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RGE diz que contas mais altas decorrem 
da mudança de hábitos durante a pandemia

Festejos Farroupilhas 
terão programação 
on-line neste ano

Hospital Tacchini 
participará de 
estudo para testar 
eficácia de antivirais

Motociclista morre 
após acidente no 
bairro Progresso

Mais de 300 alunos retornam 
às aulas nesta semana em Bento
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“As pessoas acabam abrindo mais a geladeira, utilizando mais equipamentos eletrônicos, 
as crianças vendo mais televisão, mais lâmpadas acesas... São pequenas coisas que não 
se percebe, mas fazem toda diferença”, argumenta representante da concessionária, 
que nega erro massivo nas cobranças feitas aos consumidores desde o mês de março.
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RGE nega erro massivo nas contas de energia elétrica
Gerente da 
concessionária 
afirma que em 99% 
das reclamações 
feitas ao Procon de 
Bento Gonçalves 
não foi constatado 
nenhum problema 
de faturamento

Na última edição, o SERRA-
NOSSA publicou uma reportagem 
com o Procon de Bento Gonçalves 
sobre as denúncias recebidas con-
tra a RGE. Ao longo dos últimos 
meses, a Redação tem recebido 
uma série de queixas de morado-
res, alegando aumentos exorbi-
tantes nas faturas. Na entrevista, o 
coordenador, Maciel Giovanella, e o 
fiscal Thiago Santos confirmaram o 
alto número de denúncias registra-
das no período de pandemia: 370 
entre os meses de março e agosto 
em Bento Gonçalves. 

Após a veiculação da matéria, 
a RGE entrou em contato com o 
SERRANOSSA para esclarecer al-
guns pontos. O gerente de relacio-
namento com o Poder Público da 
empresa, Fábio Calvo, afirmou que, 
dos 2,9 milhões de clientes hoje, 
apenas 0,5% entraram em conta-
to com a RGE entre maio e agos-
to, para relatar algum problema 
em suas contas. “A RGE é uma das 
empresas referência no Brasil em 
termos de faturamento. Nós temos 
7 pontos de validação de dados 
para garantir que a fatura chegue 
ao cliente de forma adequada. Na 
leitura a campo, o sistema automa-
ticamente informa ao colaborador 
da empresa se há um consumo in-
ferior ou superior à média históri-
ca. Então é solicitada confirmação 
dos dados. Após, temos mais seis 
pontos de checagem para validar a 
medição”, informa. 

Em relação ao cálculo da mé-
dia dos últimos meses, devido à 
pandemia, o gerente esclarece que 
a RGE precisou adotar o cálculo 
por estimativa apenas durante 
alguns dias, entre 8 e 14 de abril. 
“Em razão de uma medida judicial 
da Justiça do Trabalho tivemos um 
impedimento das nossas equipes 
em realizar a leitura presencial-
mente. Conseguimos reverter no 
dia 14 e, no dia 15/04, já retor-
namos as atividades”, informa. De 
acordo com o Procon, entre as jus-
tificativas para a discrepância nas 
contas de luz teria sido a leitura 
pela estimativa, adotada durante 
esses dias.  Entretanto, a empresa 
afirma que as compensações dos 
valores foram feitas ainda no mês 
seguinte. “Se foi cobrado a mais ou 

a menos no mês de abril, em maio 
o cliente já teve essa compensa-
ção, sem qualquer necessidade 
de interação com a RGE. Então em 
maio, se algum cliente tinha uma 
média histórica [dos últimos 12 
meses] menor do que nos últimos 
meses, quando teve o início da 
pandemia – com as pessoas pas-
sando mais tempo em casa, com 
uma temperatura mais elevada, 
quando há mais consumo de ener-
gia – ele não recebeu aumento na 
fatura em razão da média em abril 
e teve a compensação no mês de 
maio”, explica. 

Questionado sobre as altas 
faturas em outros meses, não 
apenas em maio, o gerente afirma 
que em 99% das reclamações re-
cebidas pelo Procon de Bento não 

foi constatado nenhum problema 
de faturamento. “O que ocorre é 
que entramos em um período de 
pandemia. Nisso houve mudança 
de hábitos de consumo. Mesmo 
sem perceber, as pessoas acabam 
abrindo mais a geladeira, utilizan-
do mais equipamentos eletrônicos 
por conta do home office. As crian-
ças em casa estão vendo mais te-
levisão, há mais lâmpadas acesas, 
etc. São pequenas coisas que não 
se percebe, mas que fazem toda di-
ferença. Então temos frisado para 
nossos clientes, por meio de cam-
panhas, para que utilizem energia 
de forma consciente”, comenta. 

Ainda segundo a empresa, a 
cada 20 mil contas emitidas, ape-
nas uma fatura é anulada por pro-
blemas de faturamento.  “Todos 
os casos são analisados. Olhamos 
pontualmente cada característica 
de cliente. Quando identificado 
algum problema na fatura, ime-
diatamente a conta é revisada e 
corrigida”, afirma. 

AUTOLEITURA
De acordo com a RGE, o fatura-

mento pela autoleitura (feita pelo 
cliente) é considerado quando, 
após duas visitas da empresa, o co-
laborador não conseguiu ter aces-
so à medição. Se o cliente não tiver 
feito a autoleitura, aí a cobrança é 
feita por estimativa. “Em casos nos 
quais o cliente está fora de casa ou 
seu comércio ainda não abriu, por 
exemplo, basta entrar em contato 
com a RGE. O cliente deve fazer a 
autoleitura um dia antes da data 
programada, que consta na conta”, 
explica. “Lembrando que o cliente 
tem condições de conferir na sua 

A pandemia mudou 
hábitos... As pessoas 

acabam abrindo 
mais a geladeira, 
utilizando mais 
equipamentos 
eletrônicos, as 
crianças vendo 

mais televisão, mais 
lâmpadas acesas... 

São pequenas coisas 
que não se percebe, 

mas fazem toda 
diferença.

De acordo com 
a RGE, a cada 
20 mil contas 

emitidas, apenas 
uma é anulada 

por problemas de 
faturamento.

fatura de energia todas as infor-
mações sobre a medição feita pela 
equipe da RGE, para ver se corres-
ponde à sua realidade de consu-
mo”, finaliza.

CANAIS DE ATENDIMENTO
De acordo o gerente, durante 

a pandemia a empresa ampliou 
seus canais de comunicação. “As 
agências estiveram fechadas, en-
tão criamos diversas ações para 
oferecer canais alternativos”, in-
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Procon de Bento Gonçalves recebeu 370 
denúncias contra a RGE durante a pandemia
Órgão afirma 
que moradores 
continuam se 
queixando de 
contas com valores 
exorbitantes e da 
falta de informações 
por parte da 
empresa

Eduarda Eitelven Bucco

Desde o início da pandemia, 
o SERRANOSSA tem divulgado 
uma série de denúncias recebidas 
de leitores contra a Rio Grande 
Energia (RGE). A principal queixa 
está ligada à cobrança de valores 
exorbitantes, que chegam a ser 
até oito vezes maiores daqueles 
normalmente cobrados. Somente 
no Procon de Bento Gonçalves, 
foram 370 denúncias contra a 
empresa entre os meses de mar-
ço e agosto. Em todo o Rio Gran-
de do Sul, cerca de 3,5 milhões 
de clientes foram ou estão sendo 
afetados. São contas que, de um 
valor usual médio de R$ 100, sal-
taram para R$ 490, R$ 500 ou, em 
alguns casos, R$ 800. 

“A alegação da RGE é que, 
logo no início da pandemia, eles 
ficaram impossibilitados de colo-

car técnicos de leitura nas ruas, 
por conta de uma determinação 
judicial. Segundo eles, foram 8 
dias sem a realização da leitura, 
calculando os gastos com base 
na média dos últimos meses. 
Isso teria impactado todos esses 
usuários”, comenta o coorde-
nador do Procon Bento, Maciel 
Giovanella. Outra justificativa da 
companhia está ligada ao isola-
mento social, período em que as 
pessoas teriam ficado mais tem-
po em casa e, consequentemente, 
consumido mais energia. “Essas 
justificativas não se sustentam. 
O que estamos percebendo é que 
há uma insuficiência de informa-
ções prestadas por parte da RGE. 
E é aí que existe e persiste a abu-
sividade”, afirma Giovanella.  

Ainda segundo o coordena-
dor, mesmo que um dos motivos 
das cobranças indevidas tenha 
sido a medição pela média, a 
empresa errou em não disponi-
bilizar essa informação de forma 
clara aos clientes. “Todos os Pro-
cons entendem que houve uma 
falha grotesca por parte da com-
panhia de não fazer a divulgação 
da informação de que a leitura ia 
ser feita por média”, explica. 

Ao constatar uma cobrança 
inadequada, a primeira instrução 
dada pelo Procon ao consumi-
dor é que ele procure o setor de 
protocolos da RGE, faça uma me-
dição própria e tire uma foto do 
medidor para enviar para aná-

lise. Entretanto, o atendimento 
por parte da companhia é outro 
problema relatado pelos consu-
midores. “Desde que começou 
a pandemia, uma das principais 
justificativas deles é que todos os 
canais estão funcionando, que as 
informações estão sendo presta-
das de forma correta, quando na 
verdade não estão. Todos os ca-
nais da RGE estão sobrecarrega-
dos. Sem contar que a RGE sim-
plesmente fechou sua unidade 
de atendimento durante meses”, 
analisa o fiscal do Procon Bento, 
Thiago Santos. 

Com um alto número de re-
clamações e de situações não 
resolvidas, os mais de 80 Pro-
cons do interior do estado estão 

realizando uma frente para co-
brar respostas da concessioná-
ria. Já a Defensoria Pública está 
estudando a possibilidade de 
entrar com uma ação contra a 
empresa. “No entanto, ainda não 
pudemos concluir se há alguma 
irregularidade ou se é fenômeno 
sazonal (todo o inverno as con-
tas aumentam, pois aumenta o 
consumo em regiões frias) so-
mando a evento extraordinário 
(durante o isolamento social, as 
pessoas ficam mais em casa e 
consequentemente aumenta o 
consumo). Enfim, está em estu-
do, ainda sem conclusão de irre-
gularidade ou não”, informou o 
defensor público de Bento Gon-
çalves, Eduardo Marengo.

COMO PROCEDER?

O primeiro passo ao receber uma conta indevida, conforme o Pro-
con, é realizar a medição própria e encaminhar uma foto do medidor 
para a RGE, que deverá fazer uma análise. Caso não haja retorno da 
empresa, o recomendado é ligar para o Procon e agendar um atendi-
mento. “Nós abriremos um procedimento para averiguar a situação. 
Se não houver resposta positiva por parte da concessionária, aí abri-
mos espaço para que, caso o consumidor queira, ingresse judicial-
mente contra a empresa”, informa o coordenador do Procon. 

Ainda conforme instruções do órgão, se o vencimento da fatura 
estiver muito próximo da data atual, o recomendado é realizar o 
pagamento para evitar cortes. Em seguida, procurar a empresa e 
o Procon para tentar reverter a situação. “Já houve casos em que a 
empresa reconheceu do erro e o valor foi readequado nas faturas 
seguintes”, explica. 
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Reportagem publicada pelo 
SERRANOSSA na última 
edição foi motivada por 

dezenas de reclamações 
de consumidores que 

entraram em contato com 
o jornal para denunciar 
valores exorbitantes nas 

faturas. Para ter acesso à 
notícia completa, aponte a 

câmera do seu celular para 
o QR Code ao lado.

forma.  Dessa forma, os consumi-
dores podem entrar em contato 
pelo site www.rge-rs.com.br, pelo 
app CPFL Energia (com navega-
ção gratuita, sem consumo de da-
dos), pelo WhatsApp: (51) 3539 
6791, pelo SMS RGE: 29677 (para 
informar falta de luz) e pelo Call 
Center: 0800 970 0900. “Ainda 
assim, se o cliente necessitar algu-
ma relação presencial, as agências 
de atendimento reabriram no dia 
03/08”, informa.
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Aumento no preço dos alimentos obriga mudança de hábitos

Raquel Konrad

A diarista Jandira Rodrigues 
de Freitas, mãe de cinco filhos, 
depende das faxinas para pagar 
aluguel, luz, água, gás, transpor-
te e a alimentação dela e de boa 
parte da família. As compras se-
manais no supermercado que 
antes somavam R$ 280 hoje ul-
trapassam R$ 500. A alta dos pre-
ços nas gôndolas tem chamado a 
atenção dos consumidores. O ar-
roz e o óleo de soja já acumulam 
alta de 19,25% e 18,6% ao ano, 
respectivamente. O feijão tem 
inflação acima dos 30%. De acor-
do com o IBGE, outros produtos 
como manga, cebola, abobrinha e 
leite longa vida subiram até 62%.

E, para quem espera preços 
menores nos próximos meses, a 
expectativa dos especialistas não 
é otimista. Como é época de en-
tressafra, é difícil que os valores 
caiam tanto até o início de 2021, 
pelo menos. De acordo com eco-
nomistas, dois fatores explicam 

a alta dos alimentos: dólar alto, 
que incentiva os produtores a 
aumentarem as exportações, re-
duzindo, assim, a oferta de pro-
dutos no mercado interno, e o 
auxílio emergencial, benefício do 
governo federal que estimulou o 
aumento do consumo. Foi dire-
cionado, em grande parte, para 
a população mais pobre do país, 
que tem uma cesta de compras 
formada, em sua maioria, por 
produtos básicos, como alimen-
tos. “Com dólar muito valoriza-
do em relação ao real, a venda 
ao exterior se torna uma forte 
concorrente da indústria brasi-
leira pela compra de produtos do 
campo. Ao mesmo tempo, deixa 
o custo de produção da agrope-
cuária mais alto, já que boa parte 
dos insumos é cotada na moeda 
americana”, explica o economista 
Felippe Serigati.

SUPERMERCADOS 
NEGOCIAM
O presidente da Associa-

ção Gaúcha de Supermercados 
(Agas), Antônio Cesa Longo, 
aponta que as recentes altas de 
preços registradas em commodi-
ties como arroz, feijão e óleo de 
soja são resultantes de índices 
históricos de exportação des-
tes produtos para outros países. 
“Com o real desvalorizado frente 
ao dólar, o alimento produzido 
no Brasil tornou-se ainda mais 
atrativo para diversos países do 
mundo. No caso do feijão, há uma 
tendência de preços estáveis e 
poucas ofertas, com previsão de 

baixa somente em dezembro, 
enquanto no arroz a tendência 
segue de alta nos preços”, afirma.

Nesta semana, o presidente 
da república Jair Bolsonaro pe-
diu “patriotismo” dos donos dos 
supermercados para reduzir suas 
margens de lucro e os preços dos 
alimentos. Longo, no entanto, afir-
ma que os empresários não estão 
medindo esforços para buscar a 
melhor negociação com os forne-
cedores e absorver, na medida do 
possível, parte desta alta de pre-
ços, em função de estoques regu-
ladores. “A curva de preços não é 
ditada pela ausência ou presença 
de patriotismo, mas pela oscila-
ção natural do mercado a partir 
de questões cambiais, de mudan-
ças mercadológicas e da lei da 
oferta e da procura”, destaca.

Valorização do dólar, aumento das exportações e período 
de entressafra fazem o arroz ser um dos itens com maior 
aumento no preço neste último mês. Tendência é de elevação

MUDANÇA DE HÁBITOS
Com os mesmos rendimentos, 

mas com os custos muito mais al-
tos, a diarista Jandira tenta mudar 
os hábitos no dia a dia. “Já começa-
mos a substituir o arroz pela mas-
sa nas refeições e também estamos 

fazendo mais lanche ao invés de 
um almoço farto. Embora para 
fazer um sanduíche também gas-
tamos bastante: o quilo do queijo 
está R$ 38. Nada fácil”, desabafa, 
comentando que a carne pratica-
mente virou artigo de luxo, tendo 
em vista o valor nos açougues. 

A empresária do ramo de 
gastronomia, Priscila Pena, que 
já acumulava prejuízos com a 
pandemia das vezes que teve que 
ficar com o restaurante fechado, 
agora lamenta a alta nos preços 
dos alimentos. “A carne que é um 
dos nossos carros chefes vêm au-
mentando desde o final do ano 
passado. O óleo de soja é o item 
base em quase todos os preparos. 
Geralmente aumentávamos o pre-
ço na metade do ano, por conta 
do aumento do fluxo de turistas e 
tudo mais, mas não fizemos. Ago-
ra a gente percebe o aumento do 
preço dos alimentos e a impossi-
bilidade de aumentar o preço dos 
nossos pratos, porque o consumi-
dor também está gastando mais 

na própria casa”, pontua ela, que 
salienta ainda os investimentos 
em embalagens, por conta da ne-
cessidade de delivery. “São todos 
custos que não conseguimos apli-
car para o consumidor, porque 
simplesmente não vamos conse-
guir vender”, desabafa.

Inflação nas alturas

Arroz, óleo de 
soja, leite, além de 
frutas e verduras 
apresentaram 
inflação que 
já começaram 
impactar no 
orçamento familiar

O que está 
ficando caro? 

Dos 60 itens que 
mais subiram no 
mês passado, 58 são 
alimentos. Veja os que 
tiveram maior alta, de 
acordo com o IPCA:

Cebola: +34,83%
Batata-inglesa: +22,81%
Mamão: +21,33
Cenoura: +19,91
Feijão-carioca: +17,29%
Morango: +15,61
Alho: +15,41%
Laranja-pêra: +10,93%
Feijão-preto: +10,41%
Leite longa vida: +9,59%
Alface: +6,58%
Ovo de galinha: +6,31%
Farinha de trigo: +4,76%
Arroz: +3,88%
Açúcar cristal: +3,36%
Café solúvel: +3,24%Presidente da Agas afirma 

que supermercados estão 
fazendo a sua parte

A diarista Jandira teve que 
mudar os hábitos da família 
por conta da alta nos preços

Raquel Konrad
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O Instituto Tacchini de Pes-
quisa em Saúde (ITPS) está 
participando de mais um braço 
de estudos do Coalizão COVID 
Brasil. Conduzido pela Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), o 
Coalizão IX – REVOLUTION tem 
como objetivo estudar a eficácia 
e segurança de antivirais já uti-
lizados no combate a outras do-
enças, como Hepatite C e HIV, no 
tratamento dos pacientes hospi-
talizados com COVID-19 que te-
nham apresentado sintomas há, 
no máximo, 7 dias.

Os medicamentos, que se 
mostraram eficazes em reduzir 
a carga viral do SARS-COv2 em 
estudos in vitro realizados pela 
Fiocruz, já estão sendo utilizados 
também em pesquisas com pa-
cientes COVID-19 no Irã, Egito, 
África do Sul e Argélia. O Tacchi-
ni se junta a outros 34 centros de 
saúde brasileiros para realização 
do estudo, que pretende incluir 
pouco mais de 1.000 pacientes 
nos próximos 90 dias.

“Esse talvez seja um dos es-
tudos mais aguardados, e con-
sideramos importantíssimo o 
Tacchini estar entre os centros 
selecionados para participar dele. 
Realizar uma pesquisa clínica uti-
lizando medicamentos antivirais 
para buscar um tratamento para 
o SARS-CoV-2, que é um vírus, faz 
todo sentido. Tanto o novo coro-
navírus quanto o HIV e o vírus 
da hepatite C fazem parte de um 

Tacchini participará de estudo 
para testar eficácia de antivirais

Coronavírus

mesmo grupo, ou seja, possuem 
estrutura e forma de replicação 
parecidas. Por isso, utilizar medi-
camentos que funcionem contra 
as outras doenças para controlar 
também a evolução desse novo 
vírus pode ser promissora”, des-
creve a investigadora principal 
do estudo no Hospital Tacchini, 
Nicole Alberti Golin.

COMO VAI FUNCIONAR?
A pesquisa ocorrerá em duas 

fases: na primeira, será avaliado 
qual medicação ou combinação 
diminui mais intensamente a 
carga viral. De forma aleatória, 
os pacientes serão divididos em 
grupos:

- o Grupo I vai receber Ataza-
navir, usado atualmente no trata-
mento para o HIV;

- o Grupo II receberá uma 
combinação de Sofosbuvir com 
Daclatasvir, utilizados no trata-
mento de pacientes com Hepa-
tite C;

- o Grupo III receberá apenas 
o Daclatasvir.

Na segunda etapa, as me-
dicações ou combinações serão 
avaliadas comparativamente ao 
placebo, em relação ao principal 
desfecho clínico definido: o nú-
mero de dias sem suporte respi-
ratório.

 “São medicamentos já co-
nhecidos e prescritos, principal-
mente por especialistas das áre-
as de Infectologia e Hepatologia. 

Além disso, eles são de fácil uso, 
já que são comprimidos, e ainda 
têm a vantagem de apresenta-
rem baixo risco de eventos ad-
versos”, ressalta a médica Nicole.

Assim como os demais estu-
dos realizados pela aliança entre 
instituições de saúde, o Coalizão 
IX será randomizado e duplo-
-cego. Ou seja, nem o paciente, 
nem o pesquisador sabem se o 
que está sendo administrado em 
cada caso é a medicação ou o pla-
cebo. Os pacientes serão monito-
rados com exames em tempos 
específicos e acompanhados por 
até 12 meses, a fim de avaliar o 
retorno às suas atividades usuais 
bem como sua qualidade de vida 
após a infecção.

Pessoas com 18 anos ou 
mais, hospitalizadas com 
suspeita ou diagnóstico 
confirmado de COVID-19, 
cujos sintomas tenham ini-
ciado em até 7 dias. Além 
disso, a pessoa ainda pre-
cisa apresentar saturação 
de oxigênio menor ou igual 
a 94% em ar ambiente ou 
precisar de oxigênio suple-
mentar para manter a satu-
ração acima desse nível.

Quem pode 
participar?
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Bastidores de um 
parto às pressas na UPA
Sheila Aparecida 
Rodrigues Ferreira 
conta a aventura 
do nascimento do 
filho caçula, 
Lourenzo Gabriel

Greice Scotton Locatelli

A última sexta-feira, 04/09, 
tinha tudo para ser um dia nor-
mal na rotina da Auxiliar de 
Saúde Bucal Sheila Aparecida 
Rodrigues Ferreira. Grávida de 
36 semanas, ela conta que acor-
dou às 6h sentindo fortes dores 
e que contatou o marido, Juliano 
Vaccaro, que é caminhoneiro e 
estava em Brasília (DF). Descon-
fiada de que havia entrado em 
trabalho de parto, ela começou 
uma verdadeira corrida contra o 
tempo para arrumar a filha mais 
velha, Lara Emanuelle, de 5 anos. 
Por telefone, o marido ajudava 
a mobilizar os familiares. “Eu ti-
nha preparado apenas a bolsa do 
bebê, faltava a minha e as coisas 
da Lara. Enquanto eu finalizava a 
organização, com dores cada vez 
mais fortes, meu marido conse-
guiu falar com o irmão dele [Se-
zar Vaccaro], que prontamente 

veio me buscar junto com a na-
morada dele [Terezinha Andreola 
Berselli]”, relembra Sheila. “Meu 
marido ligava de 30 em 30 se-
gundos. Acordamos a Lara e meu 
cunhado a levou com o nosso car-
ro para a casa da minha sogra, en-
quanto a Terezinha me levou para 
a UPA 24 horas”, conta. “Saímos 
do bairro São João, no horário de 
pico do trânsito, e seguimos até o 
bairro Botafogo. Foi bem tenso. 
Eu já estava em trabalho de par-
to, não deu tempo de passar nem 
pela triagem. O Lourenzo Gabriel 

nasceu às 8h50. Todos que lá es-
tavam ficaram emocionados”, de-
talha Sheila.

O menino nasceu com 
2,840kg e 46,5cm. Mãe e bebê 
passam bem. “Meu marido veio 
com a carreta vazia mesmo e 
conseguiu chegar no domingo 
de manhã, quando recebi alta”. A 
aventura teve um gostinho espe-
cial para Sezar e Terezinha, que 
já tinham sido escolhidos como 
dindos do Lourenzo Gabriel e que 
testemunharam os bastidores do 
nascimento dele.

Final feliz
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Técnica de Enfermagem Rosemari Baronio, Luciane Badan, 
Dra. Mariana Bueno (que fez o parto), Dr. Gibraim Faccin 
Jankoski (pediatra de plantão) e a Técnica de Enfermagem 
Eliandra Bidinoto com o pequeno Lourenzo Gabriel
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Eduarda Eitelven Bucco

Dezoito escolas da Educação 
Infantil particular abriram suas 
portas entre a terça (08/09) e a 
quarta-feira (09/09) em Bento 
Gonçalves, após mais de cinco 
meses sem receber alunos. De 
acordo com a prefeitura, 341 
crianças retornaram às aulas até 
a quinta-feira, 10/09. A decisão 
sobre a volta cabe aos pais ou 
responsáveis, que também po-
dem optar por continuar no en-
sino remoto. 

Para garantir uma volta 
segura, as instituições precisa-
ram seguir uma série de regra-
mentos, previstos no Decreto 
10.647/2020, como uso de más-
caras para funcionários e crianças 
a partir dos 2 anos; distancia-
mento mínimo entre os alunos e 
máximo de 50% de capacidade 
por sala de aula. Também deve 
ser realizada a higienização ade-
quada dos espaços e a aferição da 
temperatura de todos que ingres-
sarem nas escolas. 

Em algumas escolinhas, as 
medidas de prevenção ao Corona-
vírus foram além das exigências 
municipais e estaduais. Na Be Ha-
ppy, localizada no bairro Humaitá, 
foram fornecidos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) 
usuais para todos os funcionários, 

Como as escolas infantis de Bento estão recebendo os alunos?

Volta às aulas

341 alunos voltaram 
às aulas em escolas 
infantis privadas 
até quinta-feira, 
10/09. Na próxima 
segunda-feira, dia 
14/09, retornam as 
escolas infantis da 
rede municipal

além de materiais como mangas 
de plástico para facilitar higieni-
zação e jalecos com tecido anti-
viral. “Também instalamos totens 
de álcool em gel em toda a escola, 
tapetes sanitizantes, esterilizador 
de pé com lâmpadas ultravioletas, 
esterilizador de ar em cada sala, 
aparelho de ozônio para esteri-
lizar cada sala ao final do dia e 
compramos um rodo com lâmpa-
da UV-C. Investimos muito, mes-
mo não tendo muitas condições 
financeiras nesse momento”, con-
ta a diretora Elisângela Ferronato. 

Na Be Happy, foi proposto aos 
pais duas opções de rodízio. “Uma 
delas seria vir metade dos alunos 
de cada turma em uma semana, 
em tempo integral, e metade na 
outra semana. E a segunda opção, 
que foi escolhida pela maioria dos 
pais, foi a de dividir a turma para 
vir metade no turno da manhã e 
metade no turno da tarde”, ex-
plica. De acordo com a diretora, 
poucos pais optaram por manter 
seus filhos em casa, aprendendo 
por meio do ensino remoto. “Mui-
tos retornaram já na terça-feira, 
08/09, outros ao longo da sema-
na e alguns irão voltar na semana 
que vem”, informa. 

A escolinha trabalha com 
crianças de 4 meses a 4 anos e 
teve uma redução de mais de 
20% no número de alunos du-
rante a pandemia. “A questão 
financeira foi bem complicada, 
porque a educação infantil não é 
uma obrigatoriedade, então hou-
ve desistências. Mas negociamos 
e muitos pais não abandonaram 
a escola. Agora vamos seguir 
com todos os protocolos e um 
pouco mais, para garantir a segu-
rança de todos. A gente sempre 
fica com um pouco de medo, por-
que é uma doença, é algo invisí-
vel e meio incontrolável. Vamos 
torcer para que dê tudo certo”, 
comenta Elisângela. 

Na Officina da Criança, loca-
lizada no bairro São Bento, cada 
turma está retornando em um dia 
diferente, “para a gente conhecer 
como será esse novo processo”, 
explica a diretora, Paula Araújo. 
Segundo ela, 99% dos pais são 
favoráveis ao retorno das aulas 
e estão ansiosos para o início da 
turma de seus filhos. 

“A escola fez uma mudança 
interna muito grande. Compra-
mos aparelhos de desinfecção 
das paredes, do chão e dos pés. 

RETORNO EM OUTRAS CIDADES

Em Garibaldi, as 10 escolas privadas já tiveram seus planos de con-
tingência aprovados pelo COE-Municipal. Entretanto, de acordo 
com a secretaria de Educação, apenas uma delas retornou nesta 
semana. Duas delas irão voltar no dia 15/09 e quatro no dia 21/09. 
Nas demais ainda não há previsão. “Quanto à rede municipal de 
ensino, ainda não temos data definida para o retorno às atividades 
presenciais nas escolas”, afirma a secretária Simone Cristina Rosa-
nelli Chies.

Em Carlos Barbosa, o secretário de Educação, Fabiano José Taufer, 
informou que, nesta semana, das 5 escolas infantis do município, 3 
retornaram às aulas. Outra pretende retornar na semana que vem 
e, a restante, apenas em outubro. 

Para tanto, o município calculou a capacidade máxima permitida 
para evitar aglomerações e, consequentemente, o contágio pelo 
Coronavírus. Das 201 crianças matriculadas nas cinco instituições 
antes da pandemia, devem voltar, aproximadamente, 60 alunos ao 
longo deste mês e do mês que vem. Além das medidas de con-
tingência, a redução se deve ao receio dos pais/responsáveis e ao 
cancelamento de matrículas. “Em uma das escolas infantis havia 55 
alunos antes da pandemia. Desses, 35 são vagas compradas pela 
prefeitura. Então esses alunos irão continuar a distância, como me-
dida adotada pela prefeitura. Dos outros 20, apenas 1 estudante 
está com a matrícula em dia”, exemplifica. 

Ainda segundo o secretário, o retorno será monitorado ao longo 
das próximas semanas, para assegurar que não houve aumento de 
casos na cidade. “A gente vai verificar se acontece o mesmo que 
aconteceu com as escolas de inglês e as academias, por exemplo. 
Apesar de abrirem as portas, não houve surtos nesses locais. En-
tão vamos fazer uma análise para que seja um retorno seguro. Um 
passo de cada vez. Por isso é difícil que as demais escolas retornem 
antes de outubro”, analisa. 

Na segunda-feira, 07/09, o 
Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Bento Gonçalves 
– SINDISERP-BG protocolou um 
mandado de segurança contra a 
decisão do retorno das aulas pre-
senciais no município. 

De acordo com o sindicato, a 
Juíza da Vara da Fazenda Pública 
de Bento Gonçalves, Romani Tere-
zinha Dalcin, intimou o município 
para que juntasse, em 24 horas, 
documentos acerca dos procedi-
mentos adotados, que estivessem 
em conformidade com o Decreto 
Estadual. O município, então, teria 
apresentado um ofício assinado 
pela secretaria de Educação afir-
mando o cumprimento das medi-
das necessárias. “Com essa única 
informação, que em nada compro-
va o cumprimento das normas, on-
tem, por volta das 19h, o Judiciário 
negou nosso pedido de não retor-
no das aulas por ausência de cum-
primento das regras alegando que 
não verificava nenhuma ilegalida-
de”, informou a presidente Neile-
ne Lunelli, referindo-se à última 
terça-feira, dia 08/09. “Porém, 
como é de conhecimento de todos 
os servidores públicos municipais 
lotados nas escolas, até o presente 
momento, não houve capacitação 
sobre a higienização e cuidados 

Montamos um móvel onde as 
crianças deixam as suas roupas, 
as salas foram divididas, coloca-
mos mesas com acrílico... então 
estamos bem seguras que esse 
recomeço será muito tranquilo”, 
afirma Paula. 

Na escolinha Sol do Amanhe-
cer, no bairro São Roque, o retor-
no está sendo mais tímido. De 
acordo com a diretora, Cleide Ro-
ggia, apenas 18 crianças voltaram 

nesta semana. “O retorno é para 
as famílias que realmente preci-
sam. Estamos trabalhando apenas 
no turno da tarde, para fazer uma 
acolhida dessas crianças. Que-
remos que elas se adaptem aos 
poucos à retomada à sala de aula 
e à nova rotina. Então seguiremos 
com apenas um turno durante 
todo o mês de setembro”, revela. 

No local, as medidas de se-
gurança também são seguidas à 

risca. Assim que a criança che-
ga à escola, é feita a medição de 
sua temperatura, a higienização 
da mochila e a troca do calçado. 
“Eles trazem um calçado limpo e 
higienizado de casa. Todos usam 
máscara e mantemos o distancia-
mento”, complementa. 

Mesmo com todas as res-
trições, a felicidade de estar de 
volta ao convívio com os colegas 
e professores está estampada no 
rostinho de cada aluno. “As crian-
ças voltaram muito felizes. Mes-
mo com o distanciamento, elas 
podem ver e conversar com os 
colegas. Em casa, os alunos esta-
vam ficando muito agitados, ner-
vosos e perdendo essa questão 
da interação. Então elas demons-
tram a felicidade de estar de volta 
verbalmente e em suas atitudes”, 
conta a diretora.  

ENSINO INFANTIL 
MUNICIPAL 
Seguindo a decisão da pre-

feitura de Bento, o ensino infantil 
municipal irá retornar na próxima 
segunda-feira, 14/09. A medida 
vale apenas para as instituições 
de Educação Infantil, e não para 
aquelas de Ensino Fundamental 
ou Médio que também possuem 
séries iniciais (Jardim A e B). 

De acordo com a prefeitura, 
todas as escolas apresentaram os 
protocolos de contingência pró-
prios para prevenção, monitora-
mento e controle da transmissão 
da Covid-19 nas instituições, que 
foram aprovados pelo Centro de 
Operações de Emergência em 
Saúde para a Educação (COE-
-Escola).

Os regramentos seguem os 
mesmos daqueles estipulados 
para as escolas privadas, inclusive 
a testagem de todos os profissio-
nais das escolas municipais – pro-
fessores, diretores, funcionários  
– o que será realizado antes do 
retorno das aulas. 

Na escolinha Be Happy, no bairro Humaitá, foram instalados equipamentos esterilizadores de pés, chão e ar

Os alunos da escolinha Sol do Amanhecer Marcelo, João 
Gabriel e Antonela na primeira semana de volta às aulas
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Entidades se mostram contrárias ao retorno

básicos contra a Covid-19, assim 
como não foram disponibilizados 
equipamentos de proteção indivi-
duais e coletivos”, complementou. 

Ainda segundo o sindicato, 
não há informações sobre o núme-
ro de servidores que são do grupo 
de risco e que teriam que ser afas-
tados. “Não obstante, temos que 
os índices de contaminação pela 
Covid-19 e as mortes continuam 
crescendo em Bento Gonçalves. 
Todos estes fatores estão em opo-
sição ao que determina a legislação 
estadual e o bom senso necessário 
para um momento de inseguranças 
como este e, portanto, são ilegais e 
arbitrárias”, declarou Neilene. 

Sem êxito em relação ao man-

dado de segurança, o sindicato de-
cidiu ingressar com ação no Tribu-
nal de Justiça do Rio Grande do Sul. 

“Nossa missão é proteger os 
servidores públicos municipais e, 
neste caso, também, a população 
de Bento Gonçalves já que, se retor-
narmos as aulas presenciais sem 
que o mínimo de segurança seja 
ofertado, o risco de um novo surto 
de contaminação pela Covid-19 é 
iminente, causando enormes pre-
juízos de todas as ordens. Aguar-
daremos a decisão do recurso que 
está no Tribunal de Justiça, certos 
de que estamos exercendo nosso 
dever de proteger vidas e direitos. 
Neste momento a pergunta é: se 
houver um surto pela Covid-19 nas 

escolas por ausência dos cuidados 
básicos determinados pela Legis-
lação Estadual, de quem será a 
responsabilidade? Certamente de 
quem autorizou o retorno sem que 
as medidas básicas estejam sendo 
atendidas”, finalizou a presidente. 

OPINIÃO DA FAMURS
Em reunião realizada na 

manhã de terça-feira, 08/09, a 
Federação das Associações de 
Municípios do Rio Grande do Sul 
(Famurs) reafirmou sua posição 
contrária ao retorno das aulas 
presenciais no estado. O encontro 
virtual contou com a presença das 
Associações de Municípios, in-
cluindo a Amesne (que representa 
as cidades da Serra Gaúcha). 

De acordo com a Famurs, fi-
cou acordado com os presidentes 
das regionais que a pauta, por ora, 
está encerrada e voltará ao debate 
caso haja mudanças ou alterações 
no cenário estadual. A federação 
segue não recomendando o retor-
no, mas respeita a autonomia dos 
gestores que optarem pela reto-
mada das atividades presenciais.

Conforme a assessoria da 
Amesne, a posição da regional 
continua sendo a mesma: neu-
tra, em defesa da autonomia dos 
municípios. 
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Retorno à escola divide opinião de pais
Raquel Konrad

Mesmo que não seja obri-
gatória, a volta às aulas dividiu 
a opinião e gerou amplo debate, 
especialmente nas redes sociais, 
entre pais e a comunidade. Por 
um lado aqueles que entendem 
que o ensino presencial é funda-
mental após tantos dias longe da 
escola e, especialmente, porque a 
maioria das atividades econômi-
cas voltou ao normal. Por outro, 
pais que temem que filhos sejam 
os transmissores dos vírus e que 
protocolos de segurança são difí-
ceis de serem aplicados em crian-
ças.

Sem consenso, as escolas se 
prepararam e muitos pais e até 
crianças estão ansiosos para re-
tornar ao ambiente escolar. É o 
caso de Daiane Magnaguagno, 
mãe de Otávio, 9 anos, que está 
no 3° ano do Ensino Fundamen-
tal, e de Francisco, 6 anos, estu-
dante do Jardim B. Ela conta que 
a escola e a secretaria de Edu-

Os pais Leandro e Daiane aguardam ansiosos a abertura 
da escola e acreditam nos protocolos de segurança
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Nós saímos 
todos os dias 

para trabalhar. 
O risco é o 

mesmo para 
nossos filhos.

Os países que 
abriram as 
escolam já 

estão fechando 
por conta do 

contágio.

cação disponibilizam um portal 
com atividades, além de material 
impresso neste período longe da 
escola e que, embora sejam tra-
balhos simples, não é a mesma 
dinâmica que na escola. “O princi-
pal problema é a falta de estímulo 
e entusiasmo que só o ambiente 
escolar proporciona: a interação 
com os amigos, a calorosa amoro-
sidade dos professores, que ten-
tam, mas infelizmente folhas de 
papel não transmitem esse amor 
que eles colocam na profissão. 
Está bem triste pensar como está 
sendo este ano”, desabafa.

A mãe, que aguarda ansiosa 
a abertura da escola dos filhos, 
acredita que as instituições vão 
se adequar 100% aos protocolos 
para garantir a segurança dos 
alunos. “E pensando no restante 
dos setores, praticamente tudo 
está quase normal, os bares e pra-
ças lotadas, os pontos turísticos 
cheios, enfim, não creio que será 
na escola que terão o maior risco 
de contágio. Nós, pais, saímos to-
dos dias para trabalhar, portanto 
acredito que é o mesmo risco eles 
irem à escola, com todos cuidados 
necessários, como estamos fazen-
do desde o início”, pontua, Daiane.

“RETORNO PRECIPITADO”
Sandra Beltrame, mãe de Ar-

thur, de 3 anos, e de Otávio, de 6 
anos, acredita que a abertura de 
escolas nesse momento, especial-
mente com a Educação Infantil, 
“é uma atitude precipitada”. Para 
ela, a região ainda está com pata-
mar alto de contágio do coronaví-
rus e ainda não há comprovação 

de como a doença evolui em cada 
pessoa. “Como mãe considero os 
protocolos propostos pratica-
mente inaplicáveis na Educação 
Infantil, pois requer muita proxi-
midade e quase não é possível fa-
zer o distanciamento necessário. 
Com a restrição de aproximação, 
contato e uso de brinquedos e 
materiais, optei por aguardar as 
próximas semanas para ver como 
o cenário se comporta”, afirma.

Fernanda Ghelen, mãe de Jo-
aquim, 4 anos, e Matheus, de 1, 
cancelou o retorno dos filhos à es-
cola para que eles continuassem 
tendo contato com os avós e com 
as bisavós. “Na escola eles iriam 
mais brincar do que fazer tarefas. 
Também percebemos que em ou-
tros países as escolas que abriram 
acabaram tendo que fechar por 
conta do contágio, então não que-

remos correr este risco”, comenta.
Mãe da Eduarda, de 7 anos, 

Raquel Piegas afirma que só vai 
enviar a filha para a escola quan-
do acreditar ser seguro. “Tem 
sido um período bem desafiador, 
porque eu cuido sozinha da edu-

cação da Eduarda. A gente faz as 
lições depois do meu expediente 
e muitas vezes é difícil fazer com 
que ela tenha a genuína vontade 
de aprender. Felizmente, ela é 
alfabetizada e trabalho bastante 
isso nela. Então, dou ênfase ao 
português, matemática, história, 
geografia e filosofia, porque é 
importante ela saber pensar. Au-
las complementares de música e 
educação tecnológica, por exem-
plo, infelizmente deixo em segun-
do plano. Moramos só nós duas 
e é um pouco desgastante para 

ambas”, comenta.
Mesmo com os desafios, a 

mãe não sente segurança no 
retorno à escola. “Na minha 
opinião, o ano letivo deveria ser 
cancelado, ainda mais na fase 
em que as crianças das séries 
iniciais estão. Admiro muito o 
empenho dos professores, é no-
tável o que eles estão fazendo 
para se encaixar. Mas, compara-
do ao que ela poderia aprender 
presencialmente, não são efica-
zes. Acredito que este ano deve-
ria ser repetido”, comenta.

Raquel afirma que não acha seguro levar a filha 
Eduarda para escola neste momento
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Greice Scotton Locatelli
Jornalista (MTB 11.542). Editora-chefe do jornal SERRANOSSA. Contato: greice@serranossa.com.br

Thiago Galvan - Atualidades

Temos presenciado, nesses últimos tempos, campanhas ao redor do 
mundo, em defesa das vidas negras. Esse movimento iniciou-se nos Estados 
Unidos da América quando de um episódio tido como um dos mais brutais 
da história moderna envolvendo abordagens policiais, nesses casos tidas por 
truculentas e demasiado exageradas

Disseminado e conhecido mundialmente após a morte de George Floyd, 
e que veio à tona novamente na semana passada após a morte de Daniel 
Prude, também em abordagem policial, esse movimento surgiu lá em 2013 
em função de situação semelhante, a apontada truculência em abordagem 
da polícia americana, que resultou na morte do jovem de 17 anos, Traivon 
Martin, ocorrida em fevereiro de 2012.

Nesta semana, mais uma vez, mais uma situação foi trazida ao noticiá-
rio mundial, agora não mais dizendo respeito a uma vida negra, alvo de 
proteção do movimento, mas com um jovem autista cuja mãe havia pedido 
ajuda, já que estava com dificuldades com o filho, que estaria em surto. 
Na abordagem, esse jovem acabou sendo alvejado por, pelo menos, três 
tiros que o atingiram em partes diversas do corpo. A justificativa do policial: 
legítima defesa.

Pois bem, afastando-me do juridiquês que seria corriqueiro em qualquer 
dissertação nesse sentido, bem como da postura do advogado de defesa que 
é esperada, ouso trazer algumas reflexões: quem de nós, em circunstâncias 
de risco, não adotaria qualquer conduta como forma de proteger a sua pró-
pria vida? Quem de nós, vendo-se ameaçado, não teria, seja por reflexo, seja 
por impulso, seja, ainda, com a intenção de proteger a própria vida e a vida 
de quem estivesse ao redor, não adotaria toda e qualquer conduta razoável 
para conter a atitude do possível agressor, quem quer que fosse ele?

Em nenhum momento estou defendendo truculência policial. Ou qual-
quer truculência, violência ou abuso Em nenhum momento estou justifican-
do as mortes ou possíveis abusos praticados. Eu só quero que haja, de parte 
a parte, uma reflexão acerca do direito à vida. As vidas dos policiais também 
importam. Todas as vidas importam.

Para alguns, a imagem da caveira, que nos desenhos animados repre-
sentam o mal, e em geral são a simbologia da morte, nos relembra que, em 
verdade, somos todos iguais, representa essa igualdade. Afinal, por debaixo 
dos nossos rostinhos, independentemente da cor da nossa pele, da cor dos 
nossos olhos ou da cor dos nossos cabelos, tendo nós cabelos ou não, como 
é o meu caso, temos uma caveira, igual para todos. 

Então, não é a vida negra, branca, autista ou policial que importa, mas A 
VIDA. Defendamos, então, a vida. Qualquer vida! VIDAS IMPORTAM!

Vidas importam

Advogado (OAB/RS 64.762) | Especialista em Direito Público e Especializando 
em Direito Penal e Criminologia. Professor de Legislação. Diretor Jurídico da 
ASCORI. Diretor da AGADIE para o Biênio 2020/2022. Membro da Comissão 
Estadual de Direito Imobiliário. Contato: thiago.galvan@terra.com.br. OAB/RS 077.842

54 98105 0001
daniellebava@hotmail.com

Rua Marechal Floriano, 200, sala 201,
Edifício Plaza Center, Bento Gonçalves

Aproxime a câmera
e veja pelo QR CODE
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Você já ouviu aquela música do Cazuza que fala 
sobre “pessoas de alma bem pequena, remoendo pe-
quenos problemas, querendo sempre aquilo que não 
têm?” Elas existem, aos montes, e são capazes de nos 
influenciar com o seu pessimismo típico. Em tempos de 
pandemia, a convivência com gente assim torna ainda 
mais complicada uma situação que já é deprimente 
por si só em função das incertezas que gera. 

Existe outra categoria, totalmente contrária, que 
eu chamo de pessoas de alma leve. Talvez você tenha 
tido a sorte de conhecer alguém assim ou, até mesmo, 
seja uma dessas raras pessoas que não se deixa abater 
pelas dificuldades do cotidiano, não 
importa o quão graves elas sejam. Na 
minha vida, uma das pessoas mais 
marcantes nesse sentido foi, sem dú-
vida, minha tia-avó Dilza Baú Cantelli, 
que faleceu no ano passado, aos 88 
anos de idade.

Sabe aquela pessoa que, dia 
após dia, vai superando as dificulda-
des sem perder a alegria e o bom-
-humor? Alguém que consegue se 
manter leve, mesmo quando o fardo 
é demasiado pesado – e põe pesado 
nisso? As dificuldades que ela enfren-
tou na vida fariam qualquer pessoa 
desistir. Mas ela não: dona Dilza ria com a mesma fa-
cilidade que respirava. Com ela não tinha tempo ruim!

Recentemente, o SERRANOSSA fez uma repor-
tagem sobre o aniversário de 100 anos da dona Alda 
Dal Magro Bertarello, coincidentemente muito amiga 
da dona Dilza, outra dessas pessoas de alma leve que 
superou muitas situações difíceis e se manteve firme 
e bem-humorada, apesar de tudo. Como você reagiria 
se tivesse as pernas amputadas? A dona Alda brinca 
que não precisa mais de bolsa de água quente para 
esquentar os pés! 

Ao longo da minha carreira no jornalismo, tive 
o privilégio de conhecer algumas dessas raras pes-
soas. A mais famosa delas foi a dona Anna Variani, 

Pessoas de alma leve

uma figura que nos ensinou que ser feliz passa por 
ajudar os outros e que acabou virando notícia nacio-
nal a bordo do seu icônico Fusca. Outro exemplo é 
o seu Dirceu Fritolli, que me fez rir muito contando 
como driblava a cuidadora para sair de casa de car-
ro, trabalhar com serra elétrica ou subir no sótão – 
atividades consideradas perigosas para alguém que 
estava prestes a completar 100 anos de idade. Dona 
Anna nos deixou em 2009, às vésperas de completar 
99 anos, e o seu Fritolli partiu em maio do ano passa-
do, aos 102. Ambos deixaram mais do que legados 
de luta: nos ensinaram que bom humor faz toda di-

ferença na qualidade de vida. Eram 
pessoas de “alma leve”, literalmente, 
que contagiavam positivamente 
quem estivesse ao redor.

Relembrando a história não só 
delas, mas de várias outras pessoas 
que já superaram tanta coisa, a ten-
dência natural é uma “quase culpa”. 
Estamos em pleno século 21, rodea-
dos de tecnologia e informação e ao 
mesmo tempo sofrendo tanto com 
uma pandemia enquanto tem gen-
te por aí que já passou por coisa tão 
pior e sobreviveu.

É inevitável se questionar: será 
coincidência que essas pessoas de alma leve sejam 
idosas? Será a idade (e a sabedoria que ela traz) um 
fator determinante para superarmos desafios? Ou será 
que estamos ficando menos resilientes nesse mundo 
moderno bombardeado de informação onde chegar 
rápido importa mais do que o caminho em si? Temos 
tudo ao nosso alcance, mas não tenho certeza se a 
força interior necessária para nos adaptarmos às situa-
ções adversas está inclusa nisso.

Dizem que você é uma média das pessoas com as 
quais mais convive. De que tipo de pessoa você está 
cercado: daquelas de alma leve ou de alma bem peque-
na? Pense nisso: pode fazer muita diferença no seu dia 
a dia e no modo como encara a vida!

Diga-me com 
quem andas e 

dir-te-ei o 
quão leve sua 

alma é.
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O Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran) proibiu, em reso-
lução publicada na quarta-feira 
(09/09), a prática de radar oculto 
no Brasil. Com a decisão, todas 
as vias monitoradas deverão ter 
placas indicando a existência do 
controle eletrônico de velocidade. 
As autoridades de trânsito tam-
bém deverão divulgar, na inter-
net, detalhes de todos os trechos 
fiscalizados. A regra vale tanto 
para radares fixos quanto móveis 

Contran proíbe 
fiscalização de trânsito 
com radar escondido

Novas regras, que 
entram em vigor em 
1º de novembro, 
determinam 
instalação de placas 
indicando presença 
de radar fixo e móvel 
e divulgação desses 
locais na internet

e entrará em vigor no dia 1º de 
novembro.

Pelas novas regras, também 
fica proibido o uso de radares 
sem registrador de imagem. 
Haverá restrições à instalação 
de radares do tipo fixo redutor, 
conhecido popularmente como 
“lombada eletrônica”. Esses equi-
pamentos deverão ser utilizados 
apenas em locais considerados 
como críticos. 

Outra determinação diz res-
peito aos locais onde houver redu-
ção gradual de velocidade. Nesses 
pontos, será obrigatório haver si-
nalização. A medida visa eliminar 
radares instalados em locais onde 
haja oscilação do limite de velo-
cidade. Esconder radares entre 
placas, atrás de postes, árvores e 
muros também será proibido.

O Contran determinou ainda 
que as autoridades de trânsito di-
vulguem na internet a localização 
de todos os trechos fiscalizados. A 
publicação deverá ser feita no site 
do órgão com circunscrição sobre 
a via.
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O Ministério Público, por 
meio do Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate ao Crime Organi-
zado (Gaeco) - Núcleo Serra, de-
sencadeou na última sexta-feira, 
04/09, a Operação Sintonia, em 
conjunto com a Brigada Militar. O 
objetivo foi desarticular uma or-
ganização criminosa estabelecida 
em Bento Gonçalves.

Na operação foi preso um dos 

Operação em Bento prende um dos líderes do PCC

braços do Primeiro Comando da 
Capital (PCC) no Rio Grande do 
Sul, de 42 anos, com anteceden-
tes por delitos como tráfico de 
drogas e homicídio. Ele já havia 
sido anteriormente apontado 
como “Torre” (liderança) da fac-
ção paulista e era responsável 
por um laboratório itinerante 
de drogas, que refinava grandes 
quantidades de cocaína mensal-

mente. O acusado foi encontrado 
em uma residência localizada na 
rua Fernando Calegari, bairro 
Progresso.

Também está sendo apurada 
a utilização de identidade falsa 
pelo acusado, que se encontrava 
foragido. Sua identificação foi fei-
ta por peritos do Departamento 
de Identificação do Instituto Geral 
de Perícias, que prestou apoio à 

operação.
A investigação ainda tem 

como foco uma rede de pessoas 
físicas e jurídicas voltadas à lava-
gem de dinheiro proveniente do 
tráfico de drogas e de outras ativi-
dades ilícitas, como organização 
criminosa e uso de documento 
falso. De acordo com o promotor 
de Justiça Diego Rosito de Vilas, a 
investigação teve início há cerca 
de 4 meses, tendo 11 pessoas in-
vestigadas até o momento.

De acordo com a Brigada Mi-
litar, foram cumpridas 22 ordens 
judiciais, sendo 13 mandados de 
busca e apreensão e 9 medidas 
constritivas de indisponibilidade 
de imóveis e veículos. Os manda-
dos foram cumpridos nos bairros 
São Vendelino, Progresso, Ouro 
Verde e Humaitá. 

Dentre os bens atingidos pela 
indisponibilidade estão veículos 
de luxo ostentados pelos investi-
gados e residência de alto padrão, 
com comodidades como piscina 
aquecida, calefação, aquecimento 
solar e a óleo.

Homem de 42 
anos morava em 
uma residência de 
alto padrão na rua 
Fernando Calegari, 
bairro Progresso. Ele 
tinha antecedentes 
por delitos como 
tráfico de drogas 
e homicídio
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Um acidente de trânsito re-
sultou na morte de um motoci-
clista na manhã de quinta-feira, 
10/09, em Bento Gonçalves. A ví-
tima foi identificada como Firmi-
no de Jesus de Souza Ribeiro, de 
55 anos. O acidente aconteceu por 
volta das 6h no cruzamento da rua 
Pedro Rosa com a Fiorelo Bertuol.

De acordo com a Brigada Mi-
litar, o motociclista dirigia pela 
rua Pedro Rosa, sentido centro-

Motociclista morre em acidente no bairro Progresso
-bairro, enquanto o ônibus des-
cia a Pedro Rosa sentido bairro-
-centro. O motorista do coletivo 
acabou atingindo a motocicleta 
ao tentar entrar na rua Fiorelo 
Bertuol. 

O Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) e o 
Corpo de Bombeiros Militar de 
Bento Gonçalves foram aciona-
dos, mas a vítima morreu ainda 
no local.

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

O presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), ministro 
Luís Roberto Barroso, concedeu 
entrevista coletiva na terça-feira 
(08/09) para apresentar à im-
prensa e à sociedade o Plano de 
Segurança Sanitária para as Elei-
ções Municipais de 2020, elabo-
rado pela consultoria sanitária 
gratuita formada por especia-
listas da Fiocruz e dos hospitais 
Sírio Libanês e Albert Einstein. 
A votação ocorrerá no dia 15 de 
novembro, em primeiro turno, e 
no dia 29 do mesmo mês, em se-
gundo turno, onde houver.

Conforme o protocolo, to-
das as seções eleitorais terão 
álcool em gel para limpeza das 
mãos dos eleitores antes e de-
pois da votação. Os mesários 
receberão máscaras, face shield 
(protetor facial) e álcool em gel 
para proteção individual. Carta-
zes serão afixados com os pro-
cedimentos a serem adotados 
por todos. Os materiais foram 
doados ao TSE por empresas e 

TSE divulga medidas de segurança sanitária para as eleições
Entre as medidas 
sugeridas aos 
eleitores está 
a utilização de 
caneta própria 
para assinatura do 
caderno de votação. 
Eleições serão 
realizadas no dia 
15 de novembro

entidades brasileiras.
A principal recomendação 

da Justiça Eleitoral é a de que o 
eleitor permaneça de máscara 
desde o momento em que sair 
de casa, evitando contato físico 
com outras pessoas e cumprin-
do o dever cívico da forma mais 
ágil possível, sem permanecer 
tempo desnecessário nos locais 
de votação.

“O cuidado com a saúde é 
muito importante. E o direito de 
votar e ajudar a escolher o rumo 
da sua cidade pelos próximos 
quatro anos vem logo em seguida. 
Convocamos os eleitores a parti-
cipar desse momento relevante 
para a democracia com muita 
responsabilidade, tomando todos 
os cuidados sanitários indicados”, 
afirmou o presidente do TSE, mi-
nistro Luís Roberto Barroso.

PROCEDIMENTOS 
PARA O ELEITOR
Antes de sair de casa para 

votar, o eleitor deve verificar o 
seu local de votação, já que al-
gumas seções eleitorais foram 
alteradas. Essa checagem pode 
ser feita por meio do aplicativo 
e-Título, na opção onde votar ou 
pelo Portal do TSE.

Além da máscara, se possí-
vel, cada eleitor deve levar sua 
própria caneta para assinar o 
caderno de votação e levar ano-
tados os nomes e números dos 
candidatos (a “cola eleitoral”) 
para votar o mais rápido possí-
vel. A Justiça Eleitoral orienta 
que, de preferência, o eleitor não 
leve crianças nem acompanhan-
tes para o local de votação.

Uma importante novidade é 
que, neste ano, o tempo de vota-
ção foi ampliado em uma hora e 
começará mais cedo: o horário 
será das 7h às 17h. Porém, o 
horário das 7h às 10h é prefe-
rencial para maiores de 60 anos. 
Os demais eleitores não serão 
proibidos de votar neste horário, 
mas devem, se possível, compa-
recer a partir das 10h, respeitan-
do a preferência.

Para garantir maior segu-
rança ao eleitor, nos locais de 
votação, o uso de máscara será 
obrigatório, e o eleitor será 
orientado a manter uma distân-
cia mínima de um metro de ou-
tras pessoas e evitar qualquer 
contato físico. Não será permiti-
do se alimentar, beber ou fazer 
qualquer atividade que exija a 
retirada da máscara.

PASSO A PASSO 
DENTRO DA SEÇÃO
Ao entrar em sua respectiva 

seção eleitoral, o eleitor deverá 
ficar em frente à mesa respeitan-
do a distância de pelo menos um 
metro. A pessoa deverá exibir o 
seu documento ao mesários à 
distância, esticando os braços 
em direção a ele.

Caso o mesário não consiga 
fazer a identificação, ele poderá 
pedir que o eleitor dê dois pas-
sos para trás e abaixe rapida-
mente a máscara.

Após digitar os dados, o me-
sário vai ler em voz alta o nome 
do eleitor. Se o nome estiver 
correto, o eleitor poderá guar-
dar seu documento e limpar as 
mãos com álcool em gel para 
assinar o caderno de votação. Se 
precisar do comprovante de vo-
tação, o eleitor deverá solicitar 
ao mesário.

Quando a urna for liberada, 
o eleitor seguirá para a cabine 
de votação para digitar o núme-
ro dos candidatos a prefeito e 
a vereador. Após votar, deverá 

limpar novamente as mãos com 
álcool em gel e sair da seção.

DICAS PARA 
OS MESÁRIOS
Todo o material a ser utili-

zado pelos mesários será ofe-
recido pela Justiça Eleitoral a 
partir de doações recebidas por 
instituições.

As máscaras descartáveis 
deverão ser trocadas a cada qua-
tro horas, e o face shield (prote-
tor facial) deverá ser utilizado 
durante todo o tempo de perma-
nência nos locais de votação.

Quando o eleitor exibir o 
documento esticando o braço, o 
mesário deverá verificar a dis-
tância sem encostar em nada. 
Se tiver dúvida na identifica-
ção, o mesário pode pedir para 
o eleitor se afastar dois passos 
para trás e abaixar brevemen-
te a máscara para confirmar se 
aquele documento corresponde 
à pessoa. Por fim, se o eleitor não 

levar a própria caneta, será ne-
cessário borrifar álcool na cane-
ta de uso comum após o uso de 
cada eleitor.

Haverá um local específico 
para os mesários fazerem suas 
refeições, preferencialmente em 
local aberto com ventilação na-
tural e com distância mínima de 
dois metros das outras pessoas.

Se o mesário precisar sair de 
sua seção, a cada vez que retor-
nar, deverá limpar sua respectiva 
cadeira e mesa com álcool 70%.

Eleitores ou mesários que 
estiverem com febre no dia da 
votação ou que tenham testa-
do positivo para a COVID-19 
nos últimos 14 dias anteriores 
à data da eleição deverão ficar 
em casa. No caso dos eleitores, 
é possível justificar a falta por 
esse motivo. Já os mesários 
precisam comunicar imediata-
mente à sua zona eleitoral para 
que seja providenciada sua 
substituição.

Neste ano, o tempo de 
votação foi ampliado em 
uma hora: das 7h às 17h. 
Porém, o horário das 7h 
às 10h é preferencial para 
maiores de 60 anos. Os 
demais eleitores não se-
rão proibidos de votar 
neste horário, mas devem, 
se possível, comparecer a 
partir das 10h, respeitando 
a preferência.

Novo 
horário
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De 13 a 20 de setembro 
Bento Gonçalves vivenciará os 
Festejos Farroupilhas em um 
formato diferente. Devido às 
medidas sanitárias em relação 
à pandemia do Coronavírus, as 
ações comemorativas ao Dia do 
Gaúcho migraram para o forma-
to digital. A programação conta-
rá com lives, que serão transmi-
tidas diretamente da ABCTG, 
com oficinas de Chimarrão, 
Culinária Campeira, Churrasco 
e Charque, Danças Gaúchas de 
Salão, Encilha, Declamação, en-
contros literários, entre outras 
atividades como Cinema no 
Parque.

De acordo com o secretário 
de Cultura e presidente da Fun-
dação Casa das Artes, Evandro 
Soares, “como boa parte dos 
artistas se fizeram presentes de 

Programação dos Festejos Farroupilhas será totalmente on-line
Neste ano, evento 
tem como tema 
“Gaúchos sem 
Fronteiras” visando 
trabalhar e ampliar 
o conhecimento 
sobre as raízes 
históricas do Rio 
Grande do Sul e 
a base do culto às 
tradições daqueles 
que moram fora 
do Estado

forma remota, não vai ser dife-
rente com os Festejos Farroupi-
lhas. Reunimos um time de pri-
meira linha da área, que estará 
ao vivo ministrando oficinas que 
ampliam a base de culto às tradi-
ções. As lives cumprirão as medi-
das sanitárias necessárias como 
álcool em gel, aferição de tem-
peratura e máscaras. E isso vale 
para quem está na frente das 
câmeras e para quem está atrás 
das câmeras. Vale destacar que a 
equipe técnica será mínima para 
a realização da live”, salienta.

Os Festejos Farroupilhas 
2020 têm como tema “Gaúchos 
sem Fronteiras”, com o obje-
tivo de trabalhar e ampliar o 
conhecimento sobre as raízes 
históricas do Rio Grande do Sul 
e a base do culto às tradições da-
queles que moram fora do Esta-
do, mas levam, no seu dia a dia, 
hábitos que os ligam à sua terra 
natal. A arte leva a assinatura do 
artista plástico Mauro Vila Real 

que “apresenta um cavaleiro, 
na companhia de seu cachorro, 
em uma estrada de terra, tendo 
no horizonte elementos como 
pontos turísticos e culturais de 
diversos locais do mundo”, co-
menta o Movimento Tradiciona-
lista Gaúcho (MTG).

Os Festejos Farroupilhas 
são uma realização da Asso-
ciação Bento-gonçalvense da 
Cultura Tradicionalista Gaúcha 
(ABCTG) e da prefeitura de Ben-
to Gonçalves, por meio da secre-
taria da Cultura. 

HOMENAGEADA
Desde 2015, o evento ho-

menageia uma personalidade 
tradicionalista local e grandes 
nomes como Álvaro Machado de 
Mesquita, Omair Trindade, Adi-
les Rodrigues de Freitas, Iraci 
Dalla Valle e Nei Zardo já rece-
beram a condecoração. E neste 
ano a tradicionalista homenage-
ada é Ivete Dalla Valle.
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Confira a programação

13 de setembro
18h - Abertura Oficial dos Festejos Farroupilhas 2020 e entrega 
da Homenagem para Ivete Dalla Valle
19h - Live com Lisandro Amaral

14 de setembro
19h - Oficina do Chimarrão (com Álvaro Machado de Mesquita) | 
Oficina da Culinária Campeira (com Adiles Rodrigues de Freitas)

15 de setembro
19h - Oficina do churrasco e charque (com Eduardo de Freitas 
Corbelini)

16 de setembro
15h - Encontro Literário com Escritor em parceria com a Dom 
Quixote Livraria – Leia Cassol
19h - Encontro Literário com Escritor em arceria com a Dom 
Quixote Livraria – Paulo Roberto de Fraga Cirne
20h - Oficina de Danças Gaúchas de Salão (com Carla e Eduardo 
Menegotto)

17 de setembro
19h - Oficina da Encilha (com Eduardo de Freitas Corbelini)
20h30 - Oficina da Declamação (com Neiton Bitencourt Peruffo)

18 de setembro
19h - Oficina das Provas de Galpão (com Douglas Uillian Quadros 
Silva e Jonas)
20h - Cinema no Parque em parceria com o Sesc 
Ingresso antecipado limitado:  1kg de alimento

19 de setembro
20h - Live com Grupo Tropilha Gaviona

20 de setembro
14h Encerramento dos Festejos | Live com Ytamar Gomes e 
Grupo Estância

A programação será repassada por meio de transmissões ao 
vivo feitas pela ABCTG.

Com longa história no 
tradicionalismo, Ivete Dalla 
Valle é a homenageada 
deste ano dos Festejos 
Farroupilhas em 
Bento Gonçalves

Programação será 
transmitida ao vivo nas 
redes sociais da ABCTG. 
Aponte a câmera do seu 
celular para o QR Code 
acima para ser direcionado 
para a página.
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Corpo de Bombeiros de 
Bento é homenageado 
por salvamento de idosos 
durante a enchente

Na terça-feira, 08/09, o 
Corpo de Bombeiros Militar de 
Bento Gonçalves foi homenage-
ado pelo salvamento de um ca-
sal de idosos durante a enchen-
te que atingiu a região em julho. 
A homenagem foi prestada pelo 
Poder Legislativo, por meio de 
uma Moção de Aplauso. 

O resgate de Davino José e 
Mercinda Michelon, de 90 e 85 
anos, respectivamente, em Roca 
Sales, contou com uso de barco, 
trem, carreta de trator, além de 
esforço braçal dos agentes. A 
casa onde eles estavam ficou to-
talmente ilhada com a cheia do 
Rio Taquari.

Foram destacados pela Mo-
ção o 2° Sargento Pablo Guer-
ra Maria, o 2° Sargento Mauro 
Marfins Carvalho, o Soldado 
Thiago Chocho Barreto e o Sol-
dado Vagner Ribeiro Pietro. 

O comandante do Corpo 
de Bombeiros de Bento Gon-
çalves, Major Márcio Batista, o 

comandante do 5º Batalhão de 
Bombeiros Militar de Caxias do 
Sul, Tenente-coronel Julimar 
Fortes, bem como os bombeiros 
mencionados pela Moção, pres-
tigiaram a votação da matéria. O 
soldado Pietro esteve represen-
tado por sua esposa, Ronise.

Em seu pronunciamento, o 
Major Batista agradeceu a refe-
rência que o Poder Legislativo 
presta ao Corpo de Bombeiros 
e salientou a humanidade e o 
amor dedicado pelos bombei-
ros diariamente. “Como coman-
dante, nosso orgulho por estar 
a frente de uma equipe, que 
demonstra espírito altruísta 
e voluntarioso, demostrando 
mais uma vez que o juramento 
no momento da formatura, não 
é apenas uma frase, mas o com-
promisso com a comunidade 
em que o bombeiro militar ser-
ve “destacou Batista.

O comandante do 5º Bata-
lhão de Caxias do Sul, Tenente-
-coronel Fortes, também falou 
da honra e do orgulho para a 
corporação em receber a Mo-
ção de Aplauso.” Quando somos 
homenageados a partir de uma 
ação em que nossos combaten-
tes realizaram em uma situação 
de extrema dificuldade, mas que 
demonstraram com sua resili-
ência, de fazer além daquilo que 
é normal, eles são merecedores 
deste reconhecimento. Muito 
obrigado”, finalizou Fortes. 

Na ocasião, a Defesa Civil 
de Bento Gonçalves também foi 
homenageada. 

Filho do soldado Pietro, representando o pai que não 
pode estar presente, no colo do sargento Guerra. Ao 
lado direito, soldado Barreto e sargento Carvalho

Davino José e 
Mercinda Michelon, 
de 90 e 85 anos, 
respectivamente, 
ficaram ilhados em 
casa em Roca Sales 
durante a enchente 
que atingiu a região 
no mês de julho
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Hospital Tacchini amplia 
horários para troca 
de acompanhantes

Passagens de ônibus 
intermunicipais na Serra 
ficarão mais caras a 
partir de outubro

Na semana passada o Hospi-
tal Tacchini ampliou os horários 
permitidos para troca de acom-
panhantes de pacientes, como um 
primeiro passo para a flexibiliza-
ção. Os horários estavam restritos 
devido à pandemia do Coronaví-
rus. Agora, é possível fazer a troca 

As passagens de ônibus 
intermunicipais na Região Me-
tropolitana da Serra Gaúcha 
(RMSG) ficarão mais caras a 
partir de 1º de outubro.

Em sessão pública na tarde 
de terça-feira (08/09), a Agência 
Estadual de Regulação dos Ser-
viços Públicos (Agergs)  aprovou 
reajuste de 4,1404%, a partir de 
01/10. O aumento de 3,1053%, 
que era estimado para junho, 
vem acrescido de 1,0351%, a tí-
tulo de defasagem temporal (de 
junho a setembro).

O índice de reajuste tarifá-
rio deveria ser implementado 
em 01/06, mas, devido à pan-

das 7h às 8h, das 12h às 13h e das 
18h às 19h, de acordo com avalia-
ção da equipe de enfermagem. En-
tretanto, as visitas aos pacientes 
internados continuam suspensas. 

Para gestantes, seguem as 
mesmas restrições adotadas des-
de o início da pandemia. Os par-
tos podem ser realizados com a 
presença de um acompanhante, 
que deve ser submetido a um sis-
tema de triagem. Se forem iden-
tificados sintomas de COVID-19, 
é solicitada a presença de outro 
acompanhante. 

Se a paciente tiver diagnos-
tico positivo para a COVID-19, o 
acompanhamento é vetado. 

Para exames, consultas, ob-
servações e tratamentos, ainda 
não está autorizada a presença 
de acompanhante, em função 
da segurança de pacientes e co-
laboradores.
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Deputados propõem 
alteração na lei que 
permite bloqueio de 
ligações de telemarketing

Reunidos na manhã de quar-
ta-feira (09/09), os deputados es-
taduais que integram a Comissão 
Mista Permanente de Defesa do 
Consumidor e Participação Legis-
lativa Popular definiram a propo-
sição de uma mudança no texto da 
Lei nº. 13.249, de 08 de setembro 
de 2009, que cria o Cadastro para 
Bloqueio do Recebimento de Liga-
ções de Telemarketing. 

A sugestão, feita pelo Procon-
-RS em reunião, na última sema-
na, com o presidente da Comissão, 
deputado Elton Weber (PSB), é 
de alteração no texto para incluir, 
além das ligações telefônicas, “tor-
pedos, e-mails e mensagens via 
WhatsApp”. Segundo a diretora 
executiva do Procon-RS, Cristiane 
Marconato, a alteração é essen-
cial, pois as empresas usam como 
subterfúgio essa omissão na lei. 
“Desde 2018 trabalhamos essa al-
teração com a PGE, mas graças a 

esse relacionamento próximo com 
a Assembleia poderemos avançar 
nessa alteração”. O deputado Elton 
Weber irá disponibilizar o conteú-
do da modificação para os parla-
mentares da Comissão assinarem 
em conjunto a proposta.

A Lei 13.249/2009 impede 
que empresas de telemarketing 
ou estabelecimentos que se uti-
lizem deste serviço efetuem liga-
ções telefônicas, não autorizadas, 
para os usuários que fizerem o ca-
dastro. Além disso, prevê multa de 
até R$ 10 mil por ligação efetuada 
de forma indevida.

Estiveram presentes na reu-
nião os deputados Elton Weber 
(PSB), Fábio Branco (MDB), Ede-
gar Pretto (PT), Issur Koch (PP), 
Vilmar Lourenço (PSL), Valdeci 
Oliveira (PT), Giuseppe Riesgo 
(Novo), Elizandro Sabino (PSB) e 
a deputada Fran Somensi (Repu-
blicanos). 
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Menino de 4 anos 
homenageia a BM em Bento

A mensagem “Obrigado 
por ‘salva’ vidas!” ilustrada 
com um policial militar com 
asas de anjo foi entregue a 
policiais em Bento Gonçal-
ves nesta semana. O autor 
da homenagem é o pequeno 
Henry, de apenas 4 anos. A 
mensagem com a ilustração 
surgiu a partir de um traba-
lho escolar. Os pais do meni-
no, Adriana e Silvio, sabendo 
da admiração dele pela po-
lícia, entraram em contato 
com a Brigada Militar para 
que pudesse ser feita a en-
trega da homenagem.

Trabalho de 
escola demonstrou 
admiração do 
menino pela BM

demia e à consequente retra-
ção econômica que atingiu a 
população, a Agergs propôs aos 
operadores, poder concedente e 
secretarias de estado a poster-
gação, inicialmente em 90 dias, 
para a data para implementação 
do reajuste, que se daria em 1º 
de setembro.

Integram a Região Metro-
politana da Serra Gaúcha as ci-
dades de Antônio Prado, Bento 
Gonçalves, Carlos Barbosa, Ca-
xias do Sul, Farroupilha, Flores 
da Cunha, Garibaldi, Ipê, Monte 
Belo do Sul, Nova Pádua, Pinto 
Bandeira, São Marcos, Santa Te-
reza e Nova Roma do Sul.

Transporte coletivo

Visitas aos pacientes 
e presença de 
acompanhantes em 
consultas, exames 
e na observação ou 
tratamento seguem 
suspensas por tempo 
indeterminado em 
função da pandemia
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Jeferson Dytz Marin

O pragmatismo, contraditoriamente, me encanta. Aspec-
tos pragmáticos da vida são, não só os mais densos, mas tam-
bém os mais ásperos, às vezes até repugnantes. Para mim, é 
extremamente proveitoso tratar sobre assuntos pragmáticos, 
porque quando eles são abordados, desvendar curiosidades, 
sentimentos e mazelas da vida cotidiana se torna mais sim-
ples, pelo menos é isso que me ocorre. Todavia, é deveras 
essencial relembrar das melodias harmoniosas da existência 
também, não só dos tons severos e incompletos da dádiva 
que nos pertence.

Jane Austen tinha uma escrita carregada e adequada aos 
padrões ortográficos e contextuais, mesmo com esses dois 
lustrosos adjetivos, ela não me surpreende, me ensina e se po-
siciona a léguas e léguas de distância do ato de me arrebatar 
com suas palavras. Entretanto, nem tudo em Jane Austen é 
seco e desgostoso: seus títulos são impecáveis, infalíveis. “Or-
gulho e Preconceito”, “Razão e Sensibilidade”, “Amor e Amiza-
de”, enfim, seus títulos são belos e (isso é um 
elogio à autora) se acordam com o que suas 
obras carregam. Mas o que capta muito da 
minha atenção a esses títulos é a dualidade, 
que vem de Platão até essa mulher que se 
destaca nos anais da história do século XVIII. 

Conceitos são formados e apoiados 
pela dualidade, graças a esse formato, o 
programa “Mega Senha” existe, onde fre-
quentemente os participantes divertem a 
audiência ao tentar adivinhar uma série de 
palavras usando outras relacionadas, sinôni-
mos ou antônimos.

Antônimos e sinônimos, como são in-
críveis! São vitais para um diálogo, para o entendimento mú-
tuo. A semântica é a maneira de estabelecer conexões mais 
deslumbrante, na minha opinião. Egoísmo e generosidade; 
juventude e velhice; esperança e desilusão; ódio e indiferença. 
Amor e paixão.

Os mais atentos podem ser capazes de compreender 
que falarei sobre os dois últimos, pela pontuação. Obrigo-me 
a confessar que, as disparidades que vou citar entre o amor e 
a paixão são apenas as mais chamativas e simpáticas que co-
nheço, e devido à minha escassíssima experiência com ambos 
conceitos, tais divergências podem ser equivocadas ou até 
pior que isso, podem ser frutos da sonhadora e infestada de 
ilusões mente adolescente que me habita.

O princípio é o sabor. O amor tem um gosto amargo, que 

Faca de dois gumes
talvez desça na garganta adocicado. A paixão é mais simples: 
chocolate. 

Depois, vem o toque. O amor passa pelo corpo como uma 
mão delicada e suave. No caso da paixão, os ‘amassos’ são brus-
cos e firmemente cobiçosos.

Claro, também há o desejo. O amante deseja carinhosa, 
longa e imensamente não só a pele e as curvas do amado, 
também aspira sua felicidade e bem-estar. Já a paixão é fugaz, 
majoritariamente carnal e transpira sensualidade.

No significado dos dois significados, encontra-se um 
despretensioso complemento. No amor, o cuidado, a luta e a 
conexão são essenciais. O que define melhor a paixão, a meu 
ver, é a guarda paranoica, o juramento da guerra e o contato.

Por fim, vem a jornada. O amor demora para nascer, e se é 
cultivado, se torna imortal. A paixão é suscetível à morte, aliás, 
pode durar menos de um segundo, numa troca de olhares ví-
vidos, por exemplo.

Mas, é bonito, é lindo, é majestoso as-
sistir ao encontro dos dois. Quando o amor 
e a paixão deixam de ser dois personagens 
complexos e se condensam em um único 
amálgama, tentar evitar a plena euforia, fu-
gir da própria paz é uma tarefa ineficiente. 
Quando alguém é, simultaneamente, um 
amante e um apaixonado, a dor é um bo-
neco de pano, e o mundo é um vasto salão, 
como o que Jane Austen apresenta ao leitor 
nas suas páginas de festa. Talvez ela não seja 
tão ruim assim, posso me arrepender de es-
crever isso.

Como já afirmado antes, a paixão pode 
deixar de se existir, e se o amor se estabelece por um longo 
tempo, a paixão vai enfraquecer até, por fim, murchar com-
pletamente. Mas essa é a beleza de David e Golias. Não como 
adversários, mas como um time. A paixão é a ascensão, o desa-
brochar de uma flor, a tentativa de prever o futuro. O amor é a 
permanência, a água que rega a planta, o presente, que acaba 
por virar eternidade.

Que todos, ao menos um dia, amem ou apaixonem-se. As 
consequências do contrário são a indiferença e o vazio.

Finalmente, usando todo o meu devaneio de sonhador, 
penso que um mundo apaixonado prospera, e um mundo que 
ama, coopera como engrenagens em um relógio, e mesmo as-
sim, não se entrega à rotina, ao tédio ou até mesmo à ganân-
cia, mas cai de cabeça na inefabilidade mais brilhante. 

Antônimos e 
sinônimos são 
vitais para o 

diálogo.

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

54 3451 7773 | 3055 7774
www.casttini.com.br

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves
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Matriz: (54) 3453 6516
Rua Caxias do Sul, 527, Glória

Filial 1: (54) 3453 1713
Rua Marcos Valduga, 232 ,

Santa Helena
Filial 2: (54) 3453 6161

Rua Carlos Cembranel, 28,Rua Carlos Cembranel, 28,
Santa Marta

Rua São Paulo, 467, bairro Borgo, BG
54 99166 9221

UTILIDADES E EMBALAGENS

LOJA DE EMBALAGENS

www.oliparimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 570, 
Centro, Bento Gonçalves

LOCAÇÕES

www.fraportiimoveis.com.br
Rua Naracy J. Torresan, 09,
sala 05, bairro Maria Goretti

NA PLANTA | BAIRRO BORGO
R$ 145.000 | 2 DORMITÓRIOS

COM ENTRADA 100% PARCELADA | FIL1729

EM CONSTRUÇÃO | BAIRRO UNIVERSITÁRIO
R$ 155.000 | 2 DORMITÓRIOS | COM ENTRADA 

100% PARCELADA | FIL1665

CONHEÇA NA FRAPORTI O
APARTAMENTO DECORADO DO NOVO 
RESIDENCIAL DO BAIRRO HUMAITÁ

Vendo oooo ooooooooo ooooooo 
oo oooo oooooooooooo oo ooo 
ooooo oooooo oooooo ooooo 
oooooo oooo ooooooooooo ooo 
oooooooo o o oooooooooo
oooo oooooooooo oooo oooo
ooooooooooo oooo oooooooo
oooooo R$ oooooooo 
ooooooo (5o) 999o1 7o23o

54 3449 4444 | contato@pinusplac.com.br

VENDO apartamento novo no Residencial Vista do 
Sol, bairro Humaitá, com 2 dormitórios, sala/cozinha, 
área de serviço, banheiro, churrasqueira e box de 
garagem. Ótima localização. Contato: (54) 984404 
5302 ou 99981 3000. Valor R$ 260.000.

VENDOVENDO casas em alvenaria, novas, no loteamento 
Encosta do Sol, financiável pela Caixa em 360 
meses ou pelo Sicredi em 100 meses. Valor a partir 
de R$ 163.000. 

ALUGO pavilhão, localizado no bairro Licorsul,  com 
toda infraestrutura.  Contato:  (54) 99974 4444 ou 
98404 5302.

VENDOVENDO terrenos no Condomínio Villaggio Toscana, 
bairro Barracão, em ótima localização, lotes 
individuais, condomínio fechado. Financiamento 
direto. Contato (54) 99981 3000 ou 98404 5302. 

VENDOVENDO terrenos no loteamento Encosta do Sol, 
prontos para construir. Financiamento direto ou pelo 
Sicredi em 100 meses. Contato (54) 99981 3000 ou 
98404 5302.



SERRANOSSA CLASSIFICADOS | Sexta-feira, 11 de setembro de 2020 15

Advogados

PREFEITURA DE MONTE BELO DO SUL

PREGÃO PRESENCIAL 006/2020

O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará 
“PREGÃO PRESENCIAL”, tipo: menor preço por global. Ob-
jeto: Contratação de empresa especializada em serviços de 
conversão (migração de dados), implantação, treinamento, 
fornecimento e manutenção de Sistemas de Informática 
(softwares) - Solução Integrada de Gestão Pública Munici-
pal, “em ambiente web”, Gestão Eletrônica de Documentos 
e Aplicativos para Ambiente Móbile, para gerenciamento 
e administração de secretarias/setores da Administração 
Municipal,   disponibilização de serviços e informações na 
Internet para pessoas físicas e jurídicas,   assessoria, supor-
te técnico e operacional, provimento de estrutura e serviços 
de IDC (Internet Data Center) e outros serviços, conforme 
especificado, no Termo de Referência (ANEXO I) deste edi-
tal. O início da sessão de disputa de preços será dia 18/09/2020, 
às 9h (horário de Brasília). Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no site: http://portal.montebelodosul.rs.gov.br/. In-
formações adicionais pelo telefone: (54) 3457-2051.

TOMADA DE PREÇOS 007/2020 

O Município de Monte Belo do Sul torna público que reali-
zará “TOMADA DE PREÇO”, menor preço global. Objeto:  
Contratação de empresa especializada para execução de 
pavimentação e sinalização da rótula das Ruas Imigran-
te Ernesto Berselli e João Salvador, localizadas no Centro 
de Monte Belo do Sul/RS. A data da realização do certame 
será dia 29/09/2020, às 9h (horário de Brasília). Edital e Ane-
xos estão disponíveis no site: https://portal.montebelodosul.
rs.gov.br/licitacoes/. Informações adicionais pelo telefone: 
(54) 3457-2051. Monte Belo do Sul, 09 de setembro de 
2020. Adenir José Dallé - Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE MONTE BELO DO SUL

ERRATA AO PROCESSO SELETIVO 004/2020

Fica alterado o item 4.1, onde os  requerimentos e documentos serão recebidos pela 
comissão do Processo Seletivo Simplificado ou servidores por estes designados, nos 
dias 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 21 de setembro de 2020, das 8h às 11h, e das 
13h30 às 16h, no Setor de Protocolos, sito no 1º andar da Prefeitura de Monte Belo do 
Sul/RS, localizada na Rua Sagrada Família, nº 533, Bairro Centro, deste Município, 
ou em local previamente informado, ocasião em que serão revisados, e, se necessário, 
autenticados.   
Fica alterado o anexo IV, onde as novas datas passam a ser as seguintes:
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Monte Belo do Sul, aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte.  ADENIR JOSÉ DALLÉ - Prefeito Municipal  

Abertura das Inscrições 5 dias 08, 09, 10, 11 e 14/09/2020 
Reabertura das Inscrições 5 dias 15, 16, 17, 18 e 21/09/2020 
Publicação dos Inscritos 1 dia 22/09/2020 
Recurso da não homologação das inscrições 1 dia 23/09/2020 
Manifestação da Comissão na reconsideração 1 dia 24/09/2020 
Julgamento do Recurso pelo Prefeito 1 dia 25/09/2020 
Publicação da relação final de inscritos 1 dia 28/09/2020 
Análise dos currículos / critério de desempate  3 dias 29 e 30/09/20 e 01/10/20 
Publicação do resultado preliminar 1 dia 02/10/2020 
Recurso 1 dia 05/10/2020 
Manifestação da Comissão na reconsideração 1 dia 06/10/2020 
Julgamento do recurso pelo prefeito 1 dia 07/10/2020 
Divulgação final dos aprovados no processo 1 dia 08/10/2020 

Monte Belo do Sul, aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte.  
ADENIR JOSÉ DALLÉ - Prefeito Municipal

Pontos de Distribuição SERRANOSSA

54 3701 0111 | 99633 1533
Av. São Roque, 1491
Bento Gonçalves, RS

(54) 3454 6422
Rua Mario Morassutti, 230 
Borgo - Bento Gonçalves
www.persolle.com.br

Rua Marechal Deodoro, 238, 
Shopping Bento, sala 46, 

Bento Gonçalves

Rua Pres. João Goulart, 740
Bairro Universitário | BG

(54) 3454 2467

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2020 – Objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de confecção e instalação de 
materiais para o Projeto “Apoio a Projetos de Regionalização do 
Turismo.” Dia 29/09/2020, às 9h. Informações telefone (54) 3456 
1033 ou site www.santatereza.rs.gov.br. Santa Tereza / RS, 11 de 
setembro de 2020. Gilnei Fior. Prefeito Municipal

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

54 3453 2230 
Rua Antônio Michelon,
900, bairro Santa Rita

Rua Assis Brasil, 35   sala 303/304   Ed. Piazza 
Duomo, Bairro Centro   Bento Gonçalves  Cep 95700-028
54 3055 2482  advocacia@contetedesco.com.br

Maila Conte
OAB/RS 104.227

Aline Gabriel Tedesco
OAB/RS 105.696

Marciano Leão
OAB/RS 100.556

AnAndreia Machado dos Reis
OAB/RS 84.766B

ASTRA 2.0 ADVANTAGE
COMPASS 2.0 TRAILHAWK 
CRUZE LT 1.4 AUTOMÁTICO
DUSTER 1.6
ECOSPORT XLS 1.6
ETIOS X 1.3 
FOCUS SEFOCUS SEDAN 1.6
FIT 1.5 LX AUTOMÁTICO
FUSION 2.0 TITANIUM AWD
GRAND SIENA 1.4
GRAND SIENA 1.4
HB20 SEDAN 1.6 PREMIUM
HILUX SW4 SRV 3.0 
IDEA AIDEA ADVENTURE
JETTA 1.4 TSI 
OUTLANDER  2.2  DIESEL 
PALIO WEEKEND 1.6

2008
2018
2018
2017
2005
2016
20052005
2016
2016
2014
2013
2018
2013
20152015
2016
2019
2014

PRETO
PRETO
BRANCO
BRANCA
VERMELHA
CINZA
BEGEBEGE
BRANCO
PRATA
PRETO
BRANCO
CINZA
PRATA
VERMELHAVERMELHA
BRANCO
BRANCA
BRANCA

PALIO 1.0 FIRE 4 PORTAS
PALIO ELX 1.4
PALIO CITYMATIC 4 PORTAS
SANDERO 1.0 COMPLETO
SANTAFÉ 2.7 AUTOMÁTICA
SANTANA EVIDENCE
SIENA FIRESIENA FIRE
SCENIC 1.6
TRACKER 1.8 LTZ AUT.
UP 1.0 MOVE TSICOMPLETO
UNO MILLE 4 PORTAS
VOYAGE 1.0
HONDA/CB 300
REBOQUE BASCUREBOQUE BASCULANTE
TRATOR AGRALE 5075.4 4x4
TRATOR YANMAR 1050

2013
2009
2000
2016
2010
1996
20102010
2010
2015
2018
1996
2011
2014
20172017
2014
1994

PRETO
PRATA
CINZA
PRATA
PRETA
PRATA
PPRATA
BRANCA
BRANCA
PRETO
VERMELHO
PRATA
PRETA
PREPRETO
VERMELHO
VERMELHO

AUTOMÓVEIS E MOTOS

COMPRAMOS SUA MOTO!
54 3055 2060 | 99974 2804

Avenida Planalto, 720 | www.borotoveiculos.com.br
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Pontos de Distribuição SERRANOSSA

54 2621 5439
playmusic.cem@gmail.com

(54) 3055 2200 | 3055 4400
Rua Dom José Barea, 41|Cidade Alta|BG 

negocios@imoveispontual.com.br
facebook.com/imoveispontual
www.imoveispontual.com.br

Realizar o seu desejo de morar
bem é o nosso maior compromisso!

SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

3451 7072 

Humaitá:
Rua Pernambuco, 501

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

CARBONERA
Mercado

Rua Marques de Souza, 492 | Bairro 
São Francisco | Bento Gonçalves 

Rua Antônio Dalla Coleta, 415 
 Ouro Verde | Bento Gonçalves 

Avenida Nelson Carraro,
111, Santo Antão

54  3453 2802

• ANALISTA CONTÁBIL
• ASSISTENTE CONTÁBIL
• ASSISTENTE DE CONTROLADORIA
• ASSISTENTE DE QUALIDADE
• AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
• AUXILIAR DE ALMOXARIFADO/
   EMPILHADEIRA   EMPILHADEIRA
• AUXILIAR DE CARGA/DESCARGA
• AUXILIAR DE COZINHA
• AUXILIAR DE ELETRICISTA
• AUXILIAR DE LIMPEZA
• AUXILIAR DE PROCESSOS PCD
• CAMAREIRA
• ELETRICIS• ELETRICISTA AUTOMOTIVO
• ELETROMECÂNICO DE MANUTENÇÃO

• ESTOFADOR
• FRESADOR
• MARCENEIRO
• MONTADOR DE MÓVEIS
• MOTORISTA DE TRUCK/ CARRETA
• OPERADOR DE FURADEIRA MÚLTIPLA
• OPERADOR DE SE• OPERADOR DE SECCIONADORA
• PINTOR A MOVELEIRO
• PROJETISTA MECÂNICO
• SOLDADOR MIG
• SUPORTE TÉCNICO
• TÉCNICO A EM SEGURANÇA
   DO TRABALHO
• TÉCNI• TÉCNICOA EM VITICULTURA
• TORNEIRO MECÂNICO

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo nº 001/2020 – Referente à prorrogação do pra-
zo e alteração da razão social do contrato nº 132/2020, visando 
a prestação de serviços para a lavagem, correção de defeitos 
do reboco externo, pintura das esquadrias e da parte externa do 
prédio localizado na Rua Antônio Tramontina, sede da SMEC 
– Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, no 
Município de Santa Tereza/RS. Aline Rosa De Nicol ME al-
tera razão social para Aratinga Lanches e Mini-Mercado 
Ltda.-ME. Prazo: prorrogado em mais 30 dias, a contar de 
24/08/2020, conforme parecer favorável exarado pelo Setor de 
Engenharia do Município.
Termo Aditivo n° 007/2020 – Ata de Registro de Preços nº 
001/2020 – Pregão Presencial nº 019/2019 – SRP nº 005/2020 
– Referente à alteração de preço do óleo diesel comum. Safra 
Diesel Ltda. Valor: R$ 3,40 ao litro do óleo diesel comum. Prazo: 
a contar de 08/09/2020. 

Gilnei Fior
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE 
MONTE BELO DO SUL

EDITAL PROCESSO 
SELETIVO Nº 04/2020

O Município de Monte Belo do Sul tor-
na público, que nos dias 08, 09, 10, 11 
e 14 de setembro de 2020, das 8h às 
11h e das 13h30 às 16h, na sede da Pre-
feitura Municipal, a Comissão irá rece-
ber os currículos para contratação do 
seguinte cargo temporário: Técnico de 
Enfermagem. Edital e anexos disponí-
veis no mural da Prefeitura e no portal:  
https://portal.montebelodosul.rs.gov.
br/publicacoes-legais/. Monte Belo do 
Sul, 03 de setembro de 2020. Adenir 
José Dallé - Prefeito Municipal

SERRANOSSA contrata

Currículos serão recebidos
somente pelo e-mail:
curriculo@serranossa.com.br

(com experiência em InDesign)

Jornalista/repórter

(com experiência em InDesign e Photoshop)
Diagramador/arte-finalista

• AGENTE COMERCIAL (2 vagas)
• ALMOXARIFE (2 vagas)
• ANALISTA DE E-COMMERCE
• ANALISTA DE PCP
• ANALISTA DO PRODUTO (2 vagas)
• ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (3 vagas)
•• ASSISTENTE DE CONTROLADORIA (2 vagas)
• ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL (2 Vagas)
• ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO
• ASSISTENTE DE ENGENHARIA (Promob Calatog)
• ASSISTENTE TÉCNICO DA PRODUÇÃO (Trainee)
• AUXILIAR DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS (5 vagas)
• AUXILIAR DE PRODUÇÃO (25 vagas)
•• ESTAGIÁRIO (A) DE RECURSOS HUMANOS
• ESTAGIÁRIOS Eng. Elétrica, Química, Meio Ambiente
• ESTOFADOR (3 vagas)
• LÍDER DE EMBALAGEM
• LÍDER DE EXPEDIÇÃO
• LÍDER DE SOLDA
• LÍDER DE USINAGEM
•• MOTORISTA DE CARRETA (2 vagas)
• MOTORISTA DE COLETA E ENTREGA (3 vagas)
• OPERADOR DE BORDATRIZ (2 vagas)
• OPERADOR DE DOBRADEIRA – (móveis tubulares) (2 vagas)
• OPERADOR DE EMPILHADEIRA
• OPERADOR DE FURADEIRA (móveis) (5 vagas)
• OPERADOR DE SECCIONADORA (5 vagas)
•• PINTOR (laca e vidro/alumínio) (2 vagas) 
• SOLDADOR MIG E TIG (5 vagas)
• SUPERVISOR DE LOGÍSTICA
• SUPERVISOR DE USINAGEM
• TORNEIRO MECÂNICO (4 vagas)
• VENDEDOR EXTERNO (3 vagas)

54 3451 7750 | 99909 1803
rhtalentos@rhtalentos.com.br

Palazzo Del Lavoro, rua Cândido Costa, 65, sala 1110 CONTRATA:

Interessados devem comparecer à empresa ou enviar currículo 
para o e-mail pessoal@gdom.com.br
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Síndico profissional. Diretor do Grupo Tomasi

Vicente Tomasi

Todo proprietário de um imóvel sabe que 
ele requer manutenções. Nos condomínios 
não é diferente, todo mês tem alguma para ser 
feita. Porém, muitas vezes não são realizadas as 
manutenções necessárias, já que há sempre aqueles 
que querem dar um “jeitinho brasileiro” e utilizam 
argumentos como “dá pra deixar mais um tempo”, 
“dá pra levar assim”, “não vamos gastar agora” ou 
“isso aí aguenta mais 2 anos”. E assim começam as 
dores de cabeça do nosso amigo e já famoso síndico.

É importante ressaltar que a 
periodicidade das manutenções é 
extremamente importante. Quando 
falamos de pintura, é preciso prestar 
atenção nos materiais utilizados 
e recomenda-se pintar a cada 3 
ou 5 anos. A limpeza das fossas e 
caixas-d’água, por sua vez, deve ser 
realizada anualmente e a limpeza 
das caixas de gordura e calhas, 
troca dos extintores, revisão do 
telhado, dentre outros, deve ser feita 
semestralmente.

Além dessas, ainda há outras 
várias manutenções que precisam 
ser realizadas, sendo que algumas 
delas não sendo feitas de forma 
correta ou dentro do prazo dão 
uma grande dor de cabeça para 
o síndico e moradores. Quer um 
exemplo? Uma pintura que passa 
do período mínimo começa a trazer 
sérios problemas de infiltrações, 
sem contar a questão estética que 
desvaloriza totalmente o imóvel.  E em toda reunião 
de condomínio os argumentos são os mesmos: 
“não, deixa assim”, “o valor tá muito alto”, “deixa pro 
ano que vem, agora não dá”, e assim a barriga vai 
empurrando pra frente e gerando uma manutenção 
posterior que vai custar, no mínimo, o dobro. 

Manutenção preventiva 
ou manutenção corretiva?

Uma dica é que cada condômino seja a favor de 
colocar um valor mensal (nem que seja R$ 10) na 
conta do condomínio a fim de prevenção. No final do 
ano, o valor faz toda a diferença, mas todos pensam 
sempre no momento atual.

Deixar estragar e fazer chamada extra: essa 
é a regra mais usual dos condomínios, mas nem 
todos sabem que fazer isso sempre custa bem mais 
caro do que trabalhar com a prevenção. Temos 
vários exemplos onde se trabalha a prevenção 

e se economiza muito. Outro 
ponto é contratar as empresas por 
conhecimento técnico e não por 
preços, pois nem sempre o melhor 
serviço será o melhor preço.

Nos últimos tempos vimos 
muitos casos de problemas sérios em 
condomínios que tiveram que gastar 
muito dinheiro para poder recuperar 
o que foi feito de forma corretiva e não 
preventiva, lembrando sempre que o 
síndico responderá juridicamente 
em caso de manutenções não feitas, 
como é o caso da manutenção mensal 
dos elevadores. 

O síndico é o representante 
legal dos condomínios, mas muitas 
vezes ele fica de mãos atadas, pois 
a maioria na reunião não concorda 
com a prevenção e sempre prefere a 
manutenção corretiva. Mas acredito 
que isso é uma questão cultural, pois 
nunca fomos educados a nos prevenir, 
sempre fomos acostumados arrumar 

depois. E assim, sem a mudança de mentalidade, os 
condôminos perdem muito em não adotar um plano 
de manutenção preventiva.

Que tal participar mais das decisões do 
condomínio e evitar prejuízos na estrutura? Busque 
as devidas informações, o patrimônio é seu!

Deixar estragar 
e fazer chamada 
extra: essa é a 

regra mais usual 
dos condomínios, 
mas nem todos 

sabem que fazer 
isso sempre 

custa bem mais 
caro do que 

trabalhar com a 
prevenção.
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A Paróquia São Roque de Ben-
to Gonçalves lançou no dia 09 de 
setembro o projeto Memórias de 
São Roque. A atividade, organizada 
de forma colaborativa, tem o ob-
jetivo de contar a história das 19 
comunidades com fotos, textos e 
entrevistas, para fortalecer a uni-
dade e a identidade do povo que 
constituiu e perpetua a vida desses 
espaços de oração e convivência. 

O trabalho consiste em reunir 
dados, datas e registros fotográ-

Paróquia de Bento Gonçalves lança 
projeto Memórias de São Roque

Atividade tem 
o objetivo de 
contar a história 
das comunidades 
de maneira 
colaborativa, 
com fotos, texto e 
entrevistas

ficos que ajudam a traçar o perfil 
das comunidades. A ação tem a 
participação da estudante de His-
tória Sabrina de Lima Greselle e a 
parceria do Museu do Imigrante da 
cidade, que desenvolve o projeto 
“Laços Patrimoniais: Construindo 
um inventário colaborativo para 
Bento Gonçalves”. 

Dividido em três etapas, de 
curto, médio e longo prazo, o 
projeto inicia com o levantamen-
to e pesquisa nos documentos 
históricos da Paróquia. O segun-
do passo é a produção de texto 
jornalístico para estampar o site 
e as redes sociais, com a história 
de cada comunidade, e num ter-
ceiro momento, a produção de 
entrevistas que darão vida a um 
documentário sobre as comuni-
dades.

A organização, que é acompa-
nhada pelo pároco, padre Daniel 
D’Agnoluzzo Zatti e pela Pastoral 
da Comunicação (Pascom), tam-
bém conta com a ajuda das comu-

nidades. O pedido é que as pessoas 
que tenham fotos, documentos e 
acervos antigos da construção das 
igrejas e demais atividades comu-
nitárias possam enviar esses mate-
riais para enriquecer as memórias 
de toda a Paróquia. 

Para o padre Daniel, organi-
zador do projeto, as Memórias de 
São Roque são instrumento de va-
lorização e comunicação da fé e da 
vida dos antepassados e imigran-
tes. “Temos muita riqueza históri-
ca, temos belos testemunhos de fé 
e doação pelo crescimento da co-
munidade-Igreja. E juntos vamos 
redescobrir, comunicar, mostrar 
essa beleza de ser Igreja, de forma 
colaborativa, com várias mãos e 
corações”, pontua.

A primeira comunidade que 
terá sua história contada no site 
e redes sociais da Paróquia será 
São Luiz, da 4ª Secção do Rio das 
Antas, cujo tema foi do Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC) da 
pesquisadora Sabrina. Na sequên-

cia, será revisitada a caminhada da 
matriz de São Roque. 

Desta forma, a Paróquia São 
Roque colabora com o Museu do 
Imigrante na disponibilização dos 
documentos e o setor histórico do 
poder público compila as infor-
mações que irão compor o projeto 
Laços Patrimoniais: Construindo 
um inventário colaborativo para 
Bento Gonçalves.

O projeto do Museu do Imi-
grante visa a educação patrimonial 
e busca, além de atualizar e com-
plementar o inventário já existen-
te feito entre os anos de 1994 e 
1996, a construção da memória a 
partir das edificações históricas 
com parceria com a comunidade 
do município, que é realizado com 
recursos do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul por meio do Pró-
-cultura RS e do Fundo de Apoio à 
Cultura (FAC).

O envio do material pode 
ser feito por meio do link 

presente no QR Code 
abaixo. Aponte a tela do 

seu celular:
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As paróquias de Bento Gon-
çalves irão retomar as missas nas 
comunidades a partir deste sába-
do, 12/09. As celebrações voltam 
a acontecer após o fechamento 
das igrejas no dia 19/03, para 
evitar o contágio do Coronavírus.

Serão seguidas todas as 
normas de distanciamento, com 
a delimitação dos bancos para 
que os fiéis permaneçam com a 
distância mínima de dois metros 
entre si, bem como a disponibili-
zação de álcool em gel para higie-
nização das mãos na chegada, no 
momento da distribuição da Eu-
caristia e ao final da missa, além 
de máscaras para a comunidade. 

A orientação é que pesso-
as com sintomas gripais ou que 
façam parte dos grupos de risco 
permaneçam em suas casas, nes-
te primeiro momento e acompa-
nhem as missas diárias ao vivo 
pelo Facebook e YouTube das 
paróquias.

SANTUÁRIO DIOCESANO 
SANTO ANTÔNIO
O Santuário Santo Antônio 

irá retomar seus horários tradi-
cionais de missas. Aos domingos, 
retornam as quatro celebrações 
(7h, 8h30, 10h e 18h). Durante a 
semana, permanece o horário das 
18h, sempre com transmissão ao 
vivo pelo Facebook. Nas quartas e 
sextas-feiras, ao meio-dia, haverá 

Celebrações são 
retomadas nas 
comunidades de Bento

Pós-pandemia

Missa. Nas sextas-feiras, após a 
celebração, haverá a exposição 
do Santíssimo Sacramento, até as 
15h, quando acontece a oração 
do Terço da Misericórdia e bên-
ção do Santíssimo.

COMUNIDADES 
DA PARÓQUIA
Cada comunidade terá uma 

celebração mensal. Neste sábado, 
12/09, haverá Missa às 16h30 
na comunidade Sagrado Coração 
de Jesus - Paim e às 19h30 nas 
igrejas Nossa Senhora do Carmo - 
Borgo e Nossa Senhora Aparecida 
- Conceição. Já no domingo, 13 de 
setembro, às 9h, nas comunidades 
Nossa Senhora da Saúde - Vinhe-
dos e Jesus Bom Pastor - Cruzeiro.

PARÓQUIA SÃO ROQUE
O tempo de pandemia tam-

bém pede inovação e criatividade. 
Nesse sentido, as comunidades 
são incentivadas a realizarem pro-
moções no estilo drive-thru, ou 
pague e leve, com a finalidade de 
prover sua sustentabilidade eco-
nômica. A comunidade da matriz 
Nossa Senhora do Rosário, de Fa-
ria Lemos, por exemplo, fará o al-
moço de confraternização da festa 
da padroeira, em outubro. Já a co-
munidade Santo Antônio, da Linha 
Pradel, prepara o mondongo da 
festividade em honra a São Miguel, 
para o dia 29/09.

/academia.lamerica
phantomlamerica
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Profª. Daniela Duarte Dias

Docente do curso de Psicologia da UCS

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
anunciou que havia uma pandemia de Covid-19 (enfermidade com am-
pla disseminação). No dia 16 do mesmo mês, foi decretada a pandemia 
também no Brasil. O simples anúncio já provocou uma série de incerte-
zas, mudando a rotina da população e provocando o isolamento social. 
Toda essa situação era inédita, as causas e os efeitos do acontecimento 
estavam em investigação, mas algumas coisas as organizações de saúde 
já sabiam: haveria consequências para a saúde mental da população. 

O Sistema Único de Saúde passou a ter que atender e a conviver 
com uma nova demanda, produzindo sofrimento em toda a população 
e sobrecarga de trabalho para os trabalhadores da saúde. A população 
em geral, sem conhecer exatamente o que estava acontecendo, passou 
a sentir incertezas quanto ao seu futuro. A problemática que se apresen-
tou, infelizmente, não causou apenas uma crise na saúde pública, mas 
também em outros setores, como na economia, na educação, na políti-
ca, etc., gerando, como efeito, um grande sofrimento psíquico e social 
sem precedentes na história recente. Algumas pessoas passaram a negar 
a gravidade do caso, produzindo um comportamento de risco, para si e 
para outras pessoas. Outras, porém, ficaram mais ansiosas e preocupadas, 
tendo dificuldade de medir o real impacto da pandemia em suas vidas. 

É muito importante que todas as pessoas estejam atentas ao que 
está acontecendo, seguindo as instruções dos órgãos de saúde pública 
brasileiros e mundiais. Conforme a Sociedade Brasileira de Psicologia, em 
outras situações em que a população foi obrigada a fazer quarentena, 
como durante a crise de MERS (Síndrome Respiratória do Oriente Médio), 
SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave), Gripe Suína (H1N1) ou Ebola, 
observaram-se efeitos negativos para saúde mental, “principalmente em 
termos de confusão, raiva e até estresse pós-traumático”. 

Agora já estamos há quase seis meses do início da pandemia e o 
número de mortos devido à covid-19 passa da casa dos cem mil, geran-
do luto, dor e tristeza. Ainda que já tenhamos mais informações sobre a 
doença, não temos uma vacina.

Em virtude deste acontecimento, o Laboratório de Práticas do curso 
de Psicologia da Universidade de Caxias do Sul (UCS) resolveu oferecer 
três atividades para acolher esse sofrimento originado a partir da pan-
demia: o Acolher-Psi, o acolhimento para estudantes da UCS e os grupos 
virtuais para funcionários – saiba mais sobre cada um deles no quadro.

Os organizadores das ações entendem que a psicologia tem um pa-
pel fundamental neste momento em que a população se encontra em 
sofrimento psicossocial, e a tarefa da universidade é preparar os futuros 
psicólogos para essa realidade. Para isso, o curso de Psicologia da UCS, 
comprometido com sua comunidade e com a formação dos futuros pro-
fissionais, tem dedicado um grande esforço conjunto, entre professores, 
alunos e funcionários, na realização desse trabalho.

Saúde mental e pandemia

Saiba mais

O Laboratório de Práticas, disciplina prática ofertada para 
o final do curso de Psicologia, está com atividades voltadas 
para o acolhimento em saúde mental durante a pandemia. 
Entre as atividades desenvolvidas pelos estudantes está o 
Acolher-Psi, serviço de atendimento telefônico no qual os 
estudantes fazem acolhimento e psico-orientação para a 
comunidade. Esse serviço é aberto ao público e gratuito, 
bastando ligar para o telefone 3449 5214, das 14h às 17h, 
de segunda a sexta-feira. Outra prática que está sendo 
desenvolvida é o acolhimento para os estudantes da UCS, 
de todas as áreas. São oferecidas rodas de conversa em 
salas virtuais, para que os estudantes possam falar como 
estão se sentindo e se organizando durante a pandemia. 
E a terceira atividade desenvolvida são os grupos para 
funcionários da UCS, também a partir de rodas de 
conversa em salas virtuais. Todas as atividades contam 
com a supervisão da professora Daniela Duarte Dias e o 
projeto também  tem o auxílio da coordenadora do curso, 
professora Ilciane Breitenbach.

Circulação: semanal, às sextas-feiras Endereço: rua 
13 de Maio, 877/602 (L’América Shopping), bairro São 
Bento, Bento Gonçalves - RS | Contato: (54) 3454 1015  
| Tiragem: 10.000 exemplares | Editora-chefe: Greice 
Scotton Locatelli (MTB 11.542) | Direção: Diogo Zanetti 

E-mails de contato:    redacao@serranossa.com.br 
              comercial@serranossa.com.br
              financeiro@serranossa.com.br
Acompanhe on-line:   www.serranossa.com.br
                Facebook: SERRANOSSA
                Instagram: jornalserranossa
                Twitter: @serranossa
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 3

Nélson
Piquet, tri-
campeão

de F1

Salgadinho
assado no

forno

Dia, mês e
ano de um
documento

Instrumen-
tos para
cavar a

terra
Interrupção

natural 
de uma
gravidez

Em, em
espanhol

Abreviatu-
ra de

religião

Máximo
Divisor
Comum
(sigla)

Forma de
ataque da

cobra

Especiali-
dade dos

escoteiros

(?) Jovi:
banda

americana
de rock

Cinema
famoso do

Rio de
Janeiro

À (?): a
esmo

Clara (?),
cantora

Relativo à
beira-mar
Hiato de

"voo"

Luminária
de teto

Automóvel
(red.)

(?) Infinito:
Deus

O das mães
é maio

(?) Vieira,
atriz 

As primei-
ras letras

Apresen-
tadora de
"Estrelas"

Protege
a Terra da
radiação
ultravio-

leta 

Sair de (?): 
desaparecer

Grande desgraça;
calamidade

1, em
romanos

Cômodo de
uma casa

Nascido na
Romênia

Metro
(símbolo)
Triste, em

inglês

O salmão,
pela cor

Deteriora-
do; estra-

gado

Colarinho (pl.)
(?) Paes,
prefeito

(RJ)

Osso longo
do braço
(Anat.)

Consoantes
de "sebo"

2/en. 3/bon — sad. 4/bote. 5/golas — odeon. 10/catástrofe.
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Dia 10 de setembro é o Dia 
Mundial de Prevenção ao Suicí-
dio e, desde 2015, a campanha 
Setembro Amarelo busca cha-
mar a atenção da população 
brasileira sobre a causa. A pre-
feitura de Garibaldi, através de 
suas secretarias, está engajada 
na campanha de conscientiza-
ção sobre a prevenção ao suicí-
dio, com o objetivo de alertar a 
população a respeito da realida-
de do assunto.

 A divulgação sobre o tema e 
a importância da busca por aju-
da é reforçada pelo material in-
formativo disponível nas unida-
des básicas de saúde. Neste mês 
em especial, o material também 
está disponível nas casinhas li-
terárias do projeto “Bibliopraça: 
Borbulhas do Saber”. A secreta-
ria de Habitação, Trabalho e As-
sistência Social organizou uma 
vitrine na sede da secretaria por 
estar engajada na divulgação da 
campanha com a temática: Fale! 
Ouça! Ninguém está sozinho!

Segundo os organizadores da 
campanha, o ato intencional de 
matar a si mesmo é um grave pro-
blema de saúde pública, que en-
volve fatores socioculturais, histó-
ricos, psicossociais e ambientais. 

 A secretaria da Saúde, atra-
vés do Programa de Vigilância 

Garibaldi reforça campanha de prevenção ao 
suicídio: 'Fale! Ouça! Ninguém está sozinho!'
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oda Violência (PVV), conta com 
uma rede de atendimento à vio-
lência, onde os casos de lesões 
autoprovocadas, ideação suici-
da e tentativas de suicídio, são 
atendidos e prontamente enca-
minhados ao hospital para ava-
liação especializada. As capa-
citações realizadas nesta área 
prepararam os profissionais 
para um atendimento qualifica-
do ao se deparar com pessoas 
que precisam de ajuda e que es-
tão passando por dificuldades. 

A coordenadora do PVV, 
Rose Foppa, explica que é pre-
ciso conversar com estas pes-
soas, dar amparo e encaminhar 
para profissionais. “Devemos 
ficar atentos para os sinais de 
alarme, como tristeza contínua, 
choro fácil, depressão, uso de 
algumas substâncias que au-
mentam a chance de cometer 
suicídio”, descreve a enfermeira.

 “Se você está triste, com 
dificuldades, fale com alguém 
de sua confiança, procure um 
amigo, uma unidade de saúde. 
Problemas existem e vamos 
aprender a superá-los. Busque 
ajuda que a sua vida é a melhor 
escolha” finaliza Rose. Neste 
ano, devido à pandemia, não ha-
verá palestras ao público como 
nos anos anteriores.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA (CVV )

Junto à secretaria municipal da Saúde de Garibaldi também 
funciona um posto do Centro de Valorização da Vida (CVV) que 
conta com a parceria da prefeitura municipal, que disponibili-
zou estrutura física, onde voluntários prestam atendimento por 
telefone, visando a prevenção do suicídio. A pessoa que liga 
para o número 188 entra em contato com algum dos profissio-
nais da rede em todo o país, que oferece ajuda por meio de uma 
escuta afetiva.
O CVV é mantido pelo Núcleo de Apoio à Vida de Garibaldi (NA-
VIGA), associação civil de natureza filantrópica, sem fins lucrati-
vos. O trabalho é focado na escuta amorosa, na qual o mais im-
portante é o ouvir e voltar a atenção à dor do outro, enfatizando 
a acolhida e compreensão. Garibaldi tem um posto do CVV há 
três anos e conta com o trabalho de voluntários.
A associação recebe em torno de 9 mil ligações por dia no Brasil, 
em 2019 foram mais de 3 milhões de ligações recebidas. No posto local, em 2017 foram recebidas 11 mil ligações, em 2018 foram 12 
mil, já nos anos seguintes o número tem diminuído isso também se deve a falta de voluntários. O coordenador local do Centro de 
Valorização da Vida (CVV), Eduardo Debom, reforça o pedido para que as pessoas conheçam o trabalho e ajudem nesta causa.
A voluntária do CVV Luiza explica que, em tempos de pandemia, a procura tem se mantido nesses números. O que muda é a difi-
culdade emocional, que agora envolve a pandemia, e sentimentos como o medo, ansiedade e solidão. 
Atualmente, são em torno de 20 voluntários dos municípios de Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves. “Temos no momento duas 
turmas de formação de novos voluntários na plataforma EaD, interessados podem fazer contato pelo e-mail garibaldi@cvv.org.br”.

SAIBA MAIS
O CVV foi fundado há mais de 50 anos, é uma entidade autônoma e independente, mantida pelos seus voluntários. Em todo o país, 
conta com aproximadamente 120 postos de atendimento. O Posto CVV Garibaldi foi inaugurado em fevereiro de 2017, prestando 
serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, 
sob total sigilo. O serviço do CVV visa a valorização da vida e, consequente, prevenção ao suicídio através de apoio emocional.
O CVV atende quem precisa conversar, desabafar, falar de seus problemas,
emoções e sentimentos. E também pessoas que estão com ideias suicidas. Através dele, a pessoa pode falar de seus problemas e 
aflições, sem críticas ou julgamentos.

Setembro amarelo

No município foi registrado 1 
caso de suicídio e 101 lesões 
autoprovocadas até setembro 
deste ano. Em 2019, foram 6 

casos de suicídios e 101 lesões 
autoprovocadas.

Tatuador de Bento adere ao 
projeto “Histórias na pele”

Desde 2014, a Associação Bra-
sileira de Psiquiatria (ABP) organi-
za o Setembro Amarelo, mês dedi-
cado à prevenção ao suicídio. Neste 
ano, a agência caxiense Fabulouser 
Design, em parceria com a psicó-
loga Nica Ribeiro, decidiu dar um 
novo significado à data. O grupo 
criou o projeto “Histórias na Pele”, 
que visa proporcionar às pessoas 
que já tentaram suicídio uma nova 
forma de olhar para esse momen-
to, incentivando-as a reescreverem 
suas histórias.

Com isso, as voluntárias Ca-
roline Moreira Nora, Luana Bolfe 
Venson e Débora Scopel Moreira 
estão mobilizando tatuadores de 
todo o Brasil. O objetivo é que esses 
profissionais ofereçam tatuagens 
gratuitas ou a preço de custo para 
quem quiser cobrir marcas de au-
tomutilação ou outras cicatrizes 
que lembrem momentos ruins. 

Em Bento Gonçalves, o tatua-
dor Douglas Somensi decidiu dar 
força ao projeto. Trabalhando na 
área há dois anos, o profissional 
afirma que sempre gostou de lidar 
com pessoas e conhecer novas his-
tórias. “Eu encontrei na tatuagem o 
que faltava pra me sentir feliz pro-
fissionalmente. Conhecer pessoas 
e suas histórias e poder marcá-las 
para o resto da vida, com artes 
carregadas de sentimento, seja ele 
qual for. Eu me sinto eternamente 
grato e reconhecido por cada clien-
te que confia sua pele ao meu tra-
balho”, comenta. 

Somensi conheceu o “Histórias 
na Pele” por meio de um anúncio 
nas redes sociais e percebeu que, 
com pouco, poderia fazer uma 
grande diferença na sociedade. 
“Geralmente pessoas que sofrem 
de depressão não gostam ou procu-
ram não falar sobre o assunto, seja 
por falta de empatia dos ouvintes, 
por falta de compreensão ou por 

medo de serem julgadas. Tenho 
casos na família e sei muito bem 
as dificuldades que enfrentam”, 
revela. “Achei incrível a iniciativa e 
principalmente o fato de eu poder 
ajudar a trazer um pouco de feli-
cidade a essas pessoas com o meu 
trabalho, com a minha arte”, com-
plementa. 

Até o momento, três pessoas 
contataram o tatuador por conta 
do projeto. Anteriormente, Somen-
si já havia realizado cobertura de 
cicatrizes, mas nenhum cliente se 
sentiu confortável para falar sobre 
suas marcas. “Senti que [o projeto] 
deu a eles um incentivo de perder 
o medo/vergonha de falar. Fiquei 
realmente muito feliz de ouvir suas 
histórias e poder mudar suas mar-
cas”, declara. 

O trabalho será mantido du-
rante todo o mês de setembro, com 
a disponibilização de tatuagens a 
preço de custo. Mais informações 
pelo telefone (54) 99951 9716 
(WhatsApp). “Pode não ser algo tão 
grandioso, mas é algo que está ao 
meu alcance. Espero que mais pes-
soas e profissionais tenham ideias 
novas como essa. Porque se cada 
um se doar um pouco, muita gente 
sai beneficiada. Tenho certeza que 
esse projeto vai ressignificar as 
marcas de sofrimento por marcas 
de felicidade. Poder participar dis-
so é no mínimo gratificante”, finali-
za o profissional. 

Tatuadores interessados em se 
voluntariar devem entrar em con-
tato através do telefone (54) 99180 
3535 ou pelo perfil da Fabulouser 
Design (@fabulouserdesign) no 
Instagram. Já o público interessa-
do em fazer a cobertura da cicatriz 
deve entrar em contato diretamen-
te com os tatuadores. A lista com 
nomes e contatos desses profissio-
nais estará à disposição também no 
perfil no Instagram. 
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Pelo segundo ano consecutivo, 
UCS figura na lista das melhores 
universidades do mundo

Graduação 
com processo 
seletivo contínuo

Especialize-se: Gestão 
Estratégica com Foco em Resultados

Programa especial 
para segunda 
licenciatura EaD

Ensino Superior 
de curta duração

Bolsas de 
50% para 
transferências

Cursos de
curta duração

Para ingressar nos cursos de graduação da 
UCS em qualquer momento do semestre, a sele-
ção é semanal por aproveitamento da nota da 
redação no Enem ou em Vestibulares anteriores 
da instituição. Ainda, você tem a oportunidade 
de realizar provas de redação on-line: a próxi-
ma ocorre no dia 17 de setembro. Acesse ucs.
br/estudenaucs para saber mais.

Se você já é licenciado, confira os benefícios para 
ampliar suas possibilidades a partir de uma segunda 
formação: o Programa de Segunda Licenciatura da 
UCS ocorre na modalidade a distância, com a flexibi-
lidade que o EaD oportuniza, e permite conquistar o 
novo diploma no tempo mínimo de um ano.

São 12 cursos diferentes para escolher, e ainda é 
possível se inscrever para iniciar as aulas no mês de 
outubro. Saiba mais pelo site da universidade.

O programa UCSTec oferece graduações em tecno-
logia de curta duração com diferenciais como certifi-
cações intermediárias, para impulsionar o ingresso na 
profissão, o aproveitamento de experiência ou forma-
ção técnica na área para reduzir a duração do curso e 
flexibilização do tempo de pagamento. Na UCS Bento, 
são realizados pelo programa os cursos superiores de 
Processos Gerenciais e Gestão Comercial.Saiba mais 
pelo e-mail ucstec@ucs.br ou no site ucstec.com.br.

A UCS disponibiliza 2 mil bolsas 
de estudos para acadêmicos de ou-
tras instituições de ensino que so-
licitarem transferência de estudos. 
Voltado aos cursos de Engenharia, 
Administração, Ciências Contábeis, 
Economia, Direito e Comércio Inter-
nacional, o benefício equivale a 50% 
de desconto nas disciplinas contra-
tadas nos períodos letivos 2020/4 e 
2021/2. Os termos da promoção po-
dem ser conferidos em ucs.br.

O curso de Especialização em Ges-
tão Estratégica com Foco em Resultados, 
com aulas a partir de 19 de outubro, visa 
preparar e qualificar profissionais valo-
rizando a visão integrada e estratégica 
de gestão. Em um contexto de profunda 
competitividade, a proposta é oferecer 
condições para o desenvolvimento de 
sistemas administrativos baseados em 
conceitos fundamentados em oito focos: 
liderança, estratégias e planos, clientes, 
sociedade, informações e conhecimento, 
pessoas, processos e resultados.

Na modalidade presencial, neste 
momento realizados de forma on-line 
síncrona em função da pandemia, a UCS 
Bento promove diferentes cursos de pós-
-graduação. Acesse ucs.br, na aba de ‘Es-
pecializações e MBAs’, e confira todas as 
possibilidades, inclusive manifestando 
interesse na abertura de novos cursos.

- Comunicação Assertiva para Liderança e Desenvolvimento de Equipes: visa ampliar a efi-
cácia na comunicação a partir do desenvolvimento de habilidades de se comunicar de forma asser-
tiva, a fim de buscar e manter os resultados desejados. Serão abordados temas como comunicação 
não-violenta, carisma, feedback, ferramentas, assertividade e gestão de conflitos. Aulas on-line sín-
cronas, de 15 a 29 de setembro.

- Despachante Documentalista de Trânsito: forma profissionais com competências técnicas 
para atuar em atividades intermediárias entre o público e o DETRAN/RS. Serão contemplados autar-
quia e profissional, comunicação e expressão, atendimento, legislação e organização das atividades 
da área. Aulas presenciais, de 18 de setembro a 28 de novembro.

 
- Atuação do Psicólogo na Atenção Básica de Saúde: esclarece sobre as possibilidades de atua-

ção profissional no segmento. Reforçará o fazer da Psicologia em rede através de estratégias interdis-
ciplinares e intersetoriais estruturadas de forma descentralizada, para contribuir com uma formação 
moldada sobre o pilar da integralidade. Aulas on-line síncronas, de 19 de setembro a 24 de outubro. 

- Dicção, Desinibição e Oratória: propõe o desenvolvimento de habilidades comunicativas e 
o trabalho detalhado com as características relevantes a oradores convincentes, persuasivos e ex-
pressivos, utilizando-se de inúmeras técnicas de oratória e exercícios de dicção e voz. Aulas on-line 
síncronas, de 1º a 22 de outubro.

A Universidade de Caxias do 
Sul voltou a figurar na lista das 
melhores instituições de Ensino 
Superior do mundo, de acordo 
com o ranking divulgado pela 
prestigiada publicação britânica 
“Times Higher Education” no dia 
2 de setembro.

Esse é o segundo ano conse-
cutivo em que a UCS é inserida 
na relação global, que destaca, ao 
apresentar a universidade, que 
a instituição da Serra Gaúcha foi 
“construída com esforços da co-
munidade local e é gerida com o 
compromisso e o envolvimento 
de todos os setores da socieda-
de, que veem o Ensino Superior 
como uma fonte de desenvolvi-
mento social”.

Apenas 52 universidades bra-
sileiras figuram na classificação. 
Se consideradas as instituições do 
Rio Grande do Sul, somente sete 
aparecem no ranking. Ainda em 
relação ao território gaúcho, a UCS 
é uma das três universidades gaú-
chas de natureza privada e comu-
nitária que constam na listagem. 

De acordo com a publicação 
britânica, o ranking Times Higher 
Education World University 2021 

inclui mais de 1.527 universida-
des, de 93 países e regiões, e pode 
ser considerado o maior e mais 
diversificado ranking de univer-
sidades até hoje.

O ranking é estruturado a 

partir de 13 indicadores, cuidado-
samente avaliados, que medem o 
desempenho das instituições em 
quatro áreas: ensino, pesquisa, 
transferência de conhecimento e 
perspectiva internacional.

Buscando uma oportunidade de qualificar 
suas habilidades de forma rápida e específica 
para o aproveitamento profissional? Confira a 
lista de cursos de extensão da UCS: são diversas 
as possibilidades, inclusive na modalidade a 
distância e também síncrona, em que professor 
e alunos se reúnem de forma virtual. 

Veja algumas das 
ofertas e faça sua inscrição 
em ucs.br, na aba Extensões
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Áries – 21/03 a 20/04 
Assuntos domésticos podem exigir sua 
atenção nesta sexta. Mas é melhor ligar suas 
antenas para não deixar que isso atrapalhe 
a sua concentração no serviço especialmen-
te se você tem trabalhado em sistema de 
home office. Você vai perceber que os fami-
liares estarão ao seu lado para o que precisar, 
mas nem por isso tem que aturar os palpites 
deles na sua vida amorosa.

Touro – 21/04 a 20/05
Seu lado comunicativo se destaca. O astral 
é favorável para resolver um mal-entendido 
e valorizar quem faz parte da sua vida. Sua 
habilidade de comunicação será seu maior 
trunfo para dar conta de qualquer tarefa no 
trabalho, mas não comemore antes da hora: 
concentre-se no que estiver fazendo e não 
fale sobre qualquer assunto se não tiver cer-
teza do que está dizendo. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06 
Você pode ter bons resultados nas finanças 
nesta sexta. Isso porque a Lua vai ativar o 
seu setor do dinheiro, destacando seu faro 
para encontrar um bom negócio ou reco-
nhecer uma oportunidade de melhorar seus 
ganhos. Só um aviso: isso pode alimentar o 
seu lado impulsivo, especialmente na hora 
de fazer compras on-line. 

Câncer – 21/06 a 21/07 
Nesta sexta, a Lua traz uma dose extra de 
ânimo para encarar qualquer parada! Apro-
veite esse energia toda para definir algumas 
metas novas, colocar as mãos na massa e 
transformar um sonho em realidade. Seu jei-
to seguro e decidido se torna mais evidente, 
mas também pode atrapalhar a convivência 
com a família. 

Leão – 22/07 a 22/08 
Pode pintar uma boa oportunidade de me-
lhorar as finanças, mas evite comentar sobre 
o assunto com qualquer um. O jeito é ou-
vir sua intuição para descobrir o que fazer. 
É melhor agir nos bastidores e mostrar que 
dá conta das suas obrigações para afastar os 
invejosos. 

Virgem – 23/08 a 22/09 
As amizades ganham destaque nesta sexta. 
Um bom papo ajuda a resolver qualquer 
atrito. No trabalho, o astral é favorável para 
conversar sobre os seus planos e ideias 
profissionais, ouvir novos pontos de vista e 
pensar fora da caixa. O seu lado sonhador 
fica mais evidente e você não vai poupar es-
forços para correr atrás de metas ambiciosas.

Libra – 23/09 a 22/10 
A ambição vai guiar os seus passos nesta 
sexta. O momento é favorável para sair da 
rotina e se arriscar um pouco mais se anda 
de olho em uma promoção. Mas não exa-
gere na hora de defender suas ideias ou de 
impor suas opiniões porque bater de frente 
com o chefe pode dar ruim. 

Escorpião – 23/10 a 21/11 
Você vai fechar a semana com muita dispo-
sição para aprender coisas novas. A Lua em 
Câncer desperta seu lado mais agitado e 
traz à tona o desejo de sair por aí, livre, leve 
e solto.  Mas pode segurar a onda, porque o 
desentendimento entre Lua e Mercúrio vai 
jogar areia nos seus planos. 

Sagitário – 22/11 a 21/12
O desejo de tentar algo diferente no servi-
ço ou até trocar de emprego tem tudo para 
crescer. O momento é ideal para encerrar 
um ciclo e se desapegar, seja de lembran-
ças antigas, maus hábitos, ex-amores etc. 
Aproveite o momento favorável para cui-
dar melhor do seu corpo. Talvez precise de 
cautela ao lidar com a família.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Será mais fácil cuidar de tarefas que podem 
ser feitas em parceria. Conviver com outras 
pessoas, tanto na vida profissional quanto 
na pessoal, tende a se tornar mais fácil nesta 
sexta. Mas nem tudo será perfeito e, à tarde, 
a tensão entre Sol e Netuno pode dificul-
tar sua concentração no trabalho. Faça um 
esforço para não perder tempo sonhando 
acordado(a) ou jogando conversa fora com 
os colegas. 

Aquário – 21/01 a 19/02
A Lua amanhece em Câncer nesta sexta e 
pode deixar o dia um pouco mais arrastado. 
É hora de se concentrar nas tarefas do dia 
a dia, cuidar das obrigações mais chatas e 
até fazer alguns sacrifícios para conseguir o 
que deseja. Se quer tentar algo diferente no 
serviço ou buscar um novo emprego, pode 
ser uma boa pensar com calma antes de dar 
esse passo. 

Peixes – 20/02 a 20/03 
Você começa esta sexta com muito pique! 
A Lua brilha em seu paraíso astral logo cedo 
e traz mais descontração para lidar com as 
pessoas de modo geral, seja no trabalho ou 
em casa. Ainda assim, é necessário ter cautela 
para não sonhar demais e esperar que tudo se 
resolva magicamente. Se quiser alguma coisa, 
terá que colocar as mãos na massa.
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BANCO 3

Nélson
Piquet, tri-
campeão

de F1

Salgadinho
assado no

forno

Dia, mês e
ano de um
documento

Instrumen-
tos para
cavar a

terra
Interrupção

natural 
de uma
gravidez

Em, em
espanhol

Abreviatu-
ra de

religião

Máximo
Divisor
Comum
(sigla)

Forma de
ataque da

cobra

Especiali-
dade dos

escoteiros

(?) Jovi:
banda

americana
de rock

Cinema
famoso do

Rio de
Janeiro

À (?): a
esmo

Clara (?),
cantora

Relativo à
beira-mar
Hiato de

"voo"

Luminária
de teto

Automóvel
(red.)

(?) Infinito:
Deus

O das mães
é maio

(?) Vieira,
atriz 

As primei-
ras letras

Apresen-
tadora de
"Estrelas"

Protege
a Terra da
radiação
ultravio-

leta 

Sair de (?): 
desaparecer

Grande desgraça;
calamidade

1, em
romanos

Cômodo de
uma casa

Nascido na
Romênia

Metro
(símbolo)
Triste, em

inglês

O salmão,
pela cor

Deteriora-
do; estra-

gado

Colarinho (pl.)
(?) Paes,
prefeito

(RJ)

Osso longo
do braço
(Anat.)

Consoantes
de "sebo"

2/en. 3/bon — sad. 4/bote. 5/golas — odeon. 10/catástrofe.

Grissini colorido com patê de atum

INGREDIENTES

Para o Grissini:
• 1 ½ xícara (chá) de farinha de 
trigo
• ¼ xícara de aveia em flocos
• ¼ xícara de cenoura ralada fina
• 1 pitada de sal
• 50g de manteiga sem sal
• 1/3 xícara (chá) de leite integral 
(ou suco de beterraba)
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• Gergelim branco e preto, linhaça e 
parmesão para polvilhar.

Para o patê de atum:
• 1 lata de atum ralado
• 1/2 xícara (chá) de creme de leite
• Salsinha picada e sal a gosto

MODO DE PREPARO

Grissini: misture a farinha de 
trigo, a aveia, a manteiga, o leite 
e o fermento. Adicione a cenoura 
e sove a massa até ficar lisa e 
uniforme. Enrole-a em um plástico 

filme e deixe na geladeira por 30 
minutos. Polvilhe farinha de trigo 
em uma bancada e abra a massa 
com ajuda de um rolo. Polvilhe 
gergelim branco e preto, linhaça 
e parmesão, passando o rolo para 
grudá-los na massa. Corte palitos 
de 3cm de largura, torça-os e 
coloque em uma assadeira untada 
e enfarinhada. Asse a 180ºC por 15 
minutos ou até dourarem.

Patê de atum: escorra o atum e 
misture todos os ingredientes. 
Acerte o sal. Sirva acompanhado 
dos grissinis.

Dicas: você pode substituir o 
patê por outro de sua preferência: 
experimente misturar 1/2 caixinha 
de creme de leite ou 4 colheres 
(sopa) de maionese com 2 colheres 
(sopa) de catchup, 1 colher 
(sopa) de mostarda e sal a gosto. 
Incremente com alho e cebola em 
flocos ou tempero-verde. É simples, 
rápido e fica uma delícia.
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Compacto, charmoso e funcional: conheça 
o apartamento Studio do Residencial Gizé

Um apartamento compacto 
pode, sim, ser confortável, estiloso 
e ter espaço para tudo. Um ótimo 
exemplo é o apartamento Studio 
do Residencial Gizé, uma das op-
ções da Pirâmide Empreendimen-
tos Imobiliários Ltda. em Porto 
Alegre, ideal para jovens que se 
mudam para a capital para estu-
dar ou para casais que buscam 
um primeiro imóvel. A obra está 
em fase final de conclusão, com 
previsão de entrega para o mês de 
novembro. 

Os 30m² de área privativa são 
aproveitados em um projeto dife-
renciado, pensado para garantir 
comodidade com o melhor apro-
veitamento de espaço possível. O 
móvel da televisão gira 360°, de 
modo que a pessoa possa assistir 
tanto da sala quanto do quarto ou 
da cozinha. Ele também é aberto, 
com nichos que podem ser usados 
para itens de decoração ou para 
caixas organizadoras e que garan-
tem circulação de ar. O armário na 
parte de baixo faz as vezes de sapa-
teira e o box do quarto serve como 
baú para guardar objetos. Na sala, 
um sofá-cama permite ampliar as 

acomodações para receber visitas, 
enquanto a mesa divide os ambien-
tes, servindo tanto para refeições 
como bancada de estudos. Os apar-
tamentos ainda contam com chur-
rasqueira, área de serviço junto à 
cozinha e box de garagem.

A localização é outro diferen-
cial do Gizé: localizado na avenida 
Osvaldo Aranha, 420, no bairro 
Bom Fim, o imóvel fica próximo 
à Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e perto de 
todas as comodidades que um dos 
bairros mais tradicionais de Porto 
Alegre oferecem. 

Além dos apartamentos es-
tilo Studio, o Gizé tem outras op-
ções de plantas: 

- 2 dormitórios/2 suítes, com 
lavabo, living amplo para 2 am-
bientes, churrasqueira, cozinha, 
área de serviço e 1 ou 2 boxes.

- 2 dormitórios/1 suíte, com 
banho social, living amplo para 2 
ambientes, churrasqueira, cozinha, 
área de serviço e 1 ou 2 boxes.

- 1 dormitório/1 suíte, com la-
vabo, living para 2 ambientes, chur-
rasqueira, cozinha, área de serviço 
e 1 ou 2 boxes.

VENDAS E INFORMAÇÕES:

Pirâmide Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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
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Pensando em mudar a rotina, 
sair de casa, ganhar resistência 
física e melhorar sua qualidade 
de vida?

O maior objetivo da Acade-
mia Phantom do L’América Shop-
ping é entender as necessidades 
dos alunos e proporcionar uma 
melhora no seu dia a dia, traba-
lhando com responsabilidade e 
entendendo a individualidade de 
seus alunos.

Phantom do L’América Shopping conta com novo ambiente  
Espaço de peso 
livre com piso 
anti-impacto 
é capaz de 
proporcionar ainda 
mais opções para 
seus treinos 

A academia conta há 17 anos 
com profissionais qualificados e 
atendimento diferenciado. Além 
disso, o amplo espaço proporcio-
na um ambiente arejado, espaça-
mento entre os aparelhos, treino 
com segurança, resultado e exclu-
sividade. 

Agora, a academia conta com 
uma novidade: um ambiente de 
peso livre, com piso anti-impac-
to, capaz de proporcionar ainda 
mais flexibilidade para os treinos. 

A Phantom do L’América está 
aberta de domingo a domingo, in-
clusive em feriados, com horários 
flexíveis para a realização dos 
seus treinos. O espaço ainda con-
ta com comodidades do shopping 
para você otimizar seu tempo. 
Mais informações pelo telefone 
(54) 3452 0650, pelo WhatsApp 
(54) 99145 0365 ou nas redes 
sociais: @phantomlamerica (Ins-
tagram e Facebook).
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APROVEITE AS 
PROMOÇÕES DA 

PHANTOM!

Promoção do amigo: 
traga um amigo e 
ganhe isenção da taxa 
de matrícula e 20% de 
desconto na primeira 
mensalidade para ambos.

Plano livre: de domingo 
a domingo, você paga 
apenas R$ 109 por mês. 
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Previsão do tempo

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

12/09
18º
30º

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

11/09
15º
30º

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

13/09
16º
30º

Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)Greice 
Scotton 
Locatelli
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Dizem que você é uma média das 
pessoas com as quais convive. De que 
tipo você está cercado: daquelas de 

alma leve ou de alma bem pequena?

Por debaixo dos nossos rostinhos, 
independentemente da cor da 

nossa pele, temos uma caveira, 
igual para todos. 

Thiago 
Galvan
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COVID-19: estudo com participação do Hospital Tacchini descarta 
eficácia da azitromicina no tratamento de pacientes em estado grave

Os resultados do Coalizão 
II, estudo multicêntrico do qual 
o Instituto Tacchini de Pesquisa 
em Saúde (ITPS) fez parte, foram 
publicados na edição de sábado 
(05/09) do The Lancet, uma das 
principais revistas científicas do 
mundo. A pesquisa revelou que 
a Azitromicina não resultou em 
melhora clínica de pacientes 
graves com a COVID-19.  

A pesquisa foi realizada en-
tre 28 de março e 19 de maio. 
Foram cadastrados 447 casos 
atendidos em 57 hospitais bra-
sileiros. Deste total, o diagnósti-
co de COVID-19 foi confirmado 
em 397 pessoas, que serviram 
de base para a análise principal 

pesquisa. O Tacchini incluiu 7 
pacientes no estudo, tornando-
-se o 13ª maior recrutador.

Todos os pacientes incluí-
dos no estudo apresentavam ao 
menos um dos seguintes crité-
rios de gravidade: necessidade 
de uso de mais de 4 litros de 
oxigênio por dia, uso de cânula 
nasal de alto fluxo, de ventilação 
não invasiva com pressão posi-
tiva ou de ventilação mecânica. 
Além disso, eram portadores 
de fatores de risco para agrava-
mento da doença (hipertensão, 
diabetes, doenças cardiovascu-
lares e insuficiência renal crôni-
ca).  Cerca de 50% dos pacientes 
incluídos nesta pesquisa esta-
vam em ventilação mecânica 
quando o estudo começou.

Por meio de randomização 
(sorteio), 214 pacientes recebe-
ram azitromicina mais o trata-
mento padrão e 183 receberam 
tratamento padrão sem azitro-
micina. O tratamento padrão in-
cluía, à época, todas as medidas 
de suporte hospitalar e a hidro-
xicloroquina.

REAÇÃO DOS PACIENTES 
AO MEDICAMENTO
A análise feita 15 dias após 

o início dos tratamentos mos-
trou que não houve diferença 
entre os grupos na chance de 
melhora segundo a escala de 
evolução clínica definida. Ou 
seja, o uso de azitromicina asso-
ciado ao tratamento padrão não 
mostrou benefícios para a recu-
peração dos pacientes.

Também não houve diferen-
ça importante na mortalidade 
entre o grupo medicado com 
azitromicina mais tratamento 
padrão e o grupo que recebeu 
apenas tratamento padrão. No 
primeiro, a taxa de óbitos após 
29 dias foi de 42%. Entre o gru-
po controle, foi de 40%.

Além disso, não foram evi-
denciadas no estudo diferenças 
significativas no tempo médio 
de internação: 26 dias para 
os pacientes que receberam 
azitromicina mais tratamento 
padrão e 18 dias entre os pa-
cientes que receberam apenas 
a terapia padrão.

EFEITOS ADVERSOS
A incidência de eventos 

colaterais foi semelhante nos 
dois grupos de pacientes. En-
tre os que receberam a adição 
da azitromicina ao tratamento 
padrão, por exemplo, 39% apre-
sentaram insuficiência renal e 
precisaram ser submetidos à 
diálise. No grupo dos medicados 
com a terapia padrão, o índice 
foi de 33%.  

“Esse resultado é fruto do 
trabalho sério e consistente do 
Instituto Tacchini de Pesquisa 
em Saúde (ITPS), agregando e 
auxiliando várias equipes e pro-
fissionais. Mais uma vez cumpri-
mos com excelência um dos va-
lores do Tacchini, o trabalho em 
equipe”, conclui a Dra. Nicole.

DEMAIS PESQUISAS DO 
COALIZÃO NO TACCHINI
Além do Coalizão II, o Tac-

chini ainda participou de ou-
tros dois estudos relacionados 
a medicamentos utilizados no 
combate à COVID-19. O Coa-
lizão I concluiu que a hidroxi-

cloroquina não teve eficácia no 
tratamento de pacientes leves 
e moderados com diagnóstico 
de COVID-19, indicando ain-
da que o uso do medicamento 
pode aumentar o risco de arrit-

Foram cadastrados 
na análise 447 casos 
atendidos em 57 
hospitais brasileiros, 
entre os quais o de 
Bento Gonçalves

mia cardíaca e lesão hepática. 
O Coalizão V, que pesquisou a 
eficácia da hidroxicloroquina 
em pacientes ambulatoriais de 
COVID-19, ainda não teve seu 
resultado publicado.
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Avaliamos e compramos suas joias, correntes e relógios! 
Contando com a experiência de mais de 20 anos no mercado e 
com proossionais altamente qualiocados na área, a Compro 
Ouro e Prata é especialista na negociação de itens de valor. 
Também consertamos e fazemos alianças e anéis de 
formatura.

ESTÁ PRECISANDO
DE DINHEIRO?
TEM JOIAS DE OURO?

Rua Marechal Deodoro, 101, sala 604
Galeria Central, 6º andar, Centro, BG

 (54) 3025 4777
98138 6947 | 98431 5255
comproourepratacaxias.com.br


