratégica em Educação
• Ciências Radiológicas e Imaginologia
• Tradução e Estudos do Léxico e Bioética.
Aponte a câmera do
seu celular para o QR
Code e confira todas
as possibilidades.
Você também pode
manifestar interesse
na abertura de novos
cursos. Se preferir
acesse o site ucs.br, na
aba “Especializações
e MBAs”.

Escolha o seu curso!

- Lei Geral de Proteção de Dados na Perspectiva da Empresa: propicia conhecimentos e ideias
para a tomada de decisões estratégicas organizacionais diante das exigências de adequabilidade
da LGPD. Aulas de 24 a 27 de agosto.
- Apresentações de Impacto com o Canva: ensina docentes a utilizarem de modo estratégico os
recursos educacionais tecnológicos, explorando possibilidades educativas, a construção de apresentações, vídeos e infográficos, além de posts de engajamento. Aulas nos dias 2 e 3 de setembro.
- Gamificando sua Aula com o Google Formulário: oferece ensinamentos para a utilização estratégica do google formulário na motivação e construção das aprendizagens correspondentes ao
período letivo. Aulas nos dias 14 e 15 de setembro.
- Google Classroom Avançado: ensina docentes a aproveitarem de modo estratégico os recursos
educacionais tecnológicos na estrutura de um ensino on-line, de modo a otimizar a aprendizagem.
Serão abordados a criação de site, rubricas e avaliação e estrutura de tópicos de uma dinâmica
instrucional. Aulas nos dias 16 e 17 de setembro.

Mestrados oferecidos pela UCS Bento
A UCS Bento oferece opções para quem quer aperfeiçoar a carreira. Entre os Mestrados que estão com inscrições abertas
estão o Mestrado Profissional em Engenharia de Produção e o Mestrado Acadêmico em Letras e Cultura. Saiba mais:
• Mestrado Profissional em Engenharia
de Produção: estrutura-se nas linhas de
pesquisa Modelagem e Análise de Sistemas
de Qualidade e Produção; e Estratégias
de Sistemas de Qualidade e Produção. O
ingresso ocorre de modo contínuo, com
inscrições abertas para o processo seletivo
até 18 de dezembro deste ano.
• Mestrado Acadêmico em Letras e Cultura:
oferece duas linhas de pesquisa: Linguagem
e Processos Culturais; e Literatura e Processos
Culturais. As inscrições estão abertas até o
dia 3 de novembro, para seleção voltada ao
ingresso no primeiro semestre de 2021.

Você sabia?

Para além da carreira docente,
quem cursa um Mestrado pode
se inserir profissionalmente em
diversos setores, tanto na iniciativa
privada quanto na gestão pública,
contribuindo para o desenvolvimento
de pesquisas e para a
tomada de decisão e resolução
qualificada de problemas.

Quer saber mais?
Contate a nossa
analista de Relações
com o Mercado que
atende as áreas
de extensão e pósgraduação da UCS
Bento, através do
WhatsApp
(54) 99935 6719.
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Charge

Cozinha Vibrante

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Hoje a Lua indica um dia perfeito para quem
planeja mudar de casa ou iniciar uma reforma.
A Lua anuncia doses extras de sorte e entusiasmo para você. Seu alto-astral será ainda
mais evidente e deve contagiar os colegas.
Com isso, até as tarefas mais difíceis vão fluir
melhor.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Você pode investir uma parte das suas economias para se dar um presente. Mas atenção
para não gastar demais. A Lua dá disposição
extra para você correr atrás dos seus sonhos.
É hora de investir nos seus projetos para o
futuro e buscar aliados que possam ajudá-la
nessa missão. Trabalhe em equipe ou busque
o apoio dos amigos para o que precisar.

Câncer – 21/06 a 21/07
No começo do dia, trabalhar em equipe pode
ser uma boa opção. Mas logo você deve preferir cumprir as tarefas em um cantinho mais
tranquilo. Priorize as que já domina e aproveite a sua experiência para se destacar no
que faz. Também é um bom astral para quem
trabalha em casa ou num negócio de família.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
A Lua desperta sua curiosidade e vontade de
aprender. O desejo de se aperfeiçoar e progredir na carreira será ainda maior mais tarde.
Você terá ainda mais ambição e não medirá
esforços para conquistar ainda mais a confiança dos chefes.

Leão – 22/07 a 22/08
A Lua vai acentuar a sua criatividade e você
pode usar a cabeça para descobrir novas formas de incrementar seus ganhos. Ela também
aumenta a sua habilidade de se expressar e
defender suas opiniões. Isso deve ajudar a
dialogar e negociar no trabalho, pode facilitar
as coisas em uma entrevista de emprego ou
garantir acordos e negócios bem vantajosos.

Aquário – 21/01 a 19/02
Aquário, a Lua pode ajudar você a resolver um
problema e pôr fim a certas preocupações
logo no início do dia. Encare as mudanças
com confiança e deixe para trás o que passou.
Ainda de manhã, a Lua aumenta o desejo de
se aprofundar no que faz. Bom dia para investir em cursos e trocar ideias com pessoas
inteligentes e que possam ter algo a ensinar.

Virgem – 23/08 a 22/09
A Lua fará você se preocupar mais com o dinheiro e com a sua segurança financeira. O
desejo de melhorar de vida será um grande
incentivo para você investir ainda mais no trabalho. Fique de olho nas oportunidades lucrativas que deverão surgir e use a criatividade
para descobrir novas formas de incrementar
seus ganhos. Confie nos seus talentos e na
sua disciplina para se destacar no que faz.

Peixes – 20/02 a 20/03
Você terá muita facilidade para trabalhar em
equipe e colaborar com os colegas. A Lua
indica que pode ter um dia cheio de imprevistos e novidades. Encare as mudanças como
oportunidades e mostre que sabe se adaptar
a qualquer situação. A Lua também facilita o
desapego e você pode aproveitar esta vibração para se livrar de mágoas, ressentimentos
ou mesmo de coisas que não usa mais.

Iguarias
natalinas
Aquele
que tem
ideias
fixas (fig.)

O Chacrinha
(TV)
Rezar

Ter medo;
recear
Acidez do
estômago
A segunda
vogal
Centro
estético
Possuir;
haver

(?) Garcia,
atriz
Sobrinha
da mãe
Período
fértil
do animal
(pl.)

Agem;
praticam
Antonio
Pitanga,
ator

(?)2,
o gás carbônico

Espaço
fechado

Medalha do
1o colocado
Cair de
cama

Armação
do pneu
de bicicletas

Peça
íntima
feminina

Sufixo de
"lipase"
Ave
insetívora

Tio (?):
os EUA
Mulher
de Abraão
(Bíblia)

Digno;
generoso
Sílaba de
"quota"

Prateleira
em
formato
de L

Que tem
saúde

BANCO

Notre-(?),
catedral
parisiense

Sigla do
Brasil na
internet

Cartilha
de leitura
Adquirir
fortuna

Fibras de
escovas e
pincéis

Consoantes de
"nota"

Como
vive o
naturista

Isadora
Duncan,
bailarina

(?)
elétricos:
animam o
Carnaval
29

Solução

Livro A vida de Bela
Conheça as histórias e os segredos do
talento teen por trás das câmeras!

/editorapixel
@editorapixel
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Escorpião – 23/10 a 21/11
Os astros vão potencializar a sua criatividade
e você vai defender suas ideias com muita
firmeza e confiança. Com isso, pode ter bons
resultados em acordos e parcerias, especialmente no início do dia. Depois, você vai sentir
uma vontade maior de se isolar. Respeite o
desejo de ficar mais no seu canto, pois isso vai
facilitar a sua concentração nas tarefas. Além
disso, nada de confiar demais nos outros.
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Touro – 21/04 a 20/05
Você pode ter a sensação de que a semana
passou rápido e ainda há muito o que fazer
e vai investir boa parte da sua energia no trabalho. A Lua garante disposição, organização
e disciplina para cumprir seus compromissos
e fechar a semana com tudo em dia. Mas ela
também pede para você não assumir tarefas
demais. Pense na sua saúde e respeite os horários das refeições e de descanso.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
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MODO DE PREPARO
Na panela de pressão, esquente um fio
de óleo, refogue a cebola e o alho por
2 minutos, acrescente a abóbora e a
batata e refogue por mais 3 minutos.
Adicione sal e o caldo de frango até a
altura dos legumes e tampe a panela.
Cozinhe por 15 minutos depois que
começar a pressão. Enquanto cozinha,
bata o milho verde no liquidificador

com um pouco da água da latinha
(reserve o que sobrar). Coe e misture
o milho coado com o restante da água
da lata. Reserve. Tempere o frango com
algumas gotas de limão, sal e molho de
soja (você também pode usar pimentado-reino a gosto e chimichurri ou curry,
se preferir). Esquente um fio de óleo
em uma frigideira, doure e cozinhe
o frango. Retire da panela, pique ou
desfie o frango. Adicione 1 dedo de
água na panela e com uma colher de
pau, raspe o fundo para extrair todo
o sabor. Desligue assim que atingir
fervura. Reserve este líquido. Quando a
abóbora e a batata estiverem cozidas,
bata no processador ou liquidificador
com uma parte do caldo de cozimento
(a quantidade do caldo varia de acordo
com a consistência que você quiser).
Não precisa coar. Junte essa mistura
com o milho verde coado e o líquido
da panela do frango. Se precisar,
acrescente mais caldo de cozimento e
água até atingir a consistência desejada.
Sirva quente, com um pouco de creme
de leite por cima (opcional).

Libra – 23/09 a 22/10
Sua produtividade no trabalho será maior
se puder ficar longe de barulho e confusão.
Depois, a Lua deve renovar seu lado mais sociável e simpático. Aí, vai querer se enturmar
com os colegas e usará todo seu charme para
conseguir tudo que quiser. Seu lar será seu
porto seguro e é para onde deve correr para
acalmar o espírito e renovar suas baterias.
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INGREDIENTES:
• 1,5kg de abóbora (moranga), sem
casca, em cubos médios
• 3 batatas sem casca, em cubos médios
• 1 cebola picada
• 1 dente de alho picado ou espremido
• Caldo de frango (quantidade tem
que ser 2 dedos acima da altura que os
legumes ocuparem)
• 1 lata de milho verde
• 700g de coxa e sobrecoxa de frango
• 1 Iimão
• 1/4 xícara de molho de soja (shoyo)
• Cebolinha picada
• Óleo (um fio)
• Sal a gosto

Áries – 21/03 a 20/04
Sextou e os astros enviam bons estímulos
para o seu trabalho. Saturno incentiva você
a buscar mais estabilidade no emprego e a
persistir nos seus ideais, mas não se descarta
ter que mudar os planos. Some forças com os
colegas em prol das metas e dos objetivos
em comum. É uma boa fase para parcerias e
sociedades, aproveite!
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Sopa cremosa de
abóbora com frango

Cruzadas | Respostas na página 4
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Horóscopo Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)
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Receita | SERRANOSSA Gourmet

4/dame — vime. 7/recinto. 9/obsessivo. 10/cantoneira.

Sete Erros | Respostas na página 4
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A DESTINAÇÃO
Alimentação: valores serão convertidos em cestas básicas a
serem distribuídas para famílias carentes que são assistidas por
entidades parceiras.
Higiene: valores revertidos em kits de higiene básica.
Educação: kits de material escolar ou verbas para melhorias em escolas que atendam comunidades em situação de vulnerabilidade.

para quem quer morar perto de tudo e com muito conforto
Divulgação/Pirâmide

A história de uma empresa
que supera décadas de funcionamento costuma estar atrelada
com a evolução da comunidade
em que pertence. Por isso, a Salton chega ao aniversário de 110
anos com um projeto social que
pretende contribuir com a comunidade de quatro municípios onde
a marca está presente com filiais.
Trata-se do Legado Social, proposta que ocorre durante todo o mês
de agosto e que tem como meta
arrecadar R$ 200 mil. A verba será
revertida para entidades e instituições situadas nestas cidades.
Além de captar cotas de patrocínio junto de empresas parceiras da Salton, a vinícola irá
reverter 100% das vendas de quatro produtos da marca, entre os
dias 17 e 25 de agosto, para essa
finalidade. Serão contempladas
entidades assistenciais gaúchas
de Bento Gonçalves e Santana
do Livramento, e as paulistas de
São Paulo e Jarinu. A ideia é que
a verba arrecadada seja distribuída em quatro áreas de alcance:
alimentação, educação, saúde &
assistência social e segurança.
“Por meio do projeto, pretendemos atingir diferentes áreas de
vulnerabilidade e gerar impacto
positivo no dia a dia destas cidades. Nós chegamos à marca de
110 anos por conta da dedicação,
competência e confiança de diversas pessoas. Então, essa ação
procura retribuir essa confiança,
zelar pelo bem-estar coletivo e
reafirmar o papel social da nossa
empresa”, descreve o diretor-presidente Maurício Salton.

Augusto Tomasi

Ação que comemora 110 anos da Salton Um apartamento para completar a sua vida
destinará R$ 200 mil para entidades
Residencial Dahshur, em Porto Alegre, é opção excelente
Morar em um bairro onde
as ruas sejam tranquilas, arborizadas e bem pavimentadas,
com todo tipo de serviço por
perto faz toda a diferença na
qualidade de vida. O Residencial Dahshur, opção da Pirâmide
Empreendimentos Imobiliários
Ltda. em Porto Alegre, traz todo
o requinte que o bairro Auxiliadora oferece, com o conforto e a
funcionalidade que você merece. A localização é um diferencial, já que o bairro faz limite
com o tradicional Moinhos de
Vento e sua atmosfera requintada pincelada por cafés, restaurantes, boutiques e os casarões
antigos que são um charme só.
Localizado na rua Marcelo
Gama, 1030, o Dahshur oferece
apartamentos de um e dois dormitórios (confira mais detalhes no
quadro) e infraestrutura com elevador, guarita, salão de festas, bicicletário e apartamento zelador.
RESIDENCIAL DAHSHUR - PRONTO PARA MORAR

Saúde e assistência social: em parceria com entidades de assistência à apoiadores de deficiências e instituições de saúde, a
Salton irá destinar os recursos arrecadados para oferecer melhorias estruturais, auxilio no custeio de despesas, além de fornecer
materiais para a confecção de itens que possam gerar renda.

Apartamentos de 2 dormitórios/1 suíte
• Banho Social, Estar, Copa/Cozinha
• Churrasqueira
• Área de serviço
• Box duplo de garagem

Segurança pública: em parceria com as entidades e conselhos
responsáveis pela segurança municipal, a vinícola destinará os
recursos arrecadados para oferecer maior tranquilidade para os
moradores, trabalhadores e visitantes dessas comunidades. São
necessárias ações como: ampliação de vigilância comunitária;
policiamento ostensivo; iluminação pública etc.

Apartamentos de 1 dormitório, com suíte e lavabo
• Banho social/estar
• Copa/cozinha
• Churrasqueira
• Área Serviço
• Box de garagem

VENDAS E INFORMAÇÕES:
Pirâmide Empreendimentos Imobiliários
Bento Gonçalves: (54) 3452 5801
piramide@italnet.com.br
Porto Alegre:
(51) 3224 4886 ou (51) 99269 3203
piramide.poa@terra.com.br
Facebook: piramideempreendimentosimob

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

EDIÇÃO 774
Sexta-feira,
21 de agosto de 2020
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A violência sexual é uma realidade
que vai muito além de um reflexo de
uma família desestruturada.

Hoje, todas as pessoas opinam sobre tudo.
Sabendo ou não o que se está falando, o
senso comum é o veredito final.

21/08
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Nublado com previsão de
neve a qualquer hora do
dia e da noite.

22/08

23/08
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18º

Dia de sol, com geada
ao amanhecer. Nuvens
aumentam à tarde.

Dia de sol, com geada
ao amanhecer. Nuvens
aumentam à tarde.

Direitos do consumidor

RGE admite erro em medição de energia de cliente de Bento

No último sábado, 15/08, um
morador do bairro Fenavinho, de
Bento Gonçalves, utilizou suas redes sociais para denunciar problemas na fatura da energia elétrica.
De acordo com Carlos H. F. Gressler, o medidor apontava consumo
de 15.548kWh, enquanto a fatura,
baseada em consumo medido pela
concessionária uma semana antes
(em 07/08), apontou 15.550kWh.
“Somos roubados no pior
momento de nossas vidas. Com-

partilho aqui o assalto que sofremos pela empresa RGE ontem ao
receber a conta de luz. Seguem
as fotos que mostram que hoje
temos um número de leitura e 8
dias atrás a empresa registrou
um número maior. Sim, vou ao
Procon e procurar meus direitos
de reclamar, porém fica a pergunta de quantas outras vezes isso
aconteceu e não percebemos. Honestidade é o que mais se precisa
neste momento...”, escreveu.
“A gente não tinha por hábito
conferir a medição do contador,
mas ficamos desconfiados em função de aumentos muito absurdos.
Porém, quando verificávamos,
estava um pouquinho acima do
que aparecia na fatura. É difícil em
função do tempo entre a medição
e a chegada da fatura. Ontem a
gente recebeu a conta, se assustou com o valor e hoje de manhã
fui verificar e percebi a diferença”,
comentou, no sábado.
Nesta quarta-feira, 19/08, a
RGE respondeu ao questionamento
do SERRANOSSA sobre a situação
do cliente. “A RGE esclarece que
houve um erro na medição da energia consumida, já corrigido. Uma

nova fatura, com o valor correto,
foi enviada ao cliente. A empresa
também inspecionou o medidor do
cliente, que está funcionando normalmente”, afirma.
De acordo com o morador,
na terça-feira, 18/08, uma equipe
da RGE esteve em sua residência
para verificar o contador. “E hoje
[19/08] minha esposa recebeu a
conta nova”, comenta.

Conforme a RGE, os clientes
que tiverem dúvidas ou
precisarem de serviços
da RGE devem entrar em
contato por meio dos canais
de atendimento, presentes
no site www.rge-rs.com.br
(aponte a câmera do seu
celular para o QR Code e
acesse o site).

Fotos: reprodução

Morador do bairro
Fenavinho decidiu
conferir a medição
do contador quando
percebeu aumentos
exorbitantes na
conta de luz. Após
encontrar o erro,
RGE enviou uma
nova fatura com o
valor correto

Entenda: desconfiado de aumentos abusivos na conta, consumidor que
mora no bairro Fenavinho decidiu conferir o marcador e descobriu
que, uma semana antes de a fatura chegar, consumo foi registrado
pela empresa como sendo maior do que o relógio mostrava.

