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Bandeira Laranja (RISCO MÉDIO)
Nesta última semana, depois de reverter decisão do estado dentro das bandeiras de distanciamento controlado, a região ficou na de 

cor Laranja, o que representa que nos encontramos em um dos dois cenários: 1- Média capacidade do sistema de saúde e baixa propa-
gação do vírus ou 2- Alta capacidade do sistema de saúde e média propagação do vírus.
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e receba na 
sua casa.

Estrada
Vida

da

Segunda a Sexta

Apresentação

Ouça na Província

Vista Gaúcha: R$ 400 milhões 
de investimentos e 2 mil
empregos gerados

O anúncio da instalação de uma Fábrica de Ração, uma Incubadora de 
Ovos e um Frigorífico de aves foi feito pela Empresa PJB - Frigorifico de 
Aves. O projeto prevê ainda a construção de 100 aviários financiados 
diretamente pelo grupo empresarial.

Foto: Divulgação

10 horas

Angelita
Cristina

Coronavírus

Redentora e Três 
Passos registram 
óbitos durante a 
semana

Vacina testada no 
Brasil pode ser a
esperança em meio
a pandemia
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Editorial

... E O SETOR PRIVADO 
QUE SE DANE!

O STF, na última quarta-feira (24/06), firmou convicção em 
favor do emprego público como ideal projeto de vida dos brasilei-
ros. Seria essa uma espécie de “interpretação conforme a Consti-
tuição” do disposto em seu art. 3º, inciso III, que trata da redução 
das desigualdades sociais?

Até onde me lembro, sempre foi assim. Na minha infância, 
toda mãe amorosa, todo pai zeloso sonhava com um bom em-
prego público para o futuro de seus pimpolhos. Lembro que lá 
na minha Santana do Livramento, as referências eram o Banco 
do Brasil, a carreira militar, fiscal da receita. Não sei se essas po-
sições ainda se mantêm cobiçadas. O que sim, sei, é que quanto 
mais a atividade privada patina em meio às sucessivas crises da 
economia ao longo das últimas décadas, maior a atração pelos 
concursos e mais aumenta a população concurseira. Estima-se 
que, todo ano, cerca de 10 milhões de brasileiros busquem a rede 
de ensino que opera com foco nesse atraente mercado.

Jovens habitualmente pouco ou nada ligados ao estudo no 
sistema formal, público ou privado, ao ambicionarem um cargo 
acessível por concurso, passam a queimar pestanas que cruzaram 
intactas e dispensadas de maior esforço todos os anos anteriores.

O lado bom dessa história é que, aprovado ou não, o concur-
seiro vai aprender com esforço próprio um pouco mais do que 
trazia como patrimônio de conhecimento após encerrar seu mal 
aproveitado ciclo escolar. O lado ruim é o desestímulo para a ati-
vidade privada. Impossível recusar o fascínio de uma vida sob a 
proteção do Estado, a subsistência garantida do ato de nomeação 
ao túmulo. Estabilidade e segurança nessas proporções não costu-
mam ser disponíveis na atividade autônoma ou no setor produtivo 
da economia.

Voltemos, então, à recente decisão do STF. Na crise que a co-
vid-19 fez desabar sobre a economia brasileira, empregos viram 
pó e postos de trabalho, fumaça. Para alimentar a esperança de 
não voltar ao envio de currículos, às ruas e às entrevistas, traba-
lhadores concordam com reduzir seus salários e suas jornadas. De 
algum jeito, que provavelmente lhes vai demandar angustiantes e 
longos ajustes no orçamento familiar, colaboram com sua quota 
de sacrifício para que os tutores da pandemia não acabem de vez 
com seu posto de trabalho.

Já no que concerne ao setor público, o STF (aquele das lagos-
tas e vinhos premiados), por “sólida” convicção de 6x5 em ambos 
os casos, decidiu que os repasses do Executivo aos outros poderes 
não devem ser reduzidos em caso de frustração de receita, nem 
podem os governantes diminuir vencimentos de servidores para 
compatibilizar sua despesa ao caixa, conforme impõe a responsa-
bilidade fiscal. Conclui-se daí que esta é uma crendice, atingível 
por feitiços, artes ocultas ou milagres.

Não é sensato, nem soa como democrático que, num julga-
mento desempatado por um único voto e sendo parte interessa-
da, o STF (elite do setor público) derrube decisões tomadas pela 
maioria dos quase 600 congressistas. Esse é mais um primor da 
Carta de 1988, que não impõe um número mínimo de votos para 
que o STF revogue decisões do Congresso.

DESPRESTÍGIO DO PROFESSOR NO 
BRASIL. ATÉ QUANDO?

ELVER ANTONIO VARGAS
A valorização do Professor passa por diversos fatores e é um dos grandes desafios no Brasil. Segun-

do o relatório Global Teacher Status 2018, elaborado pela Varkey Foundation, ONG voltada a estudos 
na educação, o prestígio da profissão no Brasil tem o pior índice entre os 35 países avaliados. Não só 
na minha opinião, mas principalmente na opinião de gestores de países como Alemanha, Finlândia, 
Japão, Canadá, China, Coréia do Sul (os melhores no quesito educação) a valorização do Professor, ou 
seja, salários dignos, estrutura adequada à prática docente e materiais de apoio, são os primeiros passos 
para garantir uma educação de qualidade e igualitária. Para esses países a atuação do Professor tem 
impacto dentro e fora de sala de aula, seja no desempenho dos estudantes, na qualidade da escola e no 
progresso do seu país.

Percebe-se que os entrevistados da pesquisa, que “pasmem”, passaram entre 13 e 18 anos do Pré 
escolar até a formação no ensino médio ou universidade, se deram algum valor a seus professores 
foi quando estavam em sala como alunos ou dão valor num momento como hoje, o da pandemia do 
Covid-19. Como Professor acredito fortemente que nós educadores brasileiros não merecemos o pior 
índice em pesquisas do tipo e esse desprestígio de quem nos usufruiu/usufrui e após nos dá este “tapa na 
cara” não é ético. Interpreto sim, que os entrevistados da pesquisa não lembram ou não levam em con-
sideração alguns fatores importantes como a nossa doação à seus filhos no período mínimo de 4 horas 
dia, 20 horas semana quando sob nossa tutela, igualmente não sabem ou não acompanham o interesse 
(na maioria de nós) por uma formação continuada para passar os conteúdos de forma aberta/prazerosa/
interessante as crianças/adolescentes, e por conseguinte, não tem noção da nossa entrega, não só no 
momento das aulas, mas muitas vezes atendendo mensagens, ligações, e-mails fora de horário.

Este tipo de pesquisa não me preocupa, acho até tendenciosa, interesseira e desumana com a classe 
educadora brasileira. Quando vejo isso, pego como combustível/motivador, pois recordo nostalgica-
mente o percurso/passado e olho para o presente vendo quanto meus ex-alunos de ontem estão bem, 
uns cursando direito, outros medicina, engenharia, enfermagem e muitos até seguindo a minha for-
mação, há educação. Concordo com as palavras do Nobel de 1979, o economista britânico, William 
Arthur Lewis que disse “Educação nunca foi despesa. Sempre foi investimento com retorno garantido”. 
Então, cabe aos gestores brasileiros buscar ideias nos países do topo do ranking em educação e aplicar 
coerentemente no Brasil, assim com certeza melhorará o ensino e consequentemente a imagem do país.

*Licenciado/Bacharel em Ed. Física (Unijuí-RS) Pós-Graduado em T. Desportivo 
(Uniasselvi-SC) Pós-Graduando em Ed. Física Escolar (Faveni-MG)

15 dias cruciais
Nas últimas duas semanas a região conseguiu reverter a decisão do 

Governo do Estado de aumentar as restrições mudando a bandeira de 
distanciamento social de laranja para vermelha.

Não se sabe até quando os recursos vão seguir convencendo o 
Gabinete de Crise do Governo do Estado e o comércio vai conseguir 
manter a liberdade de continuar trabalhando. Ninguém quer mais um 
período de quarentena. Precisa-se preservar a saúde econômica de 

nossos municípios, mas a situação ainda carece de muito cuidado e há uma verdade que precisa ser dita.
Não adianta nada fazer textos enormes nas redes sociais, usar a desculpa de que se o comércio fe-

char, as pessoas vão morrer de fome, se não houver uma conscientização firme da comunidade regional. 
É fato que as coisas não são levadas tão a sério por aqui como deveriam.

A preservação da economia depende do comércio permanecer aberto, pois se um surto atacar na 
região, muitos pequenos empresários que estão andando a tempos na corda bamba vão quebrar e vagas 
de empregos vão fechar e o comércio somente permanecerá aberto se os números mantiverem-se em 
condições de controle e isso vai ocorrer somente se as pessoas respeitarem os protocolos de segurança.

Basta sair nas noites e nos finais de semana pelas ruas de nossas cidades para perceber o número de 
pessoas que estão circulando para lá e para cá, a quantidade de grupos aglomerados em praças e outros 
espaços públicos e quantidade de pessoas que desprezam o uso das máscaras.

Redentora e Bom Progresso tomaram medidas extremas e decretaram toque de recolher em seus 
municípios. A intenção não é tirar a liberdade das pessoas, mas fazer cumprir determinações e atitudes 
que poderão salvar a vida de muita gente, tanto no sentido da saúde, quanto no sentido da economia.

As pessoas têm o direito de não concordar com os números que são apresentados, mas precisam ter 
em mente que são esses números que serão usados para determinar o fechamento ou não da região, e 
fazer textão no facebook, não vai mudar isso, respeitar os protocolos de segurança, sim.



Tribuna  Popular

nas redes sociais  e nas esquinas 

Envie o seu  “Dizem por aí” pelo e-mail redacao@provinciafm.com. Só não aceitamos ata-
ques pessoais, difamações e desrecalques. Sua identidade será mantida em segredo, o que no 
entanto não o eximirá de responsabilidade.Não nos responsabilizamos por itens identificados.

 

jalmoafornari@yahoo.com.brJonas Martins/Interino

Humor
Na última terça-feira, 30, o programa Estação Província entrevistou o presidente 

do PP, Ercílio Neckel, que confirmou que nos bastidores da politica portelense está 
ocorrendo uma negociação entre o partido e o MDB, adversários históricos no cená-
rio municipal.

O assunto já estava sendo comentado por fontes politicas desde o mês de junho, 
mas nos últimos dias as negociações avançaram e até uma suposta composição de 
chapa chegou a ser ventilada. Na entrevista o presidente do Progressista se esquivou 
da pergunta sobre a possibilidade de o partido deixar a cabeça de chapa para o MDB 
e se limitou a dizer que há uma negociação e que o partido está disposto a compor 
chapa com a outra sigla.

Sobre os nomes que poderiam compor uma candidatura majoritária pelo PP, o 
presidente citou o empresário Solon Pereira, a vereadora Cristiane Feyth e o ex-
-prefeito Élido Balestrin.

Nesta quinta-feira, 02, o programa entrevistou o presidente do MDB, Luís Au-
gusto Bussanelo dos Santos, que também confirmou a negociação que acontece nos 
bastidores da política local.

Ele disse que a sigla já se reuniu com o PSDB e com o PT e que agora negocia 
com PP e PDT. Sobre o PSDB, o presidente disse que as negociações encerraram 
após a entrevista de Rosemar Sala, ocorrida no mesmo programa na semana passada, 
que disse que manteria uma postura de oposição e que por consequência da apro-
ximação do MDB com a situação, dava por encerrada as negociações com a sigla.

Questionado se o Movimento Democrático Brasileiro de Tenente Portela, que 
tem o vereador João Antônio Gheller como pré-candidato, aceitaria uma eventual 
composição como vice do PP, Bussanelo disse que sim.

Ele também disse que João Antônio é o pré-candidato da sigla com o apoio da 
executiva, mas que numa eventual não candidatura do vereador, o seu nome, inclusi-
ve estaria a disposição o partido. Ele ainda afirmou que a o desejo de se unir ao atual 
grupo de situação reflete a vontade da executiva do partido e da maioria dos filiados.

MDB E PP juntos em Tenente Portela Caso Rafael
O inquérito policial da morte do me-

nino Rafael Mateus Winques deve ser 
remetido para o Ministério Público. Ao 
todo, foram realizadas 30 perícias. Além 
dos tradicionais exames de local de cri-
me (perícia e exame papiloscópico), 
diversas outras análises esclareceram 
pontos importantes do fato. A necropsia, 
realizada pelo perito médico legista do 
Posto Médico Legal de Carazinho, reve-
lou como se deu a morte. Já a pesquisa 
de psicotrópicos na urina, no sangue e 
nas vísceras, realizada no Departamento 
de Perícias Laboratoriais, revelou a pre-
sença e a concentração do medicamento 
diazepam, encontrado no corpo do me-
nino.

CNH por 10 anos
Já está aprovado na Câmara dos De-

putados e sendo analisada pelo Senado o 
projeto que entre outras coisas prorroga 
a validade da CNH de 5 para 10 anos. 
Com isso, os condutores de até 50 anos 
de idade passam a renovar suas CNHs a 
cada 10 anos. Já os motoristas que têm 
entre 50 e 70 anos passam a renovar a 
cada cinco anos e aqueles com mais de 
70, passam a renovar a cada três anos.

Oficialmente
Agora é oficial. O novo ponto de em-

barques e desembarques, bem como de 
envio e de retirada de encomendas em 
Tenente Portela é junto ao Sindicato 
dos Trabalhadores na Agricultura Fami-
liar. Uma empresa localizada no local é 
responsável pelo gerenciamento, tendo 
alugado o espaço que pertence ao SIN-
TRAF. O local está passando por melho-
rias para que haja condições dos ônibus 
manobrarem no entrar e sair.

Uma senhora chega à bi-
lheteria do cinema e pede:

– Quero dois ingressos.
E o bilheteiro pergunta:
– Para Romeu e Julieta?
– Não, para mim e para o meu ma-

rido!

#####

– Onde o senhor 
trabalha? – pergunta 
o juiz ao réu.

– Por aí – respon-
de o homem.

– Faz o que da 
vida?

– Uma coisa aqui, outra ali.
– Levem-no – ordena o juiz.
– Espere! – pede o homem. – Quando 

eu vou ser solto?
O juiz responde:
– Mais cedo ou mais tarde.

#####

A formiga, a ci-
garra e a centopeia 
combinaram de se 
encontrar na casa 
da formiga. A cigar-
ra chegou na hora 
marcada, mas a cen-

topeia só chegou depois de uma hora.
A formiga, então, perguntou:
– Por que você demorou tanto?
– Por causa do aviso na porta: “Por 

favor, limpe os pés.”

####

***Dizem por aí que a ideia de uma 
grande aliança na oposição de Redento-
ra, não é bem assim não...
*** É muita gente querendo mais do que 
ser figurante.
***Com a aproximação do MDB com 
a situação em Tenente Portela, dizem, a 
vereadora Salete Sala é a única de opo-
sição agora.
***Não vai ser fácil deixar vereadores 
em lados opostos na câmara.
***Em Vista Gaúcha o grupo liderado 
pelo MDB só aguarda as convenções 
para oficializar as candidaturas.
***Prefeito, vice e nominata de verea-
dores já estão definidos.
***Mudou a data da eleição e junto o ca-
lendário eleitoral.

***Dizem por aí que mesmo em tempos 
de pandemia é possível verificar alguns 
clientes em locais de má fama... kkk
***Dizem por aí que demorou, mas um 
herdeiro político de Tenente Portela, de-
cidiu concorrer a vereador.
***Dizem inclusive que foi por livre e 
espontânea pressão do pai.
***E o mercado imobiliário de Tenente 
Portela está cada vez mais inflacionado.
*** O valor de alguns alugueis estão to-
talmente fora da realidade regional.
***Um cidadão pesquisou e concluiu 
que Tenente Portela, em alguns casos, 
tem aluguel mais caro que Três Passos e 
Frederico Westphalen.
***Atenção, depois das festas clandesti-
nas, agora chegou a vez do futebol.
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SERVIÇOS NOTORIAIS E 
REGISTRAIS

Tabelionato de Notas – Regis-
tro Civil das Pessoas Naturais

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS

FAZ SABER que preten-
dem se casar e requerem habi-
litação, apresentando os docu-
mentos exigidos pelo Código 
Civil Brasileiro em seus núme-
ros I, III e IV.

O cidadão MATEUS RONÍ 
ALVES nascido em PALMI-
TINHO/RS aos 15 DE MAIO 
DE 1985.  Filho de Miguel 
Casaril Alves de Maria Gerci 
Alves. E dona  ELIANE DE 
FÁTIMA DA ROSA BINELLI 
nascida em CAIÇARA/RS aos 
204 DE MAIO DE 1990. Filha 
de Lindolfo da Rosa Binelli e 
de Genilde Roggia Binelli. Se 
alguém de impedimento, opo-
nha-se na forma da lei.

O casamento será realizado 
no dia 19/07/2020.

Lavro o presente a ser fixa-
do no local de costume, neste 
cartório e na imprensa local.

Dado e passado nesta cida-
de de Tenente Portela – RS, aos  
01 de julho de 2020.                                                    

Claudineia Holland
Escrevente Autorizado

Promotores e lideranças regionais debatem 
questões alusivas ao coronavírus

Com o objetivo de discutir 
questões referentes ao comba-
te do coronavírus (Covid-19), 
de forma regionalizada, os pro-
motores de Justiça que atuam 
na macrorregião R15 e R20 do 
distanciamento controlado do 
Estado (Região de Agrupamen-
to de Palmeira das Missões), 
estiveram reunidos virtual-
mente, na manhã da terça-feira 
(30/06), com representantes dos 
municípios que integram a ma-
crorregião.

Dentre os temas abordados 
na reunião, que foi presidida 
pelo promotor de Justiça de Fre-
derico Westphalen, João Pedro 
Togni, destacam-se o número 
de leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), formas de fis-
calização, sistema de informa-
ções, restrições, protocolos de 
medicamentos e testagem.

Ficou acertado no encontro 
que os hospitais regionais irão 
encaminhar até a sexta-feira 
(03/07), para as respectivas pro-
motorias de origem, planilhas 
de custos para a abertura de no-
vos leitos de UTI. A Associação 
dos Municípios da Zona da Pro-
dução (AMZOP) e a Associa-

ção dos Municípios da Região 
Celeiro (Amuceleiro) farão o 
levantamento do número de 
respiradores existentes nas lo-
calidades da macrorregião que 
poderão ser realocados para 
diminuir custos em eventual 
ampliação de leitos de UTI Co-
vid-19, bem como, disponibili-
zarão nas mídias digitais dados 
da macrorregião para o sistema 
de distanciamento controlado 
(infectados e destino). Os ges-
tores municipais irão debater, 
via FAMURS, a viabilidade de 
serem adotados os protocolos 
de bandeira vermelha em al-
gumas atividades específicas, 
a fim de se controlar o avanço 
da pandemia, encaminhando 
resposta para as promotorias de 
origem até o dia 03 de julho.

Foram definidos ainda, a 
realização de reunião com as 
Coordenadorias Regionais de 
Saúde (CRSs) e hospitais, vi-
sando discutir a necessidade do 
aumento de leitos de UTI Co-
vid-19 e a notificação dos mu-
nicípios da Comarca de Frede-
rico Westphalen, para que, até o 
dia 03 de julho, comprovem o 
isolamento das áreas públicas, 

conforme combinado na reu-
nião.

Segundo João Pedro Togni, 
foi ressaltado aos participantes 
a necessidade de ser dado um 
tratamento uniforme entre to-
dos os municípios, a fim de que 
se evite o colapso da saúde da 
macrorregião. – É indispensá-
vel que sejam mantidas as fisca-
lizações quanto ao cumprimen-
to das disposições dos decretos 
estaduais e municipais, com o 
intuito de evitar o relaxamento 
da população, em especial em 
praças e loteamentos, onde há 
maiores aglomerações de jo-
vens – disse o promotor de Jus-
tiça.

Além de João Pedro Togni, 
participaram da reunião os pro-
motores, Miguel Germano Po-
danosche, de Tenente Portela; 
Fernanda Ramires, de Coronel 
Bicaco; Ana Maria Dal Moro 
Maito, de Campo Novo; Gui-
lherme Martins de Martins, de 
Palmeira das Missões; Márcio 
Luigi Teixeira Pinto, de Iraí; 
Marcelo Fagundes Fischer, de 
Seberi; e Valmor Júnior Cella 
Piazza, de Rodeio Bonito.

Foram convidados para a 

reunião, representantes dos mu-
nicípios de Alpestre, Ametista 
do Sul, Barra do Guarita, Barra 
Funda, Boa Vista das Missões, 
Braga, Caiçara, Campo Novo, 
Cerro Grande, Chapada, Co-
ronel Bicaco, Cristal do Sul, 
Derrubadas, Dois Irmãos das 
Missões, Erval Seco, Frederico 
Westphalen, Gramado dos Lou-
reiros, Iraí, Jaboticaba, Lajeado 
do Bugre, Miraguaí, Nova Boa 
Vista, Novo Barreiro, Novo Ti-
radentes, Palmeira das Missões, 
Palmitinho, Pinhal, Pinheirinho 

do Vale, Planalto, Redentora, 
Rodeio Bonito, Sagrada Famí-
lia, São José das Missões, São 
Pedro das Missões, Sarandi, 
Seberi, Sede Nova, Taquaruçu 
do Sul, Tenente Portela, Trinda-
de do Sul, Vicente Dutra, Vista 
Alegre e Vista Gaúcha.

As promotorias de Três Pas-
sos, Constantina e Ronda Alta, 
e os municípios abarcados por 
essas comarcas fazem parte da 
macrorregião R15 e R20, po-
rém, não participaram da reu-
nião.

Reprodução



ROTA DO YUCUMÃ, 03 de julho  de 2020 5

Especial

Na manhã desta quarta-
-feira, 01 de julho, ocorreu na 
cidade Vista Gaúcha o lança-
mento oficial da instalação de 
um empreendimento que tem 
um  grande potencial para mu-
dar a realidade do município e 
da região.

A Empresa PJB – Frigori-
fico de Aves, um holding de 
negócios, montado exclusiva-
mente para esse fim, anunciou 
a instalação 
de um a plan-
ta frigorífica 
no municí-
pio com um 
investimento 
previsto de 
R$ 400 mi-
lhões de re-
ais em dois 
anos e meio 
e potencial 
de geração 
de 2 mil va-
gas diretas 
de emprego. 
A empresa 
é presidida 
por Paulo 
José Balla, 
empresário paranaense, tendo 
como vice presidente Leandro 
Rodrigues dos Santos, que é 
natural de Vista Gaúcha e ainda 
o sócio, também de Vista Gaú-
cha, Carlos Vargas. O Diretor 
Financeiro é Valmir Albuquer-
que que é catarinense, mas resi-
de no Paraná.

Numa coletiva para a im-
prensa ocorrida no gabinete do 
prefeito municipal, Celso José 
Dal Cero, a empresa esteve 
representada pelo presidente e 
idealizador da empresa, Paulo 
José Balla, que deu detalhes do 
projeto a ser implementado no 

município.
Ele disse que o empreendi-

mento será realizado em três 
etapas, começando por uma fá-
brica de ração, uma incubado-
ra de ovos férteis e por fim um 
frigorifico de abate de frangos. 
O projeto tem como marca de 
venda a Ave Nutri.

Em paralelo as instalações 
físicas da empresa no municí-
pio, já estará sendo construído 
uma rede de aviários que serão 

responsáveis pelo abastecimen-
to do frigorifico. A empresa não 
dimensionou exatamente quan-
tos aviários serão necessários 
para abastecer a demanda, mas 
adiantou que estará financiando 
de maneira direta, com recur-
sos da próprios, entre 90 e 120 
aviários a serem instalados nos 
municípios da região.

Segundo o vice-presidente 
do grupo, Leandro Rodrigues 
dos Santos, as visitas aos pro-
dutores interessados já estão 
ocorrendo e alguns acertos já 
estão formulados. Ele explica 
que há duas metodologias de 

financiamento que serão usa-
dos em um primeiro momento: 
a primeira delas é de financia-
mento direto com a empresa, 
onde o produtor paga o seguro 
da financiamento e a empresa 
banca a construção e o segun-
do é por intermédio de corres-
pondentes bancários, onde a 
empresa entra como avalista do 
produtor. 

Em entrevista para o Jornal 
Província, Leandro disse que 

a empresa dará garantias e vai 
financiar 100% do primeiros 
aviários. Segundo ele, a empre-
sa está cobrando um aporte, que 
serve de seguro do valor finan-
ciado. Ele disse que esse finan-
ciamento não vai contemplar 
apenas a construção do aviário, 
mas vai além, já que dentro do 
projeto também está a constru-
ção de uma casa para o produ-
tor, um Trator CV45, equipado 
com outros três itens, sendo um 
pulverizador, um batedor de 
cama aviária e uma concha para 
descarregar cama aviária, além 
de poço artesiano e quando ne-

cessário um sistema de energia 
solar, onde não há condições de 
chegar a energia trifásica. “Nós 
estamos cobrando um valor, 
que é um seguro do dinheiro 
que nós estamos emprestando 
da própria empresa para o pro-
dutor e dando garantia, nós não 
queremos garantia do parcei-
ro”, explicou o vice-presidente 
da empresa.

O prefeito de Vista Gaúcha, 
Celso José Dal Cero, se disse 
emocionado ao poder anunciar 
um empreendimento deste ta-
manho em seu município. Ele 
explicou que a empresa não 
cobrou contrapartida do muni-
cípio, e que o máximo que será 
repassado pelo poder público 
serão os serviços de terraplana-
gem, acessos e semelhantes e 
ajuda nas liberações de licenças 
e questões burocráticas de ins-
talação.

Para o prefeito a instalação 
da empresa no município terá 
um reflexo muito positivo na 
região,  devolvendo para essa 
parte do Rio Grande do Sul, o 
potencial que existia aqui nos 
anos 70. Ele disse que as ne-
gociações para a chegada desse 
empreendimento estavam ocor-
rendo a meses.

Já o presidente da empresa, 
em entrevista ao vivo na Rádio 
Província, disse que inicialmen-
te o trabalho será realizado com 
28 municípios da região, sendo 
que num primeiro momento a 
empresa vai gerar 620 empre-
gos diretos, com potencial de 
crescimento de atingir a marca 
de 2000 vagas de trabalho. 

Ainda falando dos números 
ele cita também que o projeto 
terá potencial de abater 280 mil 
aves por dia, que serão expor-
tados para diversas partes do 
mundo, sendo que negócio com 
a China e outros países já estão 
alinhados.

O Diretor Financeiro da em-
presa, Valmir Albuquerque, dis-
se que o financiamento do ne-
gócio está aprovado no BNDES 
e o dinheiro deverá ser liberado 
num prazo de até 120 dias, mas 
que os trabalhos já começam 
agora, com recursos da Ave 
Nutri.  O grupo também citou 
que estará recebendo investi-
mento do Banco Internacional 
JP Morgan, maior banco de in-
vestimento do mundo.

Sobre os prazos para a ins-
talação da empresa, Balla disse 
que as obras devem começar 

Empresa anuncia empreendimento de R$ 400 
milhões em Vista Gaúcha

até o final desse ano e que o 
tempo estimado de conclusão 
é entre 2 anos e 2 anos e meio. 
Ele explica que a construção já 
será para abrigar toda a estrutu-
ra do grande empreendimento, 
mas que o funcionamento será 
escalonado, sendo inicialmente 
a Fábrica de Ração e Nutrição 
Animal em seguida a Incuba-
dora de Ovos e por fim o Fri-
gorifico de Abates de Aves. Ele 
explica que essas fases preci-
sam ser respeitadas para que 
haja sustentabilidade produtiva 
dentro da cadeia que está sendo 
montada.

Sobre o local de instalação 
do empreendimento, o empre-
sário disse que ele ainda não 
será revelado em virtude de 
que as negociações, apesar de 
já com contrato de compra e 
venda assinado, não foram con-
cluídas, mas afirmou que foram 
verificados pela equipe técnica 
da empresa, pelos engenheiros, 
e que será numa área abrangen-
te e que proporcione o pleno 
desenvolvimento do empreen-
dimento.

Para finalizar, Paulo José 
Balla, disse que a sua equipe é 
formada por um grupo de espe-
cialistas experientes e compe-
tentes, entre os quais ele citou 
o nome do engenheiro chefe 
da empresa, João Batista de 
Jesus, que segundo ele foi pro-
jetor de plantas de frigoríficos 
da Sádia e do diretor financei-
ro, apresentado no lançamen-
to, Valmir Albuquerque, que é 
ex-superintendente da Caixa 
Econômica Federal. Ele ainda 
se apresentou dizendo que foi 
responsável pelo projeto e im-
plementação de diversos frigo-
ríficos pelo Brasil, que agora, 
depois de mais de 20 anos pres-
tando serviços para outras em-
presas, escolheu Vista Gaúcha, 
para entrar no mercado com seu 
próprio frigorifico que já está 
sendo projetado há mais de 10 
anos.

No site da Ave Nutri, Paulo 
José Balla ainda apresenta seu 
currículo acadêmico como gra-
duado nos cursos de Agrono-
mia e Química, com MBA em 
Agronegócio, Gestão Empresa-
rial e Planejamento Estratégi-
co, com Mestrado em Nutrição 
Animal, e diz que encontrou na 
produção de proteína animal e 
no Frango de Corte seu ideal, 
sendo uma das principais refe-
rências do setor.

Empresário Paulo José Balla apresentou o projeto para comunidade de Vista Gaúcha

Jonas Martins

Esboço do projeto pode ser conferido no site da empresa: www.avenutri.com.br
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Politíca     Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de  Derrubadas

CÂMARA DE VEREADORES DE 
DERRUBADAS

No dia vinte e nove de junho 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 Ve-
readores: LUIS CARLOS SEFFRIN, DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, CRISTIANO 
CARVALHO, NELCI LUIS GAVIRAGHI, MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, 
ALDORI BIGUELINI e ADELINO 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 Diretora que 
procedesse a leitura da Licença do Vereador titular Nelci Luis Gaviraghi, por prazo 
determinado dos dias 23 a 30 de junho 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 018/2020, da 
Sessão Ordinária realizada no dia 15 de junho de 2020, às 19 horas; a qual foi aprova-
da por unanimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 019/2020, 
da Sessão Ordinária realizada no dia 22 de junho de 2020, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Haviam inscritos neste espaço para apresentação de seus 
Requerimentos os seguintes Vereadores: 

Do Vereador Aldori Biguelini: I) Requereu ao Prefeito Municipal, Sr. Alair Ce-
min, solicitando determinação ao setor competente da municipalidade, estudos quan-
to a possibilidade de plantio de árvores de sombra, nas intermediações da Casa Mor-
tuária nesta cidade, aproveitando a época de plantio de mudas de árvores. Salientou 
o Vereador proponente que em dias com temperaturas elevadas, torna-se insuportável 
a permanência neste ambiente, devido ao calor. Da mesma forma, que se estude es-
pécies com adaptação favorável ao solo do local, facilitando assim o rápido desen-
volvimento das árvores. Este Requerimento foi aprovado por unanimidade, subscrito 
pelos Vereadores Angelo Celeste Tuzzin, Dejair José Giacomini e Adelino Machado 
Vasconcellos. 

II) Requereu ao Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin, solicitando estudos quanto a 
possibilidade de criação de pontos de mototáxi na cidade de Derrubadas, facilitando 
assim o deslocamento rápido, a um custo mais reduzido a quem necessitar. Salientou 
o Vereador proponente tratar-se de um pedido de munícipes interessados, criando 
assim mais alguns empregos, bem como reduzindo o custo do transporte. Este Re-
querimento foi aprovado por unanimidade, subscrito por ambas as Bancadas da Casa. 

Não haviam matérias no espaço da ORDEM DO DIA.
Não haviam Vereadores inscritos em EXPLICAÇÕES PESSOAIS.

Aprovação no Legislativo garante recursos 
para o hospital de Coronel Bicaco

Durante a última sessão 
ordinária, os vereadores apre-
ciaram e aprovaram, por una-
nimidade, o Projeto de Lei nº 
059/2020 que autoriza o envio 
de recursos financeiros para a 
Associação Hospitalar Santo 
Antônio de Pádua (AHSAP), 
de Coronel Bicaco.

Conforme a matéria, o va-
lor é destinado ao custeio de 
despesas, sendo R$ 58.000,00 
para parte da folha de paga-
mento de pessoal do mês de 
junho de 2020 e seus encargos 

(INSS e FGTS), e pagamento 
dos serviços de plantões para 
atendimento domiciliar nos fi-
nais de semana solicitados pela 
Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS).

Outros R$ 22.260,00 servi-

rão para a liquidação dos ser-
viços de médicos plantonistas 
contratados de forma emergen-
cial pela AHSAP, correspon-
dente a 159 horas trabalhadas 
no plantão, período de 26 de 
maio a 25 de junho de 2020.

Diones Roberto Becker

Nova diretoria da FAMURS tomará posse 
em 08 de julho

Está programada para o dia 
08 de julho, a posse da nova di-
retoria da Federação das Asso-
ciações de Municípios do Rio 
Grande do Sul (FAMURS), 
para a gestão 2020/2021.

A cerimônia de posse será 
às 19h00min, através de meio 

virtual, atendendo aos protoco-
los de saúde devido à pandemia 
de coronavírus (Covid-19). A 
solenidade terá transmissão pe-
los canais digitais da entidade, 
além do Facebook e YouTube.

A FAMURS é composta por 
27 associações regionais e re-
presenta todas as 497 cidades 

gaúchas, reunindo prefeitos, 
vice-prefeitos, secretários mu-
nicipais, técnicos e órgãos da 
gestão pública municipal. O for-
talecimento do municipalismo 
conduz a atuação da federação. 
Por isso, seu papel institucional 
é garantir a representatividade 
dos agentes locais.

Politíca
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Pandemia

A coluna vertebral desempenha um papel importante tanto para 
a postura estática como para a movimentação do corpo, em virtu-
de à posição bípede humana. Dentro de suas múltiplas funções, 
observa-se que ela apresenta uma estrutura essencial que permite 
o bom desempenho do aparelho locomotor.

A coluna vertebral possui 4 curvaturas normais: a lordose cer-
vical, a cifose torácica, a lordose lombar e a cifose coccigea (sacro 
e cóccix), todas bem visualizadas quando se observa a coluna late-
ralmente. O aumento, a acentuação ou a diminuição destas curva-
turas podem representar doenças que precisam ser tratadas.

Inicialmente, a má postura pode provocar dor para depois se 
transformar numa deformidade que pode se tornar irreversível, 
sobretudo em pacientes idosos. Com o passar do tempo, a má pos-
tura e, consequentemente, a dor crônica poderão diminuir a qua-
lidade de vida e prejudicar a capacidade para o trabalho e até as 
atividades diárias de vida.

As dores nas costas e os problemas de coluna ocorrem com 
grande frequência. Alguns autores relatam que entre 70 a 80% 
da população mundial teve ou terá algum tipo de dor nas costas, 
provocando moléstias que dificultam ou até impeçam cumprir as 
atividades diárias.

Muitos casos de dor nas costas podem ser provocados por ten-
sões nos músculos e ligamentos que sustentam a coluna. Geral-
mente, as causas e os agravantes destas situações são as condições 
inadequadas de trabalho, o manuseio, o levantamento e o carre-
gamento de peso excessivo, a manutenção de posturas incorretas 
por muito tempo, problemas psicossomáticos e a fadiga muscular. 
A obesidade, que sobrecarrega o peso sobre a coluna vertebral, é 
outro fator desencadeante. Os esportes de alto impacto também 
podem tornar-se arriscados.

A boa postura é definitivamente um dos caminhos mais seguros 
para a prevenção e o tratamento dos distúrbios do sistema músculo 
esquelético. Já a má postura pode causar várias lesões. Muitas pes-
soas são acometidas de dores, principalmente nas costas, somente 
depois de algum tempo percebem que a postura estava errada. A 
educação postural é algo que se deve iniciar na infância, para evi-
tar problemas na fase adulta.

Cuidar da postura é fazer com que a sustentação e o equilíbrio 
do corpo estejam de acordo com as leis da gravidade. Para se ter 
uma postura correta é preciso praticar atividade física regularmen-
te e corrigi-la sempre durante as atividades diárias domésticas, 
profissionais ou físicas, a fim de manter a coluna ereta o tempo 
todo.

A fisioterapia atua na prevenção ou no tratamento de alterações 
funcionais, orientando quanto à utilização de uma postura ade-
quada na posição em pé, durante atividades de rotina, ou quanto 
à necessidade prática de exercícios para a manutenção da postura 
correta. Atua, por meio de técnicas como a Reeducação Postural 
Global (RPG), corrigindo possíveis alterações posturais e alon-
gando, realizar exercício físico com orientação de um profissional 
de Educação Física para fortalecimento da musculatura também é 
muito interessante, essas alternativas podem manter ou promover 
a postura mais correta possível. Pacientes relatam como os princi-
pais benefícios a diminuição da dor, a prevenção de complicações 
futuras, bem como, a melhora na qualidade de vida.

Quadril e Dor Lombar

2020

2020

Inscrição para Bolsa Juventude 
Rural é prorrogada até 24 de julho

O prazo para envio de docu-
mentação para seleção de estu-
dantes interessados em acessar 
o programa Bolsa Juventude 
Rural foi prorrogado até 24 de 
julho de 2020, conforme publi-
cação no Diário Oficial do Esta-
do da sexta-feira (26/06).

– O novo adiamento se fez 
necessário em função da sus-
pensão das aulas na rede esta-
dual de ensino do Rio Grande 
do Sul, devido à pandemia do 
Covid-19 – explica o secretário 
estadual da Agricultura, Pecu-
ária e Desenvolvimento Rural, 
Covatti Filho. Antes, o prazo já 

havia sido prorrogado até 14 de 
junho.

Para este ano, estão disponí-
veis até 471 bolsas, sendo 375 
por meio do orçamento 2020 e 
96 do saldo residual de exercí-
cios anteriores. O benefício é 
de R$ 200,00 mensais, por dez 
meses, a serem pagos a partir 
de maio de 2020, independen-
temente da data de concessão/
contratação.

Para esse ano, visando à 
qualificação do programa e o 
auxílio aos jovens, haverá a 
necessidade de envio, junto à 
documentação mínima exigida 
pela lei, de um pré-projeto, que 
servirá de base para a elabora-

ção do projeto produtivo que 
é a contrapartida obrigatória 
apresentada pelo jovem durante 
o recebimento da bolsa.

O programa Bolsa Juven-
tude Rural alia educação, per-
mitindo aos jovens o acesso e 
permanência na escola durante 
o ensino médio, e desenvolvi-
mento rural, com a implanta-
ção de projetos produtivos que 
garantem a permanência do jo-
vem no campo.

Das 471 bolsas oferecidas, 
serão disponibilizadas 200 para 
alunos regularmente matricula-
dos no segundo ano e 271 para 
alunos matriculados no terceiro 
ano do ensino médio.

Secretário Covatti Filho diz que adiamento se fez necessário em função da suspensão das aulas na rede estadual de ensino

SECOM/RS

Câmara aprova texto base de MP que 
flexibiliza o ano letivo

O plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou na noite 
da terça-feira (30/06), o texto 
base da Medida Provisória nº 
934/2020, que trata da suspen-
são da obrigatoriedade de es-
colas e instituições de ensino 
superior cumprirem uma quan-
tidade mínima de dias letivos 
neste ano devido à pandemia do 
coronavírus (Covid-19). A vo-
tação dos destaques, que podem 
alterar trechos do texto base, foi 
suspensa com o encerramento 
da sessão. 

De acordo com o texto base 
aprovado, os estabelecimen-
tos de educação infantil serão 
dispensados de cumprir os 200 
dias do ano letivo e também a 
carga mínima de 800 horas.

As escolas de ensino funda-
mental e médio deverão cum-
prir a carga horária mínima de 
800 horas, mas não precisam 
cumprir, necessariamente, os 
200 dias letivos. 

O Conselho Nacional de 
Educação (CNE) deverá editar 
diretrizes nacionais para im-
plantar a regra, segundo a Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e sem prejuízo da qua-
lidade do ensino e da aprendi-
zagem.            

Em função do tempo que 
falta até o fim do ano e da ne-
cessidade de se encaixar a carga 
horária, nos casos obrigatórios, 
dentro dos dias letivos, o Proje-
to de Lei de conversão, em que 
a MP foi transformada, permite 

que o conteúdo acadêmico des-
te ano seja aplicado em 2021, 
aglutinando duas séries ou anos 
escolares.

Para os alunos que estão em 
situação de risco de contrair 
o coronavírus, será garantido 
um atendimento adequado à 
sua condição, como o regime 
domiciliar ou hospitalar. Para 
os estudantes das redes públi-
cas, deve ser garantida ainda a 
continuidade de programas de 
apoio, como os de alimentação 
e de assistência à saúde.

Escolas de ensino fundamental e médio devem cumprir a carga horária mínima de 800 horas

Diones Roberto Becker
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela
DAER autoriza pavimentação asfáltica 

de trecho entre Iraí e Planalto
Reivindicada pelas comuni-

dades de Iraí e Planalto, a pavi-
mentação do trecho da ERS 324 
que liga os dois municípios será 
retomada nos próximos dias. O 
Governo do Estado emitiu na 
quinta-feira (25/06), a ordem 
de início para o asfaltamento 
dos dez quilômetros restantes.

O ato de assinatura do do-
cumento foi realizado no Poder 
Legislativo de Iraí. No total, se-
rão investidos R$ 13,9 milhões, 
provenientes da Contribuição 
de Intervenção no Domínio 
Econômico (CIDE), para con-
cluir a ligação regional, que tem 
extensão de 21,75 quilômetros.

– Trata-se de uma rodovia 
que exerce papel fundamental 
para a economia e o turismo 
do Norte do Estado, pois inte-
gra a Rota das Pedras Preciosas 
– afirma o secretário estadual 
de Logística e Transportes, Ju-
vir Costella. – Em razão disso, 
ouvimos a reivindicação da co-
munidade e assumimos o com-
promisso de buscar os recursos 
necessários para retomar essa 

obra – emendou o secretário.
Coordenados pelo Depar-

tamento Autônomo de Estra-
das de Rodagem (DAER), os 
serviços na ERS 324 incluem 
pavimentação, drenagem e si-
nalização do trecho. – A obra 
será realizada em etapas, com 
os primeiros dois quilôme-
tros concluídos no começo de 

2021 – estima o diretor geral do 
DAER, Luciano Faustino.

– Vamos proporcionar um 
segmento com condições se-
guras de trânsito, o que vai fa-
vorecer não só o deslocamento 
das pessoas, mas também o es-
coamento da produção agrope-
cuária local – ressalta Luciano 
Faustino.

Local ainda carece de pavimentação asfáltica

SÍNTESE DA SESSÃO 
ORDINÁRIA REALIZADA 
NO DIA 29/06/2020
Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, 

às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 29 de junho 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, JOÃO ANTONIO GHELLER/MDB, 
SALETE BETTIO SALA/PSDB, CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA, ODILO GA-
BRIEL/MDB e LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT. Havendo número legal de Verea-
dores em Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou os Vere-
adores. 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:

Da Vereadora Salete Bettio Sala: 
1 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal informações sobre o andamento das escri-

turas do Bairro Modelo, visto que os moradores necessitam de uma solução para o caso, 
pois lhes foi garantido uma conclusão ao problema, até o momento não resolvido. Este 
requerimento foi subscrito pela Vereadora Rosângela Fornari.

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que solicite à Secretaria de Serviços Urbanos 

que estude a possibilidade de retirada de uma árvore da espécie Araucária, localizada na 
Rua Angelo Splendor, a qual encontra-se com o enraizamento exposto e sérios riscos de 
queda, com possibilidade de atingir residências próximas.

2 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal uma resposta referente ao Anteprojeto 
de Lei proposto por este Vereador e aprovado nesta Casa, “produzindo renda, garantin-
do sucessão”, se há interesse por parte do Prefeito Municipal em encaminhá-lo ao Poder 
Legislativo para apreciação, na forma de Projeto de Lei. Este requerimento foi subscrito 
pelos Vereadores Odilo Gabriel, Itomar Ortolan, João Antonio Gheller, Natanael Diniz de 
Campos e Rosângela Fornari.

3 - Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que solicite à Secretaria de Desenvolvimento 
Rural a realização de reparos na estrada do Baixo Azul, que se inicia no asfalto, passando 
pela propriedade de Elirdo Kerner, até a localidade de Alto Azul.

Da Vereadora Rosângela Maria Ferrari Fornari:
1- Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que solicite à Secretaria de Desenvolvi-

mento Rural a realização de recuperação com cascalhamento na estrada que vai do Distrito 
do Braço Forte até a Comunidade do Perpétuo Socorro. 

2- Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que solicite à Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural a realização de recuperação da estrada Beco Dallabrida, que dá acesso à pro-
priedade do Sr. Ivo Petri.

3- Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao Departamento de Trânsito 
a realização da pintura de uma faixa de pedestre e a colocação de uma placa indicativa de 
parada de ônibus, embarque e desembarque de passageiros, além da venda de passagem da 
empresa Ouro e Prata, em frente a APDA, visto que a administração da entidade procurou 
a Vereadora informando que o local será, em breve ponto de parada da empresa de trans-
portes. Este requerimento foi subscrito pela Vereadora Salete Bettio Sala.

4- Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que solicite à Secretaria de Serviços Ur-
banos a realização de limpeza nas bocas de lobo em torno da Praça Tenente Paiva. Este 
requerimento foi subscrito pela Vereadora Salete Bettio Sala.

5- Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que solicite a Secretaria de Serviços Urba-
nos a construção de duas bocas de lobo no entroncamento das ruas Luís Carlos Schepp e 
Itapema, bem como duas na Rua Guarita, próximo à praça do Ginásio da Escola Cléia, com 
a finalidade de evitar a entrada de agua nas residências dos munícipes. Este requerimento 
foi subscrito pela Vereadora Salete Bettio Sala.

Do Vereador João Antônio Gheller:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que informe quais as medidas que serão ado-

tadas em relação a área de mata preservada que se encontra no Loteamento Ramayer, na 
Rua B, se ainda existe a possibilidade de ser criada uma praça nesse local e se já há algum 
projeto nesse sentido. Requereu, ainda a realização de melhorias no início da Rua que dá 
acesso ao referido loteamento. Este requerimento foi subscrito pela Vereadora Rosangela 
Maria Ferrari Fornari.

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA COMISSÃO:

Projeto de Lei do Poder Legislativo nº008/2020: Dispõe sobre a denominação do Cen-
tro de Cultura do Município; localizado no Loteamento Novo Portela e dá outras provi-
dências. 

Projeto de Lei do Poder Executivo nº042/2020: Altera a redação da Lei Municipal 
nº2.546/2018, que dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Municipais, e 
dá outras providências.

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:

Anteprojeto de Lei do Poder Legislativo nº007/2020: Autoriza o Executivo Municipal 
a efetuar o pagamento de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde no Município 
de Tenente Portela, além de pagamento de uma ajuda de custo aos Agentes das áreas do 
interior do Município e dá outras providências. Este Anteprojeto foi aprovado por unani-
midade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº038/2020: Inclui dispositivo no PPA, na LDO 
e LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Este projeto foi 
aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº039/2020: Inclui dispositivo no PPA, na LDO 
e LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Este projeto foi 
aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº040/2020: Autoriza o poder executivo municipal 
a desembolsar valor em forma de rateio entre os municípios associados e o consórcio inter-
municipal de saúde do noroeste do estado do Rio Grande do Sul (CISA), aponta recursos e 
dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº041/2020: Inclui dispositivo no PPA, na LDO 
e LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Este projeto foi 
aprovado por unanimidade.

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agradeceu a presen-
ça de todos e em nome de Deus encerrou os trabalhos. Secretaria da Câmara de Vereadores 
de Tenente Portela, em 29 de junho de 2020. Você ainda poderá acessar o site www.cmte-
nenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de Tenente 
Portela e assistir as sessões todas as segundas-feiras a partir das 19 horas através da página 
do Faceboock Câmara de Vereadores Tenente Portela.  

Politíca

Inscritos no ENEM 2020 querem a prova 
em maio do próximo ano

Educação

O Ministério da Educação 
(MEC) e o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (INEP) 
divulgaram, na quarta-feira 
(01/07), o resultado da enquete 
para a escolha do novo período 
de aplicação das provas do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) 2020. Para 49,7% dos 
estudantes, o ENEM impresso 
deve ser aplicado em 02 e 09 de 
maio de 2021 e o ENEM digital 
em 16 e 23 de maio.

As outras opções de data 
eram o ENEM impresso em 06 
e 13 de dezembro deste ano e 
ENEM digital em 10 e 17 de 
janeiro de 2021, com 15% dos 
votos; e ENEM impresso em 
10 e 17 de janeiro de 2021 e 
ENEM digital em 24 e 31 de ja-
neiro de 2021, com 35,3% dos 
votos dos estudantes.

As provas, que aconteceriam 
em novembro deste ano, foram 
adiadas em função das medidas 
de enfrentamento à pandemia 
do coronavírus (Covid-19). 

A pesquisa com os estudan-
tes foi aberta no dia 20 de junho 
na Página do Participante e 1,11 

milhão de estudantes, que re-
presentam 19,3% dos inscritos 
no exame, responderam de for-
ma voluntária. O ENEM 2020 
tem pouco mais de 5,7 milhões 
de inscritos.

De acordo com o presiden-
te do INEP, Alexandre Lopes, a 
data escolhida pelos estudantes 
ainda não é a oficial, mas será 
levada em conta para a defini-
ção. – Mais de 80% pediram 
para fazer a prova no ano que 
vem. É uma opinião importan-
te, mas não é a única fonte de 
decisão – disse o presidente do 
INEP, ressaltando que poderá 
ser, inclusive, uma data dife-
rente daquelas que foram colo-

cadas na enquete.
Alexandre Lopes explicou 

que o MEC e o INEP irão, ago-
ra, consultar o Conselho Nacio-
nal de Secretários de Educação 
(CONSED), que estão tratando 
do cronograma das aulas no 
ensino médio, e as associações 
que representam as instituições 
de ensino superior, para saber 
quando pretendem começar o 
primeiro semestre ano que vem. 
– A data sairá desse processo de 
construção coletiva – afirmou o 
presidente do INEP.

A expectativa é que a defini-
ção do período de aplicação da 
prova seja anunciada daqui há 
duas ou três semanas.
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Ecônomia

Governo Federal prorroga 
auxílio emergencial de R$ 600,00 

por mais dois meses
O presidente Jair Bolsonaro 

assinou na tarde da terça-feira 
(30/06), o decreto que prorro-
ga, por mais dois meses, o au-
xílio emergencial de R$ 600,00, 
destinado aos trabalhadores 
informais, microempreendedo-
res individuais, autônomos, de-
sempregados e pessoas de baixa 
renda durante a pandemia do 
coronavírus (Covid-19). Com 
isso, cerca de 65 milhões de 
pessoas que tiveram o benefício 
aprovado receberão mais duas 
parcelas, no mesmo valor.

– Obviamente, isso tudo não 
é apenas para deixar a economia 
funcionando, viva, mas dar o 
sustento para essas pessoas. Nós 
aqui que estamos presentes sa-
bemos que R$ 600,00 é muito 
pouco, mas para quem não tem 
nada é muito – afirmou o presi-
dente Jair Bolsonaro em discur-
so no Palácio do Planalto, em 
Brasília.

– São mais duas prestações 
e nós esperamos que, ao final 
dela, a economia já esteja rea-
gindo, para que nós voltemos à 
normalidade o mais rapidamen-
te possível – acrescentou o pre-
sidente.

A Lei nº 13.982/2020, que 
instituiu o auxílio emergencial, 
foi aprovada pelo Congresso 
Nacional em abril e previa a 
possibilidade de que um decreto 
presidencial prorrogasse os pa-
gamentos, desde que mantidos 
os valores estabelecidos.

Até a semana passada, o Go-
verno Federal avaliava estender 
o auxílio emergencial por mais 
três meses, mas reduzindo o 
valor de cada parcela de forma 
decrescente, para R$ 500,00, R$ 
400,00 e R$ 300,00, respectiva-
mente.

– Estamos aqui para anunciar, 
pelo presidente, que cumprindo 
o que o Congresso Nacional nos 

determinou, de que poderia, por 
ato do Poder Executivo, pror-
rogar as três parcelas emergen-
ciais, e é o que o presidente está 
fazendo hoje, para garantir, por 
mais dois meses, a continuidade 
do programa, que é essa grande 
rede de proteção, que permi-
tiu, junto com o BEM, que é 
o Beneficio Emergencial para 
aqueles que têm trabalho, que 
preservássemos mais de dez mi-
lhões de empregos e estendêsse-
mos essa rede de proteção a 65 
milhões de pessoas – salientou 
o ministro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni.

O Governo Federal começou 
a pagar essa semana, a terceira 
parcela do auxílio emergencial. 

De acordo com o presiden-
te da Caixa Econômica Federal 
(CEF), Pedro Guimarães, não 
será necessário um novo cadas-
tro para receber as parcelas se-
guintes do auxílio emergencial. 
Todos aqueles que tiverem o be-
nefício aprovado receberão os 
pagamentos normalmente, tan-

to por meio das contas digitais, 
quanto pelos saques nas agên-
cias bancárias e casas lotéricas.

– Temos 65 milhões de 
pessoas aprovadas, temos um 
milhão de pessoas que a DA-
TAPREV ainda está analisan-
do, então todas essas pessoas 
receberão não só as três parce-
las, mas agora as cinco parcelas 
– disse o presidente da CEF. O 
calendário de pagamento das 
novas duas parcelas do progra-
ma ainda será anunciado pelo 
Governo Federal.

Para quem preenche os re-
quisitos para obter o auxílio 
emergencial, o prazo para no-
vos cadastros termina na quin-
ta-feira (02/07). Até agora, mais 
de 124 milhões de solicitações 
foram realizadas e cerca de 65 
milhões de pessoas foram con-
sideradas elegíveis. Outras 41,5 
milhões, segundo o Ministério 
da Cidadania, foram apontadas 
como inelegíveis, por não aten-
derem aos critérios do progra-
ma.

Próximas parcelas serão pagas no mês de julho e agosto

Foto: Diones Roberto Becker

Um dos mitos mais acalentados pelos 
gaúchos é o clima. Em nenhum lugar do 
mundo ele é tão apreciado, tão acariciado, tão cuidadosamente 
saboreado quanto neste Estado. Nem por todos é claro. Tem aque-
le que odeia frio, já tem quem não vê a hora de chegar o inverno. 
Foguinho no fogão, pinhão na chapa, lagartear no solzinho meio 
que escondido entre as nuvens, comendo a famosa “Bergamota” 
e um bom pala para espantar o frio nas manhãs nebulosas. Mas 
também tem aquele mais sofisticado, lareira acessa, um bom vi-
nho...

    Mas no passado, Germânico e Celtas, dançavam em volta 
das árvores para comemorar a chegada do verão, da fartura, do 
calor e da fertilidade, e o fim do enregelante inverno no norte 
Europeu, responsável por frio e fome.

    No presente, os gaúchos em grande parte, descendentes des-
tes mesmos Germânicos e Celtas, comemoram a chegada do frio 
com o mesmo entusiasmo, embora com rituais diversos.

    Quando as primeiras massas de ar antárticos atravessam a 
Patagônia e penetram no interior dos Pampas, os orgulhosos ha-
bitantes da Província de São Pedro, desligam o ar condicionado, 
guardam as bermudas e as camisas de mangas curtas no armário 
e dele tiram os moletons, as calças de lã, os casacos pesados e 
outros aparatos indispensáveis para encarar o velho amigo nova-
mente.

    “É, o inverno tá aí”, dizem os gaúchos, quase que ritua-
listicamente, transformando a simples contingência natural num 
momento sagrado de celebração.

    Um dos momentos mais esperado desta celebração ocorre 
quando um visitante estrangeiro, leia-se “não gaúcho” adentra os 
nossos limites durante o inverno. ‘E aí, o que está achando do 
frio” perguntamos ao desavisado cidadão, sobretudo se este vier 
de alguma terra mais ao Norte. Se ele concordar que é, de fato, 
medonho, porque não passa pela cabeça do gaúcho que alguém 
não considere este frio algo assustador, então será obrigado a ou-
vir histórias de lavouras destruídas pela geada, casas demolidas 
pela neve e tempestades de enregelar pinguim. E a tudo isso, nós 
gaúchos sobrevivemos. Que fortes que somos! Que raça espeta-
cular! Que fibra! Que garra! Que beleza!

    Dizem que Porto Alegre é a capital mais fria das capitais 
brasileiras. Infelizmente nem isso ´´e verdade. O título pertence a 
Curitiba, com media de temperatura entre 16 graus e inverno para 
nenhum europeu botar defeito. Até nevasca a capital Paranaense 
já registrou, e nevascas poderosas daquelas de quebrar galhos de 
árvores.

    Há, mas o Rio Grande não é só Porto Alegre. No interior, 
faz um frio de lascar e lá, sim, está a menor temperatura do Brasil. 
Os números são mesmos cruéis e mostram que isso também não é 
verdade. Campos do Jordão, por exemplo, apresenta temperatura 
média de 13 graus, contra 13,6 de São José dos Ausentes, a mais 
fria cidade do Rio Grande do Sul.

    No alto Itatiaia, no Estado do Rio de janeiro, a média caia 
para aproximadamente 11 graus. Já na cidade de Ubirici, Santa 
Catarina, chega a 10,9 graus, são médias típicas do Norte da Eu-
ropa, como Inglaterra e ou Alemanha. Já a nossa gélida São José 
dos Ausentes tem um frio incomparável apenas ao do centro da 
França. Nada mais que isso.

    Porém, como diz o velho ditado, aliás muito gaúcho: “Não 
conseguimos nem mel, nem Porongo” nem o frio dos Europeus 
ricos e nem a riqueza deles. Como se aliás, as duas coisas estives-
sem conectadas.

      E por falar em frio, vamos aquecer a noite do dia 11 de ju-
lho, dançando nem que seja com a vassoura, com a Live dos guris 
do Marcação Galponeira. São crias da terra, vamos prestigiar, e 
terá a participação especial do músico Erlon Péricles.

                 Seguimos....

Fonte: Cesar Augusto Uequed Pitol
Internet

O Mito do Frio Gaúcho!
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Redentora tem aumento de casos, 
morte e toque de recolher

Nesta última semana nenhu-
ma outra cidade da região teve 
efeitos maiores em relação ao 
Coronavírus do que Redentora.

Na terça-feira o município 
divulgou um decreto onde re-
gulamenta algumas questões 
relacionadas a pandemia, como 
o uso obrigatório de máscara a 
proibição de aglomerações em 
locais abertos ou fechados, pú-
blicos ou privados.

Os mesmo decreto, assinado 
pelo prefeito Nilson Paulo Cos-
ta também reforça o uso obriga-
tório de máscaras para pessoas 
que tenham que sair de casa. 
Cabe aqui lembrar que essa 
obrigatoriedade já é lei estadual 
e também nacional.

Também chama a atenção 
um outro ponto do decreto, que 
prevê a  proibição de circulação 
de pessoas nas ruas da cidade, 
nos horário compreendido  en-
tre as 22:00 hrs  e às 06:00 da 
manhã do dia seguinte, exceto 
em situações de justificada ne-
cessidade.

Sobre o funcionamento do 
comércio, o decreto municipal 
estipula que os supermercados 
podem abrigar, dentro do esta-
belecimento até 15 clientes e os 
mercados até 10 clientes, desde 
que estes não permaneçam no 
mesmo lugar dentro do estabe-
lecimento, devendo ser mantida 
a distância  mínima de 2 metros 
e o uso das demais medidas de 
segurança. Para os outros esta-
belecimentos comerciais, como 
lojas, ficou estipulado que o nú-
mero de clientes é limitado ao 

número de atendentes.
Já na quarta-feira veio a jus-

tificativa para o aumento das 
restrições no município com a 
informação do aumento de ca-
sos confirmados.

Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) anunciou, seis 
novos casos de coronavírus 
(Covid-19). Os pacientes são 
cinco homens, com idades entre 
30 e 75 anos, e uma mulher de 
52 anos. Os infectados foram 
orientados ao isolamento domi-
ciliar.

O comunicado da SMS 
reitera, ainda, que os familia-
res e contatos dos munícipes 
diagnosticados com a doen-
ça também permanecem em 
isolamento domiciliar, sendo 
monitorados pelas equipes da 
Estratégia de Saúde da Família 
(ESF).

Diante do surgimento das 
novas contaminações, a Admi-
nistração Municipal reforça a 
importância do distanciamen-

to social e do uso de máscara. 
Também é solicitado que as 
pessoas somente saiam de casa 
em caso de extrema necessida-
de.

Na quinta-feira veio a notí-
cia mais trágica quando a Ad-
ministração Municipal de Re-
dentora por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde informou o 
primeiro óbito confirmado por 
coronavírus.

O site RD Foco, ainda desta-
cou que de acordo com as infor-
mações a vítima é uma pessoa 
do sexo masculino com idade 
de 74 anos.

A vítima possuía comorbi-
dades e estava internado na UTI 
Covid-19 do hospital Santo An-
tônio de Tenente Portela.

O óbito ocorreu no último 
dia 29 de junho. O exame co-
letado rt-pcr foi encaminhado 
ao Laboratório Central de Saú-
de Pública (LACEN) em Porto 
Alegre. O resultado saiu na noi-
te de 1° de julho.

Prefeito Nilson anunciou primeira morte pela Covid-19 no município
R
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Foco

Três Passos confirma o terceiro 
óbito por Covid-19

No início da tarde da terça-
-feira (30/06), a Prefeitura de 
Três Passos confirmou, através 
da Unidade Sentinela, o tercei-
ro óbito de paciente infectado 
pelo coronavírus (Covid-19) no 
município.

Desta vez, é um homem, de 
61 anos de idade, que estava 
em estado grave na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) do 
Hospital de Caridade de Três 
Passos, desde o final de semana 
retrasado.

Identificado como Luiz 
Fernando de Matos, ele era 2º 
sargento da reserva da Brigada 
Militar. Em função da morte, o 
comando do 7º Batalhão de Po-
lícia Militar (BPM), com sede 

em Três Passos, divulgou uma 
nota de pesar em suas redes so-
ciais solidarizando-se com os 
familiares da vítima.

O mais recente boletim epi-
demiológico divulgado pela 
Secretaria Municipal da Saúde 

apontava que Três Passos tinha 
359 casos diagnosticados de 
Covid-19, com 153 pacientes 
considerados recuperados.

A atualização dos números 
deverá ocorrer ainda na tarde 
desta terça-feira (30/06).

D
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Covid-19

CONTRATO Nº 117/2020
DATA: 18/06/2020
CONTRATADO: JARDEL TA-

MIOZZO E CIA LTDA
CNPJ: 10.674.485/0001/52
OBJETO: Aquisição de implemen-

tos agrícolas para uso na Sec. Mun. da 
Agropecuária e Meio Ambiente

VALOR R$: 27.000,00

CONTRATO Nº 118/2020
DATA: 18/06/2020
CONTRATADO: SILVIA ISA-

BEL SCHMIDT ZENI EPP
CNPJ: 04.968.209/0001-02
OBJETO: Aquisição de implemen-

tos agrícolas para uso na Sec. Mun. da 
Agropecuária e Meio Ambiente

VALOR R$: 12.060,00

CONTRATO Nº 119/2020
DATA: 19/06/2020
CONTRATADO: ONEIDA PIC-

CININI EPP
CNPJ: 09.105.070.0001-89
OBJETO: Aquisição de Óleo Die-

sel S10 para uso na frota municipal
VALOR R$: 433.650,00

CONTRATO Nº 120/2020
DATA: 24/06/2020
CONTRATADO: KRAMER & 

KRAMER RETIFICADORA DE 
MOTORES LTDA

CNPJ: 04.830.455/0001-95
OBJETO: Aquisição de peças para 

reposição no Caminhão Ford Cargo 
2628E placa IRX9553 e Trator Mas-
sey Ferguson 4290

VALOR R$: 65.538,00

CONTRATO Nº 121/2020
DATA: 24/06/2020
CONTRATADO: MAQUIPEL 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA EPP

CNPJ: 93.805.521/0001-05
OBJETO: Aquisição de Mobiliá-

rio para uso na EMEI Sonho Meu
VALOR R$: 6.917,60

CONTRATO Nº 122/2020
DATA: 26/06/2020
CONTRATADO: FABIANA ZA-

NARDI ASSESSORIA & CONSUL-
TORIA ME

CNPJ: 29.240.146/0001-96
OBJETO: Contratação de assesso-

ria e consultoria referente as Portarias 
MC 369 e 378 de 2020 

VALOR R$: 4.500,00

CONTRATO Nº 123/2020
DATA: 01/07/2020
CONTRATADO: COMERCIAL 

WEIMER LTDA ME
CNPJ: 97.883.425/0001-28
OBJETO: Aquisição de materiais 

necessários para desenvolvimento das 
atividades do Bloco de Proteção So-
cial Básica

VALOR R$: 1001,00

CONTRATO Nº 124/2020
DATA: 01/07/2020
CONTRATADO: DORNELLES 

LOTERIAS LTDA ME
CNPJ: 13.600.120/0001-71
OBJETO: Aquisição de materiais 

necessários para desenvolvimento das 
atividades do Bloco de Proteção So-
cial Básica

VALOR R$: 403,80

CONTRATO Nº 125/2020
DATA: 01/07/2020

CONTRATADO: EDIRLEI PAVI-
NATO VARIEDADES ME

CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de materiais 

necessários para desenvolvimento das 
atividades do Bloco de Proteção So-
cial Básica

VALOR R$: 11.139,10

CONTRATO Nº 126/2020
DATA: 01/07/2020
CONTRATADO: LEANDRO 

STRINGARI ME
CNPJ: 21.681.063/0001-20
OBJETO: Aquisição de materiais 

necessários para desenvolvimento das 
atividades do Bloco de Proteção So-
cial Básica

VALOR R$: 3.548,90

CONTRATO Nº 127/2020
DATA: 01/07/2020
CONTRATADO: LUZES E DE-

CÓR LTDA EPP
CNPJ: 19.786.942/0001-75
OBJETO: Aquisição de materiais 

necessários para desenvolvimento das 
atividades do Bloco de Proteção So-
cial Básica

VALOR R$: 8.602,18

CONTRATO Nº 128/2020
DATA: 01/07/2020
CONTRATADO: PASCHOAL 

COMÉRCIO DE PRODUTOS E SER-
VIÇOS LTDA EPP

CNPJ: 37.076.968/0001-01
OBJETO: Aquisição de materiais 

necessários para desenvolvimento das 
atividades do Bloco de Proteção So-
cial Básica

VALOR R$: 5.009,85

CONTRATO Nº 129/2020
DATA: 01/07/2020
CONTRATADO: ALICSON 

BRAUCKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de gêneros 

alimentícios para desenvolvimento 
das atividades do Bloco de Proteção 
Social Básica

VALOR R$: 32.215,45

CONTRATO Nº 130/2020
DATA: 01/07/2020
CONTRATADO: COMERCIAL 

WEIMER LTDA ME
CNPJ: 97.883.425/0001-28
OBJETO: Aquisição de gêneros 

alimentícios para desenvolvimento 
das atividades do Bloco de Proteção 
Social Básica

VALOR R$: 8.104,10

CONTRATO Nº 131/2020
DATA: 01/07/2020
CONTRATADO: CRISTIANO 

MEGIER TRAUTMANN ME
CNPJ: 13.615.336/0001-00
OBJETO: Aquisição de gêneros 

alimentícios para desenvolvimento 
das atividades do Bloco de Proteção 
Social Básica

VALOR R$: 5.238,80

CONTRATO Nº 132/2020
DATA: 01/07/2020
CONTRATADO: ELENIDES 

DOS SANTOS FRANCHINI ME
CNPJ: 11.538.562/0001-00
OBJETO: Aquisição de gêneros 

alimentícios para desenvolvimento 
das atividades do Bloco de Proteção 
Social Básica

VALOR R$: 24.875,00

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2020
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Vacina

- Vovó, o que é a velhice? – pergunta a criança. Depois de 
pensar bastante sobre uma maneira eficaz de responder à curiosa 
indagação de uma criança de apenas cinco anos, a velhinha inicia 
uma série de questionamentos:

 - Você está vendo essas rugas no meu rosto?
 - Sim, vó.
 - E já notou como eu caminho devagarinho, quase paran-

do?
 - Sim, quando eu saio com minha mãe, andamos muito 

mais rápido, às vezes preciso correr para acompanhá-la.
 - Está vendo meus cabelos branquinhos?
 - Parecem algodão.
 - E as minhas mãos, você já viu como elas são diferentes 

das suas?
- É, parecem de seda.
- Pois é - completou a idosa – essa é a velhice.
Tomada de admiração e entusiasmo, a menina exclamou:
- Como a velhice é bonita, vovó!
A razão que leva a criança a encontrar beleza e graça no as-

pecto físico debilitado da vovó diz respeito ao divino. Em outras 
palavras, a criança enxerga com os olhos de Deus, sem malda-
de, egoísmo, preconceito ou qualquer outro vício que acomete os 
adultos. Aquilo que aos olhos adultos são defeitos e fraquezas que 
constituem sintomas da aproximação da morte, representa para a 
criança a expressão do belo, algo gostoso de tocar como o algo-
dão e a seda. É dessa maneira que Deus nos vê.

Uma lição valiosa sobre a diferença entre o nosso modo de 
ver e o de Deus está no episódio em que Cristo se encontra com a 
mulher samaritana. Os samaritanos criam que o Messias esperado 
viria para espalhar a religião samaritana pelo mundo todo; os ju-
deus, que o Messias implantaria o judaísmo no mundo. Matavam 
e morriam por causa disso. O ódio racial e religioso era tão gran-
de, que até mesmo os discípulos de Jesus certa feita sugeriram 
que o Mestre os permitisse orar para Deus mandar fogo e destruir 
uma cidade samaritana (acredito que a proposta fez o Mestre dar 
uma gostosa gargalhada). Por precaução, Jesus já havia ordenado 
aos discípulos que não entrassem em cidades samaritanas, pois 
as ideias do evangelho poderiam provocar uma tragédia, inclusi-
ve com o linchamento dos doze missionários. Tanto samaritanos 
como judeus (incluindo-se os discípulos) viam a fé, a religiosida-
de, as outras pessoas e o próprio Deus com olhos de separatismo, 
fanatismo, discriminação e intolerância a diferenças raciais e re-
ligiosas.

 Tanto para judeus como para samaritanos, as mulheres 
eram vistas como categoria inferior ao homem. Assim, se sama-
ritanas “normais” não podiam aparecer para homens judeus, e ju-
dias “normais” não podiam mostrar-se para homens samaritanos, 
coitadas das prostitutas! As prostitutas eram proibidas de serem 
vistas em público por qualquer pessoa. Por isso a mulher samari-
tana descrita por São Lucas havia ido ao poço de Jacó durante o 
meio-dia, pois nessa hora não havia qualquer samaritano naquele 
lugar. Assustou-se ao chegar ao Poço, pois lá estava um homem 
que, para piorar a situação, ainda era judeu.

 Qualquer pessoa daquela época, fosse cidadão comum, 
religioso, autoridade, homem ou mulher, lançaria sobre a sama-
ritana um olhar de repúdio, impedindo-a de tirar água do Poço e 
denunciando a atitude dela junto às autoridades civis e religiosas, 
para que fosse duplamente condenada, pois o fato de uma mulher 
chegar perto de um homem era por si só pecado e crime. A sa-
maritana era ainda prostituta, o que por certo tornava o crime e o 
pecado qualificados.

 Quem vê com olhos maus só pode mesmo enxergar pe-
cado e crime. Mas sabe o que Jesus enxergou naquela mulher? 
Uma grande missionária, uma líder, uma futura santa, alguém 
com potencial para ajudar pessoas e transformar o mundo. Esse é 
o olhar de Deus. E os discípulos só foram entender isso quando a 
incrédula Samaria foi sacudida pela gigantesca obra missionária 
iniciada por aquela mulher que aos olhos humanos nada valia.

O olhar de Deus

Vacina da Universidade de Oxford 
contra o Covid-19 pode ser 
distribuída ainda este ano

A vacina contra o corona-
vírus (Covid-19), desenvolvida 
pela Universidade de Oxford, 
na Inglaterra, com testes no 
Brasil, poderá ficar disponível 
à população ainda este ano. A 
afirmação foi feita por Maria 
Augusta Bernardini, diretora 
médica do grupo farmacêutico 
Astrazeneca. O grupo anglo-
-sueco participa das pesquisas 
da instituição inglesa em parce-
ria com a Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP).

– Esperamos ter dados pre-
liminares quanto à eficácia real 
já disponíveis em torno de outu-
bro ou novembro – disse Maria 
Augusta Bernardini. Segundo 
ela, apesar de os voluntários se-
rem acompanhados por um ano, 
existe a possibilidade de distri-
buir a vacina à população antes 
deste período.

– Vamos sim analisar, em 
conjunto com as entidades re-
gulatórias mundiais, se pode-
mos ter uma autorização de 
registro em caráter de exceção, 
um registro condicionado, para 
que a gente possa disponibilizar 
a população antes de ter uma fi-
nalização completa dos estudos 
– acrescentou a diretora médi-
ca, destacando que os prazos 

podem mudar de acordo com a 
evolução dos estudos.

Segundo ela, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) tem se mostrado 
disposta a colaborar. A vacina 
está atualmente na fase três de 
testes. Isso significa, de acor-
do a UNIFESP, que a vacina se 
encontra entre os estágios mais 
avançados de desenvolvimento. 
O Brasil é o primeiro país fora 
do Reino Unido a iniciar os tes-
tes com a vacina desenvolvida 
pela Universidade de Oxford e 
um dos motivos que levaram à 
escolha foi o fato de a pande-
mia estar em ascensão no país.

– O Brasil é um grande foco 
de crescimento, de mortalidade, 

o que nos coloca como ambien-
te propício para demonstrar o 
potencial efeito de uma vacina. 
Para isso precisamos ter o vírus 
circulante na população e esse é 
o cenário que estamos vivendo 
– disse Maria Augusta Bernar-
dini.

A diretora médica da Astra-
zeneca também destacou que a 
atuação de pesquisadores brasi-
leiros em Oxford e sua reputa-
ção foi outro fator influenciador 
para trazer a pesquisa para o 
Brasil. – Isso fortaleceu a ima-
gem da reputação científica do 
Brasil, além de facilitar, trazer 
com agilidade o estudo em ter-
mos de execução – finalizou 
Maria Augusta Bernardini.

Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha

Vacina está atualmente na fase três de testes

Agência Brasil

Hospitais da Região Celeiro são 
contemplados com recursos da bancada 

federal gaúcha

Saúde

Mais de cem hospitais ge-
renciados pelo Governo do 
Estado receberão um reforço fi-
nanceiro para o combate ao co-
ronavírus (Covid-19). No valor 
aproximado de R$ 43 milhões, 
o repasse foi feito via emendas 
extraordinárias da bancada fe-
deral gaúcha e já está no caixa 
estadual para ser encaminhado 
as instituições hospitalares.

O anúncio do repasse foi 
feito na manhã desta terça-feira 
(30/6), via videoconferência 
transmitida em redes sociais. 
Com a participação do gover-
nador Eduardo Leite, do vice-
-governador e secretário da Se-
gurança Pública, Ranolfo Vieira 
Júnior, e da secretária da Saúde, 

Arita Bergmann, o encontro 
reuniu deputados federais e es-
taduais e senadores.

A bancada federal realocou, 
por meio de emendas extraordi-
nárias, recursos de outras pas-
tas para a saúde. No total, serão 
R$ 99,3 milhões repassados ao 

Rio Grande do Sul com o ob-
jetivo de fortalecer as ações de 
combate ao coronavírus. Deste 
valor, R$ 43.400.725,93 serão 
enviados a 111 hospitais sob a 
gestão estadual. O restante será 
repassado a instituições hospi-
talares sob a gestão municipal.

SECOM/RS

Hospital de Caridade de Três Passos é um dos três contemplados na Região

Diones Roberto Becker
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Promotores e lideranças regionais de-
batem ações contra Covid-19

Legislativo de Coronel Bicaco aprova 
recursos para hospital local

Nova diretoria da Famurs toma posse 
no próximo dia 08

Inscrições para o Bolsa Juventude 
Rural são prorrogadas

Governo Federal prorroga auxilio 
emergencial

NESTE MOMENTO DE CRISE, 
APOIE O COMÉRCIO LOCAL.
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Confirmado: Eleições
 serão no dia 15 de outubro

Em uma sessão do Congres-
so Nacional concorrida, com 
parte de autoridades presentes 
presencialmente e parte de for-
ma remota, foi promulgada na 
quinta-feira (02/07) a Emenda 
Constitucional nº 107, que adia 
as eleições municipais de outu-
bro para novembro deste ano.

Aprovada pela Câmara 
dos Deputados na quarta-feira 
(01/07), a mudança determina 
que os dois turnos eleitorais, ini-
cialmente previstos para os dias 
04 e 25 de outubro, serão realiza-
dos nos dias 15 e 29 de novem-
bro. A mudança define ainda que 
caberá ao Congresso Nacional 
decidir sobre o adiamento das 
eleições por um período maior 
nas cidades com muitos casos de 
coronavírus (Covid-19).

A emenda também estabele-
ce novas datas para outras etapas 
do processo eleitoral de 2020, 
como registro de candidaturas 
e início da propaganda eleito-
ral gratuita. Não haverá, porém, 
prorrogação dos atuais manda-
tos. A data da posse dos eleitos 
permanece inalterada, ou seja, 
01 de janeiro de 2021.

TSE/DIVULGAÇÃO


