
A vida é bonita, mas pode ser linda

Av. Santa Rosa, 235
Tenente Portela - RS
Fone: (55) 3551-1294

R$ 2,00

Fundado pelo  jornalista Jalmo Fornari  em 
31 de março de 1986. Filiado a Associação 

dos Jornais do Rio Grande do Sul.

Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí, Erval Seco, 
Dois Irmãos das Missões, Três Passos, Barra do Guarita, Redentora, 
Coronel Bicaco, Campo Novo, Braga, Santo Augusto e Palmitinho

15003

www.clicportela.com.brNOSSO LEITOR

=> ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 07 DE AGOSTO 2020 => ANO: XXXIV => N 1249
Maristani Weber

Esteticista e Massoterapeuta

Bandeira Laranja  (RISCO MÉDIO)
Nesta última semana,  a região voltou para a bandeira laranja, o que garante o funcionamento do comércio com menos restrições. 

Isso significa que o risco de contaminação no município saiu do médio para o alto. Durante a semana o comércio está enfrentando 
restrições em relação ao atendimento ao público.
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 Mudança de protocolo na  
retomada da economia

Prefeitos da região se mobilizaram para 
apresentar nova proposta para o 
distanciamento controlado ao estado.

Pag.05

Amuceleiro busca apoio 
da Assembléia em

 federalização da RSC-163 
e construção de ponte

Obras em de Hospital 
Regional de Palmeiras 

das Missões se 
aproximam de 30%

Pag.09Pag.07

Luana Souza/Facebook  Pedro Júlio Possamai



ROTA DO YUCUMÃ, 07 de Agosto de 20202

E-mail:
redacao@provinciafm.com
Fone: (55) 3551 1121/1261
Dep. Comercial: 3551 1877

Província é uma publicação semanal 
da Empresa Rota do Yucumã Ltda. 
Esta publicação tem o objetivo de 
informar e integrar os municípios 
do Noroeste do Rio Grande do Sul. 
Os artigos assinados são de inteira 
responsabilidade de seus autores.

Fundado em 31 de março de 1986
Praça Tenente Bins, 139, sala 3. Tenente Portela, Rio Grande do Sul

CGC/MF: 03.043.551/0001-20

www.clicportela.com.br @ página da região na Internet.
O província pode ser acessado e lido integralmente em qualquer lugar do planeta que tenha conexão com a internet. Basta acessar a 

página www.clicportela.com.br e navegar nos fatos que fazem a história deste pedaço de mundo. Indique-o aos seus amigos.

Editor Chefe: Jornalista Jalmo A. Fornari (RP 5087-MT) Sub-Editor/Revisor e Diagramação: 
Jonas Martins Reportagens:  Jonas Martins  Dep. Comercial/Distribuição: Soraia Fornari Fo-
tos: Jalmo Fornari, Soraia Fornari, Angelita Cristina, Bruno Giordano Fornari, Jonas Martins, 
Aline Gaviraghi, Rafael Fornari, Maicon Spanic Colaboradores: Percival Puggina,  Mari Carla 
Brunet, Nilton Kasctin dos Santos, Robinson Girardi dos Santos, Eduardo Salvadori Impres-
são: Cia da Arte - Ijuí/RS

Falando de Política
Por Percival Puggina

N
os
sa

2
Editorial

Autor: Antonio S. Munhoz é docente da área de Tecnologias da Escola Superior 
de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter.

COVID-19, A DOENÇA 
QUE VIROU SINTOMA

No Brasil, em quase tudo, a diversidade de intuitos políticos 
perturba a difusão da informação. Há profissionais trabalhando 
para que os fatos sejam conhecidos, outros para que passem des-
percebidos, outros para que sejam permanentemente lembrados 
e outros, ainda, para que sejam registrados como lhes convenha. 
Vejam, por exemplo, o caso da Covid-19 ao tempo do ministro 
Luiz Henrique Mandetta. No começo da pandemia, ele era pres-
sionado em sucessivas entrevistas coletivas para se contrapor ao 
presidente que cobrava por políticas que conduzissem a uma re-
dução bem mais branda das atividades econômicas. Ele sorria e 
resistia àquela evidente pressão.

 Em longas tardes de quarentena, a nação recebia comprimi-
dos diários de terror com os números que chegavam da Europa. 
Rodadas de informação e orientação iam sendo entregues aos fi-
delizados consumidores brasileiros desse conteúdo. Aos poucos, 
como se sabe, o ministro entrou em rota de colisão com o presi-
dente da República. Bastou isso, com o vírus desembarcando em 
São Paulo, para o ministro se tornar o novo “queridinho” do jor-
nalismo militante do país. Em pouco tempo surgiram pesquisas 
para afirmar que, cotejado com Bolsonaro, o ministro agradava a 
muito mais gente. Acompanhado por um séquito de técnicos, du-
rante longas horas diárias, ele teve franqueada plateia em todos 
os grandes canais de News. Era o ministro da “ciência, discipli-
na, planejamento e foco”. Falava em cadeia nacional. Deixou o 
ministério no dia 16 de abril aplaudido pela grande imprensa e 
entrou imediatamente na lista dos presidenciáveis de 2022.

 Nos grandes veículos, ninguém fala na desinformação se-
meada naqueles dias, nem nos danos causados. Densas nuvens 
de esquecimento caem sobre a recomendação para que fossem 
adiadas cirurgias eletivas e consultas, levando as pessoas a um 
“distanciamento horizontal” dos hospitais, clínicas, laboratórios, 
postos de saúde e consultórios médicos . Hospitais ficaram va-
zios e os profissionais desocupados. As pessoas se esconderam 
em casa, mas a integralidade de sua saúde ficou ao desabrigo. 
Ninguém fala da orientação para enfermos com sintomas de co-
vid-19 só buscarem a rede de hospitais quando tivessem febre de 
38 graus ou mais e sentissem falta de ar, sabidamente estágio em 
que a doença já adquiriu gravidade . Ninguém fala na desatenção 
ao tratamento precoce, este sim, de reconhecidos bons resulta-
dos e ainda hoje relegado por disputas ideológicas em torno dos 
medicamentos para essa finalidade. Ninguém fala, por fim, do 
imenso dano social e econômico causado pelo achatamento de 
uma tal de curva durante as muitas semanas em ela foi apenas 
uma reta horizontal. Ninguém queria ouvir a divergência...

 A covid-19 é uma doença, mas seu desenvolvimento no Bra-
sil é, também, sintoma de enfermidades inerentes à desonestida-
de intelectual que caracteriza o modo como se faz política por 
estas bandas.

As autoridades em todos os campos da ciência estão tomando medidas urgentes 
para atender a uma condição emergencial como a que está posta pela Covid-19. A vida 
em uma situação de pandemia traz à tona a fragilidade humana e ao mesmo tempo 

ressalta a presença da solidariedade entre outras qualidades humanas. É reconfortante ver a imagem de pessoas às quais você não 
enxerga mais de forma presencial, engrandecidas pelo trabalho inovador que muitas delas estão desenvolvendo. Escolas estão fazen-
do pelos professores o que nunca fizeram antes. Professores estão fazendo pelos alunos o que nunca fizeram antes. Elogios pipocam 
de alunos em diversas fases de nosso país de dimensões continentais, elogios por um relacionamento que nunca anteviram com a 
instituição de ensino na qual desenvolvem as suas atividades.

Normalmente, a situação do ser humano revela insegurança e incerteza. Esta condição é aumentada quando da ocorrência de 
alguma condição especial. A tecnologia tira folga como alvo de críticas e passa a ser tida como uma companheira inseparável. Está 
certo que sem ela, muito do que está acontecendo não seria possível, mas sempre, no final da história o que se sobressai é a ação e 
prática do docente e do aluno, agora colocado como corresponsável por sua formação e devidamente empoderado com a liberdade 
de escolher o que estudar, como estudar e quando desenvolver seus estudos. Certamente é algo para o qual ele não estava preparado.

A educação em condições emergenciais não perde seu lugar ao sol como a única saída para que os jovens sejam colocados no 
mercado de trabalho, com maior ou menor capacidade de enfrentamento de uma situação de competitividade que coloca as pessoas 
em busca do primeiro emprego em uma condição insatisfatória. Toda esta movimentação coloca todos nós frente a um conjunto 
abundante de ferramentas e recursos. O efeito cascata leva a uma situação na qual a utilização de uma ferramenta acaba por disparar 
a necessidade do uso de outra ferramenta e assim sucessivamente.

Com as instituições de ensino em todos os níveis fechadas, os efeitos de uma quarentena prolongada começam a afetar todas as 
pessoas. Fomos colocados como expectadores de uma luta do gênio humano contra a curva epidêmica, com todos esperando que ela 
seja vencida, e ao mesmo tempo, como construtores de um tempo incerto. O fantasma do desemprego em massa assusta a todos. As 
pessoas navegam em busca de um porto seguro navegando os mares de uma virtualidade que abriga todos os tipos de sentimentos 
e todos os tipos de pessoas.

Independentemente da motivação, a educação interrompida nunca entrou na cogitação tanto de governantes como de governa-
dos. Ela parece ter sido sumariamente eliminada como uma opção válida. Não foram poucos os professores que se viram sem saída. 
Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Este ditado popular identifica claramente a situação para todos. Era inovar ou inovar. 
Cada qual parecia estar desenvolvendo um papel previamente desenhado, tal a desenvoltura que está sendo possível observar em 
professores que nunca utilizaram a tecnologia educacional como uma ferramenta intensiva e extensiva. Se tal fato ocorresse em um 
mundo preparado não seria tamanha a estranheza. A maior parte dos sistemas educacionais de todo o mundo não estavam preparados 
para o vasto mundo de oportunidades digitais que se inicia com a produção de pequenos arquivos de áudio até a transformação dos 
professores em roteiristas de histórias contadas com propriedade e conhecimento de causa.

Estudos são divulgados como confirmação das colocações que os observadores relatam. O sentimento de torcida favorável é 
geral. Muitos não têm condições de ajudar com seu conhecimento, mas todos gostariam de estar participando de toda uma série de 
iniciativas. As correntes de apoio surgem de todos os pontos. Congratulações nunca esperadas chegam para todos. A reinvenção 
parece ser a palavra de ordem adotada por todos. Reinvenção de formas de tratamento entre os agentes educacionais envolvidos, 
das práticas educacionais; da utilização diferenciada e inovadora da tecnologia educacional. O que parecia estar perdido para todos, 
parece renascer tal e qual uma Fênix alçando voo.  A aprendizagem on-line aparece a todos com a nova aura de uma educação de 
qualidade obtida em alto nível.

As soluções que parecem provisórias frente à crise trazem um grande nível de qualidade que as irá transformar em soluções 
definitivas. Parece que estamos vivendo uma situação inteiramente nova que tornou mais fácil identificar: o que as pessoas apren-
dem; como as pessoas aprendem; onde as pessoas aprendem e quando estas pessoas aprendem. O que antes eram componentes 
recomendados de alguma teoria de aprendizagem perdida no tempo e no espaço transmutam e acabam como práticas diárias. O 
sistema educacional parece respirar ares novos, afastados da poluição existente nos sistemas tradicionais de ensino e aprendizagem. 
O comportamento de hoje nos permite enxergar a figura da nova escola do amanhã como um porto seguro que está ao alcance da 
tecla de um computador ou dispositivo móvel, mas que continua com as portas abertas para aqueles que querem ter uma maior 
proximidade com a escola, como segunda casa de todos nós.

Estamos confirmando na prática, a visão que muitos educadores têm quando enxergam a escola como o mundo da educação. 
Um local que pode estar cheio de inovações inspiradoras, como resultado de ações individuais ou coletivas, mas sempre com a 
participação ativa dos seus alunos.

Uma visão panorâmica da educação superior 
em condições emergenciais

O Hospital de Palmeira
Neta semana o Hospital Regional que está sendo construido em 

Palmeira das Missões chegou a 28% das suas obras. No sábado em 
entrevista na Província o Deputado Federal Osmar Terra levantou uma 
questão importante: se o dinheiro que está sendo investido na cons-
trução desse novo complexo hospitalar não seria melhor utilizado se 
depositado nos hospitais já existentes?

Fato é que as casas de saúde de região trabalham sempre no limite 
financeiro. Vendendo ao almoço para pagar a janta. Pensar na constru-

ção de mais um hospital em meio a um universo que não consegue nem bancar de maneira elogiável os 
que já existem coloca em cheque toda a perspectiva de lógica, no entanto, criticar a construção de um 
hospital é uma atitude tacanha, já que sabemos nós, nas entranhas do poder existe dinheiro para bancar 
todos existentes e mais quantos forem construídos.

Espera-se apenas que Osmar Terra esteja errado e o Hospital de Palmeira não leve 10 anos para 
entrar em funcionamento, enquanto as outras casas de saúde sangram para garantir a saúde regional.



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

HumorDEM de Portela

Em uma nota divulgada na segunda-
-feira (03/08), o Democratas (DEM) de 
Tenente Portela confirmou que tem in-
tenção de manter candidatura própria 
na disputa pela Prefeitura Municipal nas 
eleições de novembro.

O DEM já divulgou os nomes dos 
pré-candidatos à prefeito e vice, que se-
rão avaliados na convenção municipal 
para confirmar a chapa majoritária.

O advogado Diego Carlos Perusso, 
que já concorreu à prefeito em 2016, vai 
mais uma vez liderar a chapa dentro da 
sigla, tendo como vice, Indaiara Larissa 
Wisniewski Raber.

No pleito de 2016, o democrata obte-
ve 167 votos.

Retomada
As solicitações de seguro desempre-

go chegaram a 570.543 em julho. O nú-
mero representa uma redução de 8,8% 
na comparação com julho do ano passa-
do (625.605 pedidos). Em relação a ju-
nho deste ano (653.174), houve retração 
de 12,7%. Os dados foram divulgados 
na quinta-feira (06/08) pela Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia. Sobre o perfil 
dos solicitantes, 39,3% eram mulheres e 
60,7% homens. A faixa etária que con-
centra a maior proporção de requerentes 
é de 30 a 39 anos, com 32,8%. Em ter-
mos de escolaridade, 59,6% têm ensino 
médio completo. Em relação aos setores 
econômicos, os pedidos são distribuí-
dos entre serviços (43,3%), comércio 
(25,7%), indústria (16,1%), construção 
(10,5%) e agropecuária (4,3%).

***Dizem por aí que a disputa eleitoral 
está cada vez mais acirrada em Tenente 
Portela.
***Agora estão usando até espião. kkk
*** E a sina recente dos colorados em 
grenais prossegue.
***Não tá fácil pro Guerreiro fazer um 
gol em grenal, hein?
***Dizem por aí que os moradores de 
próximo do cemitério estão indigna-
dos com povo que usa a última morada 
como motel.
***Usuários, com medo de serem fla-
grados, estão mudando para a gruta.kkk.
***Dizem por aí que ao oferecer o mes-
mo cargo para três ou quatro pessoas, os 
caras estão imaginando que ninguém, 
vai falar com ninguém.

***Esse ano está fácil. Qualquer coisa 
que aconteça, é só colocar a culpa na 
pandemia.
***Teve gente que se animou com os 
detalhes da ozonioterápia.kkk
***Dizem por aí que em Redentora 
o povo ta contabilizando os votos  
para saber quem ganha a convenção do 
MDB.
***Alguém  disse que pode ser mais dis-
putada que a própria eleição.kkk
***Já viu falar em boi de piranha? Pois 
é, no jogo político isso é fato comum.
***Em Bicaco todos os candidatos a ve-
readores foram para uma única sigla.
***É uma fórmula para contornar a mu-
dança no coeficiente eleitoral, que neste 
ano impede coligações para vereador.

Soja à R$ 130 a saca

Uma informação 
divulgada pelo site No-
tícias Agrícolas parece 
fake news, mas não é: 
a soja pode atingir pa-
tamares de R$ 130 reais 
por saca. Nesta quinta-
-feira estava R$ 108,00 
na maioria da praças.

A combinação de 
uma demanda inter-
na muito forte - com 
o bom momento de 
preços tanto do farelo, 
quanto do óleo de soja 

- e exportações ainda registrando números elevados podem consolidar, como explica 
o sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, Carlos Cogo, consolidar um 
cenário de escassez já entre meados de setembro e ao longo de setembro. 

Assim, a tendência é de que a disputa pela pouca soja no Brasil vá se acirrando, 
levando os preços a níveis recordes, podendo chegar aos R$ 130,00. Cogo explica 
que 2020 é um ano de exportações elevadas não só do grão de soja, mas também do 
farelo e do óleo brasileiros. 

Em todo 2020, o país já embarcou 80,7 milhões de toneladas no complexo soja, 
frente as pouco mais de 53 milhões do ano passado e com potencial para alcançar 
também o recorde de 101,5 milhões registrado há dois anos. Somente do grão, são 70 
milhões de toneladas de embarque.

Presente Rural
Dois bêbados estavam 

em cima de um prédio e um 
falou para o outro: - Ce duvida qui eu 
pule daqui de cima, faça um oito no ar 
e pouse? hic.. - Duvido! hic.. ce vai e se 
estabacar!!! Aí o bêbado 1 pulou, fez um 
oito no ar e pousou, e o bêbado 2 falou: 
- Se ele consegue ..hic.. eu também con-
sigo!! hic.. -e ele pulou: - Aaaaaaaahh-
hhhhhhhhhhh........ 
-se estabacou, e o um 
porteiro de um pré-
dio falou: -Pô aí, o 
superman quando tá 
bêbado só faz merda!

####

Um grupo de anões decide jogar fu-
tebol. Alugam um campinho de várzea 
e vão pra lá contentes e eufóricos. Lá 
chegando, percebem que não existe ves-
tiário e então decidem vestir o uniforme 
no banheiro do boteco lá perto. Todos 

entram e se dirigem 
para o fundo do bar, 
onde ficava o ba-
nheiro. Chega um 
bêbado e pede uma 
garrafa de cachaça. 
Após alguns minu-
tos, passam pelo bê-
bado os jogadores 

anões, vestidos de azul. O bêbado nao 
entende nada, fica bolado, mas continua 
bebendo. Em seguida, passam os anões 
de uniforme vermelho. O bêbado chega 
pro dono do bar e diz: - Aí maluco, fica 
ligado que o jogo de totó tá fugindo.

####

O capiau, muito do pão-duro, recebe 
a visita de um amigo. A certa altura da 
conversa o amigo pergunta: - Se você ti-
vesse seis fazendas, você me dava uma? 
- Claro, uai! - respondeu o mineiro. - Se 
você tivesse seis automóveis, você me 
dava um? - Claro que sim! - E se você ti-
vesse seis camisas, você me dava uma? 
- Não! - Porque não! - Porque eu tenho 
seis camisas!
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Pandemia Pandemia

Osmar Terra critica fechamento 
do comércio e prevê queda de 

casos do novo coronavírus

O deputado federal Osmar Terra 
(MDB) participou do programa Tribu-
na Popular do sábado (01/08), onde foi 
entrevistado pelo jornalista Jalmo For-
nari sobre os casos de coronavírus (Co-
vid-19) no Rio Grande do Sul.

O parlamentar mantém o seu posicio-
namento contrário ao isolamento social 
e a quarentena. A tese que ele defende é 
de que esse tipo de ação não faz reduzir 
o número de infectados, citando, como 
exemplos, países como a Suécia, Japão 
e Coréia, que não fizeram quarentena e 
tiveram números baixos de casos e mor-
tes.

O emedebista lembrou que quan-
do enfrentou a pandemia de H1N1, na 
época em que era secretário estadual 
da Saúde, não foi fechado nenhum co-
mércio e as aulas ficaram suspensas por 
apenas 15 dias, porque se percebeu que 
as contaminações eram maiores com as 
crianças permanecendo em casa.

Essa experiência, segundo ele, deve-
ria servir de exemplo, já que nenhuma 
pandemia na história da humanidade foi 
controlada com quarentena. – Não há 
nenhuma prova científica de que essas 
ações funcionam. Não diminui nenhum 
doente – ressaltou o médico em diversos 
momentos da entrevista.

Osmar Terra afirmou que essa onda 
de medo foi por causa de um estudo in-
glês, feito sem base científica e que isso 
assustou os prefeitos e governadores que 
tomaram decisões extremas desde o iní-
cio da pandemia. – Com isso, acabaram 
perdendo a noção de como agir – com-
plementou o deputado.

O médico também criticou de manei-
ra contundente o governador Eduardo 
Leite, dizendo que o modelo de distan-
ciamento controlado, instituído por co-
res de bandeiras não está funcionando 
no Estado. – O governador adotou o mo-
delo e agora não consegue voltar atrás 
– salientou o emedebista.

Sobre a redução no número de casos, 
Osmar Terra disse que no Rio Grande do 
Sul isso já vai começar a acontecer na 
próxima semana, e foi taxativo ao reite-
rar que, dentro de três ou quatro sema-
nas, a vida voltará a normalidade no Es-
tado, porque esse é o ciclo da pandemia 
e ela não está fugindo do seu ciclo.

O parlamentar destacou que nenhu-
ma vacina vai estar à disposição da po-
pulação em geral antes do ano que vem, 
mas que mesmo sem vacina a doença 
será controlada, uma vez que ela vai 
atingir o seu pico e começará a reduzir 
até praticamente se extinguir.

Osmar Terra mantém o seu posicionamento contrário ao isolamento social e a quarentena

Reprodução G1

Revisão de pedidos do auxílio 
emergencial inclui mais 1,15 

milhão de pessoas no programa

Mais 1,15 milhão de pessoas entra-
ram para a lista de beneficiários do auxí-
lio emergencial. São brasileiros que em 
um primeiro momento tiveram o benefí-
cio negado e pediram revisão da decisão 
entre 24 de abril e 19 de julho. Também 
entram no cronograma de pagamento, 
pessoas que receberam a primeira par-
cela em abril e tiveram a concessão do 
benefício reavaliada após atualizações 
de dados.

Uma portaria publicada na segunda-
-feira (03/08), divulgou o calendário 
com as datas em que será feito o crédi-
to na Poupança Social Digital da Caixa 
Econômica Federal (CEF), em agosto. 
Também traz as datas do saque em di-
nheiro neste e no próximo mês.

Com as inclusões, o número de be-
neficiários do auxílio emergencial chega 
a 66,5 milhões de pessoas. No total, o 
Governo Federal vai investir R$ 145,9 
bilhões.

Com as inclusões, o número de beneficiários do auxílio emergencial no país chega a 66,5 milhões de pessoas

Diones Roberto Becker

Coronel Bicaco vai testar 
servidores para Covid-19

A partir desta quinta-feira, aproxima-
damente 300 servidores públicos muni-
cipais serão testados para Covid-19.

A ação ocorre através de convênio 
entre a prefeitura de Coronel Bicaco e a 
Unijuí. O cronograma de testagem já foi 
repassado aos servidores municipais de 
Coronel Bicaco.

Pelo menos dois servidores munici-
pais ligados a secretaria de saúde de Co-
ronel Bicaco já testaram positivo para 
Covid-19.

RD FOCO
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Solidariedade Tenente Portela

As perdas econômicas cau-
sadas pelas pandemia são imen-
surável. Poucos setores, como 
os supermercados, conseguiram 
manter as vendas em alta. Para 
aqueles que não tiveram essa 
sorte a solução foi cortar gastos, 
buscar crédito e tentar manter 
as portas abertas.

O modelo de distanciamento 
controlado implementado pelo 
Governo do Estado, foi uma 
solução para pelo menos esca-
lonar as restrições, no entanto, 
desde que entrou em vigor ela 
encontrou resistência entre a 
classe comercial e politica. O 
motivo é simples: os dados usa-
dos pelo governo para determi-
nar a cor das bandeiras nunca 
fui muito claro e se mostrou fa-
lho ao longo da gestão.

A região ficou um mês me 
bandeira vermelha, claro que 
alguns municípios se aprovei-
tando da regra 0-0, ou seja, zero 
óbitos e zero internações nos 
14 dias anteriores conseguiram 
escapar em meio a esse tempo, 
mas o fato é que os dados da re-
gião apontavam para a bandeira 
vermelha nas quatro semanas 
anteriores.

Estranhamento, outra regi-
ões com índices piores, conse-
guiram escapar da bandeira ver-
melha e seguir na laranja, com 
protocolos mais amenos. 

Quando foi anunciado pro-
visoriamente que a região po-
deria permanecer mais uma vez 
em bandeira vermelha a região 
agiu. Uma carta aberta divul-
gada pela Amuceleiro e Anzop 
e uma série de documentos ao 
estado surtiu mais que o efeito 
de  mudar a bandeira da região 
para laranja, mas possibilitou 
que uma ideia já aventada pu-
desse ser discutida e mudanças 
no protocolo pudessem ser ado-
tados pelo estado.

Buscando o aperfeiçoamen-
to do atual modelo de distan-
ciamento controlado, a Famurs 
e as associações regionais esti-
veram reunidas com o governo 
do estado para manifestar suas 
posições a respeito da proposta 
de gestão compartilhada. Du-
rante reunião virtual, realiza-
da na manhã desta terça-feira 
(4/8), a maioria das regionais 
optaram por aderir a cogestão 
na definição do modelo de dis-
tanciamento controlado.

Após deliberações, o gover-
no irá se reunir nesta tarde para 
analisar as sugestões propostas 
pelas associações regionais e 
definir um novo decreto esta-
dual, para possibilitar o funcio-
namento dos comitês regionais 
que irão definir as possíveis 
mudanças de protocolos.

Com o novo decreto os 
municípios terão duas possi-

Mudou também a forma de atuação da bandeira verme-
lha com as regras abaixo:

 Comércio varejista não essencial (rua, centros comerciais 
e shoppings)

• Permite 25% trabalhadores (somente para estabelecimentos 
com mais de três trabalhadores).

• Respeito ao teto de ocupação (número máximo de pessoas 
conforme área do estabelecimento).

• Abertura exclusiva de quarta-feira a sábado, em horário re-
duzido, das 10h às 16h, para não coincidir com a movimentação 
de serviços essenciais.

Restaurantes
• Atendimento presencial restrito passa a ser permitido na ban-

deira vermelha, com dias e horários reduzidos e reforço dos pro-
tocolos obrigatórios.

• Aviso visível aos frequentadores sobre a lotação máxima nas 
bandeiras amarela, laranja e vermelha, para reforçar distancia-
mento mínimo. Na bandeira amarela, a lotação máxima é de 75%. 
Na bandeira laranja, é de 50%. Na bandeira vermelha, passa para 
50% de trabalhadores e 25% de lotação, de segunda a sexta-feira, 
das 10h às 16h.

• As modalidades de tele-entrega, drive-thru e pague e leve 
seguem permitidas durante todos os dias da semana.

• Restaurantes que se localizam em shoppings também estão 
inclusos na alteração.

bilidades. A primeira delas é 
permanecer seguindo os proto-
colos por atividade econômica 
proposto pelo estado, através 
de restrições estabelecidas por 
bandeiras. A segunda opção é 
criar comitês técnicos, estabele-
cendo um processo de cogestão 
regional. Neste caso, o governo 
ainda definirá as bandeiras atra-
vés dos indicadores que com-
põe o modelo de distanciamen-
to controlado, mas as regionais 
covid (regiões divididas pelo 
estado conforme decreto) terão 
maior participação na definição 
de protocolos específicos para 
cada setor econômico, de acor-
do com suas peculiaridades.

Se adotarem o processo de 
cogestão, os municípios que 
compõe a região covid poderão 
deliberar por aplicar protocolos 
diferentes dos aplicados pelo 
governo do estado, mediante 
apresentação de justificativa 
técnica. Desta forma, os pro-
tocolos da região podem ser 
menos restritivos do que a ban-
deira vigente, mas não menos 
restritivos ou equivalente ao da 
bandeira de risco inferior.

Contudo, caso os prefeitos 
da região covid não sejam unâ-
nimes na substituição dos pro-
tocolos, permanecerá valendo 
as restrições do estado. Ainda, 
municípios da região covid que 
optarem por não aderir o comi-
tê técnico, poderão permanecer 
seguindo as orientações do go-
verno do estado.

Mudança de protocolo poderá 
ajudar na retomada da economia

Jalmo Fornari

Nesta região a semana está sob as regras da bandeira laranja

César Oliveira e Rogério 
Mello farão live direto de 

Tenente Portela

Um virtude da Pandemia, 
provocada pela proliferação 
do novo coronavírus, diversos 
eventos tradicionais tiveram de 
ser cancelados em 2020, dentre 
eles a Semana Farroupilha.

Em Tenente Portela o mês 
de setembro é tradicionalmente 
enfeitado e tomado pelo cheiro 
da fumaça e a construção dos 
acampamentos, junto à Praça 
Brasília, onde juntos, pessoas 
de toda a região comemoram 
a Semana Farroupilha, no en-
tanto, neste ano isso não será 
possível.

 Com o intuito de manter 
acesa a chama do camperismo 
que impera na maioria dos mu-

nícipes, a Prefeitura Municipal, 
em parceria com o CTG Guar-
diões da Fronteira, estarão pro-
movendo no dia 16 de agosto, 
às 11h, uma apresentação ao 
vivo, através do Facebook, com 
a dupla César Oliveira e Rogé-
rio Mello.

 Os artistas estarão em Te-
nente Portela e a live será 
transmitida pelas páginas das 
entidades envolvidas. O evento 
contará com leilão de diversos 
itens e toda a renda angariada 
será revertida ao Hospital Santo 
Antônio.

O evento é alusivo aos 65 
anos de Tenente Portela e co-
memoração de um ano do as-
cendimento da chama crioula.

Renda angariada será revertida ao Hospital Santo Antônio

DetranRS implementa 
aplicação remota de 

exames teóricos
O candidato está em casa, liga seu computador na hora mar-

cada, entra no link recebido, aciona a câmera e o microfone, faz 
o reconhecimento facial e inicia a prova sob supervisão remota 
de um servidor do DetranRS. É esse o futuro que a autarquia pro-
jeta para as provas teóricas de primeira habilitação e reciclagem 
no Estado. O passo inicial foi dado nesta quinta-feira (6/8) com a 
publicação da portaria que implementa e regulamenta a adesão dos 
Centros de Formação de Condutores (CFCs) que desejam partici-
par do projeto-piloto.

Na primeira etapa, o candidato poderá fazer a prova em qual-
quer um dos 266 CFCs que aderirem ao projeto, aumentando con-
sideravelmente o número de vagas e as opções de horário.

Geral
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Rural

Consórcio adquire antigas instalações 
da Nestlé em Palmeira das Missões

Um consórcio de empresas 
de laticínios da região adquiriu 
a estrutura que pertencia à Nes-
tlé, as margens da BR 468, em 
Palmeira das Missões. A infor-
mação partiu do prefeito Edu-

ardo Freire, em entrevista na 
Rádio Difusora.

A negociação foi oficializa-
da no início do mês de julho e 
concluída nesta semana. O gru-
po está elaborando um plano de 
investimento e que será apre-
sentado nos próximos meses.

O consórcio é formado pelas 
seguintes empresas: Friolack 
de Chapada; Mandaká de Nova 
Boa Vista; Doceoli de Santo 
Cristo; Frizzo de Planalto; São 
Luís de Marau; Kiformaggio de 
Nonoai; Paladar de Guaporé; e 
Stefanello de Rodeio Bonito.

Milton Taborda/TP/Rádio Difusora

Clic Portela
Local era usado pela Nestlé e estava abandonado desde que a empresa encerrou as atividades na região

Rural

Trigo: Produtividade esperada 
na Região Noroeste é de 3.090 

quilos por hectare

Conforme o último Infor-
mativo Conjuntural da Emater-
-Ascar, o plantio da safra 2020 
de trigo está concluída no Rio 
Grande do Sul. O predomínio 
de tempo firme, temperaturas 
elevadas e ótima radiação solar 
na semana que passou, contri-
buiu para o bom desenvolvi-
mento das lavouras.

Em várias regiões, os triti-
cultores gaúchos aproveitaram 
as condições climáticas favorá-
veis e realizaram os tratos cul-
turais de adubação nitrogenada 
em cobertura, controle de pra-

gas e doenças, além do controle 
de plantas invasoras.

Na Região Noroeste, as 
primeiras áreas semeadas com 
trigo já começaram a fase de 
floração. Segundo a Emater-
-Ascar, a produtividade inicial 
esperada é de 3.090 quilos por 
hectare, visto que as lavouras 
apresentam boa população de 
plantas e bom aspecto geral.

Ainda, de acordo com a ins-
tituição, as geadas ocorridas 
nas semanas anteriores, asso-
ciadas à aplicação de adubação 
nitrogenada, tiveram impacto 
positivo na cultura.

Predomínio de tempo firme e temperaturas elevadas, contribuiu para o bom 
desenvolvimento das lavouras com trigo
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Região

Região

Amuceleiro reforça pedido de apoio da 
Assembleia para federalizar rodovia e 

construir ponte interestadual

O presidente da Assembleia 
Legislativa, Ernani Polo (PP), 
recebeu nesta terça-feira (4) 
novo pedido de apoio da Amu-
celeiro (Associação dos Muni-

cípios da Região Celeiro) para 
a federalização da ERS-163. A 
iniciativa é necessária para que 
o Dnit (Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Trans-
portes) possa realizar o estudo 

de viabilidade de uma ponte 
interestadual ligando Barra do 
Guarita (RS) a Itapiranga (SC).

O reforço do pedido, apre-
sentado originalmente em mar-
ço, foi feito pelo presidente da 
entidade, o prefeito de Braga, 
Carlos Alberto Vigne (Nei). A 
Amuceleiro pede que a Secre-
taria Estadual dos Transportes 
autorize o repasse da rodovia 
estadual para a União. Polo já 
informou que daria prossegui-
mento ao tema, buscando posi-
ção do governo estadual sobre 
o assunto.

Atualmente, a travessia en-
tre os dois municípios é feita 
por balsa, numa extensão de 
aproximadamente um quilôme-
tro no leito do rio Uruguai. O 
custo da construção da ponte 
não foi estimado.

Presidente da Amuceleiro esteve com presidente da Assembleia

Divulgação

Vereador cobra reparos na ERS 317 em 
Coronel Bicaco

Na sessão ordinária da se-
gunda-feira (03/08), o vereador 
Lucas Santos da Cruz (PDT) 
apresentou a proposição nº 
046/2020, a qual requer que o 
Departamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem (DAER) 
efetue reparos na ERS 317.

— Do trevo da BR 468 até 
a cidade de Coronel Bicaco são 
muitos buracos. Nos últimos 
tempos, esse número só au-
menta — salienta o pedetista. 
Em plenário, ele também co-
brou melhorias na saída para 
Redentora. — Os motoristas 
que trafegam pela ERS 317 já 
conhecem a buraqueira. Com 
as últimas chuvas, aumentou a 
proporção dos buracos — res-
saltou o autor da proposição.

Lucas Santos da Cruz re-
velou, também, que esteve na 
Superintendência Regional do 
DAER em Palmeira das Mis-
sões reivindicando uma opera-
ção tapa-buracos ‘decente’.

— Faço essa proposição 
para que a Câmara de Vereado-
res encaminhe ofício ao DAER, 
solicitando um trabalho de 
qualidade e que dure — disse 
o pedetista, reforçando que a 
manutenção da ERS 317 é de 
responsabilidade do Governo 
do Estado, e não da Prefeitura 

Municipal.
O vereador João Francisco 

Marques Brasil (PDT) afirmou 
que está se desmanchando o as-
falto da ERS 317 entre o perí-
metro urbano e o trevo da BR 
468. — Dias atrás, a Prefeitura 
Municipal realizou uma ope-
ração tapa-buracos no lugar 
conhecido por ‘Canhada dos 
Laurenos’, pois estava dando 
problemas para os motoristas 
— acrescentou o edil.

O político do PDT alertou 
que pessoas que não conhecem 
e usarão a ERS 317 à noite ou 
em dia chuvoso, poderão ter 
problemas. — Também é la-
mentável a situação do asfalto 
na saída para Redentora, perto 
da Igreja Assembleia de Deus 
— finalizou João Francisco 
Marques Brasil.

Posta em votação, a propo-
sição nº 046/2020 foi aprovada 
por unanimidade.

Situação no trecho está absolutamente precária

Diones Roberto Becker

Quando falamos em treinamento de potência estamos nos re-
ferindo a treinos que ativam uma alta performance do musculo. 
Durante os treinos a pessoa trabalha a aceleração dos movimen-
tos, produzindo assim uma maior potência.

A capacidade de exercer o máximo de força possível, o mais 
rápido possível, é uma das qualidades mais importantes para a 
prática da maioria dos esportes, quando não é a mais importante. 
A potência também é utilizada em algumas situações do dia-a-
-dia.

Já idosos com lentificação do movimento se beneficiam muito 
quando treinam a fim de desenvolver esta capacidade física, pois 
tornam-se mais ágeis, fortes e com melhor coordenação motora, 
já que essas são qualidades inerentes ao desempenho de potência.

Se, para ser potente, você precisa ser forte o mais rápido pos-
sível, então, antes de tudo, você deve desenvolver a sua força. 
O iniciante no treino de força já vai apresentar melhora geral de 
performance em todas as qualidades físicas, incluindo a potência, 
dado o alto grau de treinabilidade que possui, ele é como uma 
folha de papel em branco! Somente após o indivíduo se tornar 
experiente é que o treinamento de força, por si só, passa a ser 
inexpressivo no desenvolvimento da potência muscular.

É neste momento que o treino precisa ser específico, alternan-
do entre potência, força máxima e resistência de força. Cito só 
essas 3 para simplificar e porque aqui tratamos apenas do que é 
feito no treinamento funcional e Crossfit. A partir de então, o re-
sultado destes blocos de treinamento específicos começam um a 
influenciar no outro, como numa teia: todas as qualidades físicas 
precisam ser ampliadas de forma específica e seus incrementos 
influenciam diretamente na melhora das outras.

Considerando que o treinamento de potência irá influenciar 
diretamente no ganho de força máxima e este será útil no treino 
de força de resistência, então, vale a pena avaliar a possibilidade 
de incluir esse bloco dentro de sua periodização. Logicamente, 
não é o único foco de trabalho de um aluno ou atleta. Porém, po-
de-se extrair muitos benefícios desta composição, tanto do ponto 
de vista fisiológico quanto do ponto de vista motivacional, pois é 
uma forma de diversificar o treinamento.

Importância do Treinamento 
de Potência Muscular



ROTA DO YUCUMÃ, 07 de Agosto de 20208

Recursos

Parlamentar anuncia R$ 350 mil 
em emendas para Miraguaí 

e Redentora

A assessoria do deputado 
federal Márcio Biolchi (MDB) 
encaminhou e-mail para a re-
dação do Sistema Província de 

Comunicação informando que 
Miraguaí e Redentora, juntos, 
serão contemplados com R$ 
350 mil. Os recursos provenien-
tes do Ministério da Agricultu-

ra, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) deverão ser aplicados 
em equipamentos para melho-
rar a infraestrutura do interior 
de ambos os municípios.

Segundo o e-mail, Miraguaí 
será beneficiado com uma retro-
escavadeira no valor de R$ 250 
mil. Já Redentora, ganhará um 
trator e uma ensiladeira, totali-
zando R$ 100 mil. As licitações 
para compra dos maquinários 
são de responsabilidade da Se-
cretaria Estadual da Agricultu-
ra, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural (SEAPDR).

O parlamentar lembra que a 
base desses municípios está no 
setor primário. — Ações que 
promovam melhorias no campo 
vão gerar mais desenvolvimen-
to e melhorar a vida dos nossos 
produtores — completa Márcio 
Biolchi.

Miraguaí será contemplado com uma retroescavadeira e Redentora 
ganhará um trator e uma ensiladeira

Diones Roberto Becker

Postos já podem vender 
gasolina com novo padrão

A partir da segunda-feira 
(03/08), os postos já podem 
vender a gasolina para carros 
e motos com o novo padrão 
estabelecido pela Agência Na-
cional de Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP), 
para a destilação, a octanagem 
e a massa específica da gasolina 
automotiva comercializada no 
país.

A mudança se deve à resolu-
ção nº 807/2020, publicada em 
janeiro, que determina as novas 
especificações de valor mínimo 
de Massa Específica (ME), de 
715,0 kg/m3, e valor mínimo de 
77,0º C para a temperatura de 
destilação em 50% (T50) para 
a gasolina A e com a fixação de 
limites para a octanagem RON 
(Research Octane Number), 

que já existe nas especificações 
da gasolina de outros países.

Segundo a especialista em 
regulação da ANP, Ednéa Ca-
liman, o produto brasileiro 
passará a ter mais qualidade e 
maior eficiência energética.

— Essa definição é impor-
tante. Quanto maior a massa 
específica do combustível em 
termos de hidrocarbonetos, 
maior é a densidade energética 
do combustível, ou seja, para o 
mesmo volume de combustível 
injetado no motor haverá a ge-
ração de maior quantidade de 
energia no momento da queima 
do combustível. Com isso, es-
peramos que proporcione maior 
rendimento, gerando diminui-
ção do consumo e aumento da 
autonomia dos veículos — dis-
se a especialista.

Diones Roberto Becker

ANP afirma que o produto brasileiro passará a ter mais qualidade e maior eficiência energética

Proprietários rurais vão ter que atualizar 
dados cadastrais dos imóveis

Recursos

A partir do sábado (01/08), 
os proprietários de imóveis ru-
rais de todo o país devem atu-
alizar o cadastro de suas pro-
priedades inscritas no Sistema 
Nacional de Cadastro Rural 
(SNCR), do Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA), e no Cadas-
tro de Imóveis Rurais (CAFIR) 
da Receita Federal. A obrigato-
riedade está presente em Instru-
ção Normativa assinada pelos 
dois órgãos na última semana.

O objetivo do governo é 
promover a vinculação cadas-
tral das propriedades dos dois 
sistemas (SNCR e CAFIR) por 
meio do Cadastro Nacional de 
Imóveis Rurais (CNIR). Anos 
atrás, o INCRA e a Receita Fe-
deral tinham definido que os 
proprietários rurais deveriam 
fazer essa atualização até o fim 
de 2016. No entanto, os órgãos 
decidiram reabrir a oportunida-
de.

Donos de imóveis rurais 
com até 50 hectares vão ter até 
o fim de 2022 para cumprir a 
determinação. No caso dos ter-
renos maiores, o prazo vai até 
dezembro de 2021.

Segundo Celso Menezes 
de Souza, coordenador geral 
de Cadastro Rural do INCRA, 

trata-se de um processo que vai 
facilitar a vida do proprietário 
rural, pois com a atualização 
e posterior vinculação, ambos 
os cadastros, tanto aquele feito 
junto ao INCRA, quanto o da 
Receita Federal, vão estar liga-
dos.

– Existiam os dois cadas-
tros, mas eles não tinham co-
municação. Com a criação do 
CNIR em 2016, é possível fazer 
essa vinculação entre os dois 
cadastros [do INCRA e da Re-
ceita Federal]. O que se busca 
com essa instrução normativa 

é dar um pouco mais de prazo 
para que o proprietário possa 
fazer essa vinculação dentro do 
CNIR para que os dois cadas-
tros se comuniquem, facilitan-
do a vida do produtor – explica 
Celso Menezes de Souza.

Antes desta determinação, 
os proprietários de imóveis ru-
rais tinham que atualizar os da-
dos cadastrais nos dois órgãos. 
Agora, com a vinculação, o 
dono da propriedade não vai ter 
que procurar a Receita Federal 
e o INCRA para realizar o mes-
mo procedimento.

Proprietários de imóveis rurais com até 50 hectares vão ter até o fim de 
2022 para atualizar o cadastro

Diones Roberto Becker

Um levantamento da Em-
brapa Territorial, com base em 
dados de satélites da NASA, 
mostrou que nos sete primei-
ros meses de 2020, houve um 
aumento de 44% no número de 
queimadas na América do Sul, 
na comparação com o mesmo 
período de 2019.

No Brasil, as queimadas 
cresceram 4%, registrando 149 
mil focos de fogo nos países do continente, o maior valor em sete 
anos.

De acordo com a entidade, o maior crescimento de queimadas 
por razões climáticas foi na Argentina, com 286% de aumento de 
focos, seguido pelo Uruguai, com 177%, e Paraguai com 129%. 
Ainda, segundo o levantamento, no território brasileiro, de 01 de 
janeiro até julho deste ano, foram registrados 14 mil pontos de ca-
lor no Bioma Amazônia contra 15 mil no mesmo período de 2019, 
uma redução de 7% nas queimadas.

Embrapa: Queimadas 
crescem 44% na América 

do Sul em 2020

Energia
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Saúde

Hospital Público Regional de Palmeira 
das Missões já está 28% concluído

As obras estruturais do Hos-
pital Público Regional (HPR), 
de Palmeira das Missões, já 
estão 28% concluídas. Sendo a 
maior obra em saúde no interior 
do Estado, o HPR irá atender 

cerca de 550 mil pessoas na 
região e disponibilizará atendi-
mentos de média e alta comple-
xidade.

Com obras desaceleradas, 
adiadas ou paralisadas, o setor 

da construção civil é um dos 
afetados pela crise provocada 
pela pandemia do coronavírus 
(Covid-19). No entanto, para 
manter o andamento da obra 
pública, a qual é de extrema 
importância para a população 
regional, houve o reforço de vá-
rias medidas protetivas para o 
enfrentamento do coronavírus.

Dentre as ações de segu-
rança, são feitas diariamente 
medições de temperatura nos 
trabalhadores na entrada da 
obra; o refeitório foi ampliado 
para que as refeições sejam re-
alizadas sem aglomerações; as 
ferramentas são sempre limpas 
no início e fim das atividades; 
funcionários trabalham afasta-
dos na medida do possível e o 
uso de máscara é obrigatório.

Hospital Público Regional está sendo construído ao lado da BR 468

 Pedro Júlio Possamai

Entidades acreditam que retorno às aulas 
deveria começar com ensino superior

Educação

O governador Eduardo Leite 
apresentou, em live realizada na 
tarde da quinta-feira (30/07), os 
resultados de uma consulta fei-
ta com entidades educacionais 
sobre a retomada do ensino pre-
sencial no Rio Grande do Sul. A 
pesquisa teve a participação de 
924 entidades como conselhos, 
secretarias e sindicatos, sendo 
que, 759 foram validadas, após 
conferência dos dados.

A pesquisa teve dois mo-
mentos. Em um deles, as en-
tidades poderiam apontar, li-
vremente, quais segmentos da 
educação deveriam iniciar pre-
sencialmente antes. As respos-

tas foram na direção de um re-
começo com o ensino superior, 
seguido pelos ensinos médio e 
técnico, anos finais do ensino 
fundamental, anos iniciais do 
ensino fundamental e, por últi-
mo, a educação infantil.

– É importante buscar no 
horizonte a retomada do ensino 
presencial. A consulta vai nos 
ajudar a pensar como vai se dar 
esse retorno. É muito relevante, 
mas não é necessariamente a 
decisão que tomaremos sobre o 
tema – ponderou Eduardo Lei-
te.

O governador não estipulou 
datas para o retorno, mas pro-
jetou que, conforme a pande-

mia do coronavírus (Covid-19) 
entre em trajetória de queda, o 
assunto deverá ser reavaliado.

Em um outro recorte, o Go-
verno do Estado apresentou 
cenários fechados para que as 
entidades indicassem suas pre-
ferências. Desta vez, a prefe-
rência foi pela opção de retorno, 
em primeiro lugar, dos ensinos 
médio e técnico, seguidos por 
anos finais, anos iniciais, ensi-
no superior e educação infantil. 
Como regra geral, os partici-
pantes entendem que o retorno 
deve ser gradativo, em apenas 
um turno de forma a possibilitar 
adequação de escolas, famílias 
e educadores.

Entidades pesquisadas entendem que o retorno deve ser gradativo, em apenas um turno de forma a possibilitar adequação

Diones Roberto Becker

Nas últimas décadas, a noção de paternidade tem se modifi-
cado visivelmente. Velhos paradigmas foram quebrados e hoje o 
pai não é mais apenas a figura de um provedor detentor de auto-
ridade, mas também um dos protagonistas no desenvolvimento 
moral, psicológico e afetivo de toda a família. Mas, a verdade 
é que, independentemente da época, as relações entre pais e fi-
lhos sempre serviram de inspiração para grandes escritores. Mr. 
Bennet, o patriarca em “Orgulho e Preconceito” (1813), de Jane 
Austen, foi transgressor ao incentivar o espírito destemido de sua 
filha, Elizabeth; enquanto o advogado Atticus Finch, em “O Sol é 
Para Todos” (1960), de Harper Lee; se tornou um herói mundial 
ao ter sua história narrada pela filha, Jem, que mostrou a coragem 
do jurista ao defender a dignidade das pessoas negras em um país 
dividido pelo racismo. E, assim como na ficção, a poesia também 
possui belos exemplos de paternidade.

  No Brasil, o Dia dos Pais é comemorado todos os anos no 
segundo domingo do mês de agosto. Por se tratar de uma come-
moração muito tradicional, assim como o Dia das Mães, poucas 
pessoas questionam a sua origem. Antes de conhecer as raízes 
da data comemorativa no nosso país, é necessário voltar ao seu 
berço, os Estados Unidos. Lá, a data foi institucionalizada pela 
primeira vez apenas no início do século XX.

    A primeira comemoração, por sua vez, aconteceu em 19 
de junho de 1910. A sugestão partiu de Sonora Louise Dodd, fi-
lha de um veterano da guerra civil. Ela desejava homenagear seu 
pai, William Jackson Smart. Depois da morte da esposa ele teve 
que assumir integralmente a criação de Sonora e seus irmãos. A 
primeira homenagem ao veterano foi feita em 1909, na cidade 
de Spokane, estado de Washington. Por conta do aniversário de 
Smart, o dia escolhido foi 19 de junho. O gesto da moça comoveu 
e inspirou muita gente. De modo que, em pouco tempo a prática 
se espalhou por diversos estados norte-americanos

    Entretanto, em 1966 a data comemorativa sofreu uma re-
viravolta. Outros fatores se relacionaram à celebração, que foi 
transferida para o terceiro domingo de junho. O dia foi oficiali-
zado pelo presidente Richard Nixon em 1972, inspirando muitos 
países ocidentais.

    No Brasil a data só foi comemorada pela primeira vez em 16 
de agosto de 1953. A iniciativa, associada a símbolos católicos, 
partiu do publicitário Sylvio Bhering. Diretor do jornal O Glo-
bo e da rádio do mesmo nome. Seus objetivos, no entanto, eram 
comerciais e sociais. A transferência para o segundo domingo de 
agosto aconteceu anos depois, permanecendo assim até os dias 
de hoje.

    Fato é que, independente das origens da comemoração, o 
importante é homenagear aquele que é o herói de muita gente. 
Por isso, se for possível, reserve o dia todo para ficar ao lado dele 
e lembrá-lo do quanto ele é importante.

    Mario Quintana, escritor gaúcho escreveu:
“As tuas mãos tem grossas veias como cordas azuis. Sobre um 

fundo de manchas já cor de terra. Como são belas as tuas mãos.
Pelo quanto lidaram, acariciaram ou fremiram. Na nobre cóle-

ra dos justos. Porque há nas tuas mãos, meu velho pai.
Essa beleza que se chama simplesmente vida. E, ao entarde-

cer, quando elas repousam, nos braços da tua cadeira predileta.
Uma luz parece vir de dentro dela. Virá dessa chama que pou-

co a pouco, longamente, vieste alimentando na terrível solidão do 
mundo. Como quem junta uns gravetos e tenta acendê-los contra 
o vento.

Ah, Como os fizeste arder, fulgir. Com o milagre das tuas 
mãos.

E é, ainda, a vida.
Que transfigura das tuas mãos.  chama de vida, que transcende 

a própria vida
E que os anjos, um dia, chamarão de alma...”
    Nesse domingo, Dia dos Pais, abrace, diga a ele o quão im-

portante ele é em sua vida, ouça seus conselhos, por mais careta 
que ele seja, Ele só quer o seu bem.

             Até a próxima.

As Mãos de Meu Pai!
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de  Derrubadas

No dia três de agosto de dois mil e vinte, 
às dezenove horas, reuniu-se a Câmara Mu-
nicipal de Vereadores, em Sessão Ordinária, sob a Presidência do 
Vereador ADEMIR CEMIN. A sessão também contou com a pre-
sença física dos Vereadores: 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 ati-
vidades presenciais, sendo-lhe computado para efeitos de efetivi-
dade o trabalho à distância. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e vo-
tação a ATA Nº 021/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 
06 de julho de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada por una-
nimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 
022/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 13 de julho de 
2020, às 19 horas. 

Não havendo Vereadores inscritos para apresentação de RE-
QUERIMENTOS, de imediato passou-se ao espaço da ORDEM 
DO DIA: Haviam neste espaço as seguintes matérias para aprecia-
ção dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 016/2020: que Autoriza a adesão do Po-
der Executivo Municipal de Derrubadas ao Programa Estadual de 
Dação em Pagamento de Bens Imóveis para quitação de débitos 
com o Município e dá outras providências. Este Projeto de Lei 
teve seu Regime de Urgência aprovado por unanimidade e em 
seguida foi o mesmo baixado para as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 017/2020: que Dispõe sobre o Progra-
ma de Subsídio para o Plantio de Milho da Safra 2020/2021, aos 
produtores rurais de Derrubadas e dá outras providências. Este 
Projeto de Lei teve seu Regime de Urgência aprovado por una-
nimidade e em seguida foi o mesmo baixado para as Comissões 
Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 018/2020: que Autoriza o Poder Execu-
tivo a firmar convênio com o Lar Bom Pastor de Ivagaci e Escola 
Profissional de Boa Vista do Buricá/RS e dá outras providências. 
Este Projeto de Lei teve seu Regime de Urgência aprovado por 
unanimidade e em seguida foi o mesmo baixado para as Comis-
sões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 019/2020: que Autoriza o Poder Exe-
cutivo Municipal 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 providências. Este Projeto de Lei foi 
baixado para as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 001/2020: 
Acrescenta Parágrafos ao Artigo 98 da Lei Orgânica do Municí-
pio de Derrubadas/RS. Este Projeto de Emenda a Lei Orgânica 
encontra-se baixado junto as Comissões Permanentes.

Não haviam Vereadores inscritos em EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS.

Comece a 
estudar ainda 
neste ano!
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três primeiras
mensalidades

bônus especial

30%*

15cursos
100% a distância

PRÓXIMAS TURMAS:
ingresso até 11/09

Escola Young agora é polo EaD 
Unijuí em Tenente Portela

A Unijuí, com o objetivo de 
se aproximar ainda mais dos es-
tudantes da região, está de volta 
a Tenente Portela, com um Polo 
para a oferta de Ensino a Dis-
tância. Já neste início de atua-
ção na cidade, a Universidade 
está com uma oferta especial: 
30% de bônus nas três primei-
ras mensalidades. O ingresso 
aberto para novas turmas acon-
tece até o dia 11 de setembro de 
2020. São 15 cursos nas áreas 
de Gestão e Educação, os quais 
você pode conhecer acessando 
www.unijui.edu.br/ead.

O Polo da Unijuí em Tenen-
te Portela está vinculado com 
a  Escola de Inglês Young, si-
tuada na Avenida Itapiranga, 

117, Centro. A escola oferece 
ensino desde o ano 2000, sendo 
a primeira escola deste tipo na 
cidade. Segundo Nadir Fleck 
Grassioli, proprietária, “com o 
intuito de ampliar o acesso a 
outras opções de estudo, e, com 
a certeza  de  que a educação 
exerce um papel fundamental 
numa sociedade, a Escola de 
Inglês Young e a Unijuí con-
solidam uma parceria para im-
plementação do Polo EaD da 
Unijuí em Tenente Portela”, 
salienta.

Ela observa que a presença 
de uma Universidade como a 
Unijuí leva a um comprome-
timento em coordenar de for-
ma coerente e responsável um 

Polo dessa dimensão, pois este 
trará benefícios para sociedade 
local e ajudará a integração e 
o desenvolvimento da região. 
“Durante as reuniões com os 
coordenadores, técnicos-ad-
ministrativos e professores da 
Unijuí, tivemos a oportunidade 
de conhecer melhor o funcio-
namento, a qualidade dos cur-
sos EaD e o engajamento  dos 
profissionais envolvidos, o que 
consolida o grande benefício da 
Universidade para todos, pois 
investimento em educação de 
qualidade geram retornos so-
ciais, econômicos e culturais, 
ampliando a troca de experiên-
cias e conhecimentos, melho-
rando assim a qualidade de vida 
da população”, complementa.

Segundo a Reitora da Uni-
juí, professora Cátia Nehring, 
a implantação dos polos é uma 
condição da expansão da mo-
dalidade EaD e a materializa-
ção do acesso aos estudos, em 
diferentes cidades, de pessoas à 
educação superior.

O projeto da Unijuí inclui, 
para os próximos cinco anos, 
a abertura de até 150 polos nos 
estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná. “Este 
processo está definido como 
política e estratégia a partir do 
Plano de Desenvolvimento Ins-
titucional”, salienta.

De acordo com o coorde-
nador de Ensino a Distância 
da Unijuí, professor Luciano 
Zamberlan, a Unijuí possui 
uma trajetória com mais de 60 
anos de atuação e sempre vem 
renovando o ensino na região. 
“Temos um grande cuidado na 
criação dos nossos conteúdos, 
procurando fazer de um forma 
diferente e atrativa, sobretudo 
estimulando a autonomia dos 
estudantes”, complementa.

Polo EaD da Unijuí em Tenente Portela, juntro a escola de inglês Young

Divulgação
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Politíca

Pandemia

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal 
de Vereadores de Tenente Portela, às 19 horas em Ses-
são Ordinária, realizada no dia 03 de agosto de 2020, 
com as seguintes presenças: Vereador Presidente: 
ELESSANDRO TIAGO FUCK/MDB, e vereadores:  
ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/MDB, ITOMAR ORTOLAN/
PROGRESSISTA, JOÃO ANTONIO GHELLER/MDB, SALETE BETTIO 
SALA/PSDB, CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS 
SANTOS/PDT e LUISA SILVA BARTH/MDB. Havendo número legal de Vere-
adores em Plenário, 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 reque-
rimentos e proposições dos senhores Vereadores:

Da Vereadora Salete Bettio Sala: 
1 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal a complementação da resposta 

ao pedido de informação, sobre o Termo de Cooperação entre o Município e a 
Associação dos amigos Caminhos do Interior, no que diz respeito a quem são os 
participantes desta Associação e indicar local onde se encontram os bens cedidos 
para esta Associação, o qual não foi respondido pelo Executivo em resposta en-
viada ao Legislativo no dia 23/07/2020, ofício 283/2020.  

2 – Requereu pedido de informação ao Secretário de Indústria, Comércio e 
Turismo do Município de Tenente Portela, a respeito da suspensão da concor-
rência 01/2020, que tinha como objeto a concessão de uso de prédio público, 
conforme consta no site da Prefeitura.

Da Vereadora Rosangela M. F. Fornari:
1 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal para que seja encaminhado cor-

respondência ao Secretário de Desenvolvimento Rural solicitando a abertura de 
um açude, na propriedade do senhor Alerson Alessandro Wendt, na localidade de 
Baixo Azul, pois o mesmo já possui licenciamento ambiental e está aguardando 
pois pretende por alevinos e o prazo está se encerrando, salienta ainda que este 
produtor irá ingressar na associação de piscicultores do Daltro Filho. 

2 – Requereu ao chefe do Executivo Municipal, sugerindo que se crie uma 
parceria com alguma empresa local que possa realizar o serviço de limpeza de 
poço negro, pois esta vereadora foi procurada por várias pessoas de baixa renda, 
o que aumenta a necessidade de tal ação. Esta proposição foi subscrita pelo ve-
reador Itomar Ortolan. 

Do Vereador João Antonio Gheller:
1 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, retificando o pedido já feito, 

para que informe as medidas que serão usadas em relação a área de mata preser-
vada que se encontra no Loteamento Ramayer na Rua B, se ainda existe a pos-
sibilidade de ser criada uma praça neste local e se já consta com algum projeto 
sobre, bem como da melhoria da rua de entrada deste mesmo loteamento. Esta 
proposição foi subscrita pelos vereadores Luis Claudir dos Santos e Cristiane 
Feyth. 

2 – Requereu o encaminhamento de nota de pesar aos familiares de Zeffira 
Gheller e de Rodrigo Stefens. Este requerimento foi subscrito pela vereadora 
Rosangela Maria Ferrari Fornari.

3 – Requereu o encaminhamento de de correspondência a 19ª coordenadoria 
regional de saúde de Frederico Westphalen, solicitando informações sobre a des-
tinação de repelentes ao município de Tenente Portela no ano de 2019.

4 – Requereu cópia do áudio da sessão ordinária do dia 11 de março de 2019.
5 – Requereu todo o balanço financeiro com os empenhos realizados pelo 

Poder Legislativo de Tenente Portela, no exercício de 2019. Este requerimento 
foi subscrito pelo vereador Luis Claudir dos Santos. 

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck:
Requereu aos representantes das agências bancárias do município de Tenente 

Portela, que os mesmos estudem a possibilidade de aumentar o horário de aten-
dimento, devido ao grande número de procura da população e para evitar aglo-
meração. Este requerimento foi subscrito pelo vereador Luis Claudir dos Santos.

Da Vereadora Cristiane Feyth:
1 – Requereu o encaminhamento de nota de pesar aos familiares de Airton 

Reichenbach, falecido tragicamente no dia 22 de junho de 2020, aos 79 anos. 
Este requerimento foi subscrito pelo vereador João Antonio Gheller.

2 – Requereu o encaminhamento de nota de pesar aos familiares de Rodrigo 
Stefens, falecido tragicamente no dia 28 de junho de 2020.

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:
Projeto de Lei Executivo nº 045/2020: Autoriza o Poder Executivo Munici-

pal a conceder subvenção social para a Associação Hospitalar beneficente Santo 
Antônio de Tenente Portela/RS. Autoriza abertura de crédito adicional suple-
mentar e dá outras providências. Projeto aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei Executivo nº 046/2020: Inclui dispositivo no PPA, na LDO e 
LOA. Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Projeto 
aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei Executivo nº047/2020: Autoriza cessão de uso de camas clíni-
cas e de UTI ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela e dá outras providên-
cias. Projeto aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei Executivo nº 48/2020: Declara situação de caráter excepcio-
nal previsto no art. 37, IX da CF/88 e autoriza contratação temporária para o car-
go de enfermeiro e dá outras providências. Projeto aprovado por unanimidade.

Moção de Apoio ao PL735/2020 – Lei Assis Carvalho. Estra Moção de 
Apoio foi aprovada por unanimidade.  

PROJETOS BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:

Projeto de Lei Legislativo n° 009/2020: Dispõe sobre a denominação da Es-
cola de Educação Infantil, que está em construção próximo a Escola Sepé Tiara-
jú, e dá outras providências.

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agradeceu 
a presença de todos e em nome de Deus encerrou os trabalhos. Secretaria da 
Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 03 de agosto de 2020. Você ainda 
poderá acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br .

Na manhã da segunda-feira 
(03/08), a Câmara de Vereado-
res de Coronel Bicaco retomou 
o cronograma das sessões ordi-
nárias do ano de 2020. Foram 
duas semanas de recesso parla-
mentar. Ainda não é permitida a 
presença do público devido às 
medidas de prevenção ao coro-
navírus (Covid-19).

No primeiro encontro de 
agosto, o plenário da Casa apro-
vou, por unanimidade, três pro-

posições de autoria de edis. Já 
o Projeto de Lei nº 063/2020, 
do Poder Executivo, permanece 
em análise por solicitação do 
vereador Tito Lívio Najar Porto 
(MDB).

Na ocasião, também foi for-
mada a comissão especial para 
analisar a Emenda à Lei Orgâ-
nica nº 07, que veda a prática 
de nepotismo em todos os ní-
veis da administração pública 
municipal.

Legislativo de Coronel Bicaco 
retoma cronograma de sessões ordinárias

Matérias apreciadas:
- Proposição nº 046/2020, do ve-

reador Lucas Santos da Cruz (PDT): 
‘Que o Executivo gestione junto ao 
DAER, reparos na ERS 317, realizan-
do operação tapa-buracos desde o tre-
vo com a BR 468, e desde a saída da 
cidade até Redentora’.

- Proposição nº 047/2020, do ve-
reador Tito Lívio Najar Porto (MDB): 
‘Que sejam enviados votos de congra-
tulações a Cladimir José Zanella’.

- Proposição nº 048/2020: do ve-
reador Tito Lívio Najar Porto (MDB): 
‘Que seja encaminhado ao Governo do 
Estado, Moção de Apoio à nomeação 
dos servidores concursados’.

- Projeto de Lei nº 063/2020, do 
Executivo, altera § 2º e incisos do ar-
tigo 108 da Lei 1.543/2002, alterando 
contagem do tempo de afastamento 
dos servidores nas licenças para trata-
mento de pessoa da família.

- Emenda à Lei Orgânica nº 07, 
acrescenta o artigo 11-A e seus inci-
sos, vedando a prática de nepotismo 
em todos os níveis da administração 
pública municipal; rito do artigo 45 
da Lei Orgânica Municipal e artigo 
81, I e artigo 215 e 216 do Regimen-
to Interno. Indicados dos partidos para 
formar a comissão especial: Marcelo 
dos Santos Jurandi (PP), Elson Bueno 
Martins (PDT) e Tito Lívio Najar Por-
to (MDB).

Câmara Municipal de Vereadores retomou as sessões ordinárias na segunda-feira

Diones Roberto Becker

Liminar obriga JBS de Três 
Passos a regularizar o meio 

ambiente do trabalho
A Seara Alimentos LTDA, 

de propriedade da JBS, sediada 
em Três Passos, está obrigada 
liminarmente a regularizar seu 
meio ambiente de trabalho. A 
decisão neste sentido foi pro-
ferida pela Justiça do Trabalho, 
na quarta-feira (05/08), deferin-
do tutela de urgência postulada 
em Ação Civil Pública (ACP) 
ajuizada em 1º de junho, pelo 
Ministério Público do Trabalho 
(MPT).

A unidade fabril tem 30 dias 
para cumprir todas as 78 medi-
das pedidas pelo MPT. A pena 
de multa diária pelo descumpri-
mento de obrigação é de R$ 1 
mil por cada um dos itens. Há 
possibilidade, inclusive, de or-
dem futura de interdição parcial 
ou total da empresa ré na ausên-
cia de competente cuidado às 
determinações do juízo, expres-
samente registrada na decisão 
liminar.

A ACP foi ajuizada com 
base em duas ações fiscais reali-
zadas nos anos de 2015 e 2018. 

Na última fiscalização, foram 
lavrados 78 autos de infração 
apontando irregularidades no 
ambiente laboral da empresa. 
Diante da gravidade do panora-
ma fático constatado, no julga-
mento do mérito, o MPT pede 
indenização por Dano Moral 
Coletivo (DMC) não inferior a 
R$ 5 milhões. 

Entre as obrigações deter-
minadas, destacam-se conceder 
aos empregados período míni-
mo de 11 horas consecutivas 
para descanso entre duas jorna-
das de trabalho; descanso sema-
nal de 24 horas consecutivas; 
intervalo para repouso e ali-

mentação de, no mínimo, uma 
hora e, no máximo, duas horas, 
em qualquer trabalho contínuo 
cuja duração exceda seis horas; 
abster-se de prorrogar a jornada 
normal de trabalho, além do li-
mite legal de duas horas diárias, 
sem qualquer justificativa legal; 
abster-se de prorrogar a jorna-
da de trabalho, nas atividades 
insalubres, sem licença prévia 
da autoridade competente, sal-
vo nas situações de jornada 12 
x 36 horas; remunerar o traba-
lho noturno com acréscimo de, 
pelo menos, 20% sobre a hora 
diurna; e computar hora notur-
na como 52min30seg.

Unidade tem 30 dias para cumprir os requesitos apontados na ação

Diones Roberto Becker
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Osmar Terra critica fechamento do 
comércio e prevê queda de casos

Cesar Oliveira e Rogério Melo farão 
“live” direto de Tenente Portela

Consórcio adquire unidade da Nestle 
em Palmeira das Missões

Parlamentar anuncia emendas para 
Redentora e Miraguaí

Liminar obriga JBS de Três Passos a 
regularizar ambiente de trabalho

NESTE MOMENTO DE CRISE, 
APOIE O COMÉRCIO LOCAL.
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De onde 
vem o orgulho 
Gaúcho
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Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (CIGRES) recebeu, na tarde da 
última terça-feira, 04, quatro novos caminhões coletores de lixo. Os veículos foram entregues  após a 
aprovação no programa “Lixão Zero”, do Ministério do Meio Ambiente.

O programa federal  adquiriu 10 caminhões com recursos liberados pelo Ministério e quase R$ 5 
milhões foram destinados ao Consórcio. Ao todo, 21 projetos de todo o Brasil foram selecionados, 
sendo o Cigres, o órgão com o maior número de municípios beneficiados.

Os valores são oriundos de direitos difusos do Ministério da Justiça e atende a proposta cadastrada 
pelo Cigres, por meio de edital, para aquisição de um trator sobre esteiras, uma retroescavadora sobre 
esteiras, dois caminhões-caçamba e oito caminhões coletores.

O presidente do Consórcio e prefeito de Pinhal, Edmilson Pedro Pelizari, destacou que o investi-
mento faz parte de uma série de melhorias e avanços que estão acontecendo no Cigres, gerando mais 
agilidade e qualidade no atendimento à população regional e melhor gerenciamento dos recursos. 
Atualmente, o Cigres atende 31 municípios e recebe, em média, 55 toneladas de resíduos por dia.

Cigres recebe quatro novos 
caminhões coletores

Os caminhões foram entregues na última terça-feira para o CIGRES

Divulgação

Leias as colunas de 
opinição também 
em nosso site...


