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Falando de Política
Por Percival Puggina

N
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2 Editorial

“De boas intenções o inferno está cheio” diz o ditado popular que, possivelmente, quer dizer que 
não basta ter uma série de normas e regras junto com a boa intenção de segui-las. É fato que as normas 
morais, assim como a própria construção da sociedade, não são frutos de uma ordem transcendente, 
mas sim uma criação dos próprios seres humanos como agentes da história. Diria que esse é o espaço 
da nossa responsabilidade coletiva e, por isso mesmo, assustadora. É muito mais tentador acreditar que 
as nossas vidas já foram predestinadas pela vontade divina ou ainda pelo destino. De protagonistas 
passamos, repentinamente, a meros coadjuvantes!

Claro, somos construtores da história. Protagonistas do nosso próprio espaço e do nosso próprio 
tempo. Todavia, preocupa-me o que fazemos com nosso espaço e com o nosso tempo. Quais os critérios 
que utilizamos a fim de construir o que chamo de espaço-tempo? Em última análise, qual o critério éti-
co para a construção de relações solidárias na história e de um espaço de construção ética de cidadania 
planetária?

Creio que o mais importante dos critérios seja o da vida humana.  Toda vez que este princípio for 
ameaçado por uma norma, seja ela moral, política, econômica ou religiosa, esta norma deve ser deso-
bedecida e alterada. Cabe ressaltar nesse momento a necessidade de cada cidadão conhecer as normas 
de funcionamento das mais diversas instituições para saber se elas estão ou não respeitando o direito à 
vida de cada ser humano.

Dessa forma, perguntas de fundo religioso se fazem inevitáveis: os fins religiosos justificam todos 
os meios possíveis? Justifica-se tudo por causa da entrega religiosa, até mesmo o abuso do poder políti-
co-econômico? Poderia ser aceito como preceito religioso aquilo que é manifestamente desumano, que 
claramente prejudica e fere o ser humano?

A reflexão sobre o humano nos indica caminhos de peregrinação comum, tais como: uma profunda 
convicção da unidade fundamental da família humana e da igualdade e dignidade de todos os seres 
humanos; um sentimento da inviolabilidade do indivíduo e de sua consciência; um sentimento de valor 
da comunidade humana planetária; a consciência de que o poder não se identifica com a justiça, de que 
o poder humano não é autossuficiente nem pode ser absoluto.

A reflexão sobre o humano nos permite recuperar a dimensão do homo sapiens que foi ofuscada 
quase mortalmente pelos desejos infinitos e irrefreáveis do homo economicus.

Diante de uma economia de mercado e de uma religião de mercado somente cabe a resposta da so-
berania do humano sobre as relações políticas, econômicas, morais e religiosas para se construir uma 
sociedade onde caibam todos.

Ética, Religião e Cidadania

Autor: Luiz Alexandre Solano Rossi é doutor em Ciências da Religião e 
professor da graduação em Teologia Interconfessional do Centro Uni-

versitário Internacional Uninter.

Luiz Alexandre Solano Rossi

Leitor escreve perguntando “até que o ponto o governo pode 
ser responsabilizado pelo mato sem cachorro no qual se enfiou”. 
Ele considera que isso aconteceu “mesmo diante de muitos avisos, 
deixando-se o governo engolir pelo STF, pelos políticos da velha 
política e, talvez o pior, pela ala militar”. A pergunta é importan-
tíssima e a reprodução da resposta solicitada por muitos leitores.

A responsabilidade pessoal do presidente ou de seu governo é 
nula nesse particular. A história da República mostra que governo 
sem maioria parlamentar ou não governa, ou não conclui o gover-
no. Getúlio Vargas, Jânio Quadros, João Goulart, Fernando Collor, 
Dilma Rousseff e Michel Temmer contam essa história.

Os avisos de que a situação do governo se complicava na rela-
ção com as demais instituições não alteram o fato de que o modelo 
institucional orienta o agir político, tanto dos cidadãos (eleitores) 
quanto dos que à política se dedicam (partidos e seus dirigentes, 
e detentores de mandatos eletivos). Vota-se no presidente presu-
mindo que ele disporá de um poder que se impõe sobre os demais, 
quando, no modelo brasileiro, como estamos vendo, ocorre o in-
verso. Tal realidade só se altera se o governo comprar sua maio-
ria parlamentar, como fizeram Fernando Henrique, Lula e Dilma 
(esta até perdê-la). A compra dessa base, na regra do Congresso, 
se faz por unidade de voto parlamentar e as bancadas são peritas 
em precificar essa atividade de seus congressistas. A grande mídia 
militante criticou Bolsonaro por não “negociar com o parlamento”, 
e agora o critica por fazê-lo...

Isso quanto às duas casas do Congresso. Já o Supremo, como 
tenho escrito, só deixará de se antepor, sobrepor e pospor ao gover-
no quando houver alterações em seu plenário. É preciso entender 
que todos os atuais ministros amargaram derrota pessoal na eleição 
presidencial. Todos votaram contra o Bolsonaro e, pelo menos oito 
dos 11, são tão de esquerda quanto qualquer “intelectual” petista. 
Não ocultam essa condição nem a correspondente animosidade, 
que já ultrapassou os limites do escandaloso. Mínima alteração 
ocorrerá em novembro, quando o presidente indicar o substituto 
de Celso de Mello. Câmbios mais consistentes dependerão, como 
tenho dito, de um trabalho da sociedade sobre o Senado para que 
este dê curso às denúncias de crime de responsabilidade (impeach-
ment) ali engavetadas por Alcolumbre.

Quanto aos militares, afora algumas raras opiniões do vice-pre-
sidente desalinhadas do governo, como no caso do aborto, não os 
vejo complicando a vida do presidente. Eles apenas deixam claro 
que se negam a fazer o que não devem (intervenção) nos outros po-
deres em relação aos quais não têm prerrogativas constitucionais 
e nunca foram nem serão a isso solicitados pelo presidente. Essa 
é uma questão exaurida. Apostar nela é alimentar o discurso dos 
inimigos nacionais e internacionais do governo (incluída a grande 
mídia que adora jogar o assunto no colo do presidente) e atrasar 
o que de fato precisa ser feito, a pressão política através dos cida-
dãos, sobre o Senado, para que cumpra seu papel em relação aos 
desvios de conduta do STF.

No nosso modelo institucional o presidente é totalmente impo-
tente em relação a esses aspectos. A única ação que lhe cabe é tra-
zer o centrão para um jogo limpo. O resto não está em sua alçada. 
No entanto, pergunto? Que dizer da inércia da sociedade? Por que, 
em cada estado, os eleitores não confrontam seus três senadores 
para que cumpram seu dever? Eles não o farão espontaneamente 
se a sociedade não lhes der e impuser o exemplo por democrática 
pressão popular. 

A QUE PONTO O 
GOVERNO É 
RESPONSÁVEL?

A mudança que pode sepultar partidos
Diferente de diversos países do mundo, no Brasil as eleições pro-

porcionais, vereadores e deputados, ocorrem no formato proporcional, 
isso significa, que se soma todos os votos do partido e depois se esti-
pula o número de vagas a serem ocupadas e se distribui para os mais 
votados. Assim todo o voto válido é importante. Faz diferença.

Nas eleições desse ano há uma grande diferença de regras. Não é 
mais permitido a coligação entre partidos para a disputa para vereador. 
Até o último pleito um partido com poucos votos, mas que tinha um 

nome com votação mediana, lançava esse candidato e coligado com um partido com mais nomes e mais 
votos, conseguia conquistar uma cadeira. Agora o partido está sozinho.

Na região poucos nomes conseguem votação para alcançar as cadeiras por conta própria. Com a 
nova regra, praticamente todos os candidatos vão precisar dos votos de seus próprios partidos. Partidos 
que não tem votos por si só estão fadados ao fracasso.

Um exemplo prático, em 2016, sendo único candidato do PSB de Humaitá e sem coligação o can-
didato Dieison foi o quarto mais votado com 328 votos, mas não conseguiu a sua cadeira, já que não 
atingiu o coeficiente. Já o candidato Chamaco do MDB, conquistou a última cadeira com 152 votos 
puxado pela soma de votos de seu partido e coligação.

Essa nova regra vai colocar todos os partidos que não tem nominata grande e boa de voto na situa-
ção do PSB de Humaitá, ou seja, obrigado a fazer grande votação para conseguir uma cadeira.

Aprovada no Congresso, a regra tem por objetivo minguar os partidos nanicos que se mantém vivo 
com cadeiras que são puxadas por outras siglas, no entanto, em nossa região, muitos partidos tradicio-
nais que já enfrentavam grandes dificuldades para conquistar uma cadeira, simplesmente terão uma 
missão quase impossível: impedir que a sigla seja engolida pela falta de votos e de relevância.
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Humor
O presidente de uma 

Grande empresa, sentado 
em sua enorme sala sem ab-

solutamente nada para fazer, começa a 
pensar sobre o que é trabalho e o que é 
lazer em seu dia. Após uma enorme lis-
ta de diversões, ele chegou na hora em 
que dorme com sua esposa, com a qual 
já está casado há 15 anos. Sem conse-
guir concluir ao certo se dormir com sua 
esposa é trabalho ou 
prazer, ele chama o 
vice-presidente em 
sua sala. Um pouco 
menos desocupado, 
o vice para de ler as 
reportagens sobre a 
empresa que haviam 
sido publicadas no jornal e vai até a sala 
do Presidente que lhe pergunta: *Dormir 
com minha esposa é trabalho ou prazer? 
O vice pensa alguns segundos e incerto 
da resposta pede duas horas para respon-
der. Volta para sua sala, chama o diretor 
geral da empresa e faz a mesma pergun-
ta: * Quando o presidente dorme com 
a mulher dele, é trabalho ou prazer? O 

vice dá ao di-
retor geral o 
prazo de uma 
hora para res-
ponder. Ime-
diatamente o 
diretor geral, 
mesmo sem 
nada para fa-
zer, delega a 
função ao di-

retor jurídico que passa a pergunta para 
o advogado sênior e assim vai até che-
gar ao advogado júnior. Assim como o 
resto da empresa, o advogado júnior fica 
na dúvida e vai até a mesa de seu esta-
giário: * Você tem cinco minutos para 
descobrir se quando o presidente dorme 
com a mulher dele é trabalho ou prazer. 
O estagiário, então, sem parar de digitar 
com a mão direita e separar uma pilha de 
documentos com a mão esquerda, olha 
para o advogado júnior por cima das mi-
lhares de pastas que estão em sua mesa 
e responde: * é prazer. Espantado com 
a rapidez e confiança da resposta do es-
tagiário, o advogado júnior pergunta: * 
Mas como você tem tanta segurança em 
sua resposta ? Ainda sem parar de traba-
lhar, o estagiário responde: * Por que se 
fosse trabalho era eu quem ia fazer!!!!

Punidos
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

publicou na terça-feira (25/08), o acór-
dão que deu provimento ao agravo re-
gimental e ao recurso especial eleitoral 
para reformar o acórdão do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-RS), determi-
nando a cassação do diploma do prefei-
to de Seberi, Cleiton Bonadiman, e do 
vice-prefeito, Marcelino Galvão Bueno 
Sobrinho. A justificativa seria o recebi-
mento de valores não identificados na 
campanha eleitoral de 2016, conforme 
apontou o Ministério Público Eleitoral. 
A cassação ocorreu no dia 18 de junho 
deste ano, em sessão por videoconferên-
cia e, na terça-feira (25/08), houve a pu-
blicação do acórdão. Segundo o prefeito 
Cleiton Bonadiman, os advogados estão 
preparando recurso para recorrer da de-
cisão.

Desistiu
Depois de ter anunciado a pré-candi-

datura do advogado Diego Carlos Perus-
so para a disputa à prefeito, o Democra-
tas (DEM) de Tenente Portela, através 
de nota nas redes sociais, voltou atrás 
e revelou estar desistindo de concorrer 
na eleição majoritária. A nota diz que 
considerando o cenário político atual e 
com o intuito de consolidar o partido no 
município, o Democratas, em reunião da 
direção, por unanimidade, decidiu redi-
recionar todas as ‘energias’ para a elei-
ção na proporcional, já apontando como 
pré-candidatos a vereador.

Definiu?
Depois de uma série de diz que me 

diz que, o MDB de Miraguaí parece ter 
chegado ao nome do vereador Luis Car-
los Hermann para ser o vice na chapa 
liderada pelo atual prefeito Ivonir Boton 
do PTB. Pelo menos foi isso que foi no-
ticiado mais uma vez pelo partido que já 
havia se pronunciado informando que o 
nome do vereador tinha sido escolhido 
em uma pré-convenção. Parece que ago-
ra a escolha foi feita com a participação 
das outras siglas que vão compôr a cha-
pa, no entanto, a julgar por áudios nas 
redes sociais, a convenção ainda pode 
apresentar alguma surpresa.

Na espera do MDB
O MDB vai completar 

o segundo ciclo de 20 anos 
a frente do município de 
Redentora no fechamento 
do atual mandato. Só isso 
já mostra o quanto a sigla 
dos ex-prefeitos Arnaldo 
Roewer, Murilo Cossetin, 
Selvino Maçalai, Adelar 
Paschoal e Marcos Giaco-
mini é forte no município, 
no entanto, neste ciclo elei-
toral, além da força da sigla 
internamente, ela também 

está no centro das articulações da oposição. Por haver uma disputa interna dentro do 
MDB entre o atual prefeito Nilson Costa e o presidente da sigla e vereador Malberk 
Dulluis, os demais partidos, a príncipio, estão a esperar para ver o que vai acontecer, 
para somente depois definirem os seus próprios passos.

O PL parece ser o partido que já está com a situação mais definida, pois segundo 
a sigla, independente do resultado da convenção do MDB, o candidato a prefeito será 
Alexsandro de Mello. O partido, segundo o próprio Alexsandro, não abre mão da 
candidatura própria. Ele ainda confidenciou que há uma negociação com o PP, mas 
que ainda não houve resposta por parte dos progressistas.

Já o PSDB do Luiz Carlos Cordeiro, PDT de Chico Jung, PT do Vanderlei da 
Rosa, PSL do Girassol e o PSB do Leomar Ribeiro estão, segundo as informações, 
com as barbas de molho aguardando a decisão do MDB que ocorre no dia 5 de se-
tembro, para então decidir seus próximos passos.

***Dizem por aí que nunca se viu tanto 
lixo na cidade.
***São galhos por todas as ruas. Estão 
mais preocupados em fazer asfalto e ci-
clovia, esquecendo da limpeza urbana. 
Nem ligar resolve mais. O jeito é acionar 
os meios cabíveis para tamanho descaso. 
(via e-mail)
***Dizem por aí que algumas pessoas 
estão precisando de uma aula sobre do-
micílio eleitoral.
***Para concorrer, você deve estar do-
miciliado na cidade em questão.
***Esse foi o motivo que processou um 
grupo de pessoas de Palmeira das Mis-
sões que estavam envolvidos na política 
de Boa Vista das Missões.

***Dizem por aí que uma amiga nossa 
está se destacando na fotografia.
***Claro que a modelo ajuda muito.
***E a fã que queria tirar uma foto com 
uma personalidade regional e ela disse 
que não podia, pois, seu cabelo não tava 
legal...kkk
***No fim ela foi convencida e a foto 
saiu. kkk
***PSDB já anunciou, sem surpresas, 
o candidato à prefeito da sigla. Já apre-
sentou a nominata de vereadores. Falta 
ainda o nome do vice que deve ser divul-
gado na próxima semana.
***Apesar disso, dizem, o nome não é 
tão sigiloso assim e já está sendo comen-
tado nos bastidores que virá do PTB.
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Ainda de corações partidos, sentindo 
a dor da ausência, nos perguntamos: que 
doença ? Que vírus terrível é esse que 
além de roubar a vida, rouba até o ritual 
da despedida ?

Partiste para sempre, sem abraços, 
beijos, sem ADEUS de parentes e ami-
gos. Somente teu amado filho Fernando 
te acompanhou até o final. As lágrimas 
rolaram em abundância na distância, na 
solidão do momento tão triste para todos 
nós. O vírus impiedoso não pediu licen-
ça. Simplesmente, LEVOU. E tinhas 
tanto medo da Covid-19.

Zefira querida, ainda nos custa ela-
borar e aceitar o que aconteceu contigo, 
com tua vida, com tua experiência, com 
tua sabedoria. Marcaste tanto com teu 

exemplo, com tua postura, com teus ensinamentos de vida. És lembrada como uma 
defensora da Educação. Tinhas o dom de ensinar. Tuas aulas eram agradáveis e 
inesquecíveis. O conhecimento acontecia. Esta era tua marca, a que te referias – “O 
SER PROFESSORAL”. Teus alunos viajaram pelo mundo através das tuas falas e 
teus mapas. Eras, como uma ex-aluna, te definiu: “um poço de sabedoria”. Ao longo 
de tua vida semeaste conhecimento e desejo de aprender sobre o mundo, a natureza 
e sua preservação para a sobrevivência do planeta Terra. Tinhas um olhar crítico, 
consciente, comprometido com a realidade social, política, econômica em todos os 
níveis. Sempre tinhas o que falar e acrescentar sobre os fatos. A leitura era um dos 
teus prazeres. Tinhas uma memória impressionante. Com tua partida perdeu-se uma 
memória viva que ainda tinha muito a contar. Teu legado é imensurável para nós, 
teus familiares. Os livros que escreveste narram a tua trajetória e da nossa família: 
Reminiscências e Memória de Luiz Gheller. Este é um legado para as novas gera-
ções. Lamentamos não teres tido o tempo para escrever teu terceiro livro em fase de 
elaboração: As Ditaduras da América Latina.

Os dois eixos da tua vida foram a FAMÍLIA e a EDUCAÇÃO. Acreditavas que a 
saída para o verdadeiro desenvolvimento era a EDUCAÇÃO. No grupo familiar de 
origem, eras aquela pessoa que se propunha sempre a ajudar os irmãos, sobrinhos, 
familiares com palavras sábias e calmas, tentando solucionar problemas e achar 
soluções, sem ferir alguém. Sabias ouvir. Sabias ajudar. A nossa MÃE te chamava 
de GUIA. Vibravas com as con-
quistas e te entristecias com as 
derrotas. Sofrias com os proble-
mas e dificuldades.

Sem limites o amor e a de-
dicação à família que constru-
íste com teu marido Altino. Foi 
tamanha tua doação para com 
teus filhos, com a vida e a educa-
ção deles que esqueceste de ti e 
abriste mão da tua vida por eles. 
CUMPRISTE TUA MISSÃO, 
ZEFIRA !

Obrigada mana Zefira ! Pelo 
que foste ! Pela que ensinas-
te ! Pelas sábias palavras sobre  
vida. Pelo que representas para 
nós tuas irmãs. Seguimos tua 
escolha profissional e também 
escolhemos o magistério. És e 
serás para sempre uma referên-
cia muito forte.

Jamais te esqueceremos. A ti, 
querida Zefira, nossas orações. 
Que nosso Criador te coloque 
na morada de Luz, Paz e Amor, 
junto aos nossos entes amados 
que já partiram, nos deixando 
saudades eternas. Zefira, te ama-
remos para sempre.

Este é o ADEUS de tuas ma-
nas que mais uma vez estão se 
sentindo órfãs.

Clair, Cleuza e Neuza.

Zefira, em 28  de julho de 2020, partiste 
sem o nosso ADEUS Internet patrocinada está 

disponível para alunos e
 professores da Rede Estadual

Com um investimento de mais de R$ 
8,5 milhões, o serviço de internet patro-
cinada já está disponível para garantir 
o acesso de estudantes e educadores às 
Aulas Remotas em todo o Rio Grande 
do Sul. A ação, que beneficiará os 820 
mil alunos e os mais de 60 mil professo-
res da Rede Estadual, foi anunciada pelo 
governador Eduardo Leite em transmis-
são ao vivo pelas redes sociais nesta 
quinta-feira (27/8) para atualização do 
enfrentamento à pandemia.

“Não nos resignamos em deixar nos-
sos alunos sem ter aulas, portanto, tra-
balhamos na lógica de aulas remotas, 
conteúdo transmitido e sendo repassado 
pelos professores pelo Google Class-
room. O movimento exigiu uma costura 
de tecnologia e também financeira, asse-

gurando às famílias e aos professores o 
suporte digital”, destacou o governador.

A oferta de internet patrocinada ocor-
re por meio de um chamamento públi-
co de cadastramento das operadoras Oi, 
Vivo, Tim e Claro e graças a uma parce-
ria do governo do Estado, que investe R$ 
3,1 milhões, com a Assembleia Legisla-
tiva, que aporta mais R$ 5,4 milhões em 
recursos economizados pelo Parlamento 
que serão repassadas ao Executivo para 
aplicar no projeto.

“Quero valorizar muito a atitude da 
Assembleia, especialmente em nome 
do presidente Ernani Polo, pelo grande 
exemplo – fundamental, eu diria – nesse 
processo e que demonstra comprometi-
mento para ajudar nesse momento tão 
difícil”, disse o governador.

“Não nos resignamos em deixar nossos alunos sem ter aulas, portanto, trabalhamos na lógica 
de aulas remotas”

Gustavo Mansur/Palácio Piratini
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Investimento

Usina de reciclagem em Vista Gaúcha tem prazo para 
iniciar as atividades em janeiro de 2021

O Grupo SRC Holding Bra-
sil, em parceira com as em-
presas Sustentare Engenharia 
Ambiental e a empresa TCS 
Engenharia, presidida pelo 
executivo Luzi Wagner Perei-
ra, começou o travalho de ter-
raplanagem em uma área de 
cinco hectares, na comunidade 
de Bom Plano, interior de Vis-
ta Gaúcha, onde nos próximos 
dias será instalada uma Usina 
de Reciclagem de Resíduos.

O projeto foi anunciado nes-
te ano e segundo o empresário 
deverá ter um investimento na 
ordem de 16 milhões de reais e 
deverá entrar em funcionamen-
to no início do próximo ano.

A Usina de Vista Gaúcha, 
será a primeira unidade com-
pleta, do grupo, no entanto, a 
empresa já tem outras unida-
des construídas,  mas somente 
umas com compostagem e ou-
tras com biodigestão. 

Em Vista Gaúcha será ins-
talada a primeira com o siste-

ma integrado de tratamento de 
resíduos sólidos com aprovei-
tamento energético do biogás.  
 O empresário disse para nossa 
reportagem que Vista Gaúcha 
foi escolhida  epor estar locali-
zada em um eixo que possibilita 
a logística  correta para o siste-
ma.  “Também fomos atraídos 
pelo projeto do frigorífico de 
aves que está.se instalando em 
vista gaúcha e que gera muitos 
residuos industriais, e supre a 
demanda de nossa indústria.” 
- Comentou o empresário. 
  Segundo a programação, na 
primeira etapa do projeto será 
investido em torno de R$  9 mi-
lhões para a construção de uma 
unidade para processar 50 tone-
ladas dia.  Na segunda etapa se-
rão investidos mais  7 milhões 
totalizando um investimento  
na casa de 16 milhões somente 
para Vista Gaúcha.

A empresa informou também 
que projeto já foi protocolado e 
todos os estudos ambientais e 
já tiveram liberação das licen-

ças dos órgãos competentes.  
  O sistema de tratamento e des-
tinação final de resíduos sólidos 
da SRC Energy, segundo a em-
presa visa tratar todos os pas-
sivos Ambientais que hoje são 
encaminhados para os aterros 
e assim prejudicando o meio 
ambiente e deixando enterrado 

milhões de reais, entre energia e 
adubo orgânico que são os pro-
dutos finais aproveitados após 
o processamento dos resíduos.  
  “Para nós do da Empresa SRC é 
um grande privilégio e conquis-
ta poder levar para Vista Gaú-
cha este projeto maravilhoso de 
geração de empregos e renda 

além da produção de energias 
renováveis e adubo orgânico 
para atender a demanda local. 
   Luzi Wagner Pereira salien-
ta que será tratado na indústria 
os dejetos de suínos, o esgoto 
da cidade e todos passivos am-
biental que antes prejudicava o 
meio ambiente e a sociedade.

O trabalho de terraplanagem já está sendo realizado na área comprada em Bom Plano, interior de Vista Gaúcha

D
iv

ul
ga

çã
o

Senadores aprovam PEC que 
torna o FUNDEB permanente

Investimento

Foi aprovada, por decisão 
unânime, a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) que 
altera as regras do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB), que 
financia a educação básica no 
Brasil. Com 79 votos favorá-
veis, o fundo se torna perma-

nente.
Com a mudança, o inves-

timento mínimo por aluno, ao 
ano, passa a ser superior a R$ 
3,5 mil. Sem o FUNDEB, a 
estimativa é de que esse valor 
ficasse em torno de R$ 500,00 
por aluno nos municípios mais 
pobres do Brasil.

Outra alteração que a PEC 
traz é o crescimento gradual 

da complementação da União. 
O fundo é composto por con-
tribuições dos estados, Distri-
to Federal e municípios, além 
de uma contribuição da União 
sobre esses valores. Hoje, essa 
complementação federal é de 
10%. Até 2026 em diante, essa 
porcentagem chegará a 23%.

A Proposta de Emenda à 
Constituição aprovada na terça-
-feira (25/08) estabelece tam-
bém que pelo menos 70% do 
FUNDEB seja usado para o pa-
gamento de salários de profis-
sionais da educação. Atualmen-
te, o percentual é de 60%, mas 
se refere apenas aos salários 
de professores. Fica proibido o 
uso dos recursos do fundo para 
pagamento de aposentadorias, 
pensões e salário educação.

Considerado essencial para 
o ensino público no país, o 
FUNDEB representa, hoje, 
63% do investimento público 
em educação básica. O fundo 
deixaria de existir em dezem-
bro deste ano se não tivesse 
sido aprovado no Congresso 
Nacional, já que sua extinção é 
definida na própria lei de cria-
ção.

O investimento mínimo por aluno, ao ano, passa a ser superior a R$ 3,5 mil

Calendário

O Ministério da Cidadania 
publicou hoje no Diário Oficial 
da União (DOU) uma portaria 
com novo calendário de paga-
mentos do auxílio emergencial. 
O calendário vale para os tra-
balhadores que realizaram o ca-
dastro nas agências dos Correios 
entre os dias 8 de junho e 2 de 
julho, os que fizeram contestação 
do pedido de auxílio entre os dias 
3 de julho e 16 de agosto e que 
tenha sido considerado elegível. 

O novo calendário também 
abrange as pessoas que recebe-
ram a primeira parcela em meses 
anteriores, mas tenham tido o 
pagamento reavaliado em agosto 
de 2020. Inicialmente os valores 
serão depositados na poupança 
social digital, podendo ser usa-
dos para o pagamento de con-
tas e realização de compras por 
meio do cartão de débito virtual. 
Posteriormente os recursos serão 
liberados para saques e transfe-
rências. Segundo a pasta e medi-
da visa evitar aglomerações para 
minimizar o risco de propagação 
do novo coronavírus (covid-19). 

De acordo com a portaria, as 
pessoas que se inscreveram nas 
agências dos Correios entre 8 de 

junho e 2 de julho, receberão os 
pagamentos por meio de pou-
pança social digital. A primeira 
parcela será paga no período de 
28 de agosto a 30 de setembro. 
Os saques serão liberados no pe-
ríodo de 19 de setembro a 27 de 
outubro. 

A segunda e terceira parce-
las serão pagas de 9 de outubro 
a 13 de novembro, com saques 
liberados de 29 de outubro a 19 
de novembro. A quarta e quinta 
parcelas sairão no período de 16 
de novembro a 30 de novembro, 
com saques liberados de 26 de 
novembro a 15 de dezembro. 

No caso dos trabalhadores 
que fizeram a contestação entre 
os dias 3 de julho e 16 de agosto, 
a primeira parcela será paga no 
período de 28 de agosto a 30 de 
setembro, com saques liberados 
de 19 de setembro a 27 de outu-
bro. A segunda e terceiras parce-
las de 9 de outubro a 13 de no-
vembro, com saques liberados de 
29 de outubro a 19 de novembro. 

As duas parcelas restantes se-
rão pagas de 16 de novembro a 
30 de novembro, com saques li-
berados de 26 de novembro a 15 
de dezembro. 

Governo divulga novo
 cronograma de pagamento do 

auxílio emergencial
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Saúde

Sarampo: Vacinação de adultos de 20 a 49 
anos é prorrogada até o dia 31 de agosto

A vacinação contra o saram-
po para a população entre 20 e 
49 anos foi prorrogada até o dia 
31 de agosto. Segundo o Mi-
nistério da Saúde, a população-
-alvo nesta faixa etária totaliza 
mais de 90 milhões de pessoas 
e a vacina está disponível nos 
43 mil postos de saúde espalha-
dos por todo o país. O Governo 
Federal reforça que a principal 

medida de prevenção e controle 
do vírus é a vacinação.

O sarampo é uma doença 
grave e de fácil transmissão. 
Uma pessoa infectada pode 
transmitir para até outras 18 in-
divíduos. A disseminação ocor-
re pela tosse, espirro, fala ou 
respiro. Neste caso, não é ne-
cessário o contato direto porque 
o vírus pode se espalhar pelo ar 

a metros de distância da pessoa 
infectada.

Segundo o Ministério da 
Saúde, em 2020, o Brasil acu-
mula pelo menos 5.600 casos 
confirmados de sarampo em 
21 estados. Pará, Rio de Janei-
ro, São Paulo, Paraná e Santa 
Catarina concentram o maior 
número de registros da doença 
neste ano. 

Quem ainda não se vacionou pode procurar o posto de saúde mais próximo de sua casa

Diones Roberto Becker

Benefício Emergencial de 
Preservação da Renda e 

do Emprego é prorrogado

Economia

Foi prorrogado para 
até 180 dias, os prazos 
dos acordos do Bene-
fício Emergencial de 
Preservação do Em-
prego e da Renda 
(BEm) relaciona-
dos tanto à redu-
ção proporcional 
de jornada, e de 
salário, quanto à 
suspensão temporária do con-
trato de trabalho. O decreto nº 
10.470 foi editado na segunda-
-feira (24/08) pelo presidente 
Jair Bolsonaro.

A prorrogação, de acordo 
com o Governo Federal, ocorre 
por conta do cenário de incerte-
zas causadas pela pandemia de 
Covid-19, principalmente pela 
permanência de medidas restri-
tivas de isolamento social veri-
ficadas em vários municípios. 
Desta forma, o presidente deci-
diu estender o prazo máximo de 
vigência dos acordos, permitin-

do que as empresas, que 
estão em situação de 
vulnerabilidade, pos-

sam continuar a 
se manter 

durante 
o 

período crítico e, 
assim, preservar empregos.

O decreto também estabe-
lece que os empregados, com 
contrato de trabalho intermi-
tente e formalizado até a data 
de publicação da Medida Pro-
visória nº 936, de 1º de abril 
de 2020, farão jus ao benefício 
emergencial mensal no valor de 
R$ 600,00, pelo período adicio-
nal de dois meses, contados da 
data de encerramento do perío-
do de quatro meses, no qual o 
benefício já havia sido conce-
dido.
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Tecnologia

Bombeiros terão acesso a sensor 
da Nasa utilizado pela Sema para 

identificar incêndios

 A Secretaria do Meio Am-
biente e Infraestrutura (Sema) 
disponibilizou ao Corpo de 
Bombeiros Militar do Rio 
Grande do Sul (CBMRS) o 
acesso aos dados do sensor da 
Nasa (Modis Global Fires) usa-
do para identificar focos de in-
cêndio. A finalidade é reforçar 
o monitoramento ambiental em 
ações preventivas e operações 
planejadas.

Segundo o comandante-
-geral do Corpo de Bombeiros, 

coronel César Eduardo Bonfan-
ti, a instituição tem procurado 
ferramentas que contribuam 
para o mapeamento de áreas 
com frequentes ocorrências de 
incêndio na vegetação. O mo-
nitoramento facilitará o plane-
jamento logístico e de pessoal 
no atendimento a diferentes re-
giões do Estado.

“A integração entre a Sema 
e o CBMRS resulta na melhoria 
da qualidade do serviço públi-
co. Com atenção aos cuidados 

do ambiente, interligando tec-
nologias, ambos podem mapear 
detalhadamente áreas queima-
das e a forma adequada de pro-
gressão nestes locais, aprimo-
rando ações, principalmente em 
períodos de estiagem”, afirma 
Bonfanti.

O programa adotado pela 
Sema permite captar focos de 
calor a cada 48 horas, agre-
gando maior controle com uma 
ferramenta de sensoriamento 
remoto, possibilitando análi-
ses periódicas de ações não 
autorizadas. Os dados gerados 
são recebidos e analisados por 
técnicos da secretaria e, agora, 
compartilhados também com o 
CBMRS.

“Nosso objetivo é somar 
forças entre órgãos e institui-
ções, a fim de desenvolvermos 
a proteção ambiental do RS. 
Toda informação útil e com-
partilhável que possa fortalecer 
nosso sistema estará disponível. 
Ficamos satisfeitos com esta 
troca”, afirma o secretário do 
Meio Ambiente e Infraestrutu-
ra, Artur Lemos Júnior.

O monitoramento facilitará o planejamento logístico e de pessoal no atendi-
mento a diferentes regiões do Estado

Caso Bernardo: MP recorrerá da decisão 
que negou recurso para elevar penas 

dos condenados

Ministério Público (MP-
-RS) vai recorrer da decisão da 
1ª Câmara Criminal do Tribu-
nal de Justiça do Rio Grande 
do Sul (TJ-RS) que negou, na 
quinta-feira (20/08), recurso 
que solicitava aumento das pe-
nas impostas a Leandro Boldri-
ni, Graciele Ugulini, Edelvânia 
e Evandro Wirganovicz. Os 
réus foram denunciados e con-
denados pela morte e ocultação 
do corpo do menino Bernardo 
Uglione Boldrini, assassinado 
em 04 de abril de 2014.

— Diante da análise das cir-
cunstâncias judiciais e da com-
plexidade do fato, envolvendo 

a morte de uma criança com 
participação do próprio pai e da 
madrasta, imaginávamos que os 
crimes poderiam ensejar pena 
maior. Essa foi a nossa preten-
são e, agora, avaliaremos toda a 
situação no recurso que vamos 
ingressar buscando novamente 
aumentar a pena dos condena-
dos — pontuou o coordenador 
do Centro de Apoio Operacio-
nal Criminal e de Segurança 
Pública do Ministério Público, 
Luciano Vaccaro.

Os desembargadores tam-
bém negaram o recurso inter-
posto pela defesa do pai de Ber-
nardo para anular o julgamento. 

No acórdão, os desembargado-
res afastaram os argumentos 
dos advogados de que tenha 
havido violação do direito do 
silêncio do acusado, convoca-
ção de jurados suplentes e ex-
plicação de conteúdo de vídeo 
não juntado aos autos.

— O fato de o acusado, por 
orientação da defesa, ficar cala-
do diante de questionamentos 
feitos pelo Ministério Público 
não impede que o representan-
te deste último continue a fazer 
perguntas. Não houve violação 
ao artigo 479 do Código de 
Processo Penal, porque o vídeo 
em questão não foi exibido. A 
convocação de jurados suplen-
tes, situação que não constitui 
cerceamento de defesa. A jul-
gadora adotou o procedimento 
determinado por lei — escreve-
ram os desembargadores.

Para Luciano Vaccaro, já era 
esperado que o Tribunal de Jus-
tiça não acolhesse as teses sus-
citadas pela defesa.

Réus foram denunciados e condenados pela morte e ocultação do corpo do menino Bernardo

Tecnologia

Eduardo Salvadori

Aquela sensação de bem-estar, vitalidade e alegria que ocorre 
em muitos casos, como quando se pratica exercício físico tem 
uma origem bioquímica, parte do qual é causado por uma subs-
tância chamada endorfina. As endorfinas são peptídeos (pequenas 
proteínas) derivados a partir de um precursor produzido ao nível 
da glândula pituitária, uma pequena glândula que esta localizada 
na base do cérebro. Ao praticar exercício físico essa glândula é 
estimulada, produzindo endorfinas no corpo, que atuam sobre os 
receptores que causam analgesia, produzindo um efeito sedativo 
semelhante aos gerados pela morfina, um opióide exógeno vasta-
mente conhecido por suas propriedades. É por isso que a endorfi-
na é considerada o opióide endógeno produzido pelo corpo.

Estudos mostram que a endorfina pode inibir as fibras nervo-
sas que transmitem a dor, além de atuar no cérebro produzindo 
experiências subjetivas, que são sentimentos intensos, tais como 
diminuição da ansiedade e uma sensação de bem-estar. Além da 
já citada analgesia e sedação. 

Alguns estudam relacionam os benefícios e importância de 
certos neuro-transmissores e hormônios, conhecidos como en-
dorfinas:

A serotonina é uma substância química do cérebro diretamen-
te relacionado à sensação de bem-estar. Assim, com níveis eleva-
dos de serotonina, pode haver um maior nível de alegria.

A dopamina é um neuro-transmissor diretamente relacionado 
com a estabilidade emocional. A difícil recepção desta substância 
leva a uma longa lista de doenças relacionadas com desequilíbrio 
emocional.

A melatonina é um hormônio que estimula os antioxidantes e 
apóia o sistema imunitário, aumenta a energia e a capacidade de 
exercício físico, relacionado também ao controle da temperatura 
do corpo e ciclo sono-vigilia.

Podemos, portando concluir que as endorfinas são o veiculo 
de alivio, felicidade, euforia e prazer. Como mencionado esses 
hormônios atuam sobre o sistema nervoso e tem importante tarefa 
de se conectar ao bem-estar. Tão importante é sua função, signi-
ficando que quando você rir e sentir-se feliz ao praticar esportes, 
são as endorfinas fazendo essa sensação de prazer acontecer. Sen-
do assim, o exercício físico pode ser utilizado como agente es-
tressor para que aconteçam respostas hormonais benéficas para o 
corpo, tendo através do exercício um aumento de 2 à 5 vezes nos 
níveis de beta-endorfinas na corrente sanguínea, essencial para 
controle da homeostasia, levando consequentemente a diminui-
ção nos níveis de depressão e ansiedade, auxiliando até mesmo 
no tratamento de distúrbios neurológicos.

Endorfinas e Exercício 
Físico

A população estimada do Brasil é de 211.755.692 pessoas. Em 
2019, a população estimada era de 210.147.125 pessoas. Portanto, 
de acordo com a projeção, o Brasil ganhou mais 1,6 milhão de ha-
bitantes em um ano.

Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e foram divulgados hoje, em portaria do Diário Oficial da 
União. De acordo com o levantamento, os estados mais populosos 
são: São Paulo (46.289.333), Minas Gerais (21.292.666) e Rio de 
Janeiro (17.366.189).

POPULAÇÃOPopulação do Brasil passa de 211,7 milhões de 
habitantes, estima IBGEEm um ano, a população do país aumentou 
em 1,6 milhão de pessoas

População do Brasil 
passa de 211,7

milhões de habitantes, 
estima IBGE

IBGE
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Eleições 2020

    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

Cidades

SÍNTESE DA SESSÃO  ORDINÁRIA REALIZADA 
NO DIA 24/08/2020

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, 
às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 24 de agosto de 2020, com as seguintes 
presenças: Vereador Presidente: NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/MDB, e vereadores: 
ELESSANDRO TIAGO FUCK/MDB, ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/
MDB, ITOMAR ORTOLAN/PROGRESSISTA, JOAO ANTONIO GHELLER, SALETE 
BETTIO SALA/PSDB, CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS 
SANTOS/PDT e ODILO GABRIEL/MDB. Havendo número legal de Vereadores em Ple-
nário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou os Vereadores. Em 
seguida solicitou a Secretária a leitura das correspondências recebidas pela Casa. Após, 
dando continuidade, passou para o espaço de requerimentos e proposições dos senhores 
Vereadores:

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

volvimento Rural do município no sentido de que seja feito um levantamento de todos os 
produtores rurais que trabalham com produção de leite e criação de suínos e aves, para que, 
aproveitando o período de entre safra de soja, trigo e milho, possa ser dedicado um tempo 
maior com as maquinas da prefeitura na recuperação e melhoramento das estradas, inclu-
sive, nas entradas das propriedades de onde estes produtos precisam ser retirados, fazendo 
patrolamento, cascalhamento e passado rolo nesses locais. Com isso, esses agricultores 
terão melhores condições de desenvolverem seus trabalhos de produção e transporte de 
seus produtos servindo como incentivo para que possam continuar desenvolvendo os seus 
trabalhos agrícolas. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Natanael Diniz de 
Campos, Elessandro Tiago Fuck, João Antonio Gheller, Rosângela M. F. Fornari, Itomar 
Ortolan, Luis Claudir dos Santos, Cristiane Feyth.  

Do Vereador Itomar Ortolan: 
1- Requereu ao chefe do Executivo Municipal, que sendo possível, encaminhe um 

projeto à Câmara para que seja contratado um auxilio as comunidades do nosso município 
para reforma de salões, canchas e banheiros as comunidades pequenas, pois essas, não 
tem condições de arrumar sem auxílio do poder Público. Este requerimento foi subscrito 
pelos vereadores Elessandro Tiago Fuck, Odilo Gabriel, Rosângela M. F. Fornari, Natanael 
Diniz de Campos, Cristiane Feyth, Salete B. Sala e João Antonio Gheller. 

Da Vereadora Rosângela M. F. Fornari: 
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal para que realize a recuperação da es-

trada da Linha Penno, que por várias vezes foi solicitado, e a resposta foi que quando 
fosse realizada as da Lagoa Bonita, seria recuperada a mesma, mas isso não aconteceu e 
lá residem famílias com a criação de suínos e aves, além de pessoas que se descolam para 
trabalhar no centro da cidade, o que aumenta a importância de uma estrada com condições 
de trafegabilidade. 

2- Requer ao Senhor Prefeito Municipal para que conforme ofício (em anexo) 
protocolado por esta vereadora junto a chefia de gabinete da prefeitura municipal, nos dias, 
26/07/2019 e 07/05/2019, nº011805, inclua as famílias que não foram comtempladas pela 
água da localidade de Lagoa Bonita.

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck: 
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal para que avalie a possibilidade de de-

cretar estado de emergência em nosso município, devido aos estragos ocorridos em virtude 
da geada que ocorreu no último final de semana. Este requerimento foi subscrito pelos 
vereadores Odilo Gabriel, Rosângela M. F. Fornari, Natanael Diniz de Campos, Cristiane 
Feyth, João Antonio Gheller e Itomar Ortolan. 

Da Vereadora Salete B. Sala: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que comunique o Secretário de Indústria, 

Comércio e Turismo para que venha até esta casa falar sobre como funciona o FUNDEM 
– Fundo Municipal de Incentivos ao Empreendedorismo, instituído pela Lei Municipal 
1.902/2011. Esta Proposição foi subscrita pela vereadora Rosângela M. F. Fornari. 

2 – Requereu ao Chefe do Executivo juntamente com o Secretário Municipal de Ser-
viços Urbanos, informações a respeito das pedras de calçamento retiradas das ruas objeto 
asfaltamento através do financiamento pela Caixa Econômica Federal. Reza o convênio 
que as mesas precisam ser removidas. Como está sendo feita a remoção e em qual obra 
será reutilizada esse material. 

3 – Requereu envio de correspondência ao Senhor Prefeito para comunicar-lhe for-
malmente de possíveis irregularidades na execução de ações ou na falta delas, no cum-
primento do objeto do Termo de cooperação entre município e ASACIRS, tendo em vista 
levantamento realizado com os empreendimentos participantes, que se encontram abando-
nados, sem apoio, sem incentivo e cobram da administração o espaço para comercialização 
dos produtos da Agricultura familiar, objeto deste convênio. Os bens cedidos encontram-se 
alguns com os participantes, outros cedidos para terceiros, sem cumprir com a função a 
que foram destinados. Sugerimos ao Sr. Prefeito que conforme o item 7.7 do Termo de 
Convênio, assuma a responsabilidade pela execução do objeto e a imediata retomada da 
posse desses bens para uso na implantação deste espaço.   

Do Vereador Luis Claudir Dos Santos:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal para que avalie a possibilidade de fazer 

calçamento na Rua Potiguara, Travessa B, e que fosse pensado em um novo nome para 
este local, através da Comunidade. 

PROJETO DISCUTIDO E VOTADO: 
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 050/2020: Altera a redação dos parágrafos 1º 

e 2º, do art. 3º da Lei Municipal nº 2.522/2018, que autoriza o Executivo Municipal a 
firmar contrato com operadora de Plano de Saúde para prestação de serviços de assistência 
médico-hospitalar completa com obstetrícia, laboratorial, auxiliar e internação incluindo 
serviços de urgência e de emergência, e dá outras providências. Este Projeto foi aprovado 
por Unanimidade. 

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA COMISSÃO:
Projeto de Lei do Poder Executivo nº049/2020: Inclui dispositivo no PPA, na LDO e 

LOA autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências.
Projeto de Lei do Poder Executivo nº051/2020: Autoriza o Poder Executivo a cobrar a 

contribuição de melhoria decorrente de obras públicas de pavimentação asfáltica em vias 
públicas que especifica e das outras providências. 

Projeto de Lei do Poder Executivo nº052/2020: Inclui dispositivo no PPA, na LDO e 
LOA autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências.

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agradeceu a pre-
sença de todos e em nome de Deus encerrou os trabalhos. Secretaria da Câmara de Ve-
readores de Tenente Portela, em 24 de agosto de 2020. Você ainda poderá acessar o site 
www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal 
de Tenente Portela.

Tenente Portela tem 9.927 
eleitores aptos a votar

Nes eleições desse ano, Te-
nente Portela, que pertence a 
101ª Zona Eleitoral, terá  9.927 
eleitores aptos a votar para pre-
feito e para vereador, distribuí-
dos em 41 seções eleitorais.

O maior local de votação 
está localizado na Escola Cléia 
Salete Dalberto, que abriga 8 
seções, com 2.326 eleitores. 
Em contraponto a este, o menor 

ponto de votação está localiza-
do junto ao Pavilhão da Comu-
nidade de Lagoa Bonita, onde 
81 eleitores votam na seção de 
número 24.

A partir da próxima segun-
da-feira, 31 de agosto, iniciam 
as convenções partidárias onde 
serão indicados, de forma ofi-
cial, os concorrentes ao le-
gislativo e executivo de cada 
município. Esta data sofreu al-

teração através de uma resolu-
ção aprovada pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral, em virtude da 
pandemia provocada pelo novo 
coronavírus.

De acordo com o novo ca-
lendário para as eleições mu-
nicipais de 2020, o primeiro 
turno está previsto para o dia 15 
de novembro. Nas cidades que 
necessitarem de segundo turno, 
a data será em 29 de novembro.

Pelo texto, os partidos po-
líticos e as coligações devem 
apresentar à Justiça Eleitoral 
o requerimento de registro de 
seus candidatos até 19h de 26 
de setembro. Será possível, ain-
da, enviar o requerimento, via 
internet, até às 8h. A orientação 
do TSE é para que as chapas 
evitem deixar a inscrição para a 
véspera ou para o último dia, a 
fim de evitar congestionamen-
to no sistema e aglomerações, 
caso seja feito de forma presen-
cial.

Outra alteração estabelecida 
é sobre a propaganda eleitoral, 
inclusive na internet, que será 
permitida a partir de 27 de se-
tembro, depois do fim do prazo 
para apresentação dos registros 
de candidatura. Já a diploma-
ção dos candidatos eleitos deve 
ocorrer até o dia 18 de dezem-
bro em todo o país. A data da 
posse dos eleitos (1º de janeiro 
de 2021) não sofreu mudanças.

O primeiro turno das eleições ocorre no dia 15 de novembro

Diones Roberto Becker

Clic Portela

Governo adia anúncio sobre retomada 
de aulas presenciais no RS

Pandemia

Não deve sair nesta semana 
o anúncio a respeito da reto-
mada das aulas presenciais no 
Rio Grande do Sul. Conforme 
a coluna apurou, o governador 
Eduardo Leite (PSDB) entende 
que é preciso promover mais 
discussões junto aos setores en-
volvidos, antes de tomar qual-
quer decisão com segurança, 
em meio à pandemia de corona-
vírus. Informações de Gaúcha 
ZH.

De acordo com interlocuto-
res, a intenção de Leite é pro-
mover nova reunião com comitê 
científico do Estado e prefeitos 
na segunda e na terça-feira. 
Com isso, a decisão ficaria para 
depois destes encontros. É pos-
sível que já na terça-feira uma 
posição mais clara seja definida.

Nesta terça-feira (25), o Pi-

ratini chegou a dar um passo 
atrás quanto à proposta inicial 
de retorno das aulas presenciais 
a partir de 31 de agosto. O recuo 
do Piratini ocorreu após 94,6% 
dos prefeitos rejeitarem a ideia, 
conforme pesquisa da Famurs. 

Segundo informou o secre-
tário de Articulação e Apoio aos 
Municípios, Agostinho Meirel-

les, ao repórter Gabriel Jacob-
sen, o governo mantém a ideia 
de permitir a retomada presen-
cial apenas para municípios que 
estejam em regiões classifica-
das com as bandeiras amarela 
e laranja. Para as atividades de 
educação, não será autorizada 
a flexibilização de bandeiras e 
protocolos.

 recuo do Piratini ocorreu após 94,6% dos prefeitos rejeitarem a ideia
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Rural

Próxima safra de soja é prevista pela 
CONAB em 133,5 milhões de toneladas
A boa rentabilidade do mi-

lho e da soja na safra que se 
encerra estimula os produtores 
brasileiros a aumentar a área 
dessas culturas no período de 
2020/2021. No agregado, o Bra-
sil pode colher 278,7 milhões de 
toneladas de grãos, crescimento 
de 8%, segundo cálculos esta-
tísticos da Companhia Nacional 
de Abastecimento (CONAB) 
com base em inúmeros dados 
de campo, previsões climáticas 
e imagens de satélites. Esse vo-
lume representa a produção de 
15 grãos, sendo que milho, soja, 
algodão, arroz e feijão, partici-
pam com 95% do total. Esses 
dados fazem parte das Perspec-
tivas para a Agropecuária Safra 
2020/2021 - Edição Grãos, di-
vulgadas na terça-feira (25/08) 
pela CONAB.

A safra de soja é prevista 
pela companhia em 133,5 mi-
lhões de toneladas e a de milho, 
em 112,9 milhões de toneladas 
no próximo ano. A projeção de 
aumento da colheita da soja de-
corre da expectativa de melhor 
produtividade, que pode chegar 
a 3.526 quilos por hectare, e 

também da ampliação na área, 
estimada em 3%, ou seja, atin-
giria 37,86 milhões de hectares. 
O avanço do grão ocorre prin-
cipalmente em áreas de pastos 
degradados, de renovação de 
cana-de-açúcar e também há 
casos de troca de cultura.

O interesse pela oleagino-
sa reflete a expectativa de que 
continue boa sua rentabilidade. 
Os preços do grão devem se 
manter elevados, alavancados 
pela valorização do dólar e pela 
boa demanda internacional. 

Evidência desta demanda é o 
ritmo de vendas antecipadas.

Conforme levantamen-
to da CONAB, até o início de 
agosto, cerca de 40% da safra 
2020/2021 já havia sido ven-
dida, contra 20% há um ano. 
O panorama também é positi-
vo para o consumo interno. Há 
tendência de aumento pela ele-
vação de 12 para 13% de bio-
diesel no diesel a partir de mar-
ço do próximo ano e também 
pelo bom ritmo de produção de 
carnes.

Até o início de agosto, cerca de 40% da safra de soja 2020/2021 já havia sido vendida

Diones Roberto Becker

Reabertura das agências do INSS 
é adiada para 14 de setembro

Foi publicada hoje (24) no 
Diário Oficial da União a por-
taria do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e da Se-
cretaria Especial de Previdên-
cia e Trabalho do Ministério 
da Economia que prorroga o 
atendimento aos segurados e 
beneficiários, exclusivamente 
por canais remotos, até o dia 
11 de setembro. A retomada 
do atendimento presencial nas 
agências da Previdência está 
prevista para ocorrer em 14 de 
setembro. 

A decisão pela prorrogação 
foi anunciada na sexta-feira 

(21) passada. 
A suspensão do 
atendimento nas 
unidades ocor-
reu em março em 
razão da pande-
mia da covid-19 
e, desde então, o 
INSS e o Minis-
tério da Economia 
vem prorrogando 
o atendimento re-
moto. De acordo 

com a última portaria, publica-
da em julho, a reabertura estava 
prevista para hoje (24). 

A retomada deverá ser gra-
dual e o atendimento com agen-
damento prévio pelos canais 
remotos. Até lá, para acessar os 
serviços da Previdência, os se-
gurados e beneficiários devem 
utilizar os canais Meu INSS, 
pela internet, e Central 135, 
pelo telefone. Segundo o INSS, 
essas formas de atendimento 
continuarão sendo utilizadas 
mesmo após a reabertura das 
agências e serão adotadas me-
didas para simplificação dos 

procedimentos e a ampliação 
do prazo para cumprir exigên-
cias. 

A reabertura considerará as 
especificidades das 1.525 agên-
cias da Previdência Social em 
todo o Brasil. Cada unidade de-
verá avaliar o perfil do quadro 
de servidores e contratados, o 
volume de atendimentos reali-
zados, a organização do espaço 
físico, as medidas de limpeza 
e os equipamentos de proteção 
individual e coletiva. Aquelas 
que não reunirem as condições 
mínimas de segurança sanitária 
continuarão em regime de plan-
tão reduzido para tirar dúvidas. 

Novos procedimentos
Para agilizar os seus pro-

cedimentos, o INSS passou a 
adotar o serviço chamado Exi-
gência Expressa para entrega de 
documentação para a análise de 
requerimentos que, por algum 
motivo, não puderam ser con-
cluídos por meio remoto. Desde 
julho, a novidade está em vigor 
em São Paulo e, este mês, foi 
estendida a todo o país. 

Serviços

   Quando você ouve falar sobre o Rio 
Grande do Sul e gaúchos qual é a primeira imagem que vem à 
sua cabeça? A bombacha, calças típicas gauchescas; o chimarrão, 
bebida com erva-mate e água quente, ou o famoso e tradicional 
churrasco, como uma costela de chão?

    Bem, se você pensou em qualquer um desses aspectos, 
acertou.

    Contudo, a cultura e os costumes dos gaúchos vão bem além 
do que conhecemos apenas como traços e clichês que são nos 
passados através da televisão, cinema e internet.    

    Chimarrão em qualquer lugar:    
    Sim, pode estar na praia, no campo ou em qualquer lugar, 

com calor de 40 graus, se tu ver alguém com uma térmica e cuia 
na mão, sabe que é um gaúcho matando a sede.

    Gastronomia de encher os olhos:
    Não apenas de churrasco vive um bom gaúcho. Há o tradi-

cional e já difundido arroz carreteiro, prato que já faz parte dos 
costumes e da tradição sulista. A base dessa especialidade, além 
do grão de arroz tradicional de todos os brasileiros, é a carne seca 
ou o resto do churrasco, que irá junto a uma mistura de condimen-
tos, como alho e cebola.

    Trova Galponeira:
    Se você acha o rap uma forma autêntica de rima e impro-

viso, deve conhecer um dos maiores símbolos gaúchos: a trova 
galponeira.

    Este tipo de música gauchesca foi criada em galpões de 
fazendas e consiste na boa música gaúcha acompanhada da ca-
pacidade do cantor improvisar durante o “grito da sanfona”. Há 
vários tipos de trova: campeira, milonga, martelo, etc.

    Forma de se vestir:
    Como já dito no começo do texto, os gaúchos têm uma for-

ma típica de se apresentar em público. No Rio Grande do Sul o 
traje tradicional recebe o nome de pilcha.

    O “look” gaúcho pode conter os seguintes elementos: pon-
cho (cobertor com abertura para a cabeça que vai até metade do 
corpo); o relho (chicote de couro) e o facão; além da bombacha 
(calças largas), lenço vermelho ou branco.

    O vestuário ainda pode conter especificações em laços, cha-
péu, botas e presilhas. Inclusive, a LEI Nº 8.813, de janeiro de 
1989, oficializou o traje como sendo de honra e uso preferencial 
no Rio Grande do Sul, para ambos os sexos, a indumentária de-
nominada “PILCHA GAÚCHA”.

    Hino do Estado na ponta da língua:
    É difícil encontrar um Estado onde tanta gente saiba cantar 

o hino de sua terra como os gaúchos.
    No Rio Grande do Sul não é apenas um dever cívico; é 

uma responsabilidade com o tradicionalismo e respeito ao local 
em que moram. As paixões pelas terras do extremo sul brasileiro 
podem ser definidas nesse verso do hino gaúcho: “Povo que não 
tem virtude/Acaba por ser escravo”.

    Frequentar o CTG:
    Já pensou todos esses aspectos culturais, os hábitos arraiga-

dos durante gerações e o amor pela terra reunidos num só lugar? 
Pois bem, o Rio Grande do Sul tem o seu próprio local para re-
presentar bem o sentimento gauchesco: é o CTG, sigla de Centro 
de Tradição Gaúcha.

    São quase 1,2 mil espaços deste tipo espalhados por todos 
os municípios do Rio Grande do Sul. É uma das principais “ex-
portações” dos gaúchos, podendo ser encontrados principalmente 
no Paraná. Lá são realizadas festas, churrascos e, claro, esportes.

    Há ainda um vasto campo cultural que é típico dos costumes 
gaúchos. Em destaque fica a literatura e a política do estado, am-
bas reconhecidas ao longo da história brasileira.

    Há também elementos culturais incorporados, como jogos 
de futebol que criam rivalidades entre as maiores do país, como 
o clássico Grenal, além da arquitetura trazida pelos diversos imi-
grantes europeus que chegaram em várias ondas imigratórias nos 
últimos dois séculos.

    Esses são apenas seis dos muitos costumes que só os gaú-
chos tem. Não querendo ser bairrista, isso dá um orgulho danado 
em ser Gaúcho.

Até a próxima.

SEIS COSTUMES QUE 
OS GAÚCHOS TÊM!
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de  Derrubadas

CÂMARA DE VEREADORES DE 
DERRUBADAS

No dia vinte e quatro de agosto 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 também contou com 
a presença física dos Vereadores: LUIS CARLOS SEFFRIN, CRISTIANO 
CARVALHO, ANGELO CELESTE TUZZIN, MAGNUS ANTÔNIO GE-
ROLDINI, DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, ALDORI BIGUELINI e ADELI-
NO MACHADO VASCONCELLOS. O Vereador OSMAR VON MÜLLER 
encontra-se afastado das atividades presenciais, sendo-lhe computado para 
efeitos de efetividade o trabalho à distância. 

Aberto os trabalhos o Presidente determinou ao Secretário da Mesa Di-
retora que procedesse a leitura da Licença do Vereador titular Nelci Luis 
Gaviraghi, por prazo determinado dos dias 18 a 25 de agosto de 2020, por 
motivos particulares, bem como a leitura da Convocação do Suplente de 
Vereador Angelo Celeste Tuzzin, para assumir a cadeira vaga. 

Em seguida o Presidente colocou em discussão e votação a ATA Nº 
024/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 10 de agosto de 2020, às 19 
horas; a qual foi aprovada por unanimidade, bem como apresentou cópias 
xerográficas da ATA Nº 025/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 17 
de agosto de 2020, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Haviam inscritos neste espaço os seguintes Vere-
adores: 

Do Vereador Cristiano Carvalho: Requereu envio de ofício ao Gover-
nador do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Eduardo Leite, ao Secretário 
de Estado de Meio Ambiente e Infraestrutura Sr. Artur Lemos Júnior e ao 
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo Sr. Rodrigo 
Lorenzoni, solicitando informações bem como estudo quanto a possibilidade 
de reabertura gradual dos Parques Estaduais no Estado do Rio Grande do 
Sul, em especial o Parque Estadual do Turvo, atendendo a todos os proto-
colos sanitários, evitando aglomerações, respeitando distanciamentos, bem 
como primando pela saúde dos nossos visitantes, durante a Pandemia do 
Novo Coronavírus – COVID-19. Salientou o Vereador proponente que es-
tamos há mais de 150 dias com o Parque do Turvo fechado, o que impacta 
drasticamente o setor de Turismo em nosso Município, uma vez que possuí-
mos o maior e mais antigo Parque Estadual, bem como a maior queda d’água 
do mundo em extensão, o Salto Yucumã, cartão postal e cênico de todos 
os amantes da natureza. Salientou da mesma forma, estarmos nos aproxi-
mando do verão no hemisfério sul, igualmente do período de férias, épocas 
tradicionalmente com as maiores visitações desta Unidade de Conservação. 
Importante salientar ainda que o Turismo Nacional estará em alta nos pró-
ximos anos, em especial o turismo de natureza, como em nosso caso, sendo 
uma atividade essencial à boa saúde da população. Por tratar-se de uma área 
ampla e aberta, não ocorrem aglomerações, podendo-se respeitar os distan-
ciamentos recomendados. Em contrapartida a Pandemia do Coronavírus não 
apresenta riscos à Unidade de Conservação, sua fauna e sua flora. Este Re-
querimento foi aprovado por unanimidade, subscrito pela Bancada do MDB 
e pelo Vereador Adelino Machado Vasconcellos. 

Do Vereador Adelino Machado Vasconcellos: I) Requereu envio de ofí-
cio aos profissionais envolvidos na Secretaria Municipal de Saúde de Der-
rubadas, e no Hospital Santo Antônio em Tenente Portela, parabenizando-os 
pelo comprometimento e envolvimento, no enfrentamento do Novo Coro-
navírus – COVID-19. Salientou o Vereador proponente que felizmente não 
tivemos nenhum caso grave desta Pandemia, tendo em vista as diversas me-
didas tomadas. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade. 

II) Requereu envio de ofício ao Prefeito Municipal de Derrubadas, Sr. 
Alair Cemin, solicitando estudos quanto a possibilidade de pagamento de 
um adicional aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, envolvidos 
no enfrentamento ao Novo Coronavírus – COVID-19, tendo em vista que 
esta Pandemia já vem se arrastando, por um longo período. Salientou o Ve-
reador proponente que poderia ser utilizado no pagamento deste adicional, 
parte dos valores oriundos do Governo Federal, destinados ao enfrentamento 
da COVID-19. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade. 

III) Requereu envio de ofício ao Prefeito Municipal de Derrubadas, Sr. 
Alair Cemin, solicitando estudos quanto a possibilidade de reajuste no valor 
pago em indenização, aos motoristas do Município, valor atualmente pago 
de R$ 30,00 (trinta reais), o qual muitas vezes torna-se insuficiente, para 
permanecerem o dia todo fora do território derrubadense. Este Requerimento 
foi aprovado por unanimidade. 

ORDEM DO DIA: Haviam neste espaço as seguintes matérias para apre-
ciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 019/2020: que Autoriza o Poder Executivo Muni-
cipal a prorrogar a vigência do contrato de trabalho, do cargo de Auxiliar em 
Saúde Bucal, disposto na Lei Municipal nº 1.290/2018 e dá outras providên-
cias. Este Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 020/2020: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamen-
tárias para o exercício financeiro de 2021. Este Projeto de Lei encontra-se 
baixado junto as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 021/2020: que Abre crédito extraordinário por ex-
cesso de arrecadação e suplementação no orçamento do Município e dá ou-
tras providências. Este Projeto de Lei teve seu Regime de Urgência Especial 
aprovado por unanimidade, com parecer favorável emitido pelas Comissões 
Permanentes e em seguida foi o mesmo aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 001/2020: Acrescenta 
Parágrafos ao Artigo 98 da Lei Orgânica do Município de Derrubadas/RS. 
Este Projeto de Emenda a Lei Orgânica foi aprovado por unanimidade em 
sua segunda votação, a teor do Art. 64, § 1º da Lei Orgânica do Município.

No espaço das EXPLICAÇÕES PESSOAIS havia inscrito o Vereador 
Adelino Machado Vasconcellos, o qual abordou diversos assuntos de inte-
resse público.

Pandemia

Coronavírus avança na 
comunidade indigena do Guarita

O município de Tenente 
Portela está com uma grande 
propagação do novo coronaví-
rus, dentro da Terra Indígena do 
Guarita.

Dos 217 casos detectados 
positivos, que constam na atu-
alização divulgada na tarde de 
ontem, 25, 108 são de indíge-
nas.

Dos leitos de UTI ocupa-
dos no Hospital Santo Antônio, 
três são índios, dos quais, dois 
já com laudo positivo para Co-
vid-19.

Três pacientes também ocu-
pam leitos da Unidade Covid e 
um indígena teve de ser transfe-
rido para a Unidade de Terapia 
Intensiva do Hospital de Santo 
Ângelo.

Atualmente, do total de con-
taminados, são registrados 27 
casos ativos. Dois portelenses 
perderam a vida em virtude da 
doença.

Ainda no mês de julho, bar-
reiras sanitárias foram instala-
das nos acessos à Terra Indí-
gena do Guarita, integrando as 
equipes de saúde ligadas a Se-
cretaria Especial de Saúde In-
dígena (SESAI) e as lideranças 
de cada setor, que colocaram 
faixas e cartazes orientando 
ao uso de mascará, saídas des-
necessárias de casa, e também 
aglomerações dentro da aldeia.

Porém, ainda no final do 
mês passado, após várias de-
núncias, de que estariam ocor-
rendo eventos clandestinos, 
qual promoviam aglomeração 
de pessoas, foram apreendidos 

equipamentos de luzes em um 
dos locais dos eventos no setor 
indígena da Pedra Lisa, e equi-
pamentos de som em três veí-
culos suspeitos de animarem as 
festas. Segundo a Polícia Civil, 
os automóveis pertencem a mo-
radores do próprio setor indíge-
na, do bairro São Francisco e do 
centro da cidade.

A Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento reforça a 
importância das pessoas conti-
nuarem adotando os protocolos 
de contenção do novo corona-
vírus. Vale lembra também que 
promover este tipo de aglome-
ração infringe o previsto no 
Artigo 268 do Código Penal: 
infringir determinação do poder 
público, destinada a impedir in-
trodução ou propagação de do-
ença contagiosa.

Dos leitos de UTI ocupados no Hospital Santo Antônio, três são índios, dos quais, dois já com laudo positivo para Covid-19

Jalm
o Fornari

Coronel Bicaco: Edis aprovam dois 
Projetos de Lei em sessão ordinária

Politica

Na sessão ordinária da se-
gunda-feira (24/08), o plenário 
da Câmara de Vereadores apro-
vou, por unanimidade, dois 
Projetos de Lei de autoria do 
Poder Executivo.

A primeira matéria (PL nº 
070/2020) trata da alteração 
na redação do artigo 17 da Lei 
Municipal nº 4.478/2019, de 12 
de fevereiro de 2019, que esta-
beleceu a política, criou o con-
selho e o Fundo Municipal do 
Idoso de Coronel Bicaco.

Em seguida, os edis apre-
ciaram e aprovaram o PL nº 
076/2020, que autoriza o re-

passe de R$ 56 mil, por parte 
da Prefeitura Municipal, à As-
sociação Hospitalar Santo An-
tônio de Pádua (AHSAP) de 
Coronel Bicaco.

Ademais, foram aprovadas 

duas proposições legislativas e 
três Projetos de Lei, que esta-
vam na ordem do dia, permane-
cem na Casa para melhor aná-
lise e deverão ser votados nas 
sessões ordinárias seguintes.

Clic Portela

Plenário da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco

Diones Roberto Becker
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Especial

- Sozinho até que suporto vir ao supermercado. Porque em 
poucos minutos já estou de volta em casa. Mas quando venho 
com minha esposa, o jeito é ficar curtindo as árvores por uma 
hora e meia – me diz o seu Dorival, depois que quase o matei de 
susto com um simples bom dia.

 Claro que não quis assustá-lo. Mas ele estava ensimes-
mado demais a olhar para cima, num solitário exercício mental 
de calcular a altura daquele belíssimo guapuruvu que se ergue de 
um canteiro de grama em frente ao supermercado da Cotrijuí da 
cidade de Ijuí. Uma árvore de mais de 30 metros.  

 - Que bom saber que o senhor também não gosta de su-
permercado, seu Dorival. Pensei que eu estivesse com algum pro-
blema psicológico. De hoje em diante, até nem vou mais tentar 
mudar – respondo em tom de brincadeira.

 E seguimos conversando sobre a estonteante beleza das 
árvores da Cotrijuí. Aliás, falar sobre árvores é comigo mesmo. 
Desde criança sou fascinado por essa parte da exuberante e com-
plexa engenharia da Criação. Já escrevi dezenas de artigos sobre 
o assunto. Em jornais, revistas, na internet e até mesmo em livros 
de outros autores. Isso já me rendeu convites para palestrar sobre 
o tema até no Pará, onde só tem árvores.

 E agora acabo de ver no seu Dorival também um parceiro 
de admirar as árvores.

 Ipês, canafístulas, guajuviras, pitangueiras, tipuanas, 
grevilhas, pinheiros, ligustros, angicos, timbaúvas, fícus, corti-
ceiras, paineiras. Entre outras, ainda o imponente guapuruvu cujo 
comprimento o seu Dorival media absorto.

 O guapuruvu também é conhecido no Brasil por mais 
uns 20 nomes indígenas. Dizem que foi trazido do México, mas 
na verdade é uma árvore nativa da Mata Atlântica, encontrada 
desde a Bahia até aos confins do nosso Rio Grande. Mas ocorre 
também no Panamá, Guatemala, Bolívia, Venezuela, enfim, em 
quase todos os países das Américas Central e do Sul. É uma das 
árvores de mais rápido desenvolvimento do mundo, chegando a 
crescer três metros por ano. Suas sementes e folhas são usadas 
por caboclos e índios contra os efeitos do veneno de cobra. Já 
existe pesquisa sobre o emprego de substâncias do guapuruvu 
para curar vítimas de picadas de serpentes. Se entre nós a madeira 
macia e reta dessa árvore não tem muita importância, porque não 
dá lenha nem tábua boas, para os nativos ribeirinhos possui valor 
extraordinário para fazer canoa.   Suas flores amarelas e vagens 
que sucedem a florada não servem só para embelezar a paisagem; 
são alimentos para centenas de espécies de insetos, morcegos, 
aves e roedores, de hábitos diurnos e noturnos.

 Falei só um pouco sobre a árvore que arrebatou seu Dori-
val. Mas cada uma daquele diversificado bosque possui peculia-
ridades de inestimável importância para a natureza e os humanos. 
Os humanos, que já não fazem parte da natureza!

 Envolvidos nesse gostoso assunto, nem notamos que 
agora já estamos é numa roda de pessoas. Meia dúzia de homens 
estranhos apreciam respeitosos nossa conversa. E pelos gestos de 
assentimento com a cabeça, todos eles irmanados às nossas con-
clusões sobre a beleza das árvores do estacionamento da Cotrijuí. 
Até que um deles decide entrar na conversa:

 - Qual outro mercado de Ijuí que a gente pode ficar no 
meio do pátio conversando na sombra enquanto a mulher faz o 
rancho.

 - Num sol de 40 graus, isso aqui não tem dinheiro que pa-
gue – emenda outro, que há pouco descera de uma bela Amarok 
branca para ouvir mais de perto a descontraída prosa.

 - Nem quero saber o preço das coisas. Não vou em outro 
supermercado enquanto existirem essas árvores aqui – dispara 
convicto um senhor calvo vestindo uma camisa do São Luiz (con-
tinua em edição posterior).

As árvores da Cotrijuí

Extravio de Bloco

Nelson Coldebella, residente em Tenente Portela,  comunica 
que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de 
Produtor Rural (P 134  855721 a  P 134  8557230) com inscrição 
estadual sob o nº 216/1042330série P 134  855721.

Mais da metade dos municípios 
gaúchos está perdendo

 população, aponta IBGE

As mais recentes estimativas 
populacionais calculadas pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), divulga-
das na manhã desta quinta-feira 
(27), apontam que mais da me-
tade dos municípios gaúchos 
está encolhendo.

O cálculo revela que 51% 
das 497 cidades do Estado per-
deram habitantes ao longo do 
último ano — principalmente 
em pequenas localidades, mas 
também em aglomerados urba-
nos de maior porte em regiões 
como a Fronteira Oeste. A baixa 
natalidade e a busca por melho-
res oportunidades de estudo e 
trabalho são citadas por espe-
cialistas como razões para a in-
tensificação desse fenômeno no 
Rio Grande do Sul.

As estimativas do IBGE são 
apresentadas todos os anos por 
determinação legal e servem, 
entre outras finalidades, para 
ajustar a distribuição de recur-
sos dos fundos de participação 
dos municípios e dos Estados. 
O número de habitantes calcu-
lado para 2020, se comparado 
com as informações do ano pas-
sado, indica que 255 dos 497 
municípios gaúchos teriam per-
dido moradores, o equivalente a 
51,3%. Esse índice supera o ve-
rificado no ano anterior, quando 
50,9% das localidades haviam 
diminuído em relação a 2018.

Doutor em Geografia Huma-
na, professor do Departamento 
de Geografia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) e pesquisador do Ob-
servatório das Metrópoles, Pau-
lo Roberto Soares afirma que o 
estudo confirma tendências de-
mográficas recentes:

— Há vários anos, o Estado 
já apresenta indicadores dife-

renciados em relação ao resto 
do país, como taxa de natalida-
de mais baixa e maior longevi-
dade, o que nos aproxima mais 
de padrões de países vizinhos 
como Argentina e Uruguai.

O especialista observa que 
é preciso levar em conta que os 
dados são estimados e não têm 
o mesmo grau de confiabilidade 
de um censo demográfico, mas 
coincidem com outros fenôme-
nos recentes como migrações 
em busca de melhores oportuni-
dades de estudo ou trabalho.

— O Rio Grande do Sul tem 
muitas cidades pequenas, com 
pouco mais de mil habitantes, 
que não oferecem emprego (no 
nível necessário). Mas também 
temos municípios maiores em 
áreas como a Fronteira Oeste 
que vêm perdendo população 
nos últimos anos — analisa So-
ares.

Santana do Livramento re-
cuou 0,9% desde o ano passado, 
por exemplo, e Alegrete enco-
lheu 0,7%, conforme o IBGE. 
No outro extremo da tabela, o 
Litoral Norte segue como a re-
gião mais atrativa: dos 10 muni-
cípios que mais aumentaram de 
população em termos propor-
cionais, sete ficam à beira-mar. 
Conforme o instituto, como um 
todo o Estado cresceu 0,4% — 
metade da média nacional — e 
chegou a 11.422.973 habitantes. 
Porto Alegre aumentou 0,3%, e 
alcançou 1.488.252 moradores.

Nem todas as administrações 
municipais concordam com os 
cálculos divulgados pelo IBGE. 
O prefeito de Engenho Velho, 
Paulo André Dal Alba, consi-
dera um equívoco a conta que 
coloca a cidade do Alto Uruguai 
como a quarta menor de todo o 
Brasil e a que mais teria perdido 

moradores desde o ano passado 
no Rio Grande do Sul em ter-
mos proporcionais. Segundo a 
estimativa populacional oficial, 
a localidade somaria 982 almas.

— Para nós, é um equívoco. 
Temos 1,2 mil eleitores e, pelos 
registros da nossa Secretaria 
da Saúde, 1,5 mil habitantes. 
Já havíamos entrado em conta-
to com o IBGE anteriormente, 
mas mesmo com a correção não 
passaríamos de faixa do Fundo 
de Participação dos Municípios 
(o que resultaria em mais trans-
ferência de recursos). Então 
acabou ficando por isso mesmo. 
Esperamos que o próximo cen-
so aponte nossa verdadeira po-
pulação — afirma Dal Alba.

A assessoria de comunica-
ção do IBGE, por meio de nota, 
informa que as estimativas “são 
baseadas, principalmente, nas 
projeções de população para os 
Estados divulgadas em 2018 e 
na tendência populacional ob-
servada nos censos de 2000 e 
2010 para cada município. No 
Brasil e na maioria dos países, 
a contagem da população só 
acontece de 10 em 10 anos, nos 
censos demográficos. O próxi-
mo censo do IBGE está previsto 
para 2021, e seus resultados irão 
dirimir eventuais dúvidas sobre 
a população de cada cidade bra-
sileira.”

O órgão federal sustenta, 
ainda, “que muitos eleitores 
mantém seus registros eleito-
rais nas cidades em que nas-
ceram mesmo depois de terem 
ido morar em outro lugar, e que 
os registros de saúde de alguns 
municípios podem contabilizar 
moradores de cidades vizinhas 
que tenham procurado atendi-
mento médico na rede de saúde 
local”.

A região vem apresentando uma tendencia de queda  populacional nos últimos anos

Jalm
o Fornari



ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO  DE 2020
ANO XXXIV    Nº 1252  R$ 2,00

Leia Mais

04

05

06

07

08

Sistema Província de Comunicação

redacao@provinciafm.com
comercial@provinciafm.com

Internet patrocinada está disponível 
para a rede estadual de ensino

Senadores aprovam PEC que torna o 
Fundeb permanente

Vacinação contra o Sarampo é 
prorrogada até o dia 31

Caso Bernardo: MP vai recorrer de 
decisão do Tribunal de Justiça

Governo adia anuncio de data para 
o retorno das aulas
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As árvores 
da Cotrijuí

Nilson
Kasctin

Com indefinições, partidos começam a 
se definir na proxima semana

A partir da próxima segun-
da-feira, 31, está liberado o pe-
ríodo para os partidos políticos 
realizarem as convenções par-
tidárias que vão definir os can-
didatos para o próximo pleito 
eleitoral.

Em virtude de pandemia 
o Tribunal Superior Eleitoral 
permitiu que elas possam ser 
realizadas de forma virtual, 
desde que ocorram com ampla 
divulgação e transparência. Se 
ocorrerem de forma presencial 
precisam ser respeitados os pro-
tocolos de higiene e de distan-
ciamento.

A única cidade na microrre-
gião, com a convenção já mar-
cada e edital publicado é a de 
Derrubadas, onde o MDB, vai 
realizar no dia 01 de setembro. 
Devem ser confirmados Alair 
Cemin e Miro Mulbaier como 
candidatos a prefeito e vice. O 
PP ainda não marcou a data, 
mas já definiu os nomes Adeli-
no Vasconcelos e Daniel Mar-
tens. O PSB também projeta 
candidatura própria com Silvio 
Johann.

Em Tenente Portela o MDB 
realiza sua convenção no dia 12. 

PSDB, PP e PDT vão realizar 
no dia 13. O PT não confirmou 
a data.

A coligação entre MDB, PP 
e PDT vai passar pela conven-
ção dos três partidos, caso apro-
vadas, vai confirmar a candida-
tura de Cristiane Feyth, PP, e 
João Antônio Gheller, MDB. O 
PSDB deve confirmar Rosemar 
Sala e o vice poderá ser do PTB, 
com o nome de Fávio Dressler. 
O PSDB ainda não confirma o 
nome do vice.

Informações sobre Redento-
ra estão na página três.

Em Barra do Guarita o MDB 
realiza dia 12 e deve confirmar 
César Tadeu Paier. O vice será 
da mesma sigla, mas ainda não 
está definido. Não conseguimos 
confirmar a data do PT, mas a 
convenção deve confirmar Ro-
drigo Locatelli e Anildo Alieve 
como candidatos.

Em Vista Gaúcha as conven-
ções vão confirmar Claudemir 
José Locatelli, MDB, e André 
Danetti, PP, que devem enfren-
tar Luiz Mantelli Junior, PSDB, 
e vice vindo do PT ou PDT.

Em Miraguaí o PTB vai 
confirmar o prefeito Ivonir Bo-

ton para reeleição com vice do 
MDB sendo Luiz Carlos Her-
mann. O PSB deve ter Élio dos 
Santos, com vice a definiR. Já o 
PT deve ter Valdelirio Preto da 
Silva com Leonir Hartk do PP 
como vice.

Em Coronel Bicaco as con-
venções devem confirmar a 
candidatura da atual dupla que 
administra o município com 
Jurandir da Silva, PSB e Arleu 
Valadar do PDT de vice, enfren-
tando a dupla do PP formada 
por Elisandro Delfino Briato e 
o vereador Afrânio Bertalucci 
como vice.

Tudo se define até o dia 15, 
data limite para as convenções.

Lembrando que indepen-
dente dos acertos feitos pelos 
partidos, qualquer filiado, com 
condições legais, pode se apre-
sentar na convenção para con-
correr a qualquer cargo, tendo 
esse direito assegurado por lei. 
A decisão dos convencionais, 
no dia da convenção é soberana, 
independente de acertos prévios 
realizados entre executivas par-
tidárias. 

Isso pode mudar algumas 
dessas projeções citadas.


