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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

Eu não queria acreditar quando me conta-
ram que sete partidos já recorreram ao STF 
para que a Corte determine ao presidente da República como deve 
agir em relação à CoronaVac. Parece uma questão tipicamente ju-
dicializável, não? Os ministros devem saber tudo sobre esse assun-
to, instruídos em algum curso pós doc...

 Em nome do convívio independente e harmônico entre os po-
deres de Estado, as manifestações do STF em questões do Execu-
tivo e do Legislativo deveriam ser raras e muito bem justificadas. 
É fácil entender que pequenos partidos, ou o bloco minoritário da 
oposição, sem votos suficientes para impor suas opiniões, recor-
ram ao STF, num claro abuso do direito de peticionar. Mas é difícil 
entender que os “supremos” se prestem para a instrumentalização 
do poder que têm.

Malgré tout, nosso STF é o próprio poder xereta, dando causa a 
desnecessárias tensões políticas. A maioria dos senhores ministros 
vê o presidente da República com as lentes do partido ao qual de-
vem suas nomeações para o posto que ocupam. Sob essas lentes, 
Bolsonaro é um tirano que precisa ser contido e, para contê-lo, foi 
instituída uma informal ditadura do judiciário. Um caso típico de 
projeção: projetam em Bolsonaro o que, na prática, eles mesmos 
se comprazem com ser. Puxe pela memória, leitor, e me diga quan-
do, nas últimas décadas, vivemos período de tanta intromissão do 
Supremo e de seus ministros na vida nacional?

PT, PCdoB, PSOL PSB e Cidadania querem que o STF impe-
ça o governo de se contrapor a qualquer providência referente a 
vacinas e vacinações; a Rede quer que o governo apresente um 
plano de vacinação; o PDT quer que o Supremo reconheça a com-
petência dos estados e municípios para tornar compulsória ou não 
a vacinação, e o PTB pede que essa possibilidade seja declarada 
inconstitucional.

A questão de fundo aqui é a seguinte: por que esse surto de ju-
dicializações, que não dá sinais de esmorecer, esvaziando o debate 
político, descaracterizando as funções do parlamento e comprome-
tendo as ações do governo? São três as respostas a essa indagação. 
Elas interferem cumulativamente para darem causa a esse surto.

• Resposta 1 – o único intuito da oposição é atrapalhar o go-
verno;

• Resposta 2 – o plenário do STF é, hoje, o mais ativo partido 
político brasileiro;

• Resposta 3 – há notória sintonia entre a oposição e a maioria 
do STF.

De todos esses pleitos, o único que tem jeito de matéria consti-
tucional é exatamente aquele em que se confrontam os pedidos de 
PDT e PTB: é legítimo tornar a vacinação obrigatória? Parece bem 
nítida, aqui, no pedido do PDT, a afronta a liberdade individual, 
mormente quando, a cada dia, aumentam as incertezas sobre a se-
gurança dessas vacinas. Sem esquecer, por fim, que a CoronaVac 
é mercadoria que o Partido Comunista da China põe à venda di-
zendo que vai imunizar a população contra o vírus que veio de lá.

UM PODER 
INTROMETIDO

Os agrotóxicos e a sua ampla utilização em áreas agrícolas e urbanas geram muitas polêmicas, e 
envolvem a discussão e abordagens de diversos pontos de vista. Recentemente, percebemos uma maior 
veiculação na mídia a respeito do agrotóxico Paraquat, produzido por grandes empresas de agroquímicos.

O produto se encontra em pauta nas discussões do tema, pois em 2017, a ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) estabeleceu a suspensão da venda e do uso do “Paraquat” a partir de 22 de se-
tembro de 2020. Passamos do prazo limite estipulado para que o defensivo agrícola deixe de ser utilizado 
no Brasil. E de fato, a decisão tomada em 2017, foi mantida. Porém, a pressão exercida por entidades 
que representam os produtores rurais, a Frente Parlamentar da Agricultura e o Ministério da Agricultura, 
fizeram com que a ANVISA aprovasse em votação, a permissão de utilização dos estoques do herbicida 
na safra de 2020/2021. Os prazos máximos estipulados são distintos por região e tipo de cultura. Mas 
podemos destacar que até o dia 31 de agosto de 2021, o agrotóxico em questão poderá ser utilizado em 
culturas de trigo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E após essa data, não deverá mais ser utilizado 
em nenhum tipo de cultura no Brasil.

Com isso, existem diversas entidades, empresas e agricultores com interesse na manutenção do uso do 
produto no país, cuja principal alegação é a falta de comprovações científicas de que a substância possa 
causar doenças e contaminações ao meio ambiente.

Entretanto, ao se fazer uma breve pesquisa em artigos científicos a respeito do “Paraquat” e os male-
fícios à saúde humana, dos animais e ao meio ambiente, incluindo os países que já o baniram, evidencia-
mos que está proibido em mais de 50 países, em toda a União Europeia, na China, e mais recentemente, 
em junho deste ano, a Tailândia apresentou o seu veto ao agrotóxico, incluindo a substância na sua lista 
de mais perigosas, devido a necessidade de proteção da vida humana. A importação de alimentos incluin-
do vestígios desse herbicida também não está permitida na Tailândia.

O agroquímico está associado a degeneração de neurônios e a doença de Parkinson, além de ser res-
ponsável por graves intoxicações por meio de ingestão, inalação ou contato dérmico, causando queima-
duras graves a diversos tecidos, incluindo sérios danos aos seres humanos e aos animais de uma forma 
geral, sendo muitas vezes letal.

Em relação ao meio ambiente, encontramos estudos relacionando a alta capacidade de retenção do 
Paraquat ao solo. Fato esse, que no processo de escoamento superficial das águas, potencializa o carrega-
mento do defensivo, e que pode ser agravado quando o manejo do solo não é realizado adequadamente 
e se acentua o processo de erosão. Nesse sentido, como o defensivo possui alta solubilidade em água, tal 
característica pode facilitar o seu transporte do solo para a água e assim contaminar os recursos hídricos, 
e consequentemente os seres vivos que os habitam, e que necessitam da água para sobreviver.

Com esses fatos, além da utilização indiscriminada de agrotóxicos, temos a questão do uso do solo, 
que influencia diretamente na contaminação dos corpos hídricos, tendo em vista que uma área agrícola 
tem uma vegetação já suprimida, o que favorece ao escoamento superficial e a produção de sedimentos 
que irão se depositar nos cursos de água e contaminarão além da água, toda a fauna e flora existente 
nesses locais.

A utilização indiscriminada de agrotóxicos, incluindo o Paraquat, é algo muito perigoso e nocivo a 
sociedade de uma forma geral, com isso, a proibição do uso desse agroquímico, amplamente utilizado 
no Brasil, é algo positivo, tendo em vista os danos causados por ele aos seres humanos e meio ambiente 
como um todo. Espera-se que não ocorra um retrocesso da decisão tomada pela ANVISA, devido a pres-
são constante que tem sido realizada pelas empresas produtoras, entidades relacionadas e agricultores. E 
que de fato esse agrotóxico deixe de ser utilizado no país, definitivamente.

Suspensão da comercialização e utilização 
do agrotóxico Paraquat: fato real ou 
retrocesso iminente

Franciele Marilies Estevam é especialista em Gestão de Projetos. Atua na área de Geociências, é professora nos cursos de 
Licenciatura e Bacharelado em Geografia e Ciências Biológicas do Centro Universitário Internacional Uninter.

Franciele Marilies Estevam

A tentativa de renascimento da esquerda
Que a esquerda perdeu espaço no Brasil não resta dúvidas. O cres-

cente bolsonarismo, que inclusive sobe nas pesquisas de avaliação 
contribuí ainda mais para esse cenário. As últimas pesquisas de inten-
ção de voto para 2022 mostram uma reeleição de Bolsonaro em todos 
os cenário, mesmo enfrentando Lula. O único nome que parece assutar 
o atual presidente é o do ex-juíz Sérgio Moro, que ao tudo indica, se 
estiver no próximo pleito, estará no centro.

No entanto, esquecemos 2022 e nos concentramos em 2020 e nas 
eleições municipais, pois é, exatamente na eleição de 15 de novembro 

que pode renascer a força da esquerda no país. São Paulo principal colégio eleitoral do Brasil está tes-
temunhando uma subida do candidato do PSOL, Boulos, que se aproxima do bolsonarista Russomano, 
que liderava as pesquisas e acabou sendo ultrapassado pelo prefeito Bruno Covas, que está posicionado 
no centro direita dentro do PSDB.

Em Porto Alegre todas as pesquisas apontam para uma vantagem da comunista Manuela, o que pode  
ser um grande triunfo para a esquerda no Brasil. Uma suposta chegada nestas duas capitais, aliada ao 
um acordo de paz entre Ciro Gomes e Lula e por consequencia PDT e PT, poder mudar a estrutura poli-
tíca nas projeções para 2022. Seria um renascimento da esquerda? Talvez. Pelo menos neste momento 
a tentativa está clara e Porto Alegre e São Paulo são as chaves para esse caminho. Veremos...
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 O perigo do fogo Vencimento dos vereadores
Se depender da vereadora Salete Sala do 
PSDB, o vencimento dos vereadores e dos 
demais agentes políticos terão uma redução 
de 20% no próximo exercício. A proposta 
foi apresentada pela edil na sessão da últi-
ma segunda-feira. A proposta pegou muitos 
edis, que contam com a reeleição, de surpre-
sa a ponto de manifestarem estranheza com  
a proposta de resolução legislativa. Como a 
sessão da próxima semana não será realizada 
em função do feriado de finados, resta ape-
nas uma sessão para o debate do assunto. Já 
há quem prevê casa lotada de eleitores para 
o acompanhamento do debate no dia 09 de 
novembro.

Vencimento dos vereadores 2
Não é a primeira vez que os vereadores de 
Portela se deparam com uma proposta que 
meche no próprio bolso. Em 1996 o então 
vereador Jalmo Fornari ingressou com uma 
proposta que reduzia os vencimentos dos 
agentes políticos e que equiparava o salário 
de um vereador com o básico de um profes-
sor municipal. Após muito debate e pressão 
da comunidade o salário foi reduzido de 
aproximadamente R$ 1.000 reais para 234,00 
reais. Foi a maneira que o vereador encontrou 
para contribuir com resolução de dívidas do 
município que na época chegavam a 1 mi-
lhão de reais.

Pesquisas
Na edição de 13 de novembro o Jornal Pro-
víncia estará divulgando pesquisa sobre as 
eleições 2020. O Trabalho obedecerá aos cri-
térios legais de registro na Justiça Eleitoral.

Máscaras
Oportunamente a Secretaria Municipal da 
Saúde reforça a sua campanha do uso de más-
caras no município. O afrouxamento dos úl-
timos dias levou a situações que podem gerar 
respostas nada agradáveis daqui alguns dias. 
Antes tarde do que nunca.

Debate na Província
Será no dia 12 de novembro o debate entre os 
candidatos à prefeito promovido pelo Siste-
ma Província. O debate será transmitido pelo 
rádio e pela internet. É o momento derradeiro 
na conquista dos indecisos. Na eventualidade 
da falta de confirmação de um dos candidatos 
os organizadores promoverão uma entrevista.

***A proposta de redução dos salários dos 
vereadores pode até não ser aprovada, mas 
vai servir para mostrar quem está lá para 
“servir” e quem está para ganhar, diz uma 
eleitora.
***Um indicativo muito bom antes das 
eleições, ou reeleições.
***No Brasil, de cada 5 vereadores hoje 
em atividade, segundo o G1, 4 estão bus-
cando a reeleição.
***Pegou mal o sujeito do corsa colocar 
adesivo de dois vereadores... Embora ale-
gue boas intensões acabaram pegando no 
pé.
***Prá quem não sabe, para alguns a co-
ligação é só prá eleitor ver. No privado o 
discurso é nós e eles. “Um casamento pro-
blemático não dura!” afirma um vetera-
no empresário da cidade...  “Quem viver, 
verá!”

***As eleições legislativas esquentam as 
apostas na cidade.
***Várias listas registram os prognósticos 
de quem se elege.
***A mais curiosa é uma lista que escolheu 
os 9 (nove) menos votados do pleito.kkk
***Postagens no facebook dão um norte 
para que lado pode pender a disputa elei-
toral. Há quem afirma, que será pro lado do 
fórum...kkk
***Bom Progresso já registrou uma morte, 
em tese por politíca. Dificilmente se passa 
uma eleição sem que haja pelo menos um 
caso desse tipo na região.
***Dizem por aí que com a proximidade 
das eleições devem aumentar os ataques 
em algumas cidades da região.
***Sem os carros de som as eleições fica-
ram bem mais silênciosas. Nem as paródias 
a gente houve mais. Que chato.kkkk

Na medida certa
Um homem queria ser dispensado de fazer 
parte de um júri, mas nenhuma de suas des-
culpas funcionou.
Então, no dia do julgamento, ele pediu para 
se aproximar do juiz. “Meritíssimo”, disse 
ele, “devo ser dispensado deste julgamento 
porque tenho preconceito contra o réu”.
“Por quê?” o juiz perguntou. “Sim!” o 
homem respondeu. “Dei uma olhada no 
homem de terno azul com aqueles olhos 
redondos e aquele rosto desonesto, e pensei: 
‘Ele é um bandido! Ele é 100% culpado.’ 
Então, Meritíssimo, eu não poderia estar 
neste júri!”
O juiz respondeu: “Volte para o júri. Você 
é exatamente o tipo de jurado que estamos 
buscando – um bom juiz de caráter”. O ho-
mem protestou: “Como o senhor pode dizer 
isso?” “Porque”, disse o juiz, “aquele ho-
mem é o advogado do réu”.

Primeiro encontro

A garota de um jovem 
casal de namorados 
decidiu apresentá-lo à 
família em um jantar 
na sexta-feira à noite. 
Como seria um gran-
de evento, ela disse ao 

namorado: “Depois do jantar teremos nossa 
primeira noite juntos! E não se preocupe, 
meu pai não sabe de nada.”
O jovem ficou radiante, mas ao mesmo 
tempo muito preocupado, pois, como seria 
sua primeira vez, ele não sabia como agir e 
nem o que levar. Então decidiu ir a uma far-
mácia perto da casa da namorada e contou 
o fato ao farmacêutico. Este por sua vez foi 
muito solícito e explicou tudo, desde como 
agir até usar os preservativos. No fim, ele 
perguntou ao jovem qual levaria: o pacote 
com 3, 10 ou o extra, com 15. O rapaz, mui-
to empolgado, optou pelo extra, pois ele e 
a namorada passariam a noite toda juntos!
Mais tarde, eis que chega o rapaz na casa da 
namorada. Ele toca a campainha, ela atende 
e diz: “Estou tão feliz que você vai conhecer 
meus pais, entre!” Ela o leva até a sala de 
jantar, onde os pais já estão sentados.
Então o jovem senta-se e propõe a todos 
fazer uma oração antes do jantar. Passa um 
minuto, e ele ainda de cabeça baixa. Passam 
10 minutos, e ele continua sem se mexer. 
Passam então 20 minutos, e o rapaz ainda 
com as mãos em prece e a cabeça baixa. 
Até que a namorada, surpresa, sussurra no 
ouvido dele: “Não sabia que você era tão 
religioso”. E eis que ele responde:
- “E eu não sabia que seu pai era farmacêu-
tico…”

Na semana passada registramos um 
incêndio em uma lavoura Terra In-
dígena do Guarita no município de 
Miraguaí. No mesmo fim de semana 
ocorreram mais 3 outros focos na re-
gião, sendo que um deles, em Tira-
dentes do Sul, obrigou a suspensão 
do trânsito por 3 horas na BR-468. 
Nesta semana o Corpo de Bombei-
ros de Três Passos divulgou um re-
latório completo das ocorrências de 
incêndio em vegetação ocorridos na 
região. Segundo o boletim nos úl-
timos 30 dias, foram atendidos 17 
focos somente em áreas rurais, alguns inclusive simultâneos, onde centenas de hectares 
tiveram a vegetação destruída. A situação decorrente do clima seco e da falta de chuvas 
tende a se agravar. A recomendação é todo o cuidado possível no manuseio do fogo uma 
vez que, conforme a nota dos bombeiros, 95% dos casos de fogo em vegetação são provo-
cados pelo homem.

Usina de Reciclagem: inauguração em fevereiro
O grupo que irá instalar uma usina de reciclagem de lixo em Vista Gaúcha já programa a 
inauguração da unidade para o mês de fevereiro do próximo ano. O investimento de mais 
de 15 milhões de reais deverá atender a região e tratar inicialmente 50 toneladas de resídu-
os que serão transformados em energia. Mais detalhes nesta edição.

D
ivulgação
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Transito Politíca

SERVIÇOS NOTORIAIS E 
REGISTRAIS

Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais
Tenente Portela – RS

EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, 

apresentando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasilei-
ro em seus números I, III e IV.

O cidadão JONAS ALMEIDA DA SILVA nascido em ERVAL 
SECO/RS aos 24 DE ABRIL DE 1994.  Filho de NOEL JESUS 
DA SILVA  e de OLEIDA FATIMA ALMEIDA DA SILVA. E 
dona  MIQUÉIAS PADIUA FAGUNDES nascida em TENEN-
TE PORTELA/RS aos 23 DE AGOSTO DE 1994. Filha de VAL-
DOIR PADIA FAGUNDES e de MARIA TERESINHA RIBEIRO 
FAGUNDES . Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da 
lei.

O casamento será realizado no dia 20/11/2020.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartó-

rio e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  26 

de outubro de 2020.                                                    
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

a pedido

Legislativo de Coronel Bicaco aprova 
mais R$ 29 mil para o hospital local

No espaço da ordem do dia 
da sessão ordinária da segunda-
-feira (26/10), por unanimida-
de, os vereadores aprovaram 
o Projeto de Lei nº 085/2020 
que autoriza o Poder Executi-
vo a repassar R$ 29 mil para a 
Associação Hospitalar Santo 
Antônio de Pádua (AHSAP), de 
Coronel Bicaco.

O montante financeiro servi-
rá para o pagamento do dissídio 
dos funcionários da AHSAP, 
conquistado através de con-
venção coletiva referente aos 
exercícios de 2019/2020 e de 
2020/2021.Ainda, conforme o 
texto, o valor será transferido 
em parcela única a contar da vi-
gência da lei. Projeto de Lei nº 085/2020 foi aprovado por unanimidade na sessão 

ordinária da segunda-feira (26/10

Diones Roberto Becker

CONTRAN publica requisitos 
para fiscalização da 

velocidade de veículos

A partir de 1º de novembro 
deste ano, entram em vigor os 
requisitos técnicos mínimos 
para a fiscalização da veloci-
dade de veículos automotores, 
elétricos, reboques e semirre-
boques, definidos pela resolu-
ção nº 798, publicada em se-
tembro pelo Conselho Nacional 
de Trânsito (CONTRAN).

Com as medidas, o CON-
TRAN, órgão vinculado ao 
Ministério da Infraestrutura, 
pretende privilegiar o caráter 
educativo, em vez do mera-
mente punitivo, em suas fisca-
lizações ostensivas no trânsito.

A resolução nº 798 apresen-
ta regras e critérios técnicos 
para instalação e uso de radares 
fixos ou portáteis, de forma a 
evitar que sejam instalados em 
locais pouco visíveis. A norma 
determina que os locais em que 
houver fiscalização de exces-
so de velocidade por meio de 
medidores do tipo fixo sejam 
precedidos de sinalização, de 
forma a garantir a segurança vi-

ária e informar, aos condutores, 
a velocidade máxima permitida 
para o local.

Segundo o presidente do 
CONTRAN e diretor geral do 
Departamento Nacional de 
Trânsito (DENATRAN), Frede-
rico Carneiro, o propósito das 
mudanças é fazer com que o 
condutor seja alertado do limite 
de velocidade da via, perceba 
os riscos, reduza a velocidade 
do veículo e, com isso, reduza 
as chances de sofrer acidentes.

Entre as mudanças imple-
mentadas estão também a proi-
bição do uso de equipamentos 
sem dispositivo registrador de 
imagem; a restrição do uso do 
radar do tipo fixo redutor em 
trechos críticos e de vulnerabi-
lidade de usuários da via, espe-
cialmente, pedestres, ciclistas 
e veículos não motorizados; 
e a publicação da relação dos 
trechos e locais aptos a serem 
fiscalizados nos sites da auto-
ridade de trânsito com circuns-
crição sobre a via.

São regras e critérios técnicos para instalação e uso de radares fixos ou portáteis
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Governo do RS altera protocolos 
para indústria e setor de eventos

O governo do Rio Grande 
do Sul apresentou, a partir de 
decreto, nesta terça-feira, al-
terações nos protocolos para 
indústria e eventos no Estado. 
A mudança, segundo o Execu-
tivo, ocorre após a redução em 
indicadores de propagação do 
coronavírus no RS. 

Assim como os demais 
eventos já liberados pelo Es-
tado (festas infantis e eventos 
de maior porte), a realização 
só poderá ocorrer em cidades 
que autorizaram e que estão no 
processo de volta das aulas pre-
senciais. A condição foi estabe-
lecida como forma de elencar 
uma prioridade na retomada de 
atividades. 

Além disso, os organiza-
dores de eventos em regiões 

com bandeira amarela e laran-
ja devem seguir as normas es-
tabelecidas pelas portarias 319 
e 617 da Secretaria da Saúde, 
sobre serviços de alimentação 
e eventos, e o Decreto Estadual 
55.240. 

Setor de eventos:
• Eventos sociais e de entre-

tenimento em buffets, casas de 
festas, casas de shows, casas 
noturnas ou similares, em am-
bientes fechados e com público 
em pé 

A realização desse tipo de 
evento fica permitida desde que 
a região esteja há 28 dias segui-
dos sem bandeira vermelha ou 
preta. Na bandeira amarela, o 
público máximo permitido será 
de 100 pessoas, entre trabalha-
dores e público, respeitando o 
teto de ocupação (oito metros 

quadrados por pessoa) e distan-
ciamento estabelecido no modo 
de operação. Na bandeira laran-
ja, o público máximo permitido 
será de 70 pessoas (entre públi-
co e trabalhadores). Em ambos 
os casos (bandeiras amarela e 
laranja), os eventos devem ter, 
no máximo, quatro horas de du-
ração. 

• Eventos sociais e de entre-
tenimento em ambiente aberto, 
com público em pé 

Esses tipos de evento podem 
ocorrer em regiões Covid que 
estiverem há 14 dias seguidos 
sem bandeira vermelha ou pre-
ta. Em locais com consumo de 
alimentos ou bebidas, será per-
mitido 40% de lotação prevista 
no Plano de Prevenção Contra 
Incêndio (PPCI), respeitando o 
teto de ocupação de oito metros 
quadrados por pessoa e distan-
ciamento estabelecido no modo 
de operação. 

Em locais que não ofertam 
bebidas ou comida, a lotação 
máxima poderá ser de 50% da 
lotação prevista pelo PPCI, res-
peitando o teto e o distancia-
mento. A duração dos eventos 
também será de, no máximo, 
quatro horas. 

Setor da indústria:
A partir da publicação do 

decreto, todos os setores da 
indústria poderão operar na 
capacidade máxima quando 
na bandeira laranja, desde que 
respeitados os protocolos obri-
gatórios e a portaria da Secreta-
ria da Saúde que regulamenta a 
atividade desse setor durante a 
pandemia.

A realização desse tipo de evento fica permitida desde que a região esteja 
há 28 dias seguidos sem bandeira vermelha ou preta

A cafeína é uma substância famosa em todo o planeta por sua 
propriedade estimulante. Documenta-se sua utilização desde a an-
tiguidade, por meio de inúmeras espécies de vegetais que contém 
essa substância. Já na atualidade, bebidas como o café e o guara-
ná, são as mais consumidas.

 Em se tratando de suas propriedades químicas, a cafeína, por 
ser hidrofóbica é praticamente 100% absorvida pelo trato gas-
trointestinal e atingindo sua concentração plasmática máxima em 
torno de 30 a 60 minutos. Sabe-se também que em se tratando 
de doses em torno de 10mg/kg (para uma pessoa de 80kg), sua 
meia-vida, ou seja o tempo demorado para sua concentração no 
organismo reduzir até a metade, é de 2,5 até 10h.

Entre suas principais alegações ergogênicas estão à estimu-
lação do sistema nervoso central, a estimulação do músculo car-
díaco, o relaxamento da musculatura lisa e a ação diurética nos 
rins, sempre de maneira dose-dependente. Contudo, por aumentar 
a lipólise de ácidos graxos (não a oxidação como se sugere em 
muitos produtos), acredita-se que a cafeína possa melhorar o ren-
dimento esportivo em atividades de longa duração, por meio da 
ação de aumento nas catecolaminas, e de uma possível economia 
de glicogênio.

Também se relata na literatura o efeito ergogênico da cafeína 
em exercícios máximos de alta intensidade, através de mecanis-
mo menos conhecidos, onde a cafeína poderia ter uma ação na 
propagação do impulso nervoso e alguns efeitos no mecanismo 
neuromuscular, facilitando assim o recrutamento de fibras muscu-
lares e providenciando melhor adaptação fisiológica ao indivíduo.

Por ser um estimulante do sistema nervoso central, acredita-
-se que a cafeína pode melhorar o rendimento esportivo e por 
esse motivo a alguns anos atrás o Comitê Olímpico Internacional 
resolveu banir a cafeína das competições esportivas, sendo seu 
uso considerado Dopping, quando valores acima de 15mg/mL de 
urina fossem encontrados. Contudo, por ser uma substância mui-
to consumida, por meio de café ou chá e demais compostos, a 
partir de 2004 a Agência Mundial Antidoping, retirou a cafeína 
do grupo de substâncias proibidas, sendo sua utilização apenas 
monitorada.

Dessa maneira, embora os efeitos da cafeína estejam bem es-
tabelecidos na literatura, podemos concluir que a cafeína leva a 
uma melhora no desempenho e pode contribuir para o emagreci-
mento, através dos mecanismos estimuladores de lipólise, con-
tudo, os efeitos colaterais envolvidos, o nível de aptidão física e 
demais variáveis do treinamento não podem ser deixados de lado 
quando analisarmos sua possível eficiência.

Tiradentes do Sul: Após homicídio e criticas, decreto 
municipal interdita a Prainha do Cascalho

Região

Em reunião realizada na 
manhã desta quinta-feira (29), 
com a participação do poder 
executivo, secretariado do mu-
nicípio de Tiradentes do Sul e 
a Brigada Militar, foi definido 
pela interdição da orla da Prai-
nha do Cascalho.

A interdição é por prazo in-
determinado.

O decreto 054/2020, deter-
mina a interdição do Balneário 
Prainha do Cascalho visando 
evitar aglomeração de pessoas 
e o enfrentamento à epidemia 
causada pela Covid-19 e dá 
outras providências, se deve 

ao alto número de pessoas que 
vem frequentando o local, ge-
rando grande aglomeração em 
meio a pandemia de Covid-19.

A interdição aconteceu de-
pois que o prefeito de El So-
berbio em entrevista em sites 
argentinos criticou as festas que 

eram realizados no lado bra-
sileiro, uma vez que do outro 
lado da fronteira há uma cres-
cente nos casos de coronavírus.

No último domingo uma 
briga ocorrida por volta das 23 
horas no balneário acabou por 
vitimar um homem de 38 anos 

de Três Passos. O caso ainda 
está sendo investigado pela Po-
lícia Civil.

Sobre esse caso a adminis-
tração da Prainha do Cascalho 
divulgou uma nota dizendo que 
o fato ocorreu após a dispensa 
da equipe de segurança, quan-
do o bar já estava fechado e que 
está contribuindo com as au-
toridades na investigação uma 
vez que todo o local é monito-
rado por Câmaras de segurança.

Na mesma nota direção in-
forma que a praia não estará 
aberta ao público neste final de 
semana, mas não comenta o de-
creto municipal.

Local reúne centenas de pessoas nos finais de semana

Foto: TIRSUL

Reprodução
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Especial

Usina de reciclagem de Vista Gaúcha deve 
entrar em funcionamento até fevereiro

Luzi Wagner Menezes, presidente 
do grupo SRC Holding Brasil que está 
construindo uma Usina de Reciclagem 
no Distrito de Bom Plano em Vista Gaú-
cha foi entrevistado no último sábado 
pelo jornalista Jalmo Fornari, no progra-
ma Tribuna Popular onde afirmou que as 
obras devem começar no próximo mês 
e o empreendimento já poderá estar em 
operação no início do próximo ano.

O empresário disse que a empresa 
está instalando quatro unidades de Usina 

de Reciclagem no Brasil. Ele explicou 
que em Vista Gaúcha, o projeto nasceu 
de uma parceria com o grupo que está 
instalando um frigorifico no município e 
deverá ter um investimento na casa de 
R$ 15 milhões de reais.

O projeto, como explicou Menezes, 
é de construção de um sistema de bio-
digestor, onde serão recebidos, inicial-
mente, 50 toneladas de resíduos que 
serão transformados em energia. Ele ex-
plica que já existe um projeto montado 

para chegar a 100 toneladas de resíduos 
sólidos. O mesmo projeto ainda prevê 
mais dois sistemas, um de reciclagem, 
que deverá funcionar em parceria com 
cooperativas e um de compostagem para 
a fabricação de adubos.

Segundo ele, esse projeto visa uma 
integração entre poder público, setor 
privado e comunidade, uma vez que ele 
vem para ajudar toda a sociedade, gerar 
emprego e ocupar um espaço que hoje 
está vago na região.

Sobre as obras o empresário infor-
mou que terraplanagem e as áreas de la-
gos para os biodigestores já estão sendo 
feitos. Sobre as obras civis, ele afirmou 
que devem começar no mês de novem-
bro, mesmo instante em que estarão 
sendo construídas as máquinas que vão 
operar na planta local.

A outra boa notícia relatada pelo em-
presário é a respeito do início do funcio-
namento, segundo ele, a construção é 
rápida e a expectativa é que entre o final 
de janeiro e o início de fevereiro a usina 
já comece a receber os primeiros dejetos 
dos chiqueirões de suínos da Vista Gaú-
cha.

Ele explica que o produto dos biodi-
gestores será o biogás e depois o que so-
bra desses dejetos serão transformados 
em adubo orgânico.

O potêncial de empregos iniciais do 
empreendimento será de 35 empregos 
diretos, fora os empregos indiretos, e as 
cooperativas de reciclagem que deverão 
fazer parte da cadeia produtiva da Usina 
de Reciclagem.

A Usina foi anunciada no mesmo po-
eríodo do anúncio da construção de um 
frigorifíco no municipio, com investi-
mento de R$ 400 milhões de reais.

As últimas informações sobre o Fri-
gorfíco  PJB, são de que os empresários 
envolvidos adquiriram uma área, tam-
bém em Bom Plano e deverão começar 
as obras ainda esse ano.

O serviço de terraplanagem já está quase concluídas e as obras devem começar dentro dos próximos dias

D
ivulgação/A

rquivo JP

Aposentados e pensionistas do 
Estado estão dispensados de 

fazer a ‘prova de vida’ em 2020

Utilidade

Aposentados, pensionistas e milita-
res inativos vinculados ao Estado e ao 
Instituto de Previdência do Estado (IPE 
Prev) estão dispensados de fazer a cha-
mada ‘prova de vida’ (atualização dos 
dados cadastrais) durante o ano de 2020. 
A dispensa, decorrente dos efeitos da 
pandemia do novo coronavírus, está no 
decreto nº 55.472/2020, de 10 de setem-
bro.

Para evitar dúvidas, o Tesouro do Es-
tado esclarece que, mesmo com a virada 
do ano, não há necessidade de desloca-

mento imediato aos bancos, pois a ‘pro-
va de vida’ só deverá ser realizada no 
mês do próximo aniversário do inativo 
no ano de 2021.

Uma vez por ano, inativos e pensio-
nistas, ou seus procuradores, precisam 
comparecer a agências do Banrisul para 
comprovar que estão vivos a fim de se 
evitar fraudes e pagamento indevido de 
benefícios. Devido às medidas de pre-
venção e de enfrentamento à pandemia 
de Covid-19, o processo foi suspenso 
em março.

Uma vez por ano, inativos e pensionistas, ou seus procuradores, precisam comparecer ao Banri-
sul para comprovar que estão vivo

Município de Vista Gaúcha 
adquire caminhão

Aquisição

O município de Vista Gaúcha adiquiriu um caminhão trucado tanque de distribui-
ção de esterco líquido para os produtores Rurais.

O veículo foi adquirido com recursos de emenda parlamentar do Deputado Gio-
vani Feltes de R$ 120 mil e contrapartida do município no valor de R$ 270 mil.

Caminhão já está a disposição do município

Divulgação

Diones Roberto Becker
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Município

Pix

Como fazer o 
cadastro?
1 - Acesse o aplicativo Sicredi;
2 - Clique em Menu > Pix;
3- Cadastre o CNPJ ou CPF, e-mail 
e celular;
4 - Com o cadastro concluído, é só 
aguardar o lançamento do Pix para 
aproveitar. 

Faça o seu 
cadastro para 

o Pixusar

Famurs reitera que é contra 
a volta das aulas presenciais

Com a decisão do governo do Esta-
do, em apenas liberar pequenos eventos 
em municípios que autorizarem o retor-
no das aulas, a Famurs e os presiden-
tes das regionais se reuniram na manhã 
desta quarta-feira (28/10) para definir o 
posicionamen-
to dos municí-
pios a respeito 
da decisão do 
Executivo. No-
vamente, por 
ampla maio-
ria, a entidade 
se posiciona 
contraria ao 
retorno das ati-
vidades e entende que os gestores têm 
autonomia para decidir sobre a liberação 
de atividades em seus municípios.

A Famurs e Associações de Municí-
pios do RS consideram que ainda não é o 
momento mais seguro para o retorno de 
servidores e alunos, que os municípios 
terão dificuldade para atender os proto-
colos no transporte escolar e que as insti-
tuições de ensino não estão devidamente 
equipadas e preparadas para o retorno 
das atividades presenciais. No entanto, a 
entidade respeita os gestores que enten-
derem que o seu município tem condi-
ções e segurança para retomar às aulas 

presenciais.
Além disso, o presidente da Famurs 

e prefeito de Taquari, Maneco Hassen, 
enfatizou que os municípios também 
devem enfrentar dificuldade na fiscali-
zação de cumprimento dos protocolos 

sanitários. “Os 
prefeitos e pre-
feitas não terão 
condições de 
fiscalizar tama-
nha quantida-
de e diferença 
de protocolos 
estabelecidos 
pelo governo 
do Estado, pre-

cisamos fazer este alerta, pois amanhã 
ou depois poderemos ser cobrados”, 
alertou.

A Famurs também compreende que 
o Estado deveria ampliar uma campanha 
de conscientização para que a população 
cumpra os protocolos sanitários, tendo 
em vista que mais atividades estão sendo 
liberadas pelo governo estadual.

Ficou definido que a Federação irá 
agendar uma reunião com o Ministério 
Público Estadual para debater a dificul-
dade do retorno das aulas, o condiciona-
mento da liberação de eventos e a posi-
ção do órgão a respeito do tema.

Estado reforça alinhamento entre 
órgãos para segurança nas eleições

Eleição 2020

Para garantir a segurança nas elei-
ções municipais 2020, as instituições 
responsáveis pela fiscalização do bom 
andamento do pleito realizaram nesta 
quarta-feira (28/10) reunião de alinha-
mento das ações no Rio Grande do Sul.

Realizado por videoconferência, o 
encontro foi proposto pelo vice-gover-
nador e secretário da Segurança Pública, 
Ranolfo Vieira Júnior, e teve presença 
de autoridades da Justiça Eleitoral, dos 
Ministérios Públicos Estadual e Federal 

e da Polícia Federal.
Pelo Executivo estadual, também 

participaram as chefias de todas as vin-
culadas da SSP: Brigada Militar, Polícia 
Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Ins-
tituto-Geral de Perícias e Departamento 
Estadual de Trânsito.

No encontro, além de afinar os pro-
cedimentos integrados para atuação até 
a data do primeiro turno, em 15 de no-
vembro, as instituições assinaram nota 
conjunta sobre os encaminhamentos.

Vice-governador e secretário da SSP, Ranolfo Vieira Júnior conduziu reunião por videoconferência

Divulgação
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    Informativo

 Câmara Municipal de 
Vereadores de Tenente Portela

a pedido

CONTRATO Nº 159/2020
DATA: 13/10/2020
CONTRATADO: VALBER LUIS BERNAR-

DES CHAVES ME
CNPJ: 30.835.265/0001-70
OBJETO: Aquisição de materiais para o com-

bate do Covid-19 para uso nas escolas da rede pú-
blica de ensino

VALOR R$: 3.030,00

CONTRATO Nº 160/2020
DATA: 16/10/2020
CONTRATADO: CLAUDIO WINCK DOR-

NELLES 67849121015
CNPJ: 19.963.211/0001-58
OBJETO: Aquisição de materiais de constru-

ção para melhoria de espaço físico para adaptação 
do CRAS voltadas ao atendimento da população

VALOR R$: 2.100,00

CONTRATO Nº 161/2020
DATA: 16/10/2020
CONTRATADO: TIAGO RAFFAELLI ME
CNPJ: 05.120.387/0001-33
OBJETO: Aquisição de materiais de constru-

ção para melhoria de espaço físico para adap-
tação do CRAS voltadas ao atendimento da 
população

VALOR R$: 1.328,50

CONTRATO Nº 162/2020
DATA: 19/10/2020
CONTRATADO: KRAMER & KRAMER 

RETIFICADORA DE MOTORES LTDA
CNPJ: 04.830.455/0001-95
OBJETO: Aquisição de peças para reposi-

ção no Caminhão Ford Cargo 1519 placa IUG 
6748

VALOR R$: 35.081,00

CONTRATO Nº 163/2020
DATA: 23/10/2020
CONTRATADO: MARION & MARION 

LTDA ME
CNPJ: 00.680.391/0001-32
OBJETO: Aquisição de peças para reposi-

ção no Rolo Compactador XCMG modelo XS 
120PD 

VALOR R$: 8.186,00

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2020

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 26/10/2020

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores de Tenente Portela, às 19 
horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 26 de outubro de 2020, 
com as seguintes presenças: Vereador Presidente: NATANAEL DINIZ 
DE CAMPOS/PDT, e vereadores: ROSANGELA MARIA FERRARI 
FORNARI/MDB, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/
PROGRESSISTA, MARILENE FÁTIMA SILVEIRA/MDB, ELES-
SANDRO TIAGO FUCK/PT, SALETE BETTIO SALA/PSDB e CRIS-
TIANE FEYTH/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/
PDT. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência 
em nome de Deus abriu os trabalhos, saudou os Vereadores e o público 
presente. Em seguida solicitou a Secretária a leitura das correspondên-
cias recebidas pela Casa. Após, dando continuidade, passou para o espa-
ço de requerimentos e proposições dos senhores Vereadores:

Da Presidência: Vereador Natanael Diniz de Campos:
             1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que determine 

o setor que seja executado a canalização de água para moradores da co-
munidade do Alto Alegre e Gamelinhas, os moradores da comunidade 
relatam que possui um poço d’agua que se canalizado, pode ser utilizado 
para abastecer a rede de água dos moradores desta região. 

Do Vereador Odilo Gabriel:
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que solicite a Secretaria 

de Desenvolvimento Rural, um levantamento junto aos nossos agricul-
tores e que os agricultores também ajudem a informar onde existem em 
suas propriedades vertentes onde seja possível a captação de água para 
abastecer as necessidades de água do próprio agricultor ou até mesmo 
para fornecer para outras propriedades vizinhas até que seja possível a 
distribuição de água potável com poços artesianos para toda a população 
do nosso município. Visto isso, que a prefeitura participe com máquinas 
e despesas para abertura de bebedouros e captação dessas águas. Este 
requerimento foi subscrito pela vereadora Marilene Fatima Silveira.

Da Vereadora Marilene Fatima Silveira: 
1 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que solicite a Secreta-

ria de Desenvolvimento Rural, para que seja executado a construção de 
um pontilhão sobre o rio Burro Magro, que possibilite dar acesso para a 
propriedade de João Marcos Rempel, pois o mesmo possui tudo enca-
minhado para a construção de um chiqueirão, porém até este pontilhão 
não ser realizado a construção não poderá iniciar. Este requerimento foi 
subscrito pelos vereadores Elessandro Tiago Fuck e Odilo Gabriel.

2 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que solicite o setor com-
petente, que seja estudado a possibilidade da troca de tubulação no buei-
ro no Rio Amancio na localidade do Lajeado dos Machados, por tubos 
de maior diâmetro, pois quando ocorre o aumento da vazão no rio, fica 
impossibilitada a passagem de moradores ou do transporte escolar. Este 
requerimento foi subscrito pelos vereadores Elessandro Tiago Fuck e 
Odilo Gabriel.

3 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que solicite a Secretaria 
de Desenvolvimento Rural, que seja designado equipamentos e máqui-
nas necessárias para o término de pontilhão, que dá acesso à propriedade 
de Selvino Pires, na localidade do Baixo Azul, pois este pontilhão foi ini-
ciado, mas não concluído, faltando desta forma a colocação de cascalho 
para que possa haver a passagem de veículos no mesmo. O cascalho foi 
cedido por um vizinho do morador, é só preciso concluir a obra o mais 
breve possível. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Eles-
sandro Tiago Fuck e Odilo Gabriel.

Projetos discutidos e votados:                                      
Ante Projeto de Lei do Poder Legislativo nº004/2020: Concede des-

conto de IPTU a empresas e munícipes que instalarem câmeras de vide 
monitoramento de alta resolução em frente a seus estabelecimentos ou 
imóveis residências, conforme dispõe. Projeto aprovado por unanimida-
de.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº057/2020: Inclui dispositivo no 
PPA, na LDO e LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras 
providências. Projeto aprovado por unanimidade.  

Projeto de Lei do Poder Executivo nº058/2020: Inclui dispositivo no 
PPA, na LDO e LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras 
providências. Projeto aprovado por unanimidade.  

Projeto de Lei do Poder Executivo nº059/2020: Inclui dispositivo no 
PPA, na LDO e LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras 
providências. Projeto aprovado por unanimidade.  

Projeto de Lei do Poder Executivo nº060/2020: Inclui dispositivo no 
PPA, na LDO e LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras 
providências. Projeto aprovado por unanimidade.  

Projeto de Lei do Poder Executivo nº061/2020: Inclui dispositivo no 
PPA, na LDO e LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras 
providências. Projeto aprovado por unanimidade.  

Projeto de Resolução nº04/2020: Orça a receita e fixa a despesa da 
Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela para o exercício 
financeiro de 2021. Aprovada por unanimidade. 

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência 
agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou os trabalhos.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 26 de 
outubro de 2020. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenentepor-
tela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de 
Tenente Portela. 

Visitas no Parque Estadual do 
Turvo só com agendamento

Após um longo período de 
portas fechadas, o Parque Es-
tadual do Turvo voltou a estar 
novamente disponível para visi-
tação dos turistas.

A reabertura ocorreu nesta 
quinta-feira, 29, sendo que fica-
rá aberto para visitação de quin-
ta a segunda-feira, no horário 
compreendido, das 8h às 15h. 
O horário máximo para a saída 
da área de lazer do Salto será as 
16 horas. O horário de saída do 
Parque às 17 horas.

No sábado, 24, Bruna Ro-

sane Muniz Cichecki, monito-
ra ambiental da Secretaria de 
Turismo de Derrubadas foi en-
trevistada pelo jornalista Jalmo 
Fornari, onde falou sobre o re-
torno das atividades no Parque 
Estadual do Turvo.

Ela explicou que serão leva-
dos a sério a questão de seguran-
ça, sendo que será obrigatório o 
uso de máscara, sendo que a per-
manência das pessoas no parque 
não deve superar três horas.

Os visitantes deverão sair 
da área do salto até as 16 horas, 

sendo que a saída do parque de-
verá ser até 17 horas.

Ela explicou que será neces-
sário que se faça o agendamen-
to das visitas pelo telefone 55 
99918-3006, sendo que o núme-
ro de visitantes será limitado no 
parque.

Ela explica que pode entrar 
no parque com alimentos ou be-
bidas não alcoolicas, mas que 
não serão permitidos os usos das 
churrasqueiras.

O Parques estava fechado 
desde o dia 16 de março.

O número de visitantes no interior do Parque será limitado para evitar aglomerações

Adaltro Cristiano Zorzan.
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Auditor da Receita Federal recomenda 
que produtores sonegadores façam a 

declaração de renda

Claudio Morello, auditor da 
Receita Federal, foi entrevista-
do pelo jornalista Jalmo Fornari 
no programa Tribuna Popular 
do último sábado, 24, onde fa-
lou sobre a operação Declara-
Grãos.

Ele explicou que essa se-
gunda fase da operação tem 
como abrangência todo o esta-
do, com o objetivo de combater 
a sonegação de impostos, prin-
cipalmente em relação a produ-
ção rural.

O auditor explicou que 
quando o somatório das receitas 
da propriedade superar R$ 142 
mil ele terá que fazer a entrega 
da declaração de renda, segun-
do ele, esse teto não obriga ne-
cessariamente o produtor a ter 

imposto a pagar, no entanto, ele 
é obrigado a fazer a declaração.

O imposto de renda é uma 
das principais fontes de recur-
sos para os fundos de partici-
pações dos municípios e dos 
estados,  o que para o auditor, 
no momento em que é notada 
essa sonegação, os municípios 
acabam perdendo recursos.

Morello disse que a opera-
ção é no sentido de estimular a 
alto regularização, para que o 
contribuinte possa regularizar a 
sua situação. Ele ainda alertou 
para que mesmo que o produtor 
não tenha recebido a carta da 
Receita, fazendo a notificação, 
ele verifique se não está enqua-
drado.

O auditor ainda disse que 
nesta fase de auto regulamen-
tação o contribuinte que procu-

rar a Receita para regularizar a 
situação terá uma multa de até 
20%, no entanto, se ele não fa-
zer essa auto regularização, ele 
poderá ser punido pela receita 
com multa que pode variar de 
75% a 150% do valor devido.

Ele explicou que a nossa re-
gião apresentou o maior núme-
ro de possíveis omissos, sendo 
que ele recomenda que os pro-
dutores que foram notificados 
procurem no site da Receita 
Federao, o programa do ano 
correspondente e faça a sua de-
claração.

O auditor ainda disse que no 
caso de Tenente Portela, só no 
ano de 2019 deixaram de ser 
declarados algo próximo de R$ 
40 milhões, sendo que com isso 
cerca de R$ 1 milhão de impos-
tos deixaram de ser recolhidos.

Receita Federal desencadeou no estado a Operação Declara Grãos
Tribuna Popular

Receita Divulgação

Em 1872, o poeta, político e jornalista argentino, José Her-
nández publicou “El Gaúcho Martín Fierro”, considerada a 
obra mais perdurável escrita na Argentina, uma genialidade de 
poema, universalmente considerado como uma joia única da 
natureza literária. O autor elegeu como personagem principal 
não um gaúcho sedentário, nômade, típico dos pampas argenti-
nos, elegeu um gaúcho matreiro, desertor e assassino.

     Martin Fierro foi em sua origem um simples peão de es-
tância. Um dia Martín Fierro encontrando-se em um bolicho de 
campanha foi recrutado e obrigado a incorporar-se nas fileiras 
do Exército. Começaram aí suas desventuras. Embrenhado no 
fundo da fronteira, cruel e injusta, seu engajamento prolongou-
-se indefinitivamente, muito mais que o prazo previsto. Martin 
Fierro, desesperado, resolveu desertar. Voltou ao lugar de seu 
rancho que encontrou convertido em tapera. A mulher foi-se 
embora com outro. Os filhos haviam desaparecido. Martín Fier-
ro, desesperado transformou-se em gaúcho matreiro.

      Certa vez, novamente, estando em um bolicho de campa-
nha, provocou e matou dois gaúchos. Refugia-se da polícia na 
terra dos índios. Faz-se necessário observar que na época que o 
poema foi publicado, os gaúchos, as chinas, as populações da 
campanha em geral, sentiam não só o respeito como adminis-
tração e carinho pelo gaúcho alçado a matreiro que era o Robin 
Hood dos pampas argentinos. Por isso a inimitável graça da 
linguagem do poema provocou admiração e inveja nos gaúchos 
leitores e também nos que não sabiam ler.

     Alguns versos que Martin Fierro declama sobre as des-
graças do gaúcho matreiro e aos conselhos aos filhos na volta, 
levou a resgatar a índole moral do personagem, servindo tam-
bém para assegurar o êxito do livro e para engendrar o mito que 
se criou depois.

Em 1872, haviam muitos gaúchos engajados nas tropas das 
fronteiras, mas poucos Martin Fierro na campanha Argentina. 
O gaúcho começava a desaparecer. A transformar-se. Na verda-
de o que estava se extinguindo era o gaúcho nômade, de vida 
errante, que havia sido a figura predominante no deserto argen-
tino, como de resto, em todo o pampa. O campo entretanto con-
tinuou povoado por grande quantidade de gaúchos sedentários, 
que trabalhavam nas estâncias, cada vez mais numerosas. Na 
sua maioria eram gaúchos de índole boa, reservados, trabalha-
dores e respeitosos.

     O autor do poema, Martin Fierro, José Hernández, nas-
ceu em 10 de novembro de 1834 na província de Buenos Aires. 
Em 1840, transferiu-se para o interior, por razões de trabalho. 
Aprendeu a arte de criação de gado, dirigida pelo pai e exercida 
pelos gaúchos participando nessas tarefas.     

       Teve contato com o estilo de vida, a língua e os códigos 
de honra dos gaúchos. Hernandez era autodidata e, por meio 
de numerosas leituras, adquiriu firmes ideias políticas. Parti-
cipou de movimento político, o qual abortou, vindo a exilar-se 
no Brasil em 1871. Quando voltou para a Argentina, em 1872, 
continuou sua luta utilizando a imprensa, como meio de avan-
çar com suas ideias. Também desempenhou a função de Depu-
tado e Senador da província de Buenos Aires. Entretanto, foi 
através de sua poesia que conseguiu eco para suas propostas e a 
mais valiosa contribuição para a causa dos gaúchos. Hernández 
faleceu em Buenos Aires em 1886, acometido por um problema 
cardíaco. Seus restos mortais estão no cemitério da Recoleta, 
Buenos Aires.

    Até a próxima.

O Gaúcho Martín Fierro

Prefeito de Tenente Portela, Clairton Carboni, declarou nesta 
terça-feira, 27, situação de Emergência em Tenente Portela. A de-
cisão foi tomada em virtude da falta de chuvas, o que acarreta na 
diminuição dos afluentes hídricos e segundo o decreto já teria ge-
rado perdas econômicas.

A decisão, tomada pelo Prefeito tem validade de 180 dias, a 
contar da data da publicação.

Prefeito de Tenente Portela 
decreta Situação de Emergência

Clima

Diones Roberto Becker
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Brasil gasta R$ 1.398,53 em despesas 
relacionadas à saúde pública por habitante

Saúde

Pesquisa do Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM) aponta 
que, em 2019, as esferas fede-
ral, estadual e municipal gasta-
ram R$ 1.398,53 em despesas 
relacionadas à saúde pública 
por habitante. Em 2018, esse 
valor foi de R$ 1.382,29. Dia-
riamente, o gasto per capita no 
país com o Sistema Único de 
Saúde (SUS) foi de R$ 3,83 no 
ano passado, ante R$ 3,79 em 
2018.

O levantamento do CFM foi 
feito em parceria com a ONG 
Contas Abertas e considerou 
dados prestados no Sistema 
de Informações sobre os Or-
çamentos Públicos em Saúde 
(SIOPS), mantido pelo Minis-
tério da Saúde.

A legislação brasileira esta-
belece que estados e o Distrito 
Federal devem gastar pelo me-
nos 12% de seus orçamentos 
com saúde. No caso da União, 
segundo a Constituição Fede-
ral, os gastos mínimos na área 
devem corresponder a 15% da 
receita corrente líquida.

Donizetti Giamberardino, 
vice-presidente do CFM, afir-
ma que o investimento público 
em saúde no Brasil está muito 
abaixo do observado em países 
ricos. Segundo ele, outro gar-

galo no setor está relacionado 
à má qualidade no atendimento 
na atenção primária em muni-
cípios pequenos, o que faz com 
que hospitais de cidades maio-
res fiquem sobrecarregados.

— Se nós tivéssemos uma 
atenção primária eficiente, es-
sas pessoas não precisariam se 
dirigir aos centros de saúde es-
pecializados, em busca de leitos 
hospitalares com a frequência 
que ocorre no Brasil — salienta 
o vice-presidente do CFM. es-
quisa do Conselho Federal de 
Medicina (CFM) aponta que, 
em 2019, as esferas federal, es-

tadual e municipal gastaram R$ 
1.398,53 em despesas relacio-
nadas à saúde pública por habi-
tante. Em 2018, esse valor foi 
de R$ 1.382,29. Diariamente, o 
gasto per capita no país com o 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
foi de R$ 3,83 no ano passado, 
ante R$ 3,79 em 2018.

O levantamento do CFM foi 
feito em parceria com a ONG 
Contas Abertas e considerou 
dados prestados no Sistema 
de Informações sobre os Or-
çamentos Públicos em Saúde 
(SIOPS), mantido pelo Minis-
tério da Saúde.

Mais de 60% das crianças ainda 
não foram vacinadas contra a pólio

Desde o início da Campanha 
Nacional de Vacinação, no dia 5 
de outubro até hoje (26), apenas 
35% das crianças (4 milhões) 
foram vacinadas contra a po-
liomielite. A campanha irá até 
o próximo dia 30 e 7,3 milhões 
de crianças ainda precisam ser 
levadas pelos pais ou responsá-
veis até os postos de saúde para 

vacinar. O público-alvo estima-
do é de 11,2 milhões das crian-
ças de 1 a menores de 5 anos.

O estado que mais vacinou 
as crianças até agora foi o Ama-
pá (62,59%), seguido do estado 
da Paraíba (50,11%). Rondônia 
foi o estado que menos vacinou, 
tendo atendido apenas 11,76% 
do público-alvo. A recomenda-

ção aos estados que não atingi-
rem a meta é continuar com a 
vacinação de rotina, oferecida 
durante todo o ano nos mais de 
40 mil postos de saúde distribu-
ídos pelo país. 

A campanha nacional ocorre 
junto com a campanha de mul-
tivacinação, que visa atualizar 
a situação vacinal de crianças 
e adolescentes menores de 15 
anos. Nesta última são oferta-
das todas as vacinas do calen-
dário nacional de vacinação.

A poliomielite, também 
chamada de pólio ou paralisia 
infantil, é uma doença con-
tagiosa aguda causada pelo 
poliovírus, que pode infectar 
crianças e adultos e, em casos 
graves, pode levar a paralisias 
musculares, em geral nos mem-
bros inferiores, ou até mesmo 
à morte. A vacinação é a única 
forma de prevenção.

A recomendação aos estados que não atingirem a meta é continuar com a 
vacinação de rotina

Diariamente, o gasto per capita no país com o Sistema Único de Saúde 
(SUS) foi de R$ 3,83 no ano passado, ante R$ 3,79 em 201

Diones Roberto Becker

No dia vinte e seis de outubro de dois 
mil e vinte, às dezenove horas, reuniu-se 
a Câmara Municipal de Vereadores, em Sessão Ordinária, sob 
a Presidência do Vereador ADEMIR CEMIN. A sessão tam-
bém contou com a presença dos Vereadores: LUIS CARLOS 
SEFFRIN, CRISTIANO CARVALHO, NELCI LUIS GAVI-
RAGHI, MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, DEJAIR JOSÉ 
GIACOMINI, ALDORI BIGUELINI, ADELINO MACHADO 
VASCONCELLOS e OSMAR VON MÜLLER.

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e vo-
tação a ATA Nº 033/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 
13 de outubro de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada por una-
nimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 
034/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 19 de outubro 
de 2020, às 19 horas. 

Não haviam Vereadores inscritos para apresentação de RE-
QUERIMENTOS, de imediato o Presidente passou ao espaço 
da ORDEM DO DIA: Haviam neste espaço as seguintes maté-
rias para apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 027/2020: que Dispõe sobre a ma-
nutenção do programa de subsídio para produção de silagem 
aos produtores rurais do Município de Derrubadas e dá outras 
providências. Este Projeto de Lei encontra-se baixado junto às 
Comissões Permanentes.

Não haviam Vereadores inscritos em EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS.

A justiça suspendeu por 15 
dias o leilão da unidade da Cotri-
juí que estava marcada para está 
quinta. A decisão ocorre porque 
a justiça já havia suspendido o 
processo de liquidação da coo-
perativa.  A decisão é da 1ª Vara 
Cível de São Luiz Gonzaga. O 
executante é o Governo do Es-
tado. O leilão envolvia toda a 
Unidade da cooperativa.

A Associação dos Sócios, 
Credores e Vinculados Diretos 
e Indiretos da Cotrijuí fica ago-
ra na expectativa do julgamento 
que deve ocorrer nas próximas 
horas, com do pedido de afas-

tamento dos atuais liquidantes. 
Conforme a Associação, a su-
gestão é de substituição dos li-
quidantes por recuperantes, em 
razão do entendimento de que 
existe viabilidade para a reto-
mada das atividades da coope-
rativa.

Integrante da associação Al-
fonso Konrad, disse na Rádio 
Repórter de Ijuí que o leilão 
está suspenso por 15 dias, mas 
acredita que não será mais rea-
lizado. O integrante da Ascred 
disse ainda que já houve conta-
to com a procuradoria geral do 
Estado, para o parcelamento das 
dívidas.

Justiça suspende leilão da 
Unidade da Cotrijui 
de Santo Augusto

Justiça

Unidade estava programada para ir a leilão nesta quinta-feira

Repórter/Reprodução
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de JustiçaPP é o partido com mais candidatos 

à prefeito na Região Celeiro

Se não houverem desistên-
cias ou impugnações determi-
nadas pela Justiça Eleitoral, 52 
nomes irão concorrer ao cargo 
de prefeito na Região Celeiro 
no pleito deste ano, marcado 
para o dia 15 de novembro.

Os candidatos são integran-
tes de 13 siglas partidárias. O 
Partido Progressista (PP) pos-
sui o maior número de concor-
rentes em 2020 na Região Ce-
leiro. O PP estará disputando a 
eleição majoritária em 11 dos 
21 municípios. Depois apare-
cem o MDB e o PT, com nove 
e oito candidaturas, respectiva-
mente. Já o PODEMOS, PDT, 
PSL, PL e DEM têm apenas um 
postulante ao cargo de prefeito 
cada.

No âmbito regional, Cris-
siumal é o município que de-
tém a maior quantidade de 
concorrentes na eleição majori-
tária: cinco. Por outro lado, em 
Inhacorá, há apenas uma candi-
datura ao Poder Executivo.

Os dados para essa reporta-
gem foram coletados no portal 
do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-RS).

Essa eleição marca a estréia 
de diversas siglas na região, 
que tiveram diretórios instala-
dos nos últimos anos.

Abaixo, você confere os nomes e os partidos dos 
candidatos à prefeito em cada um dos 21 municípios 

que compõem a Região Celeiro.

Barra do Guarita:
- Rodrigo Tisott (PT);
- César Tadeu Paier (MDB);
Bom Progresso:
- Armindo Heinle (PP);
- Cloves de Oliveira (PSB);
Braga:
- Gilmar Damiani (PT);
- Luís Carlos Balestrin (MDB);
Campo Novo:
- Iliandro Welter (PT);
- Flori Herthal (PSDB);
- Pedro dos Santos (PSB);
Chiapetta:
- Celço Beier (PSDB);
- Eder Both (PP);
Coronel Bicaco:
- Elisandro Briato (PP);
- Jurandir da Silva (PSB);
Crissiumal:
- Alceu Liensenfeld (PP);
- Celso Espanhol (REPUBLI-

CANOS);
- Elísio Eckert (PSB);
- Marco Nedel (PODE);
- Sandra Trentini (PC do B);
Derrubadas:
- Alair Cemin (MDB);
- Adelino Vasconcellos (PP);
Esperança do Sul:
- Jair Schmitt (PTB);
- Marcos Forster (PDT);
- Móises Ledur (MDB);
Humaitá:
- Walmor Schwade (PP);
- Dieison Engroff (PSL);
- Paulo Schwade (MDB);

Inhacorá:
- Everaldo Rolim (PTB);
Miraguaí:
- Élio dos Santos (PSB);
- Valdelírio da Silva (PT);
- Ivonir Botton (PTB);
Redentora:
- Alexandro da Silva Melo 

(PL);
- Luiz Carlos Cordeiro Macha-

do (PSDB);
- Nilson Paulo Costa (MDB);
Santo Augusto:
- Naldo Wiegert (MDB);
- Lilian Depiere (DEM);
- Elenice Allebrandt (PT);
São Martinho:
- Adelino Atuati (MDB);
- Jeancarlo Hunhoff (PP);
São Valério do Sul:
- Idilio Speroni (PP);
- Vladimir Vettorato (PT);
Sede Nova:
- Elcio Soder (PT);
- Leandro Baungrat (PP);
Tenente Portela:
- Cristiane Feyth (PP);
- Rosemar Sala (PSDB);
Tiradentes do Sul:
- Alceu Diel (PSDB);
- André da Silva (PC do B);
Três Passos:
- Arlei Tomazoni (PSDB);
- Jorge Dickel (PT);
- Enir Reginatto (PP);
- Roberto Prediger (PSB);
Vista Gaúcha:
- Luís Mantelli Júnior (PSDB);
- Claudemir Locatelli (MDB);

Clic Portela

Já escrevi que ninguém merece ser ou ter alguma coisa sem 
que de alguma forma tenha-se esforçado para isso. Pois ago-
ra encontrei um artigo intitulado “Meu filho, você não merece 
nada”, de autoria da escritora Eliane Brum. Transcrevo aqui par-
te do brilhante texto:

 “Tenho me deparado com jovens que esperam ter no 
mercado de trabalho uma continuação de suas casas – onde o 
chefe seria um pai ou uma mãe complacente, que tudo concede. 
Foram ensinados a pensar que merecem, seja lá o que for que 
queiram. E quando isso não acontece – porque obviamente não 
acontece – sentem-se traídos, revoltam-se com a “injustiça” e 
boa parte se emburra e desiste.

 Como esses estreantes na vida adulta foram crianças e 
adolescentes que ganharam tudo, sem ter de lutar por quase nada 
de relevante, desconhecem que a vida é construção – e para con-
quistar um espaço no mundo é preciso ralar muito. Com ética e 
honestidade – e não a cotoveladas ou aos gritos. Como seus pais 
não conseguiram dizer, é o mundo que anuncia a eles uma nova 
não lá muito animadora: viver é para os insistentes.

 Por que boa parte dessa nova geração é assim? Penso que 
este é um questionamento importante para quem está educando 
uma criança ou um adolescente hoje. Nossa época tem sido mar-
cada pela ilusão de que a felicidade é uma espécie de direito. E 
tenho testemunhado a angústia de muitos pais para garantir que 
os filhos sejam “felizes”. Pais que fazem malabarismos para dar 
tudo aos filhos e protegê-los de todos os perrengues – sem espe-
rar nenhuma responsabilização nem reciprocidade.

 É como se os filhos nascessem e imediatamente os pais 
já se tornassem devedores. Para estes, frustrar os filhos é sinô-
nimo de fracasso pessoal. Mas é possível uma vida sem frustra-
ções? Não é importante que os filhos compreendam como parte 
do processo educativo duas premissas básicas do viver, a frustra-
ção e o esforço? Ou a falta e a busca, duas faces de um mesmo 
movimento? Existe alguém que viva sem se confrontar dia após 
dia com os limites tanto de sua condição humana como de suas 
capacidades individuais?

 Nossa classe média parece desprezar o esforço. Prefere 
a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já nasce pronto. 
Dizer que “fulano é esforçado” é quase uma ofensa. Ter de dar 
duro para conquistar algo parece já vir assinalado com o carimbo 
de perdedor. Bacana é o cara que não estudou, passou a noite na 
balada e foi aprovado no vestibular de Medicina. Este atesta a 
excelência dos genes de seus pais. Esforçar-se é, no máximo, 
coisa para os filhos da classe C, que ainda precisam assegurar seu 
lugar no país.

 Da mesma forma que supostamente seria possível cons-
truir um lugar sem esforço, existe a crença não menos fantasiosa 
de que é possível viver sem sofrer. De que as dores inerentes a 
toda vida são uma anomalia e, como percebo em muitos jovens, 
uma espécie de traição ao futuro que deveria estar garantido. 
Pais e filhos têm pagado caro pela crença de que a felicidade é 
um direito. E a frustração um fracasso. Talvez aí esteja uma pista 
para compreender a geração do “eu mereço”.

 Basta andar por esse mundo para testemunhar o rosto de 
espanto e de mágoa de jovens ao descobrir que a vida não é como 
os pais tinham lhes prometido. Expressão que logo muda para 
o emburramento. E o pior é que sofrem terrivelmente. Porque 
possuem muitas habilidades e ferramentas, mas não têm o menor 
preparo para lidar com a dor e as decepções. Nem imaginam que 
viver é também ter de aceitar limitações – e que ninguém, por 
mais brilhante que seja, consegue tudo o que quer...

 Se os filhos têm o direito de ser felizes simplesmente 
porque existem – e aos pais caberia garantir esse direito – que 
tipo de relação pais e filhos podem ter? Como seria possível esta-
belecer um vínculo genuíno se o sofrimento, o medo e as dúvidas 
estão previamente fora dele? Se a relação está construída sobre 
uma ilusão, só é possível fingir”.

Sem esforço
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Hospital de Coronel Bicaco recebe 
recursos do legislativo

Governo altera protocolos para 
indústroa e setor de eventos

Decreto municipal interdita a Prai-
nha do Cascalho em Tiradentes

FAMURS mantém posição contrária 
as aulas presenciais

Parque Estadual do Turvo reabre 
para visitação do público

NESTE MOMENTO DE CRISE, 
APOIE O COMÉRCIO LOCAL.
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Queimadas geram preocupação 
nos órgãos de segurança

O Corpo de Bombeiros Mi-
litar de Três Passos teve um 
expressivo aumento no número 
de atendimentos de ocorrências 
de incêndio nos últimos 30 dias. 
Foram atendidos 17 focos so-
mente em áreas rurais, alguns 
inclusive simultâneos, onde 
centenas de hectares tiveram a 
vegetação destruída.

Muitos são os fatores que 
influenciam esses números, 
destacam-se, principalmente, 
as altas temperaturas, a baixa 

umidade relati-
va do ar e a ve-
locidade maior 
dos ventos pre-
dominantes. O 
período pós-in-
verno, onde ge-
adas deixaram a 
vegetação seca, 
e a época de 
safra do trigo, 
onde as colhei-
tadeiras ficam 
superaquecidas 
por trabalhar 
durante muitas 
horas seguidas, 
também contri-
buem no agra-
vamento dos 
sinistros.

Em torno 
de 95% desses 

incêndios são provocados pelo 
homem. Colocam fogo em en-
tulhos, lixos, palhas e restos 
para fazer limpeza do local 
e, por não haver um uma área 
limpa no entorno, o incêndio se 
propaga através de vegetações 
rasteiras ou plantações e atin-
gindo matas, reservas e áreas de 
preservação permanentes cau-
sando grande impacto no meio 
ambiente.

Um aceiro, espécie de fai-
xa proporcional ao tamanho do 
fogo no seu entorno sem qual-
quer tipo de material combus-
tível, impede que evolua para 
uma grande destruição em lo-
cais não desejados. Os incên-
dios nunca começam grandes. 
Se o fogo permanece controla-
do, não causará danos ao meio 
ambiente, ao patrimônio das 
pessoas e até mesmo às suas 
próprias vidas.

Como a grande maioria des-
ses incêndios são em área rural, 
muitas vezes distante e de difí-
cil acesso, a chegada de apoio 
até o local pode demorar. Se 
for seguro, um combate às cha-
mas pode ser iniciado se elas 
estiverem baixas, aproximando 
com o vento vindo pelas costas, 
para se proteger do calor e da 
fumaça, batendo galhos verdes 
e compridos para abafar o fogo 

até a chegada dos bombeiros.
Quando próximos às estra-

das e rodovias, oferecem grande 
risco aos condutores dos veícu-
los. Quanto maior a quantida-
de da fumaça e a proximidade, 
maior é o risco de bloqueio da 
visão dos condutores podendo, 
inclusive, causar sérios aciden-
tes. Ao se deparar com uma si-
tuação dessas, o condutor deve 
aguardar longe da fumaça ou se 
ela se intensificar, deve retornar 
o caminho e ficar em local até 
que seja seguro antes de prosse-
guir a viagem.

Provocar incêndios em mata 
ou floresta é crime ambiental. 
Na lei 9.605/98, estão previstas 
sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e ativida-
des lesivas ao meio ambiente, 
mesmo de forma culposa, onde 
se age com imprudência, negli-
gência ou imperícia.

Há necessidade de uma gran-
de conscientização da popula-
ção quanto a isso. A prevenção é 
sempre o melhor caminho, além 
se ser mais simples. O combate 
é feito pelos bombeiros, mas a 
responsabilidade é dever de to-
dos. Por isso, a população não 
deve hesitar em ligar para o nú-
mero 193 sempre que houver 
um incêndio onde as chamas 
saíram do controle.

Divulgação

Tenente Portela declara situação de 
emergência em virtude da seca

PP é o partido com maior número de 
candidaturas a prefeito 11

09

Foram registrados 17 focos de incêndios nos últimos 30 dias na região


