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Bolsonaro testa positivo
para a Covid-19

Creati/UPF oferece curso gratuito
para cuidadores de idosos 

Live lança livro sobre medicalização na infância 

Testemunhas de Jeová realizam congresso on-line 

O presidente Jair Bolsonaro informou na terça-
feira (7) que testou positivo para o novo corona-
vírus (covid-19). O presidente cancelou as agen-
das previstas para a Bahia e Minas Gerais nesta 
semana. Bolsonaro disse que está bem.  Segundo 
nota divulgada pela Secretaria de Comunicação 

da Presidência (Secom), o presidente Jair Bolso-
naro realizou na noite de ontem teste de covid-19 
em hospital de Brasília. “O presidente apresenta, 
nesse momento, bom estado de saúde e está em 
sua residência”, dizia a nota divulgada na segun-
da-feira (06).

O Centro de Referência e Atenção ao Idoso da 
Universidade de Passo Fundo (Creati/UPF) está com 
inscrições abertas para um curso de extensão gratui-
to sobre a Biossegurança para cuidadores de idosos 
em tempos de pandemia do novo Coronavírus.  Di-
vidido em duas turmas, de dias e horários diferentes, 
para facilitar a participação dos cuidadores, o cur-
so será realizado por meio da plataforma EaD, com 
carga horária de 8h cada edição. A primeira edição 
ocorre nas quartas-feiras (29 de julho, 05, 12 e 19 
de agosto) das 18h30min às 20h30min e a segun-

da turma nas segundas-feiras (24 e 31 de agosto, 14 
e 21 de setembro) das 15h às 17h. O curso é coor-
denado pela professora da Faculdade de Medicina 
da UPF, Maria Lúcia Dal Magro e contará com os 
professores, Daniela Jorge Corralo, João Paulo de 
Carli da Faculdade de Odontologia, Diego Paiva do 
CREATI, além da Liga acadêmica de infectologia e 
da Liga acadêmica de controle de infecção.  As ins-
crições podem ser realizadas a partir de hoje (8) até 
o dia 29 de julho no site da Universidade de Passo 
Fundo (https://secure.upf.br/eventos/eventos/625). 

Uma live realizada no próximo dia 10 de julho 
marca o lançamento do livro “Mal-estar na infân-
cia e medicalização do sofrimento: Quando a brin-
cadeira fica sem graça”. O lançamento conta com 
o apoio do Programa de Pós-Graduação em Edu-
cação da UPF e com a presença do coordenador, 
Dr. Altair Favero, e também com o apoio da Rede 
Bebê. Além disso, na live ocorrerá um debate com 

psicanalistas autores dos artigos Dr. Francisco San-
tos, Me. Luciana Cezar e Me. Fabíola Giacomini, 
colegas do Projeto - Associação Científica de Psi-
canálise e Humanidades de Passo Fundo, Cristina 
Hoyer (RJ), Dr Vitor Franco (Portugal) e Dra. Ju-
lieta Jerusalinsky (SP). A live será transmitida às 
16h no canal do Youtube da Associação Científica 
de Psicanálise e Humanidades. 

O tradicional congresso das Testemunhas de 
Jeová ocorrerá neste ano de forma diferente. Em 
razão da pandemia do novo Coronavírus, o con-
gresso será transmitido de forma on-line através do 
site https://www.jw.org/ a partir do dia 11 de ju-
lho. O tema deste ano é “Não Perca a Alegria!” e 
tem como objetivo ajudar as pessoas a perceberem 
as razões que elas têm para serem felizes. As ses-

sões, que nos anos anteriores costumavam ocorrer 
em períodos de manhã e tarde, entre sexta-feira e 
domingo, estarão disponíveis nos dias 11 de julho 
(manhã), 18 de julho (tarde), 1º de agosto (manhã), 
8 de agosto (tarde), 22 de agosto (manhã) e 29 de 
agosto (tarde). O cronograma completo do evento 
pode ser encontrado em https://www.jw.org/pt/tes-
temunhas-de-jeova/congressos/.

romAZZini

Alexandre Garcia

Em tempos de incertezas sanitárias e políticas, tem sido mui-
to comum a convicção de que “sei que estou certo e os outros 
estão errados”. Mas seria bom que se pensasse que também os 
outros têm certeza de que estão certos e que eu estou errado. 
Ou seja, pode ser relativas as verdades de cada um de nós. O 
sol nasceu hoje é uma verdade. Mas o sol nascerá amanhã, já 
é uma verdade relativa. 

Faço essa meditação de quarentena, porque noto que além 
do surto do coronavírus, somos pacientes de um surto de ativi-
dade de bolas de cristal. O confinamento que nos deixa distan-
tes das conversas com os amigos, das palavras que nos chegam 
aos ouvidos no elevador, nos balcões das lojas, no ônibus, é um 
solilóquio que nos deixa ouvindo apenas as nossas frases e as 
das redes sociais que frequentamos  - e os verbos das frases 
nunca estiveram tanto no tempo futuro. O presente já nos exau-
riu e saltamos em fuga para o futuro, onde já nos contaram que 
haverá um “novo normal”.

Os profetas já revelaram como será o nosso novo trabalho, 
como degustaremos o novo jantar, quais serão as novas diver-
sões. Imagino se as pessoas que escrevem artigos sérios sobre 
isso, ou concedem sérias e longas entrevistas sobre o novo nor-
mal, se estão realmente falando sério ou se estão se divertindo 
com a nossa ingenuidade. Já previram que chegará logo uma 
vacina e até quem vai ganhar a próxima eleição presidencial 
americana. Quanto mais parecido com Nostradamus é o futu-
rólogo, mais atenção passa a merecer da mídia que sente ne-
cessidade de mudar de assunto, porque ninguém mais aguenta 
tanta notícia igual.

Mas o futuro real que nos espera é o tempo presente dos 
desempregados, das empresas fechadas, das contas públicas 
arrombadas, das novas corrupções viróticas. Um futuro com  
acusadoras perguntas sobre o passado: se tudo isso salvou vi-
das ou foi inútil. No ano passado, a média diária de mortes, 
segundo dados do Registro Civil, foi de 3.367; neste ano, com 
crescimento da população e a Covid, pouco foi aumentada: 
3.609 mortes por dia. Vamos ter um futuro de julgamentos so-
bre o que passou; sobre o que poderia ter sido feito e não foi; 
e sobre o que se fez e que não deveria ter sido feito. Na Fran-
ça, famílias já estão entrando na Justiça para responsabilizar  
autoridades que teriam omitido tratamento na fase inicial da 
doença. Mesmo sem bola de cristal, é possível prever que esses 
últimos meses serão muito discutidos nos próximos. Resta sa-
ber se teremos aprendido alguma coisa para o futuro.

O PASSADO E O FUTURO
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turra acredita que pandemia vai 
acelerar reformas no estado

Na semana passada, com ou-
tros parlamentares e prefeitos 
de municípios da região o de-

putado Sergio Turra (Progressistas), 
participou de videoconferência com 
o governador do Estado, Eduardo 
Leite, apresentando dados da região 
para contrapor a indicação de bandei-
ra vermelha da qual a região estava 
sob influência. Em entrevista a Rádio 
Diário AM 780, o parlamentar susten-
ta que a preservação da vida deve ser 
prioridade no momento, porém não 
há como dissociar do tema a saúde 
da questão econômica das famílias e 
empresas ainda mais considerando os 
esforços que a região tem feito para 
atender demanda que a saúde tem 
apresentado. “Torço para que consi-
gamos ir mantendo do jeito que está 
dando, por isto é importante que cada 
um assuma sua disciplina no sentido 
das boas práticas sanitárias, quanto 
mais conseguimos manter o mais per-
to “normal” possível, mantendo o co-
mércio aberto, melhor conseguiremos 
sair”, disse o deputado.  

PASSO FUNDO

Para o deputado estadual, o Estado como um todo vai precisar se rearranjar e será preciso um plano de desenvolvimento 
e de reformas. Pandemia deve deixar na Assembleia um cenário mais sensível para apreciação de reformas

Professora pode compor chapa 
majoritária como vice de Juliano 
Roso, do PCdoB

Deputado estadual Sergio Turra

Valquiria Bispo é professora e ser-
vidora estadual em Passo Fundo 
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por ALESSANDRO TAVARES
alessandro@diariodamanha.com

De acordo com Turra, diante de um 
cenário de menos renda, menos con-
sumo e arrecadação, além das empre-
sas e famílias também o poder público 
terá de se reestruturar. “Num segundo 
momento o Estado como um todo vai 
precisar se rearranjar. Vai precisar de 
um plano de desenvolvimento, e mais 
do que nunca - e já estava como ideia 
do governo - de uma reforma tributá-
ria. São várias questões e ações que 
precisarão acontecer para sairmos 
desta crise. Felizmente nossa região 

é privilegiada em relação a outras re-
giões. Sem dúvida pode nos favorecer 
bastante com a produção e alimentos 
que é forte”, comentou o parlamentar, 
frisando que gestão eficiente deve ser 
palavra de ordem para empresas e para 
o poder público. “Será preciso um pla-
no estadual, focado no desenvolvimen-
to e incentivo de métodos diferentes de 
gestão mais eficiente e acelerada será 
preciso transformar e acelerarmos a 
diminuição do tamanho do estado que 
hoje já pesado para o pagador de im-
postos, imagina depois de uma crise 
sem precedentes. O Estado precisa se 
adequar ao cidadão”, apontou 

Para o deputado, a pandemia, criou 
um ambiente para que as reformas que 
se demonstrem necessárias entrem em 
uma esfera mais acelerada para apre-
ciação e a atual legislatura tem um 
perfil mais reformista. “Sem dúvida a 
epidemia acaba por sensibilizar mais e 
acelerar os processos para implemen-
tar as reformas que sejam necessárias. 
A Assembleia por condição do povo 
que elegeu, pelos deputados que têm 
este pensamento reformista, está apta 
a promover as mudanças”, concluiu 
parlamentar.

O Partido dos Trabalhadores 
(PT) de Passo Fundo definiu 
a professora e servidora esta-
dual Valquíria Bispo Zorzanello 
como pré-candidata à Prefeitura 
de Passo Fundo nas eleições mu-
nicipais 2020. O anúncio acon-
teceu na última semana. Num 
primeiro momento, após abrir 
diálogo com outros partidos de 
esquerda da cidade, há a sina-
lização de que Valquíria pode 
compor uma chapa majoritária 
com Juliano Roso, pré-candidato 
a prefeito pelo PCdoB. 

De acordo com o presidente do 
PT de Passo Fundo, Aureo Mes-
quita, o nome de Valquiria como 
pré-candidata pode compor a for-
mação de uma chapa majoritária 
para partidos de esquerda. Deste 
modo, o processo mais avançado 
até o momento foi o PCdoB, par-
tido que já havia manifestado a 
intenção na busca por alianças no 
campo da esquerda. “Ela [Valqui-
ria] pode ser candidata a prefeita, 
caso não haja acordo com este 

PT define Valquiria Bispo como 
pré-candidata à Prefeitura

por MATHEUS MORAES
matheus@diariodamanha.com

partido [PCdoB], assim como também 
pode ser vice do Juliano, que foi o in-
dicativo de nosso encontro municipal”, 
explicou.

Até o momento, Valquiria é a única 
mulher como pré-candidata em chapa 
majoritária para a Prefeitura. Passo 
Fundo conta com sete pré-candidatos 
a prefeito: Marcio Patussi (PDT), Lu-
cas Cidade (PSDB), Rodinei Candeia 
(PSL), Pedro Almeida (PSB) – ainda 
a confirmar -, Valdair Gomes (PL), 
Cláudio Doro (PSC) e Juliano Roso 
(PCdoB). O Diário publicou uma sé-
rie com todos os pré-candidatos, as 
reportagens estão disponíveis no por-
tal diariodamanha.com. 
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cnm pleiteia prorrogação 
da recomposição do Fpm 
Estudo da Confederação Nacional dos Municípios indica que na média a queda na 
arrecadação das prefeituras e 2020 será de 30% entre os orçamentos previstos e o 
realizado, e a situação se agrava a partir de setembro 

REGIÃO

O desastre que foi a hipertrofia do Estado que marcou a história do século passado e 
que ainda tisna os países mais pobres de hoje em dia, serviu para melhorar a visão sobre o 
papel da empresa no processo de desenvolvimento econômico e social dos povos.

E nunca falamos com ênfase que todas estruturas estatais megalômanas criadas na uto-
pia da igualdade se tornaram ditaturas genocidas. Fácil de compreender, não tem outra 
forma de obrigar a todos seguir o mesmo caminho a não ser tangidos como boiada.   

Agora pandemia até pode ajudar a refrescar nossas mentes nesse sentido, ou seja, com-
preender o papel da empresa e do empresário no contexto socioeconômico. 

Obviamente, também avaliar com serenidade a função do aparato estatal sem os ex-
tremismos típicos da baboseira infantil de esquerda ou direita e que tem nos levado a um 
brete: estado mínimo, ou estado máximo! Quem tal pensar no Estado necessário?  

E faço tal observação porque em regra nós latino-americanos temos uma trajetória plena 
de preconceito contra a empresa. O exemplo argentino, com o peronismo, está entre os mais 
contundentes... 

Enquanto escondíamos, escamoteados – a esquerda europeia foi de extrema eficiência 
nesse sentido – os desastres econômicos e os genocídios praticados pelas revoluções so-
viética, chinesa e cambojana, para citar rês exemplos emblemáticos, nós aqui no Cone Sul 
saudávamos a implantação dessa mesma tragédia em Cuba.   

Os anos de 1960 foram pródigos no Ocidente em contestar a ação empresarial e entre 
nós isso foi marcante – talvez até pelas ditaduras – por forte emulação de intelectuais de 
alto quilate que arrastavam o “instinto revolucionário” dos universitários (muitos depois 
ficaram envergonhados), mestres e doutores entronizados em universidades e religiosos 
estimulados pela Teologia da Libertação.

A expressão “É mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar 
um rico no reino de Deus» (Lucas 18:18-30, Mateus 19:18-30 e Marcos 10:17-31), se tor-
nou das mais famosas na história da humanidade e tem muito a ver com essa postura do 
passado entre nós. Como não levar em consideração o alerta de três evangelistas afirman-
do a mesma coisa, ou seja, não há possibilidade de rico ir entrar no reino do céu?

Agora, ao que parece, vamos entrar em “um novo normal” quando sairmos dessa estri-
dente crise sanitária com o que poderíamos aproveitar a chance para rever, sem entusiasmo 
juvenil, o papel do Estado e da iniciativa privada em nossas vidas.

Um não exclui o outro, um precisa do outro, um não pode atrapalhar o outro.
Neste momento em que empresas também sofrem os danosos efeitos da pandemia pensar 

a respeito pode ser positivo. Hoje sofremos pelo medo da doença, medo da morte e medo de 
perder nosso emprego eis que milhares de empresas já desapareceram.  

Nossa reflexão, primeiro deve levar em conta que as sociedades que fortalecem as em-
presas são as mais democráticas do Planeta. A fenômeno que está na China de hoje merece 
estudo especial.

Segundo, uma empresa é ente vivo, pulsante que irradia benefícios a todos. Ela é, inicial-
mente, o sonho de alguém e, adiante quando supera os naturais desafios do mercado para 
se viabilizar, se torna o ganha-pão de muitos e gera – via impostos – mais educação, saúde, 
mais segurança, maior qualidade de vida a todos.

Talvez tenha chegado o momento de pensar sem viés ideológico/religioso o papel da em-
presa na busca de uma sociedade mais equilibrada em termos econômicos...  

Fechar empresa só
aumenta o sofrimento

ivaldino tasca
jornalista | itasca@uol.com.br

Presidente da Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM)  Glademir Aroldi 

Ao mesmo tempo que reconhece as 
ações já encaminhadas pelo Governo 
Federal de suporte financeiro a esta-

dos e municípios durante o período de pande-
mia, o presidente da Confederação Nacional 
dos Municípios – CNM, Glademir Aroldi, 
que na semana passada encaminhou ao Mi-
nistério da Economia dados sobre a queda de 
arrecadação das prefeituras, destacou que a 
entidade esta trabalhando com o Congresso e 
ministérios em proposta que possa dar supor-
te financeiro aos municípios brasileiros, em 
especial a partir do mês de setembro. 

Em entrevista à Rádio Diário AM 780, 
Aroldi explicou que o acordo aprovado no 
Congresso para a recomposição do Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM, de modo 
que o valor recomposto ficasse igual ao mes-
mo montante recebido no mesmo período no 
ano passado, compreende os meses de março, 
abril, maio e junho sendo a última parcela foi 
paga nesta semana às prefeituras. “Estamos 
trabalhando para que a gente possa estender 
esta recomposição por mais alguns meses. 
Estamos em negociações até porque quando 
o governo combinou recompor, tinha um teto 
máximo de R$ 8 bilhões, tanto de FPM quan-
do no FPE, e não chegou a se usar todo este 
valor. Teria um saldo de pouco mais de R$ 
3 bi o que tentamos é de que seria possível 
estender o número de meses”, citou Aroldi. 

O presidente também ressaltou que na mes-
ma ocasião também se conseguiu um apoio 

por ALESSANDRO TAVARES
alessandro@diariodamanha.com

financeiro ha estados e municípios na ordem de 
R$ 60 bilhões para recompor perdas com ISS, 
ICMS e isto está sendo pago também em quatro 
parcelas até o mês de setembro. “Até lá tem es-
tes recursos, o que nos preocupa muito é partir 
de setembro quando não haverão estes recursos 
e os municípios terão dificuldades de encerra-
mento de exercício e dos últimos três meses”, 
comentou 

Aroldi revelou ainda que o levantamento 
feito pela entidade aponta que os municípios 
devem ter uma queda entre o seus orçamentos 
previstos e o realizado de R$ 74 bilhões, e o 
apoio financeiro previsto diretamente a estes é 
R$ 23 bilhões, o que equivale a pouco mais de 
30% da diferença.

Fechado há mais de 110 dias, o Camelódro-
mo de Passo Fundo tem uma nova sinalização 
de abertura. Em reunião com o secretário de 
Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo, 
Carlos Eduardo Lopes da Silva, na tarde desta 
terça-feira (7), representantes dos camelôs ob-
tiveram a resposta que, se Passo Fundo seguir 
na bandeira laranja na próxima semana, o ca-
melódromo poderá retornar a partir de 13 de 
julho com restrições.

O camelódromo tinha previsão para re-
tornar em 6 de julho. Contudo, a entrada na 
bandeira vermelha impediu que as ativida-
des voltassem ao normal. Caso Passo Fundo 
permaneça na bandeira, o camelódromo deve 
retornar nas condições propostas pela repre-
sentante Lisiane Brasil, com normas de segu-
rança de saúde para clientes e funcionários, 
com espaçamento entre os camelôs. Das 40 
bancas, 20 trabalham num dia e 20 noutro, 
com um espaço entre cada camelô.

Camelódromo está fechado desde a 
segunda quinzena de março

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado, Rodrigo Lorenzoni, 
comenta que várias secretarias e bancos trabalham na formatação de proposta que visa 
acelerar o ritmo da economia e manutenção de empregos no pós-pandemia   

Camelódromo pode 
retornar em 13 de julho

PASSO FUNDO

por MATHEUS MORAES
matheus@diariodamanha.com

Para retornar, foi acertada a contratação de 
uma empresa de limpeza que atuará diariamente 
no local, além de cada camelô possuir seu próprio 
álcool gel e também ter o produto de higieniza-
ção na entrada do local. No plano de retomada, os 
camelôs abririam de segunda-feira a sábado pelas 
portas da frente e de trás, com um profissional 
controlando a entrada de uma pessoa por vez – 
cada banca só poderá ter um atendente.
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um marcante legado 
à história passo-fundense

Alberto Tagliari, aos 84 anos, deixa na cidade uma história pioneira na agronomia e o carinho dos familiares e amigos 

Uma grande perda para Passo 
Fundo. Assim pode ser definido 
o falecimento do agropecuarista 

Alberto Ângelo Tagliari, aos 84 anos. 
Alberto possuiu um longa carreira, que 
foi desde professor até trabalho na Se-
cretaria Estadual de Agricultura, no se-
tor de Conservação do Solo. Além dis-
so, foi um amigo como poucos.

“Ele era uma pessoa muito querida, 
muito correta”, dessa forma é lembra-
do pelo amigo Júlio Henrique da Costa. 
“Nós também pilotávamos avião juntos, 
eu tinha uma liberdade muito grande 
com ele em nossa amizade”, relembra 
Júlio, que há pouco tempo havia con-
versado com o amigo pelo telefone, em 
tom de brincadeira, sobre fazer uma vi-
sita um ao outro. De acordo com ele, os 
dois desbravaram terras no Mato Gros-
so, pioneiros ao explorar, para a agricul-
tura, certos locais do estado. 

ESPECIAL

por KLEITON VASCONCELLOS
kleiton@diariodamanha.com

por REBECCA MISTURA
rebecca@diariodamanha.com

O agropecuarista, nascido em Caxias 
do Sul, foi um dos mais antigos sócios 
do aeroclube de Passo Fundo e, mesmo 
em idade avançada, ele mesmo gostava 
de pilotar suas aeronaves. Alberto dei-
xou um legado marcante na agronomia 
local e regional. Na cidade ele estudou 
e construiu sua vida, casado com Ma-
ria Augusta Tagliari, pais de Evaristo e 
Cristiano e avô de quatro netos.

VISIONárIO
Ainda criança, Tagliari passou a viver 

com a família em Passo Fundo, inicial-
mente ocupada em gerenciar uma re-
venda automotiva. Já crescido, Alber-
to Ângelo Tagliari estudou no Colégio 
Marista Conceição e, posteriormente, na 
Escola Júlio de Castilhos e na UFRGS, 
em Porto Alegre.

Na Capital, aliás, atuou na Secreta-
ria Estadual de Agricultura, no setor de 
Conservação do Solo. Já de volta a Pas-
so Fundo ocupou por um longo período 
cargo gerencial da Companhia Estadual 
de Silos e Armazéns (CESA). 

“Eu tinha ele como uma pessoa excep-
cional, trabalhador e de muita visão”, 
conta Mauro Machado, advogado e 

amigo de Alberto. “Foi um homem que 
construiu muito dentro de sua atividade 
e deixou um legado para a família. É 
lamentável, eu o considerava um cava-
lheiro, ele era único”, lamenta.

PErSONAlIDADE
DO AgrONEgóCIO

“Ele sempre foi modelo e exemplo 
de trabalho, tendo sido um dos maio-
res produtores da região e do esta-
do”, relembra Luiz Carlos Ferreira de 
Carvalho, sócio da Produtécnica que 
acompanhava há mais de três décadas 
o andamento dos trabalhos do agrôno-
mo. “É daquelas pessoas que vão fazer 
falta. Algumas pessoas trabalham, se 

dedicam e têm pessoas que vão além. 
Ele era um empreendedor que onde co-
locava a mão, o negócio funcionava. 
Era uma pessoa de bem que deixa um 
exemplo bom, principalmente na sua 
família, que vão levar adiante a história 
de Alberto Tagliari”, destaca.

A morte de Alberto Ângelo Taglia-
ri também foi lamentada pelo prefeito 
municipal. Conforme Luciano Aze-
vedo, “Passo Fundo perde um grande 
produtor rural, que trabalhou durante 
décadas pela cidade e entra para a histó-
ria como um homem que acreditava no 
trabalho, na produção e deu uma contri-
buição muito grande para o desenvolvi-
mento de Passo Fundo”.

mauro machado

Júlio Henrique da costa 

luiz carlos Ferreira de carvalho

Era uma pessoa excepcional, 
trabalhador, ele era único

Ele era uma pessoa muito 
querida, muito correta

Ele era um empreendedor que 
onde colocava a mão, o negócio 
funcionava. “

“

““

“

“

Alberto Tagliari marcou seu nome na história de Passo Fundo

Na foto, o agropecuarista apreciava um vinho em conversa com amigos

Advogado e amigo de Alberto

Colega e amigo

Sócio da Produtécnica

luciano azevedo

Entra para a história como 
um homem que acreditava no 
trabalho, na produção

“ “

Prefeito municipal de Passo Fundo
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ESTILO 
URBANO

“nossa sensação é de alívio”, 
diz presidente da Acic sobre 
retorno da bandeira laranja
Cassiano Vailatti considera fundamental que economia continue funcionando, inclusive para garantir a 
manutenção da saúde, mas com os devidos cuidados

Presidente da ACIC, Cassiano Vailatti

Depois de ver o Governador Eduardo Leite 
aceitar o recurso da região para que a cor 
da bandeira nos critérios do distanciamento 

controlado retornasse para laranja, o comércio cara-
zinhense “respira um pouco mais aliviado”. A cons-
tatação é do presidente da Associação Comercial e 
Industrial de Carazinho – ACIC, Cassiano Vailatti, 
que considera importante que os estabelecimentos 
e os prestadores de serviços possam continuar tra-
balhando, fazendo com que a economia continue 
“girando”.  “A sensação é de alivio porque podemos 
voltar às nossas atividades econômicas e empresa-
riais. Sabemos da nossa responsabilidade quanto a 
prevenção e o controle do Coronavírus. Estávamos 
muito preocupados quando da bandeira estava ver-
melha porque isso nos obrigou a fechar as portas, 
haja vista que estamos em um momento complicado 
no que tange a economia”, observou. 

O ramo empresarial, conforme Vailatti, tem en-
frentado várias dificuldades desde que a pandemia 
começou. Algumas empresas tiveram que demitir 
funcionários, implementar a redução de jornada e 
de salário. Neste cenário, a possibilidade de a eco-
nomia continuar produzindo é fundamental. “A nos-
sa população teve um certo empobrecimento por 
conta disso e isso traz, com certeza, uma grande 
preocupação. Entendemos que a situação de 2020 é 
extremamente séria. A saúde está em primeiro lugar, 
devemos ter todo cuidado com a questão sanitária, 
buscando o menor nível de contágio e de óbitos. Por 
outro lado, também entendemos que a economia 
precisa estar funcionando porque a saúde também 
passa por ela”, observou. 

QUEDA NO COMérCIO POr CONTA DA 
bANDEIrA VErMElhA

Depois de uma semana na bandeira vermelha, o 
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edgar 
oliveira Garcia 
Advogado  |  edgar_garcia1@hotmail.com

O enfrentamento do vírus, no Brasil, tem sido mais po-
lítico do que científico. A guerra midiática travada pela 
Globo e o tal consórcio tem prejudicado o País. A divul-
gação de dados da Covid tem sido manipulada. A doença 
é uma realidade mundial. Esse fato estimulou gestores pú-
blicos ao roubo, à corrupção. Comecemos por analisar a 
conduta dos políticos brasileiros antes da pandemia. Sa-
bemos que os políticos brasileiros fazem de tudo para se 
eleger. E compram votos de uma forma ou de outra. E eles 
não exercem o mandato para beneficiar eleitores. A vida 
de um político brasileiro é de aproximação dos eleitores 
pouco antes da eleição. Depois eles desaparecem. E perio-
dicamente voltam para pedir votos. Essa é a nossa demo-
cracia. Os políticos brasileiros são oportunistas. Mudam 
de partido quando lhes convêm. Apesar de ser importante, 
muitas vezes os brasileiros não se importam com partido 
político. Essas organizações são importantes, porque tem 
outras filosofias. Muitos desses políticos atuantes são des-
classificados, alguns condenados por corrupção. E estão 
sendo protegidos pela mais alta corte judiciária do País. 
Vivemos dias sombrios com perspectivas nada animado-
ras. Esses mesmos políticos combatem o País, para que a 
União fique quebrada. Não se importam com a saúde dos 
brasileiros. Antes da pandemia a saúde pública era um 
caos, inclusive nos governos de esquerda. Aqueles cor-
redores de hospitais cheios, com doentes pelo chão, não 
existem mais. Parece que agora só temos a Covid 19, que 
tem sido largamente utilizada para atacar o governo fede-
ral. A irresponsabilidade da grande mídia e da oposição 
supera qualquer sensatez. Mesmo que as condutas dessa 
esquerda prejudiquem o País eles não se importam. O que 
vale mais é combater o governo, até mesmo com ações 
judiciais para proibir o uso de medicamentos. Com o aval 
do STF a esquerda conseguiu tirar autoridade do Presi-
dente sobre o combate à Covid 19. Enquanto isso articu-
lam a guerra contra o poder central. Nesse momento de 
pandemia as pessoas deveriam ser mais importantes, mas 
não são. A quebradeira das empresas é responsabilidade 
dos governadores e prefeitos. Do mesmo modo quanto á 
gestão do tratamento da Covid. Até agora demonstraram 
total despreparo. Enquanto jorrar dinheiro não acabará a 
pandemia no Brasil. 

Responsabilidades
na pandemia

por ALESSANDRO TAVARES
alessandro@diariodamanha.com

por MARA STEFFENS
mara@diariodamanha.com 

que impediu a abertura de diversos estabelecimentos 
para atendimento presencial, a queda nas vendas ob-
servada pela Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL de 
Carazinho foi significativa. 

O presidente da entidade, Zani da Costa, disse para 
a Rádio Diário que o índice chegou a 30%. “É uma si-
tuação complicada para o comércio, em início de mês 
trabalhar de portas encostadas e equipes reduzidas, 
mas trabalhando, pois ficar 100% fechado geraria um 
problema grande em termos de arrecadação e empre-
go. Teve uma redução de 30% comparado aos demais 
dias, apesar das chuvas, teve bastante tele entregas, 
as empresa estão optando por fazer vendas online e e-
commerce. As empresas estão se reinventando, é uma 
alternativa de vendas, uma saída que os lojistas perce-
bem que veio para ficar” citou. 
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construção civil reage em meio à pandemia
Após quase um mês parado, setor retomou com força, evitou demissões e vê o mercado imobiliário aquecido em Passo Fundo

PASSO FUNDO

Famílias buscam investir em apartamentos maiores e em casas nesta pandemia do coronavírus

O ramo da construção civil foi um dos 
menos impactados com a pandemia 
do coronavírus. Passados quase qua-

tro meses desde o início do isolamento total 
em Passo Fundo, o setor conseguiu reverter o 
quadro após se tornar serviço essencial e ter o 
funcionamento liberado até 75% das ativida-
des normais. 

Em março, o setor passou quase 25 dias 
parado. O período foi a oportunidade que as 
maiores empresas deram férias coletivas aos 
funcionários. Na retomada, houve dificuldade 
no fornecimento de material, mas logo a cons-
trução civil conseguiu retornar as atividades, 
sem precisar iniciar demissões em massa, di-
ferente de outros setores da cidade, como o 
comércio e serviços. 

O presidente do Sindicato das Indústrias da 
Construção e do Mobiliário (Sinduscon) de 
Passo Fundo, Leonardo Gehlen,  declarou que o 
setor se tornar um serviço essencial foi determi-
nante para evitar as demissões. “Isso foi um alí-
vio para o setor. As empresas deram férias cole-
tivas, no retorno, conseguimos trabalhar com até 
75%. Se tivesse fechado por mais duas ou três 
semanas, haveriam demissões”, declara. Segun-
do Gehlen, as alterações das bandeiras no mode-
lo de distanciamento controlado acaba afetando 
o setor. “O abre e fecha afeta a gente em termos 
de produtividade, porque a gente não tem previ-
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por MATHEUS MORAES
matheus@diariodamanha.com

sibilidade do que vai acontecer”, afirma.

MErCADO IMObIlIárIO 
AQUECIDO

O proprietário de uma imobiliária em Passo 
Fundo, Juliano Pavin, destaca que o mercado 
de imóveis está aquecido. Para confirmar a 
tese, ele argumenta que a pandemia tem mos-
trado para as pessoas a necessidade de possuir 
ambientes maiores. Além disso, o maior tem-
po em casa significa observar o que o imóvel 
tem de bom ou ruim. “Está acontecendo algo 
bem diferente do nosso cotidiano. As pessoas 

não ficavam tanto tempo em casa. Agora, elas 
observam qualidades ou defeitos que os seus 
imóveis têm, como posição solar, tamanho das 
peças, se tem espaço para escritório, já que 
muita gente trabalha em home office, se tem 
crianças em apartamento pequeno”, explica.

De acordo com Pavin, as pessoas buscam por 
casas e apartamentos maiores neste período de 
pandemia, em razão do maior tempo em casa. 
Outra questão fundamental neste processo é 
quanto ao investimento em imóvel com condi-
ções que despertam o interesse em quem tem 
um “dinheiro sobrando” ou que esteja parado. 

“Atrelado a essa procura está a baixa taxa de 
financiamento, baixa taxa de juro bancário. As 
pessoas estão tirando dinheiro do banco porque 
rende pouco. Elas estão investindo mais em 
imóveis, seja para locação ou compra”, declara 
o empresário. “São necessidades que fizeram 
com que as pessoas se movimentassem, que o 
mercado andasse”, acrescenta. 

TAXAS bAIXAS CONTrIbUEM
Na mesma linha, Gehlen relata que a pan-

demia do coronavírus ressignificou o conceito 
de “morar” para o passo-fundense. De acordo 
com o presidente do Sinduscon, as necessida-
des que surgiram em meio ao “fique em casa” 
permitiram que cada família buscasse mudan-
ças. Atrelado a isso, as baixas taxas, como a 
Selic (está em 2,25%) e a de financiamento de 
banco habitacional ( em torno de 6% e a 7%), 
fizeram com que as pessoas buscassem inves-
tir. “O dinheiro no banco, parado, não rende 
quase nada hoje em dia. As pessoas estão in-
vestindo, e um dos setores que sente isso é a 
construção civil”, declara. 

O presidente diz, ainda, que as pessoas 
buscam espaços maiores, que tenham la-
zer e, agora, um lugar para o home office. 
“Em termos de vendas, nos surpreendemos. 
Não teve baixa significativa no setor. Existe 
uma movimentação grande, uma procura por 
apartamentos maiores, por casas. A pande-
mia mudou um pouco o perfil de quem pro-
cura por imóveis”, pontua.
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Coronavírus já estava presente no 
esgoto do Brasil em novembro de 2019

PESQUISA

Um estudo da Universidade 
Federal de Santa Catarina 
(UFSC) revelou, na sema-

na passada, que o novo coronaví-
rus já estava presente no esgoto 
de Florianópolis ainda em 2019. 
Partículas do vírus, SARS-CoV-2, 
foram encontradas em duas amos-
tras do esgoto da cidade colhidas 
em 27 de novembro de 2019.

A data é referente há dois meses 
antes do primeiro caso clínico da 
doença ser relatado no Brasil. A 
professora do Laboratório de Viro-
logia Aplicada da UFSC, Gislaine 
Fongaro, explica que amostras de 
esgoto de outubro até março foram 
analisadas. “Acessamos amostras 
congeladas do esgoto bruto para 
investigar o material como ferra-
menta epidemiológica”, afirma a 
pesquisadora.

Até agora, é o relato da primeira 
presença confirmada do vírus nas 
Américas. A especialista pontua, 
inclusive, que estudos semelhan-
tes foram realizados na China e 
Itália. Em ambos os casos, houve 
presença do vírus no esgoto antes 
dele ser descrito, em 31 de dezem-
bro de 2019.

Análise da UFSC indica que, dois meses antes do primeiro caso confirmado, vírus já circulava no país
Foto: Agecom UFSC

A descoberta só foi possível porque pôde acessar amostras, que já eram coletadas por outros estudos

por ALINE PRESTES
aline@diariodamanha.com

REBECCA MISTURA
rebecca@diariodamanha.com 

Ela pondera que as pessoas podem 
ou não ter ficado doentes neste perío-
do, e ter atribuído algum sintoma a 
outras doenças. Em 30 de outubro e 6 
de novembro, as amostras não apre-
sentaram traço de SARS-CoV-2.

ESgOTO é rEPrESENTATIVO 
DA POPUlAçãO

“As pessoas não precisam ficar apa-
voradas com contaminação, afinal, o 
esgoto só é uma representatividade 

do que já tem na população”, alerta 
Gislaine. Ela pondera que as pes-
soas podem ou não ter ficado doen-
tes neste período, no entanto, podem 
ter atribuído algum sintoma a outras 
doenças.

A descoberta só foi possível porque 
pôde acessar amostras, que já eram 
coletadas por outros estudos. “É a 
importância de ter amostras dispo-
níveis e os recursos necessários para 
pesquisa”, comenta Gislaine.

Ela destaca a importância do mo-
nitoramento do esgoto e da ciência 
básica. “É um grande momento para 
a gente pensar como o esgoto da po-
pulação serve para programas senti-
nelas. Muito antes de aparecer casos 
clínicos, o vírus estava circulando. É 
possível fazer análises de risco e an-
tecipar os cuidados necessários com 
a população, como, por exemplo, a 
hora de dar uma diminuída nas ativi-
dades”, destaca.
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As fraturas de quadril representam 
um sério problema de saúde pública 
pela grande frequência em que ocor-
rem e pela maior incidência entre os 
idosos. Cerca de 90% das fraturas 
do fêmur proximal acometem pessoas 
acima de 65 anos. A osteoporose 
(fragilidade óssea) aliada a uma 
maior chance de queda explicam o 
grande número de casos nesse grupo 
etário específico.

Tais fraturas apresentam índices 
de complicações elevadas nesta faixa 
da população, evoluindo com a piora 
da condição clínica do paciente, 
diminuição da capacidade funcio-
nal, limitação parcial ou total da 
marcha e aumento da mortalidade. 
Em torno de 1/4 dos pacientes com 
fraturas proximais do fêmur falecem 
no primeiro ano, mesmo quando 
tratados adequadamente e outros 
30% não conseguem retornar as suas 
atividades prévias.

O tratamento dessas fraturas é 
quase que exclusivamente cirúrgi-
co, ficando reservado o tratamento 
conservador (não cirúrgico) para 
pacientes com contra indicações 
clínicas ou pacientes que já não 
caminhavam antes da fratura e que 
não apresentam dor à mobiliza-
ção. Os pacientes com indicação 
cirúrgica devem ser operados o 
mais brevemente possível com o 
intuito de tirá-los do leito, tentando 
evitar a piora do quadro clínico e 
complicações tais como pneumonia, 
trombose, embolia, confusão mental 
por microembolias ou mesmo decor-
rentes dos desequilíbrios metabólicos 
consequentes do trauma. Cabe ao 
médico, habitualmente um ortope-
dista especializado em cirurgia de 
quadril, determinar o melhor método 

Professor da Faculdade de Medicina da UPF
Membro da Sociedade Brasileira de Quadril (SBQ)
Membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT)
Membro do Comitê de Doenças Osteometabólicas da SBOT
Instrutor da Residência Médica e do Treinamento Pós-residência em Quadril 
do Hospital Ortopédico de Passo Fundo (HOPF)
Membro do Centro de Prevenção e Tratamento de Fraturas (CTPF) do 
Hospital Ortopédico de Passo Fundo (HOPF)

ezequiel moreno 
ungaretti Lima

Fraturas de quadril 
em idosos

Como preservar as 
crianças neste período 
pandêmico
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operatório disponível. Fixação 
com parafusos; placa, haste intra-
medular e artroplastia (prótese) 
total ou parcial são algumas das 
opções terapêuticas. 

Dessa forma, o tratamento da 
osteoporose, bem como a preven-
ção de quedas, principalmente 
no ambiente domiciliar, são os 
pilares para a redução de casos 
de fraturas de quadril em idosos. 
Medidas de ordem pessoal como 
uso de óculos adequado e melhora 
do tônus muscular e do equilíbrio 
por meio de exercícios físicos, são 
bastante eficientes na preven-
ção de quedas. Modificações no 
ambiente residencial como a ins-
talação de corrimão em escadas e 
corredores, suportes para as mãos 
nos chuveiros e vasos sanitário 
(permitindo apoio em caso de 
desequilíbrio), retirada de tapetes, 

uso de iluminação adequada e sinali-
zadores noturnos, também são medidas 
de grande importância.

Sem dúvida, o melhor tratamento 
para as fraturas de quadril no idoso é 
prevenir a ocorrência do fato, com me-
didas simples, eficazes e factíveis a toda 
população dessa faixa etária. O acom-
panhamento médico para investigação 
e tratamento da fragilidade óssea e 
cuidados domiciliares são de extrema 
importância neste grupo específico de 
pacientes.

 A chegada do novo coronaví-
rus ao Brasil lançou um desafio 
extra aos pais e responsáveis que 
precisam lidar com crianças com 
Transtorno do Espectro Autis-
ta (TEA). Como agir e manter 
uma rotina de cuidados especí-
ficos dentro de casa? Devido à 
medida restritiva de isolamento 
social, grande parte das famílias 
se encontram sem alternativas 
para complementar a rotina dos 
pequenos, que antes tinham uma 
agenda cheia com atividades es-
colares e terapias presenciais.

 Esta falta de rotina pode re-
fletir em instabilidade emocional 
e agressividade cada vez com 
mais frequência em crianças au-
tistas. Entretanto, apesar de pa-
recer que estamos vivendo um 
momento de crise e instabilida-
de, é possível levar esse período 
de forma equilibrada e saudável. 
De acordo com Ana Regina Ca-
minha Braga, psicopedagoga e 
especialista em educação espe-
cial, saber usar a criatividade 
e se reinventar é essencial para 
que pais e responsáveis consi-
gam manter o tratamento das 
crianças. 

O ideal conforme ela, é que as 
famílias tentem seguir a rotina 
do autista o máximo possível e 
criem atividades similares àque-
las vivenciadas em situações 
normais. “Faça um cronograma 
de todas as tarefas a serem de-
senvolvidas durante o dia, siga 
corretamente o calendário. Todo 
ser humano necessita de rotina 
para cultivar uma mente saudá-
vel, principalmente as crianças 
autistas”, explica a especialista. 

Isso serve, também, para te-
rapias e acompanhamentos com 

profissionais. Sempre que pos-
sível, os pais e responsáveis de-
vem manter os atendimentos de 
forma online, a fim de receber 
as devolutivas terapêuticas para 
prosseguir o tratamento em casa. 
“Se a criança faz uso de medica-
mento, é ainda mais importante 
que ela mantenha contato com o 
médico para verificar a dosagem 
e a evolução da criança”, aponta 
a psicopedagoga.

 De acordo com a especialista, 
oferecer um ou dois brinquedos 
diferentes, para que a criança 
possa explorá-los de forma sig-
nificativa, é muito importante 
para continuar o desenvolvi-
mento psicológico do autista em 
casa. “Caso a criança desregule, 
é possível utilizar um pedaço de 
tecido para brincar com ela sem 
verbalizar e deixá-la à vontade. 
A criança senta no tecido e você 
pode segurar duas pontas do te-
cido e puxá-la com movimentos 
pelo ambiente em que esteja”, 
complementa Ana Regina. 

Apesar das dificuldades, o 
mais importante em um momen-
to de isolamento social é manter 
a criança regulada e estável, a 
fim de preservar a saúde psico-
lógica dela e da família. Como 
última orientação, a psicopeda-
goga aconselha os responsáveis 
a se atentar aos gestos e movi-
mentos das crianças de forma 
consciente e sem culpabilidade. 
“É possível vermos autistas com 
dificuldade para se comunicar 
e se expressar da forma verbal. 
Por isso, é relevante que os pais 
tenham um olhar diferenciado, 
atento e ainda mais carinhoso 
com eles neste momento”, fina-
liza a especialista.

A psicopedagoga e especialista em educação especial, Ana 
Regina Caminha Braga, dá dicas para famílias que precisam 
manter as terapias realizadas com os autistas dentro de casa

CORONAVÍRUS E AUTISMO
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entidades e empresas concordam
que não é momento para expointer

Indústrias buscam alternativas e exposição virtual de máquinas pode ser opção. Embora com a estiagem no RS, 
primeiro semestre é classificado como positivo para o setor

por ALESSANDRO TAVARES
alessandro@diariodamanha.com

por NATHAN SCHULTZ 
redacao.carazinho@diariodamanha.com

Doação faz parte de um desafio proposto na cooperativa pelo Dia C do Cooperativismo, celebrado no sábado (4)

Expointer não ocorrerá em 2020

Gerente da unidade da Cotrijal em Passo Fundo, Cleberson haubert dos Santos entre-
gou a doação para a coordenadora da Proteção Básica da Semcas, Silvana Gazzana

Cotrijal destina 620kg de alimentos 
para a Semcas de Passo Fundo. 

Depois de ter tido a data original 
transferida de agosto para setembro, 
na semana que passou as entidades co-
promotoras da Expointer 2020 - Farsul, 
Ocergs, Simers, Fetag, Febrac e Mu-
nicípio de Esteio, em conjunto com a 
Secretaria de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural, co-
municaram que, de comum acordo, de-
cidiu-se pelo cancelamento em função 
da pandemia causada pelo COVID-19. 

Em entrevista à Rádio Diário AM 
780, o presidente da Federação da 
Agricultura do Estado do Rio Grande 
do Sul - Farsul, Gedeão Pereira, desta-
cou que as entidades entenderam que 
ao ser realizada em tal data, pela quan-
tidade de pessoas que recebe, haveria 
risco de a feira ser um agente facili-
tador de transmissão de coronavírus. 
“Foi uma decisão difícil tomada pelas 
entidades copromotoras com a Secre-

taria de Agricultura em função deste 
momento de extrema dificuldade. Eu 
diria que depois da Segunda Grande 
Guerra, nunca houve nada parecido 
com isto, e em função desta condição, 
tomamos esta decisão de alta respon-
sabilidade de nossa parte, de cancelar. 
A Expointer é um orgulho gaúcho, é 
uma das grandes feiras do mundo, re-
presenta muito para cultura do Estado 
e para a economia”, disse Pereira, que 
comentou também que a feira recebe 
anualmente entre 450 mil e 500 mil 
pessoas, de modo que não haveria 
condições de garantir segurança sani-
tária de tantas pessoas.

O presidente da Farsul mencionou que 
a maior parte dos mais de R$ 2 bilhões 
que a feira movimenta se refere a venda 
de máquinas. A genética de animais re-
presenta algo entorno de R$ 13 milhões 
e destes R$ 8 milhões relativo ao cavalo 
Crioulo. Assim, a nova data a Expointer 
iria intervir na participação dos pecuaris-
tas nas exposições no interior e remates 
de genética que acabam representando 
para estes segmentos o maior volume de 
negócios efetivados de fato. 

Para celebrar o Dia C do Coo-
perativismo, no último sábado (4), 
as unidades da Cotrijal realizaram 
uma ação solidária em várias fren-
tes. Por se tratar de um momento 
difícil em razão da pandemia do 
coronavírus, a cooperativa apro-
veitou o Dia C para realizar doa-
ção de alimentos não perecíveis 
para quem precisa.

Na unidade de Passo Fundo, 
foram 620 kg de alimentos não 
perecíveis arrecadados. A quan-
tia foi entregue para a Secretaria 
de Cidadania e Assistência Social 
(Semcas) de Passo Fundo. 

Em Passo Fundo, a entrega foi 
realizada pelo gerente da unidade 
da Cotrijal em Passo Fundo, Cle-
berson Haubert dos Santos para a 
coordenadora da Proteção Bási-
ca da Semcas, Silvana Gazzana. 
Segundo Cleberson, a iniciativa 
foi um grande desafio entre as 
unidades. “Entendemos que, por 
se tratar de um momento difícil, 
poderíamos aproveitar o dia do 
cooperativismo para fazer uma 
ação social. Buscamos arrecadar 
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alimentos para atender os mais ne-
cessitados diante desse cenário de 
pandemia”, explica. 

A representante da Semcas, Sil-
vana Gazzana, agradeceu a inicia-
tiva da cooperativa e declarou que 
ações como essa estão fazendo 
a diferença durante a pandemia. 
“Nós ficamos felizes em receber 
mais essa ajuda. Esse gesto da Co-
trijal é muito importante, muito 
significativo. É como falamos, de 
grão em grão, a galinha enche o 
papo. E de doação em doação, con-

seguimos ajudar as famílias mais 
necessitadas”, afirma.

DIA C DO 
COOPErATIVISMO

Celebrado no último sábado, o 
Dia Internacional do Cooperativis-
mo, também conhecido como dia 
C, é a data em que as cooperativas 
realizam ações que venham a con-
tribuir com a comunidade em que 
as cooperativas estão inseridas. A 
data é celebrada sempre no primei-
ro sábado do mês de julho.

PúblICO DO INTErIOr 
TAlVEz NãO IrIA PArA A 

FEIrA 
O presidente do Sindicato das In-

dústrias de Máquinas e Implementos 
Agrícolas no RS - SIMERS, Claudio 
Bier, destacou que as indústrias en-
tenderam que com a pandemia tam-
bém poderia haver resistência dos 
agricultores. “Para nós é uma pena. A 
Expointer é a grande feira do segundo 
semestre, só que com esta pandemia 
também entendemos que não é justo 
que o nosso agricultor venha do inte-
rior, dos locais onde a pandemia está 
mais branda e vir para grande Porto 
Alegre. Além disto, teve uma série 
de fatores como transferência de data. 
Teríamos que limitar a entrada de 
pessoas, e por fim estaríamos indo na 
contramão do que o próprio governa-
dor está pregando. É com tristeza que 
votamos para a feira não sair”, disse. 

Bier observou que as indústrias já 
trabalhavam com a possibilidade de a 
feira não ser realizada, e que se fosse, 
o volume de negociações seria me-
nor que outras edições. Bier também 
apontou que as empresas estão con-
versando e com uma forte intenção 
de se reinventar devendo se reunir em 
breve com o governo afim de discutir 

uma nova ferramenta de instrumento 
de vendas, sem aglomerar pessoas.

NOVAS FErrAMENTAS DE 
VENDAS 

O diretor comercial da Stara, Marcio 
Fulber, revelou que a indústria já tinha 
se posicionado quando houve a altera-
ção da data original da Expointer, de 
que não seria adequado realizar a feira 
diante das condições sanitárias que se 
tem no momento. “Não era o ambiente 
para realizar a Expointer devido à ex-
posição de pessoas e poderia se tornar 
um foco de transmissão, provavelmen-
te visitantes de outras partes do Estado 

que não da região metropolitana, e de 
outros estados não viriam para a feira 
por causa dos riscos, então entendemos 
que a não realização não terá tanto im-
pacto ”, observou Fulber. 

Ele revelou que percebe como ten-
dência a adoção como ferramenta de 
vendas a realização de shows e expo-
sições virtuais e o reforço de ações de 
mídias sociais. “A maior perda que per-
cebemos é o fato de promover a empre-
sas, mostrar os produtos, mas a deci-
são de cancelar a Expointer é a correta 
devido ao grande risco. A cada dia que 
passa, tirando o aspecto político, a pan-
demia requer mais cuidados”, citou. 

por MATHEUS MORAES
matheus@diariodamanha.com

RÁDIO 
FM98.7OUÇA!

EM PASSO FUNDO
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BM prende dupla com drogas

PRF prende traficantes na BR-386

Bm apreende arma de fogo 
CARAzINhO PASSO FUNDO

Após ser acionada para conter 
a briga entre um casal em 
via pública, a Brigada Mi-

litar (BM) de Carazinho apreendeu 
uma arma de fogo na casa de um 
deles, na noite desta segunda-feira 
(6). Conforme a Brigada Militar, 
policiais do 38º Batalhão da Polícia 
Militar (38 BPM) foram até a Rua 
Tupiniquins, no bairro Conceição, 
após receber denúncia sobre a briga. 
No local, os militares encontraram 
os dois ainda em vias de fato, sendo 
necessário conter as partes.

Na ocorrência, a vítima revelou 
que o acusado possuía um revólver 
em sua residência. Logo após, uma 
guarnição foi até o endereço cita-
do, onde foi entregue um revólver 

Uma colisão deixou três pessoas 
mortas na BR-158, em Cruz Alta, na 
noite de segunda-feira (6). De acor-
do com a Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), uma das carretas teve um 
defeito mecânico, o que causou o 
desprendimento de um conjunto de 
rodados. Na sequência, foi atingido 
o automóvel que se deslocava no 
sentido contrário.

Por isso, o condutor do automó-
vel perdeu o controle do veículo, 
invadiu a pista contrária e colidiu na 
outra carreta. As carretas seguiam no 
sentido Cruz Alta – Santa Maria e o 
Gol, no sentido contrário. A PRF in-
formou também que dois condutores 
dos caminhões não sofreram lesões. 
As vítimas foram identificadas como 

A Brigada Militar efetuou pri-
sões por tráfico de entorpecentes 
em Passo Fundo, na noite de se-
gunda-feira (6). Conforme infor-
mações do 3º RPMon, por volta 
das 23h50, policiais da Força Tá-
tica faziam ações na rua Morom, 
no bairro Petrópolis. Naquele mo-
mento, os brigadianos avistaram 
um Ford Ka nas proximidades de 
uma boca de fumo.

Além disso, a guarnição tinha 
uma informação de que o mesmo 
carro era utilizado para venda de 
drogas. Desse modo, os policiais 

fizeram a abordagem e identifica-
ram dois indivíduos. Com um dos 
homens foram entradas quantida-
des de drogas: uma bucha com sete 
gramas de cocaína e uma porção 
de maconha de 20 gramas, além de 
R$ 194 em dinheiro.

O segundo abordado estava com 
uma bucha de cocaína. Os dois in-
divíduos receberam voz de prisão 
e foram levados à delegacia para 
registro do fato. O veículo foi reco-
lhido por estar com licenciamento 
vencido e porque o condutor não 
era habilitado.

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) prendeu dois traficantes 
transportando mais de dois quilos 
de maconha e quase 100 gramas 
de crack. A abordagem ocorreu na 
noite desta segunda-feira (6), na 
BR-386 em Montenegro. Em uma 
ação de combate ao crime, agentes 
da PRF fiscalizaram um Celta de 
Triunfo com dois ocupantes. Du-
rante uma revista, os policiais en-

contraram 2,15 quilos de maconha 
sob o banco do passageiro e 98 gra-
mas de crack no bolso da calça do 
motorista. O condutor, de 20 anos, 
e o passageiro, de 24, moradores 
de Canoas, disseram que pegaram 
a maconha em Porto Alegre e que 
a levariam até Triunfo. Eles foram 
presos e encaminhados à polícia 
judiciária em Montenegro, com a 
droga e o veículo.

Arma foi apreendida pela Brigada Militar

Vítimas estava em um automóvel Gol

Indivíduos estavam em um Ford Ka

Apreensão foi feita pela PRF na noite de segunda-feira (6)

Foto: BM
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Três pessoas morrem em acidente de trânsito

Condenado é preso no bairro São Luiz Gonzaga

Motorista com CNh suspensa causa acidente

CRUz ALTA

A Brigada Militar prendeu um 
condenado que estava solto na 
manhã de terça-feira (7), em Passo 
Fundo. Por volta das 8h, policiais 
do 2º Esquadrão do 3º RPMon 
faziam patrulhamento de rotina 

no bairro São Luiz Gonzaga. Na 
rua Pereira da Cunha foi abordado 
um indivíduo de 25 anos em ati-
tude suspeita. Foi descoberto, por 
meio do sistema informatizado, 
que o homem tinha um mandado 

de prisão criminal contra si. O in-
divíduo tem oito anos de prisão a 
cumprir. Por isso, ele recebeu voz 
de prisão e foi levado à delegacia 
para posterior recolhimento ao 
sistema prisional.

Na tarde de segunda-feira 
(6), um acidente de trânsito foi 
registrado na Avenida Brasil 
Leste, no bairro Petrópolis, em 
Passo Fundo. De acordo com 
o boletim de ocorrência, a Bri-
gada Militar foi acionada para 
comparecer ao local para dar 
apoio à Guarda Municipal de 

Trânsito (GMT), após uma co-
lisão entre dois carros.

No local, os PMs descobri-
ram que um dos envolvidos no 
fato, um jovem de 24 anos, es-
tava com a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) suspensa. O 
pai do indivíduo esteve no local 
e informou que o filho apresenta 

transtornos psicológicos e, por 
isso, não permitia que ele condu-
zisse o veículo.  Relatou, ainda, 
que o jovem teria usado o carro 
sem sua autorização. A ocorrên-
cia foi registrada na delegacia 
e uma audiência marcada para 
dezembro deste ano. Não foram 
registrados feridos no fato.

calibre 38 sem munições. Diante 
dos fatos, a vítima e o acusado fo-
ram encaminhados até a Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendimento 

(DPPA), onde foi feito um boletim 
de ocorrência. Em seguida, os dois 
foram liberados. Os nomes deles 
não foram revelados.

Elisandro Taborda Rolin, e dois 
passageiros, Ricardo Elicker Alves, 

de 32, e Adelar Ledesma da Silva, 
de 49, todos ocupantes do Gol.

Foto: PRF
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Desde 1935 nosso compromisso
diário é com você.
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hOróSCOPO
ÁRIES - Um novo estímulo e visão 
podem alterar o roteiro dos aconte-

cimentos, passando a lhe proporcionar mais 
possibilidades de êxito. Você está vivendo 
um ótimo dia. Deixe que seu entusiasmo se 
fortaleça cada vez mais. Dia excelente.

TOURO - Dia importante e benéfico. 
Excelente para progredir material-

mente. Procure condições de melhorar sua 
situação econômica. Romance favorecido 
e vida familiar beneficiada. Sua disposição 
sexual também estará recebendo energias 
astrais muito positivas.

GÊMEOS - Não se torne insistente 
demais em suas pretensões, junto aos 

seus superiores. O dia é favorável para rela-
ções com familiares e com a pessoa amada. 
Cuidado com acidentes, principalmente os 
de trânsito. Dia feliz para tratar de seus in-
teresses financeiros.

CÂNCER - Ótima influência astral 
para o casamento ou união, ao noiva-

do, namoro, para novas associações e para 
lucrar em negócios junto ao sexo oposto. 
Todavia, tome cuidado com rivalidades e 
inimigos declarados.

LEÃO - Este é o dia realmente ideal 
para você. Vai progredir no campo 

profissional e financeiro. O amor também 
está em excelente aspecto astral. Toda e 
qualquer chance de melhorar sua carreira 
deverá ser aproveitada. Confie mais na pes-
soa amada e terá vantagens com isso.

VIRGEM - Demonstre firmeza, con-
vicção e mais confiança em si, que 

conseguirá, neste dia, influenciar pessoas 
importantes ao seu progresso e prosperi-
dade profissional e material. Contudo, evite 
precipitações.

LIBRA - Bons contatos com pes-
soas bem intencionadas e de finan-

ças elevadas farão com que solucione boa 
parte de seus problemas neste dia. Êxito em 
jogos, sorteios e harmonia no setor român-
tico. Confie nas pessoas que o cercam.

ESCORPIÃO - Reveja suas dispo-
nibilidades financeiras e faça algum 

bom investimento se puder. Êxito no campo 
profissional, social e nos negócios comer-
ciais que realizar. Muito bom ao amor e lo-
terias. Tenha mais determinação e coragem 
em tudo que empreender.

SAGITÁRIO - Alguma coisa, até in-
significante, não irá corresponder à 

sua expectativa. Dia indicado para desen-
volver-se social, profissional e mentalmen-
te. Mas, deverá tomar muito cuidado com 
sua saúde. Nesta fase você deverá enfren-
tar alguns obstáculos em seu lar.

CAPRICÓRNIO - Dia positivo para 
a realização de negócios além de 

suas condições monetárias, mas muito pro-
pício ao seu progresso profissional, moral e 
social. A pessoa amada terá disposição para 
ajudar você.

AQUÁRIO - Dia em que terá muito 
sucesso ao tratar com autoridades 

civis e na solução de seus problemas pro-
fissionais, financeiros e pessoais. Cuidado 
com as novas amizades. Faça cada coisa no 
seu devido tempo. Recebimento de presen-
tes ou qualquer coisa que lhe traga alegria.

PEIXES - Cuidado com o período de 
escândalo e até de sedução que terá 

de passar. Nada de imprevidência. Poderá 
estragar suas possibilidades de ser bem su-
cedido neste dia. Quando a lua se encontra 
em bom aspecto como hoje, aguarde boas 
chances.

Jornal
Passo Fundo
Carazinho

Portal
diariodamanha
.com

Rádio
AM / FM PF
AM CZO

Desde
1935
nosso
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diário
é com
você.

NOVElAS
(capítulos do dia 8 de julho)

noVo mundo
Leopoldina se afasta de Bonifácio. Dom Pedro repreen-
de Domitila e se preocupa por não encontrar a princesa 
no Palácio. Leopoldina enfrenta Dom Pedro. Joaquim e 
Anna pensam em ir para a Europa. Germana desperta 
e ataca Licurgo. Greta reclama de Diara para Schultz. 
Piatã fala para Joaquim sobre a possível aproximação 
de Thomas. Na mata, Thomas é picado por um inseto. 
Domitila manda Rosa divulgar seu romance com Dom 
Pedro. Jacira e Piatã se casam. Patrício ouve Bonifácio 
confidenciar a Leopoldina o esconderijo de Anna e Joa-
quim. Passam-se alguns dias. Anna, Joaquim, Olinto e 
as crianças chegam à casa de Bonifácio em Santos. Pa-
trício revela a Thomas o paradeiro de Anna e Joaquim.

totalmente demais
Rafael vê Max sendo agredido e o socorre. Max 
revela a Lu que foi agredido. Lorena publica uma 
foto de Arthur com Eliza, para provocar Carolina. 
Jonatas chega em casa, lembra de Eliza na festa e 
acha que a perdeu para sempre. Gilda ouve quan-
do Cordeiro avisa a Dino que ele perderá o bar se 
não pagar o que lhe deve. Arthur se preocupa com 
as fotos de Eliza na praia. Gilda se desespera ao 
descobrir que Dino penhorou todos os seus bens. 
Gilda pede dinheiro a Eliza. Durão recebe a visita 
de um conselheiro tutelar. Montanha lamenta ao 
saber que Cascudo decidiu deixar a equipe de es-
portes. Gilda procura Germano na Bastille.

Fina estamPa
Íris invade a casa da sobrinha e 
não percebe a presença da polícia. 
Antenor tenta se aproximar de Pa-
trícia. Crô fica inconsolável com a 
morte de Fred. Griselda conta para 
Renê que Amália está grávida e se 
casará com Rafael. Juan discute 
com Chiara por causa de Fábio e 
Letícia. Rafael chega para trabalhar 
na Fashion Motos. Renê e Griselda 
vão buscar Amália no hospital. Tere-
za Cristina descobre que Barinski é 
o falso investidor do Brasileiríssimo.
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CONTRIBUIR
LEROIEI
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CANDELARIA

LOULAIR

Hábito
comum de
cristãos

Linus
Torvalds, 
criador do

Linux  

Emprés-
timo, em

inglês

Elemento
preventivo 
do bócio
(símbolo)

Rio fran-
cês que
deságua
no Sena

É conside-
rado o
Rei dos
Queijos 

Fruto doce
nativo do
semiárido 
nordestino

Pagar
impostos
ao Estado

Nelson (?),
cantor

falecido
em 2014

"Chumbo
(?) não

dói" (dito)

Microem- 
preende-
dor indivi- 
dual (sigla)

Conversa
fiada
(gíria)

(?) x Flu,
clássico

do futebol
carioca

Para
quando o 
apressado 
quer tudo

Forma 
simplifi-
cada do

esperanto

Autopeça 
desenvol-
vida por
Dunlop 

Interjei-
ção de 
chama-
mento

O gover-
nante
como
Átila

Camila
Pitanga,

atriz
carioca

Abrigo
tempo-
rário de

esquimós
Pedro (?),

último
monarca
do Brasil

Igreja da
(?), históri-
co templo
carioca

Conjun-
ção alter-

nativa
(Gram.)

(?) Rennó,
jornalista
e apre-

sentador

A atividade como o
trabalho voluntário
de universitários

Sinal de multiplicação

Canal de
nutrição
do feto

A família

Trata doentes com
práticas misteriosas
Kurt (?), fundador
da banda Nirvana

Idiota, 
em inglês

Raio
(símbolo)

Bahia
(sigla)
Ilha da

Indonésia

Fazer críti-
ca severa

a (fig.)

Período da
chamada
Era Vitori-
ana (Hist.)

Proteção
a autori-
dades em

locais
públicos

4/brie — loan — umbu. 5/idiot — marne.
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Mais clubes 
retornam aos treinos

SEM ATIVIDADES GAUChÃO

Desde o sábado (04) uma mobi-
lização nas redes sociais vem 
chamando a atenção para uma 

modalidade que gera centenas de em-
pregos no Rio Grande do Sul: o futsal. 
Sem poder realizar atividades há 115 
dias, dirigentes e professores de es-
colinhas e categorias de base pedem 
atenção por parte das autoridades. O 
receio, no momento, é ter interrompi-
dos os trabalhos.

O movimento começou em um post 
do técnico Norton Correa, da AAPF 
de Bento Gonçalves. “Nós estamos 
fazendo algumas atividades online, e 
com o passar dos dias, vemos que as 
crianças estão cada vez mais desmoti-
vadas, e não em relação ao futsal, mas 
em tudo que está acontecendo.

Para nós já é difícil assimilar tudo 
isso, imagina pra eles que não tem o 
entendimento da situação” escreveu. 
Ainda segundo o técnico, “Os danos 
que estão tendo podem ser irrever-
síveis se continuar dessa forma por 
muito tempo. Nós acreditamos que 
existem sim, formas de trabalhar, com 

A semana deve ser de retorno 
aos treinos para três equipes no Rio 
Grande do Sul. Após obter libera-
ção da prefeitura, Brasil e EC Pelo-
tas estão aptos a realizar atividades 
em seus estádios. Mesma situação 
vivida pelo EC Novo Hamburgo.

Na Região Sul, a Dupla Bra-Pel 
obteve a liberação após reuniões 
com a prefeitura e Secretaria Muni-
cipal de Saúde. Contudo, os treinos 
só podem ser retomados depois da 
apresentação de novos protocolos 
e testagem em jogadores/ comissão 
técnica.

Em Novo Hamburgo, o clube 

Anilado apresentou os protocolos 
de ação à prefeitura e Vigilância Sa-
nitária. Com isso, o Estádio do Vale 
foi liberado para realizar treinamen-
tos, em um primeiro momento de 
maneira individualizada.

EM TrEINOS
Até aqui, a lista de clubes que já 

treinam para o Gauchão tem Grê-
mio, Internacional e São José (de 
maneira física), Ypiranga, Caxias 
e Juventude. São Luiz de Ijuí e 
Aimoré ainda aguardam melhores 
condições. O Campeonato Gaúcho 
não tem data para recomeço.

Primeira reunião entre organizadores e profissionais do futsal
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movimento pede a 
retomada do futsal
Dirigentes de escolinhas e 
categorias de base iniciaram 
mobilização em grupos de redes 
sociais. Objetivo é sensibilizar 
autoridades

Estádio do Vale pronto para receber treinostodos os cuidados, e com número de 
alunos bem reduzido”.

Ocorre que, em bandeira verme-
lha – que afetou metade do Estado 
na semana passada – as atividades 
esportivas em grupo são vedadas. 
“Quem vive da modalidade vê que 
está agonizando. Tem escolinha fe-
chando, quadras paradas. Jogadores 
de Liga ganhando sacola econômica 
para viver” lamenta o árbitro e tam-
bém organizador do movimento, Ta-
les Goulart.

META
Ao longo da semana os organiza-

dores da mobilização fazem um le-
vantamento de quantas pessoas são 

atingidas pela paralisação, contando 
também alunos. “Nosso objetivo é 
fazer com que as autoridades se sen-
sibilizem. Nós queremos uma data, 
assim como a Liga Gaúcha tem o 
dia 28 de agosto como retorno. Já 
conseguimos sensibilizar algumas 
lideranças políticas. Precisamos que 
o pessoal volte a trabalhar para poder 
viver” completa Goulart.

Neste sentido, já foi realizada uma 
reunião entre pessoas ligadas ao fut-
sal, como os promotores e os treina-
dores Nuno e Jari da Rocha em Ca-
razinho. Mais encontros serão feitos 
nos próximos dias em outras cidades 
e com lideranças políticas. Tudo para 
que o futsal volte a ser praticado.

Semana tem atividades com o Novo Hamburgo, Pelotas e Brasil

coleurbEstamos contratando:
Cobrador | Motorista Urbano | Fiscal de Tráfego

#COLEURBsemprecomvoce

Consulte mais informações sobre os cargos e cadastre o seu currículo no site: 
www.coleurb.com.br/site/trabalheconosco

Você também pode entrar em contato com o setor de 
Recursos Humanos pelo telefone: (54) 3311.1322
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PASSO FUNDO E CARAZINHO, QUARTA E QUINTA-FEIRA, 8 E 9 DE JULHO DE 2020

DIÁRIO PASSO FUNDO
redacao@diariodamanha.com | 54.3316.4800
    
DIÁRIO CARAZINHO
redacao.carazinho@diariodamanha.com | 54.3329.9666
    
DIÁRIO FM | 98.7MHz
diariofm@diariodamanha.com | 54.3311.1309
    
DIÁRIO GOSPEL AM | 570KHz
diarioam570@diariodamanha.com | 54.3311.7756
    
DIÁRIO AM CARAZINHO | 780KHz
diarioam780@diariodamanha.com | 54.3331.2422
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Dirigentes de escolinhas e categorias de base pedem que a modalidade seja retomada no Rio Grande do Sul. | Pág. 13

ESPORTE

CARAzINhO

moBiLiZAção peLo retorno do FutsAL

Presidente da Associação Comercial e 
Industrial de Carazinho,  Cassiano Vailatti, 

revela alívio com a saída da região da 
Bandeira Vermelha. | Pág. 6
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PrEVISãO
DO TEMPO

Passo FunDo luascaraZinHo Porto aleGre

6°C
Mínima

6°C
Mínima

10°C
Mínima

9°C
Máxima

10ºC
Máxima

15°C
Máxima

crescente
30-06

cheia
05-07

minguante
13-07

nova
21-07

Acic analisa 
mudança 

para bandeira 
laranja

troca gloria

Ofertas válidas no dia
08/07/2020, para as lojas
Comercial Zaffari de Passo
Fundo, Marau, Porto Alegre e
Santa Cruz do Sul, enquanto
durarem os estoques.

Papel Higiênico
Mili Slim

32 
,
 
90

Folha Dupla de 30m
• Com 32 rolos •
Leve + Pague -

34 , 90
un.

un.

Carne Bovina Filé
Mignon Montana

32 , 90

Resfriada 29 
,
 
90

kg

kg

Cerveja Lager
Amstel

2 
,
 
99

473ml

3 , 29
un.

un.


