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Por Percival Puggina
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O DESTINO DAS
BOLHAS

Tenho setenta e cinco anos e cheguei a essa idade prematuramente, 
devo dizer. Nasci no tempo da manivela. Só em Havana vi tantos carros 
antigos quanto na minha infância em Santana do Livramento. Aqueles, 
aliás, eram os brinquedos dos adultos. Os meus eram de corda como a 
esplêndida baratinha vermelha conversível, com seus 5 ou 6 centíme-
tros de pura potência. Nos anos 60, cursei arquitetura fazendo operações 
com uma régua de cálculo e até 1993, colunista do Correio do Povo 
havia quase 10 anos, ainda escrevia numa Olivetti portátil porque me 
pareciam sofisticadas e complicadas demais as máquinas elétricas de 
escrever.

 Acho que isso dá uma idéia da distância a que eu estava de um com-
putador no início deste século. Aí, o professor Cezar Saldanha Souza Ju-
nior, mestre e querido amigo, me passou uma descompostura pelo meu 
atraso em relação às novas tecnologias. O doutor Eduardo Henrique de 
Rose, amigo de fé, irmão, camarada, me instruiu no manuseio de um 
notebook. O enorme constrangimento inicial com as novas máquinas 
foi se transformando em amável intimidade. No meio do caminho topei 
com as facilidades da Internet e me tornei um turista nada acidental, 
navegador no mundo da comunicação instantânea.

Assim, chego a este trecho final da vida, com a plena consciência 
de que nosso país não pode andar mal quando tudo se faz tão ágil. Há 
quase quarenta anos – quarenta! – venho me dedicando a uma tarefa de 
formação da consciência política daqueles com quem me comunique. 
Meu sonho de um Brasil melhor nasceu na redemocratização e foi hos-
pitalizado, logo adiante, por falta de oxigênio, nas alegorias populistas 
do processo constituinte. Se nele estivesse, eu teria sentado ao lado de 
Roberto Campos, contra cujas convicções o Brasil escolheu instituir um 
prodígio histórico mundial: o primeiro estado de bem estar social em na-
ção pobre. De um modo ou outro esse sonho ainda hoje embala muitas 
noites, seja em mesas de bar, seja em redes sociais, seja no indisfarçável 
egoísmo organizado dos “coletivos”. Quanto tempo perdido, Senhor!

“O que fazer?”, me perguntam com frequência. Os caminhos da 
democracia, sendo ela feita por gente, precisam de convencimento e 
formação de amplos consensos. Então, eu creio que expor a verdade 
sobre atitudes e ações dos agentes políticos, ativos e passivos, é uma 
forma boa de acelerar isso e é o que tenho feito. O Brasil vive em crise 
porque seu modelo institucional as estimula e não as resolve. Apenas 
entra numa bolha que logo adiante cumpre o destino das bolhas. Não 
podemos nos permitir isso. O Brasil precisa de correções, tanto quanto 
alguns de seus agentes precisam de corretivos...

Na atual configuração política e institucional do Brasil, não hesito 
em afirmar: o pior STF da história e um Congresso com os vícios habi-
tuais, dedicado, na melhor hipótese a não fazer o que deve, e na pior a 
fazer o que não deve, assustam tanto quanto a pandemia. Informar para 
a formação daqueles consensos indispensáveis, retirando da passividade 
a maioria da população, hoje paciente maior das crises, acaba por expor 
seus agentes ativos, ameaçando-lhes as carreiras. A grande mídia muito 
pouco tem servido para isso.

Eugène Ionesco afirmava serem os inimigos da história os que aca-
bam por fazê-la. Nem sempre é, nem precisa ser assim. Se passado se 
descreve, o futuro se escreve e é possível agilizá-lo. A ideia da interven-
ção, a propósito, é apenas paralisante porque inibe alternativas e, sabi-
damente, não vai acontecer. Se acontecesse seria apenas mais uma bolha 
que explodiria restaurando a crise anterior. Como ocorreu em 1985 e se 
danificou ainda mais em 1988.

As questões religiosas no Brasil estão presentes no cotidiano de muitas pessoas. Neste país conti-
nental com mais de 200 milhões de habitantes observa-se o crescente número de religiões inserido em 
seu contexto, que se fazem presentes dentro das quatro matrizes religiosas que são: ocidental, oriental, 
africana e indígena.

O ensino religioso no país tem mais de 500 anos. Inicia-se no descobrimento do Brasil com os 
padres da igreja, que ao desembarcarem em solo tupiniquim, encontraram os indígenas, a primeira 
matriz religiosa presente por aqui. Estes padres, os professores da religião cristã tiveram um primeiro 
desafio: entender a cultura dos indígenas, aprender sua língua, seus costumes e entender a forma com 
que compreendiam o fenômeno religioso, o sagrado e como se expressava o religioso em suas mentes, 
para então, posteriormente, converter os referidos indígenas ao cristianismo.

Este exemplo dos padres, mostra com singularidade uma questão presente em nosso século: como 
ensinar religião ao jovem do ensino fundamental, que muitas vezes vem com uma carga religiosa de 
seu lar, professando ou não a religião de seus pais ou antepassados e ao chegar em sala de aula tem 
valores religiosos a conhecer através do professor da disciplina que aplicará o ensino de outras culturas. 
Será que de fato este jovem tem interesse em entender um pouco sobre religião? Qual seria o interesse 
deste? São questionamentos que se fazem presentes; perguntas com respostas difíceis de formular, e a 
população as responde baseadas em senso comum, tratando a religião alheia e desconhecida com me-
nosprezo, indiferença e intolerância.

Conhecer o diferente provoca impacto na mentalidade das pessoas, aceitar verdades diferentes das 
que possui é algo difícil de aceitar, pois constituem conhecimentos firmados ao tempo e que não rece-
beram um questionamento.

O professor que se gradua nas Ciências da Religião, recebe uma formação interdisciplinar em va-
riadas religiões, com disciplinas da área da Educação, Sociologia, Filosofia; e aliado a tudo, este pro-
fissional necessita de formação e aperfeiçoamento constante, pois no laboratório denominado sala de 
aula, este transmitirá conhecimentos das mais variadas religiões, sempre respeitando a diversidade 
presente no contexto e respeitando a Constituição da República Federativa do Brasil, e os elementos 
que constam na BNCC para o Ensino Religioso.     

A Licenciatura em Ciências da Religião recebeu sua Diretriz Curricular Nacional em 2018, consti-
tuindo a formação docente para atuação do licenciado em sala de aula na educação básica, recebe sólida 
formação acadêmico científica para desmistificar fenômenos religiosos, e dar respostas aos enigmas 
humanitários presentes na mentalidade dos alunos. Todos os elementos pautados na ética e respeito as 
mais variadas religiões presentes em sala de aula e também no contexto populacional, posicionando-
-se como um agente difusor de conhecimento para esclarecer e combater a intolerância religiosa tão 
evidente na cultura brasileira.

O ensino das Ciências da Religião
José Carlos Moraes

José Carlos Moraes é professor na Licenciatura em Ciências da 
Religião do Centro Universitário Internacional Uninter.

A farsa da reforma Tributária no RS
A propagandeada Reforma Tributária do Rio Grande do Sul é uma far-

sa. Primeiro porque o Governo Leite já admitiu que ela não vai aumentar 
a arrecadação do estado, logo, fazer uma reforma que não influenciar nem 
para cima nem para baixo é chover no molhado e trocar seis por meia dúzia.

Segundo que entende-se por reforma quando você faz algo que deixa o 
que está ruim melhor, nem de perto essa proposta do governo é algo similar 
a isso, pelo menos para a maioria dos gaúchos.

Veja que o Governo quer baixar o ICMS de 18 para 17% e agora pas-
mem, mesmo sem a reforma, a partir de janeiro do ano que vem já serão esses os valores adotados uma vez que 
a legislação prevê isso. Resumindo, mesmo que não se faça nenhuma reforma, aquilo que o Governo aponta 
como benesses da reforma já é algo natural.

Para compensar essas perdas Leite quer aumentar o IPVA de 3 para 3,5%. Já pagamos um dos maiores 
impostos automotivos do país. Não bastasse isso, a ideia do Governo é passar a cobrar IPVA de veículo com 
até 40 anos. Hoje veículos com mais de 20 anos não pagam imposto. Tirando os colecionadores e o saudosista, 
somente anda com carro dos anos 80 e início dos anos 90 pessoas que não tem condições de ter um veículo 
mais novo, logo esse imposto vai atacar direto os mais pobres. Sem contar outros aumentos como o pão que 
vai de 7% para 17,7%.

O custo de produção do agricultor, que já é alto, vai aumentar em 10% pois será cortado no diferimento. 
Enfim o reformista Eduardo Leite vai cobrar mais da classe mais pobre e dos agricultores. Se isso é uma re-
forma, é difícil dizer o que é um retrocesso.
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HumorImagens e retratos de Tenente Portela
Na semana em que Te-

nente Portela completou 
65 anos (foi dia 18), o que 
não faltaram foram home-
nagens para o município, 
muitas acompanhadas de 
fotos e imagens.

No entanto, nem só 
no aniversário do municí-
pio os usuários das redes 
sociais podem curtir ma-
ravilhosas paisagens da 
nossa terra.

O grupo no Face-
book, administrado pelo 
jornalista Jalmo Forna-
ri, “Imagens e Retratos 
de Tenente Portela, ativo 
desde fevereiro de 2014, 
tem sido um registro foto-
gráfico do município por 
diversos ângulos, além de 
promover um resgate his-
tórico da cidade.

Atualmente o grupo 
já alcança quase 10 mil 
membros, a maioria por-

telense residentes aqui, 
ou que estão morando em 
outras plagas e encontram 
nas imagens, histórias e 
retratos um motivo para 
matarem saudade da sua 

terra natal.
Para fazer parte do grupo 

basta você pesquisar em seu 
facebook pelo nome “Ima-
gens e Retratos de Tenente 
Portela”.

Usina de reciclagem
Com menos polêmica e um tanto me-

nos publicidade, está em andamento o 
projeto para a construção de uma Usina 
de Reciclagem de resíduos no municí-
pio de Vista Gaúcha. O projeto promete 
também um investimento milionário no 
município. Mais informações na nossa 
próxima edição.

Promotor falou
O promotor público de Tenente Por-

tela, Miguel Pordanosche, em entrevista 
no site Portela Online disse que várias 
ações de improbidade administrativa 
estão sendo patrocinada pelo órgão em 
relação a gestores públicos da região. 
Ele citou como exemplo uma de Barra 
do Guarita que já em decisão cautelar 
bloqueou bens do ex-prefeito César Ta-
deu Paier e de um de seus secretários. 
São processos e procedimentos em an-
damento.

07 de setembro
Sem poder realizar a  tradicional fes-

ta de 07 de setembro a Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida está vendendo fichas 
para almoço, pegue e leve, no tradicio-
nal dia da independência.

Segundo o Padre Guido Taffarel, o 
valor da ficha é R$ 45,00, com galinha 
assada, saladas e polenta. Os interes-
sados podem adquirir as fichas na casa 
paroquial ou com membros da comuni-
dade e no comércio local. É uma saída 
encontrada para a data não passar em 
branco.

***Dizem por aí que com um ano de 
atraso o Drº João Alberto Preto foi lem-
brado em um evento tradicionalista em 
Tenente Portela.
***Esquecido no acendimento da chama 
ele foi lembrado na live, para a surpresa 
de César Oliveira e Rogério Melo, que 
não sabiam que um dos maiores letristas 
do estado é de Tenente Portela.
***Dizem por aí que com as eleições 
municipais chegando se atenua a chance 
de disputa pelo cacicado na Terra Indí-
gena do Guarita.
***Lideranças indígenas estão de olho 
nas eleições municipais de Redentora e 
Tenente Portela.
***Provavelmente teremos candidatos 
indígenas nas duas cidades.

***A cogestão entre governo do estado e 
municípios começou.
***Em Tenente Portela, graças a pro-
posta, mesmo em bandeira vermelha o 
comércio está conseguindo seguir em 
funcionamento, quase que em horário 
normal.
***Parece que as visitas românticas ao 
cemitério estão diminuindo. Dizem...
***E a história de que um convencional 
teria procurando um pré-candidato e pe-
dido 40 mil para lhe apoiar na convenção? 
Se for verdade, vale lembrar que, mesmo 
na convenção, vender voto é crime.
***Essa pode ser a última eleição de 
muitas siglas regionais. Se não tiverem 
voto para uma cadeira, tendem a cair no 
ostracismo.

O rapaz vai com um 
amigo ao estádio assistir 
um jogo de futebol. Como 

a casa da avó fica no caminho ele re-
solve dar uma passadinha para cumpri-
menta-la. Aproveitando a presenca do 
neto, a velhinha pede para ele consertar 
um vazamento na pia da cozinha. En-
quanto isso ela leva o amigo do neto 
para a sala e ofere-
ce-lhe uma bebida.
Junto com o copo 
está um pratinho de 
amendoins que o ra-
paz come sem parar, 
um por um. Tarde 
demais ele percebe 
que comeu tudo que havia no prato. Na 
hora de ir embora ele agradece calo-
rosamente a avó do amigo: - Origado 
pelo amendoim... Espero nao ter abu-
sado, não lhe deixei nenhum, desculpe! 
A vovó, amavel, responde: - Não tem 
problema, meu filho. De qualquer jeito 
não posso come-los. Depois que perdi 

meus dentes 
eu só lambo 
o chocolate 
que vem em 
volta.

***

Num asilo 
de velhos, um 

ancião se dirigiu a uma colega: - Não 
podemos ter sexo, mas gostaria de ter 
alguém para segurar o meu pinto, não 
creio que isso faça mal... A coleguinha 
concordou, e durante dois meses se en-
contravam para tomar sol no terraço. 
Ele tirava o pinto para fora e ela pega-
va com muito carinho. Um belo dia ele 
desapareceu. Ela o procurou por toda 
parte no asilo e foi finalmente encontrá-
-lo no quintal, sentado ao lado de outra 
velhinha, que segurava o seu pinto. A 
antiga companheira ficou indignada: - 
Durante dois meses eu segurei seu pin-
to sem problema e agora você me deixa 
por uma outra. O que ela tem que eu 
não tenho? O velhinho retrucou sorrin-
do: - O mal de Parkinson!!
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Pandemia Economia

Municípios brasileiros passarão a 
receber recursos do pré-sal

A distribuição de recursos que vem 
da partilha do pré-sal, deve ser modi-
ficada por um projeto que beneficia os 
municípios brasileiros. O plenário do 
Senado já aprovou o texto que muda a 
distribuição da receita adquirida pela 
União na comercialização de petróleo e 
gás natural em área de pré-sal sob regi-
me de partilha.

A proposta segue para sanção do 
presidente Jair Bolsonaro e, pela versão 
final feita no Senado, 50% dos recur-
sos vão para o Fundo Social, 30% para 
os fundos de Participação dos Estados 
(FPE) e de Participação dos Municípios 
(FPM) e 20% para o Fundo de Expansão 
dos Gasodutos de Transporte e de Es-
coamento da Produção (BRASDUTO). 
Atualmente, esses recursos vão integral-
mente para o Fundo Social.

Com atuação junto ao senadores e 
deputados, para tentar um resultado 
favorável aos gestores municipais, a 

Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) ficou satisfeita com a destinação 
de 30% dos recursos arrecadados pelo 
pré-sal aos fundos de Participação dos 
Municípios (FPM) e de Participação dos 
Estados (FPE). A entidade acredita que 
esses recursos serão fundamentais para 
ajudar as cidades na recuperação após o 
agravamento do quadro fiscal em decor-
rência da pandemia de coronavírus (Co-
vid-19) no país.

De acordo com o assessor parlamen-
tar da CNM, André Alencar, a utilização 
desses recursos não tem uma vinculação 
específica, então pode ser utilizado para 
as ações da prefeitura nos mais diversos 
setores. A proporção vai ser definida pelo 
FPM. — É um recurso que deve ganhar 
volume ao longo da próxima década, e 
vai seguir uma distribuição mais justa, 
igualitária e com critério de ‘quem pre-
cisa mais, recebe mais’. Esperamos que 
traga um bom reforço para o caixa das 
prefeituras — destacou André Alencar.

Segundo o texto, 30% dos recursos irão para os  FPE e  FPM
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Energia elétrica é cara ou muito 
cara para 84% dos brasileiros

Oitenta e quatro por cento dos bra-
sileiros, entrevistados pelo Ibope e pela 
Associação Brasileira dos Comerciali-
zadores de Energia (Abraceel), consi-
deram a energia elétrica cara ou muito 
cara. Para a Abraceel, o valor pago pelos 
consumidores tem se tornado mais evi-
dente nas despesas das famílias, já que 
as pessoas que consideravam o preço 
caro ou muito caro no ano de 2014 – pri-
meiro de realização da pesquisa – chega-
vam a 67%. O percentual atingiu a maior 
marca em 2014 (88%) e no ano passado 
(87%). A pesquisa ouviu 2 mil pessoas 
em todas as regiões do país, entre os dias 
24 de março e 1º de abril. 

Considerando os dados deste ano, 
55% dos entrevistados afirma-
ram que o alto preço é causado 
pelos impostos e 28% pela falta 
de concorrência no setor. “Hoje 
a energia elétrica é um dos ser-
viços mais taxados, por uma ra-
zão muito simples: os governos 
estaduais têm muita facilidade 
em arrecadar imposto por meio 
da conta de luz, então incidem 
diversos impostos - federais, es-
taduais - e o consumidor percebe 
que a energia é cara devido aos 
muitos tributos”, disse o presi-
dente da Abraceel, Reginaldo 
Medeiros. 

Ele lembra que os valores dos 
impostos estão descritos em cada 
conta, para que o consumidor 
possa consultar. Segundo Me-
deiros, além desses dois fatores 
apontados pelos entrevistados, 
outro motivo atrelado ao alto 
preço das contas são os subsídios 
cruzados, que, conforme explica, 
“é o que um consumidor paga 
pelo outro”. Ele citou dois exem-
plos em que os mais pobres pa-
gam pelos mais ricos: subsídios 
para o agronegócio – devido aos 
subsídios para áreas rurais – e 
para aqueles que instalam pai-
néis fotovoltaicos. 

“Há consumidor rural que 
tem desconto de 90% na irri-

gação durante a madrugada, isso é um 
subsídio que alguém paga. Há muitos 
subsídios cruzados. Agora está se colo-
cando muito painel fotovoltaico, quem 
coloca principalmente é quem tem di-
nheiro para instalar. Quando ele instala 
o painel, há uma série de benefícios que 
a rede elétrica traz para ele, que é por 
exemplo regularizar energia”, disse. 

Essa regularização diz respeito ao 
fornecimento de energia elétrica durante 
a noite, quando não há energia solar para 
garantir a demanda. “Isso é um benefício 
que a rede elétrica traz,  mas hoje ele não 
paga nada. Quem paga esse subsídio é o 
consumidor, que não instalou um painel 
fotovoltaico para esse consumidor mais 
rico”.

55% dos entrevistados afirmaram que o alto preço é causado pelos impostos
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Leite minimiza oposição de 
prefeitos e volta a defender 
cronograma de retomada 

das aulas

Educação

O governador Eduardo Leite voltou 
a defender, nesta quinta-feira (20), a 
proposta do Piratini de retomada das au-
las presenciais no Rio Grande do Sul a 
partir de 31 de agosto, de forma gradual 
para todas as etapas de ensino. Leite ar-
gumentou que os pais e mães que não se 
sentirem confortáveis poderão manter 
os seus filhos em casa.

Na última semana, Leite havia dito 
que a confirmação do cronograma de 
volta às aulas dependeria de indicadores 
favoráveis e da concordância de prefei-
tos e especialistas. Questionado sobre o 
tema por GaúchaZH, nesta quinta (20), 
Leite minimizou a contrariedade de 
prefeitos e argumentou que também há 
gestores municipais e especialistas que 
defendem o retorno das atividades.

– Nós temos especialistas que defen-
dem o retorno (das aulas), temos espe-
cialistas que contestam. Temos prefeitos 
que defendem o retorno (das aulas) e te-
mos prefeitos que contestam. Continu-
amos dialogando – disse o governador, 
em coletiva de imprensa, durante trans-
missão por redes sociais.

Na terça (18), a Famurs divulgou 
o resultado de uma enquete feita com 
prefeitos gaúchos. Dos 442 que respon-
deram o questionário, 418 – o que re-
presenta 94,6% – são contrários ao ca-
lendário de volta das aulas presenciais 
proposto pelo governo Leite. De outro 
lado, apenas 24 apoiam o cronograma 
estadual.

Leite também voltou a defender que 
o retorno comece pelas crianças mais 
novas, para que se resolva o problema 
de pais e mães que não têm onde dei-
xar os filhos ao comparecerem de forma 
presencial ao trabalho.

– Lembrando que não estamos falan-
do de uma imposição de retorno as au-
las. Estamos tratando de retirar a restri-

ção (que hoje impede o funcionamento 
de atividades de educação), permitir re-
torno, se for o caso, pelo município ana-
lisado, com a decisão dos pais. Os pais 
que não quiserem enviar seus filhos po-
dem não enviar, se têm onde deixar em 
segurança. Mas sobre dar a oportunida-
de para os pais que não têm onde deixar 
os seus filhos em segurança. Estamos fa-
lando nesta primeira etapa só em educa-
ção infantil – disse Leite, apontando que 
a deliberação sobre o tema deve ocorrer 
na próxima terça-feira (25).

O cronograma proposto por Leite 
prevê que, duas semanas depois de vol-
tarem as aulas em creches e pré-escolas, 
voltem também as atividades de Ensino 
Superior. Na semana seguinte, voltariam 
os alunos e professores de Ensino Mé-
dio. As aulas do Ensino Fundamental 
voltariam em duas etapas, nas duas se-
manas seguintes.

Cronograma de retomada 
proposto pelo governo do 

Estado
31/8 – Educação Infantil 

(público e privado)
14/9 – Ensino Superior 

(público e privado)
21/9 – Ensinos Médio e 

Técnico (público e priva-
do)

28/9 – Ensino Funda-
mental – anos finais (pú-
blico e privado)

8/10 – Ensino Funda-
mental – anos iniciais 
(público e privado)

Governador Eduardo Leite durante transmissão ao vivo

Gustavo Mansur / Palácio Piratini / Divulgação

Tenente Portela: Oito 
moradores estão 

internados no HSA por
 causa do coronavírus

De acordo com o boletim epidemio-
lógico da Secretaria Municipal da Saú-
de e Saneamento (SMSS), publicado na 
quinta-feira (20/08), dos 190 moradores 
de Tenente Portela diagnosticados com 
coronavírus (Covid-19), 158 já se recu-
peraram. No momento, existem 31 casos 
ativos da doença.

A SMSS contabiliza 1.405 testes re-
alizados, dos quais, 1.196 tiveram resul-
tado negativo para o novo coronavírus. 

Atualmente, 24 pessoas esperam o re-
torno dos exames laboratoriais. O muni-
cípio registra um óbito provocado pelo 
vírus.

Oito portelenses estão internados no 
Hospital Santo Antônio (HSA) devido ao 
Covid-19. Na enfermaria, são dois casos 
confirmados e um suspeito. Na Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI), há quatro 
pacientes infectados e um que aguarda o 
resultado do exame laboratorial.

Diones Roberto Becke

Cinco moradores ocupam leitos da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela

INSS inicia projeto piloto de 
prova de vida por biometria facial

Pandemia

Novidades

A partir do dia 20 de agosto, o Insti-
tuto Nacional de Seguro Social (INSS) 
inicia o projeto piloto de prova de vida 
por biometria facial. O trabalho é feito 
em parceria com a Secretaria de Gover-
no Digital, do Ministério da Economia, e 
a DATAPREV, e a expectativa do INSS 
é de que 500 mil pessoas participem da 
primeira etapa. Segundo o órgão, ainda 
deve haver ajustes para que o procedi-
mento possa ser implementado, poste-
riormente, para todos os beneficiários.

Para realizar a prova de vida digi-

tal, o instituto vai usar a base de dados 
do Departamento Nacional de Trânsito 
(DENATRAN) e do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). Os primeiros contatos 
com os segurados vão começar a ser 
feitos nos próximos dias pelo INSS por 
meio de mensagens enviadas por SMS, 
Central 135 e e-mail.

A prova de vida será feita por reco-
nhecimento facial, com o uso da câmera 
do celular do beneficiário, por meio do 
aplicativo ‘Meu INSS’ e do aplicativo 
do Governo Digital.

Para realizar a prova, o INSS vai utilizar a base de dados do DENATRAN e do TSE
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Cooperativismo

Sicredi firma acordo com associação de
cooperativas de crédito da Polônia

Já há alguns anos que as práticas de-
senvolvidas pelo Sicredi no Brasil têm 
sido referência para cooperativas de todo 
o mundo. A partir de agora, a primei-
ra instituição financeira cooperativa do 
país, amplia ainda mais seus processos 
de cooperação internacional por meio de 
um convênio, assinado em 04 de agosto, 
em conjunto com a Associação Nacional 
de Cooperativas de Poupança e Crédito 
da Polônia (NACSCU, na sigla em in-
glês) e o Conselho Mundial de Coopera-
tivas de Crédito (WOCCU, na sigla em 
inglês).

O objetivo da iniciativa é propor-
cionar a troca de experiências e conhe-

cimentos entre o Sicredi e a associação 
cooperativista polonesa, tendo a chan-
cela, o acompanhamento e o apoio do 
WOCCU para promoção dos trabalhos.

— A intercooperação está entre as ba-
ses do modelo cooperativista, que prega 
o apoio mútuo, e muito nos orgulha po-
der levar para os cooperativistas da Po-
lônia um pouco do que aprendemos aqui 
no Brasil, assim como poder trazer para 
a nossa atuação o que aprenderemos lá. 
Temos a certeza que essa parceria trará 
muitos benefícios para ambos os lados 
e é importante enfatizar que esse tipo de 
conexão só foi possível pela interlocução 
do WOCCU, que proporciona a aproxi-
mação entre as cooperativas de crédito 

de todas as partes do mundo — afirma 
Manfred Alfonso Dasenbrock, presiden-
te da SicrediPar, da Central Sicredi PR/
SP/RJ e conselheiro recém-reeleito do 
WOCCU.

Rafal Matusiak, presidente da 
NACSCU e Board Chair do WOCCU, 
demonstra reciprocidade e motivação 
com a iniciativa. — Estamos muito fe-
lizes por iniciar esta parceria e poder 
compartilhar boas experiências com os 
colegas do Sicredi. Momentos assim 
mostram o quanto o WOCCU é uma im-
portante plataforma de compartilhamen-
to de conhecimento e novas práticas. 
Este é um passo muito importante para 
nós, que trará ótimos frutos — disse Ra-
fal Matusiak.

O convênio que oficializa a par-
ceria do Sicredi com a NACSCU e o 
WOCCU, prevê a troca de boas experi-
ências envolvendo basicamente três ei-
xos de trabalho:

1) Digital, para compartilhamento de 
avanços no uso de plataformas digitais 
por cooperativas de crédito;

2) Relacionamento, com atividades 
que exploram a relação da cooperativa 
com seus membros, especialmente os 
modelos para formação de coordenado-

res de núcleo e jovens lideranças, por 
meio de organização em comitês;

3) Vendas, abordando metodologias 
de comercialização e distribuição de 
produtos e serviços financeiros;

— A força do WOCCU está nas suas 
entidades participantes. E o Sicredi e a 
NACSCU são exemplos desta força e 
comprometimento com as comunidades 
onde atuam. Só tenho que agradecer pela 
liderança que exercem em seus países e 
por tudo que têm feito para desenvolver 
suas nações — reconhece Brian Branch, 
CEO do WOCCU.

O presidente executivo do Banco Co-
operativo Sicredi, João Tavares, eviden-
cia a visão global na qual a iniciativa se 
apoia, ressaltando também o papel que 
a Fundação Sicredi exercerá durante os 
trabalhos. — Gostaria de parabenizar to-
dos pela perspectiva global sobre o coo-
perativismo. Tenho certeza de que juntos 
podemos ser uma resposta sólida para os 
desafios que estamos enfrentando agora. 
Estamos muito felizes e animados por 
fazer parte dessa iniciativa. Tenho certe-
za de que o alinhamento de nossa visão 
e propósito será muito proveitoso. Com-
partilhando seremos maiores — frisou 
João Tavares.

Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados e no Distrito Federa
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Educação

Especialistas dizem que 
pandemia pode aumentar a 

evasão escolar no país

De acordo com os dados 
mais recentes do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) e do Ministério da 
Educação (MEC), coletados 
antes da pandemia, 1,1 milhão 
de adolescentes, entre 15 e 17 
anos, não frequentavam a esco-
la. O número representa 11,8% 
dos jovens nesta faixa etária. 
No grupo de seis a 14 anos são 
quase 170 mil crianças que não 
vão à escola, ou seja, 0,7%. 
Mas, conforme os especialistas, 

a taxa de evasão escolar pode 
crescer com a pandemia.

A preocupação de quem 
estuda o acesso à educação no 
Brasil é de que o medo de con-
tágio pelo novo coronavírus 
possa motivar pais a não enviar 
os filhos para a escola em 2020 
e 2021.

A presidente da ONG Todos 
pela Educação, Priscila Cruz, 
explica que os gestores educa-
cionais estão em um ‘beco sem 
saída’, onde todas as opções 
possíveis são ruins.

— Quanto mais tempo os 
alunos ficam em casa, enfra-
quecendo seu vínculo com a 
escola, maior a chance da gente 
ter uma explosão na evasão es-
colar. Por um lado, precisamos 
retomar as aulas presenciais 
porque é assim que vamos reto-
mar a possibilidade de ter uma 
educação de qualidade no país, 
no entanto, não dá pra voltar as 
aulas nessa situação de pande-
mia em um patamar tão alto — 
disse Priscila Cruz em audiên-
cia pública no Senado.

Antes da pandemia do novo coronavírus, entre 15 e 17 anos, não frequentavam a escola

Extravio de Bloco

Tiago Alexandre da Silva Zilio, residente em Redentora,  co-
munica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas 
Fiscais de Produtor Rural (P 144  936341 a  P 144  936350) com 
inscrição estadual sob o nº 2161043824 série P 144  936341.

Projeto irá resgatar e conservar parte da 
diversidade genética da erva-mate 

no Rio Grande do Sul

Preservação

Um projeto 
que objetiva res-
gatar, multipli-
car e conservar 
o material gené-
tico de erva-mate 
(Ilex paraguariensis) de 
árvores matrizes selecio-
nadas nos remanescen-
tes florestais nativos 
no Rio Grande do 
Sul, começa a ser 
estruturado como 
ação do Programa Gaúcho para 
a Qualidade e a Valorização da 
Erva-mate.  As tratativas já es-
tão feitas e a estruturação técni-
ca e operacional sendo forma-
tada. O projeto tem a previsão 
de inicio ainda em 2020, com 
intensificação nos cinco polos 
ervateiros do Estado a partir de 
2021

Desenvolvido em parceria 
com as instituições da cadeia 
produtiva ervateira, este proje-
to tem a finalidade de perpetu-
ar para gerações futuras a base 

genética dos ervais 
gaúchos, evitando 

uma perda irrecupe-
rável desses 

m a t e -

riais, 
que até então conseguiram so-
breviver e evoluir diante das 
mudanças no uso da terra e a 
perda da cobertura de floresta 
nativa.  

O projeto prevê três eta-
pas distintas, que são: resgate, 
multiplicação e conservação. A 
primeira delas consiste na iden-
tificação de cada árvore doado-
ra do genótipo, a segunda, na 
coleta e multiplicação do mate-
rial identificado e a terceira, na 
conservação em bancos de ger-
moplasma, constituídos para 

tal, e reintrodução dos materiais 
genéticos resgatados nos locais 
de origem. Não necessariamen-
te, a seleção do material irá vi-
sar melhoramento, mas sim, a 
preservação da diversidade.

 De acordo com o engenhei-
ro agrônomo e extensionista 
da Emater/RS-Ascar, Ilvandro 
Barreto de Melo, esse projeto, 
Programa Gaúcho para a Qua-
lidade e a Valorização da Erva-
-mate, segue independente, 
conforme o modelo de gestão 
adotado pelo Programa, base-
ado em projetos autônomos. 
&ldquo;Temos vários projetos 
como boas práticas agrícolas, 
boas práticas de fabricação para 
a erva-mate e derivados, o diag-
nóstico nutricional dos ervais e 
o turismo com erva-mate, que 
seguirão sendo feitos&rdquo;, 
explicou. A soma destes pro-
jetos e de outros que poderão 
surgir, compõe a temática pla-
nejada e executada estrategica-
mente pelo programa.

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
ACORDO DE COOPERAÇÃO

Que fazem o Município de Vista Gaúcha, RS e a OSC Funda-
ção de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de 
Crédito Cooperativo Fundação Sicredi, CNPJ 07.430.210/0001-
69, visando a execução de projeto que visa construir e vivenciar 
atitudes e valores de cooperação e cidadania, por meio de práticas 
de educação cooperativa, contribuindo para a educação integral 
de crianças e adolescentes, em âmbito nacional, tornando-a apta a 
participar do mundo em que vivem

DATA: 11 de Agosto de 2020

A incontinência é uma desordem caracterizada por uma perda 
involuntária de urina que ocorrem ao longo do tempo. Afeta 20% 
das mulheres com mais de 75 anos e, ocasionalmente, a 50% de 
todas as mulheres. Além de alguns problemas físicos, tem muitas 
conseqüências pessoais que podem alterar a psique ou as relações 
sociais da pessoa que tem.

Existem diferentes incontinências, o mais comum é a inconti-
nência de esforço que é causada por fraqueza muscular pélvica ou 
do esfíncter da uretra (incontinência urinaria). Isso ocorre quando 
a pressão é exercida sobre o abdômen. Por exemplo, rir, espirar, 
tossir, fazer exercício, ter relações sexuais, etc. Nestas situações, 
o esfíncter é incapaz de controlar a urina da bexiga e perdas invo-
luntárias ocorrem. É um tipo muito comum de incontinência nas 
mulheres com gestação e nascimentos múltiplos, e nos homens 
que se submeteram a cirurgia de próstata. 

Os sintomas físicos são a incapacidade de controlar a micção. 
Perda involuntária de urina, urinar ao rir, espirrar, tossir, levantar, 
correr, pelo esforço, etc.

As conseqüências psicológicas são o sentimento de vergonha 
pessoal, ansiedade, depressão, sentimentos de falta de afeto, falta 
de sexo, etc. Isolamento social, falta de desejo para relações so-
ciais, perda de emprego.

Com o surgimento dos sintomas que podem indicar uma incon-
tinência urinaria, recomenda-se uma visita a um especialista para 
diagnosticar a possível existência desta doença e do melhor curso 
de tratamento. 

Entre as propostas para prevenir ou melhorar a incontinência 
urinaria está a realização de exercício para fortalecer os músculos 
do períneo, fortalecer os músculos abdominais, evitar a ingestão 
excessiva de líquidos, obesidade, constipação e evitar atividades 
que exercem pressão sobre a pélvis.

É importante lembrar que situações de pacientes com incon-
tinência urinaria tem mudado nos últimos anos as pessoas falam 
mais abertamente sobre isso. A ajuda está disponível, o que pode 
mudar a vida de pessoas com incontinência urinária. Este é fre-
qüentemente curável e sempre controlável.

Exercício Físico como Terapia 
da Incontinência UrináriaDiones Roberto Becker
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Trânsito

TSE aprova resoluções com 
novas datas de eventos das 
eleições municipais de 2020

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) aprovou, na sessão 
administrativa da quinta-feira 
(13/08), quatro resoluções com 
novas datas de eventos rela-
cionados ao processo eleitoral. 
Entre elas, o Calendário das 
Eleições Municipais de 2020, 
modificado pela Emenda Cons-
titucional (EC) nº 107/2020, 

devido à pandemia de Co-
vid-19. A emenda promulgada 
pelo Congresso Nacional no dia 
02 de julho adiou o primeiro e o 
segundo turno das eleições, res-
pectivamente, para os dias 15 e 
29 de novembro deste ano.

Os textos aprovados adap-
tam as datas das resoluções do 
TSE referentes às eleições aos 

dispositivos da Emenda Consti-
tucional promulgada. 

O presidente do TSE, mi-
nistro Luís Roberto Barroso, 
informou que as quatro reso-
luções tratam, respectivamen-
te, dos seguintes temas: regras 
gerais de caráter temporário; 
alteração pontual na resolução 
que dispõe sobre o cronograma 
operacional do cadastro eleito-
ral; mudança na resolução que 
trata dos atos gerais do proces-
so eleitoral; e o novo Calendá-
rio Eleitoral de 2020, com 297 
marcos temporais definidos.

O ministro comunicou, ain-
da, que não haverá, nestas elei-
ções, a identificação biométrica 
do eleitor, atendendo à reco-
mendação da consultoria sani-
tária do TSE. A medida é neces-
sária, de acordo com o ministro, 
para minimizar o risco de con-
tágio nas seções eleitorais e 
porque a biometria retarda o 
processo de votação.

O primeiro turno das eleições estão marcadas para 15 de novembro

D
iones R

oberto B
ecker

Rio Grande do Sul registra menor 
número de mortes no trânsito 

em 14 anos

Eleições 2020

Com menor circulação de 
pessoas e veículos nas ruas 
em função da pandemia, o Rio 
Grande do Sul registrou, no 
primeiro semestre de 2020, o 
menor número de mortes no 
trânsito desde 2007, quando 
o Departamento Estadual de 
Trânsito (DETRAN/RS) adotou 
a metodologia atual de acompa-
nhamento dos feridos em até 30 
dias depois do acidente.

Foram 696 mortes em aci-
dentes de trânsito de janeiro 
a junho de 2020, um número 
14% menor do que o primeiro 
semestre do ano passado. A re-
dução semestral é a maior desde 
2016, quando as mortes haviam 
caído 15% em relação ao mes-
mo semestre do ano anterior. O 
balanço da acidentalidade 2020 
foi divulgado pelo DETRAN/
RS na quinta-feira (13/08).

Comparando-se ao primei-
ro semestre de 2019, a redução 
da acidentalidade foi verificada 
em todos os tipos de usuários 
(motoristas, pedestres, ciclistas 
etc), exceto entre os motoci-
clistas. Apesar da pandemia, o 
número de condutores de duas 
rodas mortos no semestre foi 
exatamente o mesmo do ano 
passado. Foram 200 vidas per-
didas conduzindo motos.

Segundo o diretor geral do 
DETRAN/RS, Enio Bacci, há 
uma preocupação com esses 
condutores, muitos deles profis-
sionais que seguiram trabalhan-
do durante o período de isola-
mento social com o aumento da 
demanda por entregas.

O registro de acidentes com 
morte também teve uma queda 
histórica. Foram 638 ocorrên-
cias que resultaram em uma 
ou mais mortes no semestre. O 
número é o mais baixo da série 
histórica e 14% menor que no 
mesmo período do ano anterior, 
quando foram contabilizados 
740 acidentes com mortes nas 
ruas e rodovias gaúchas.

Balanço da acidentalidade 2020 foi divulgado pelo DETRAN/RS

Diones Roberto Becker

Redentora possui whatsapp 
para orientações e receber 

denúncias

Cidades

A Fiscalização Municipal de Redentora comunica que a partir 
de agora o número do plantão (55) 99626 2408 também possui 
whatsapp.

O número é exclusivo para orientações e denúncias relaciona-
das ao Decreto sobre normas de prevenção ao Coronavírus.

Toda as ligações e denúncias são resguardadas em sigilos de 
acordo com a legislação pelos servidores municipais.

A Fiscalização pede que não sejam feitas ligações ou enviadas 
mensagens que não estejam dentro das especificações citadas aci-
ma. Trote é crime e o infrator pode responder criminalmente.

Número poderá ser usado para informações e denuncias

RD FOCO

Redentoraabre cadastro 
para mapeamento de 

profissionais da cultura

Cultura

A Prefeitura de Reden-
tora, através da Secretaria 
municipal de Educação e 
Cultura, por meio da Lei 
de Emergencia Cultural 
Aldir Blanc, abre cadas-
tro para o mapeamento de 
Profissionais da Cultura. 
Esta lei dispõe sobre ações 
emergenciais destinadas 
ao setor cultural, sendo as-
sim a SMEC disponibiliza 
o cadastramento de pesso-
as físicas e jurídicas com ou sem fins lucrativos que tiveram suas 
atividades interrompidas ou afetadas pela pandemia do COVID-19.

Sendo esse o primeiro passo, após será realizada a avaliação da 
documentação encaminhada, e se houver o enquadramento dentro 
dos pré- requisitos estabelecidos pela Lei, poderá usufruir do au-
xílio.

As informações  poderão ser úteis para possíveis editais e sub-
sídios emergenciais referentes à chamada Lei Aldir Blanc ( Lei fe-
deral nº 14.017/2020)

O período de cadastramento vai de 17 de agosto à 05 de setem-
bro de 2020. Em caso de dúvidas, os interessados deverão ligar 
diretamente para a Secretaria de Educação e Cultura, o telefone é 
55 3556 1393 de segunda à sexta-feira.

Acesse a Lei na integra para maior entendimento:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017-de-29-de-ju-

nho-de-2020-264166628 Será utilizado o sistema de cadastramen-
to online no site redentora.rs.gov.br no menu acesso rápido-espaço 
cultural.
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Região

Tenente Portela, Encante 
O Rio Grande 
Com Belezas...

Consulta Popular destina
 recursos para a área do 

agronegócio da Região Celeiro

Secretaria Estadual da Agri-
cultura, Pecuária e Desenvol-
vimento Rural (SEAPDR) 
encaminhou o pagamento de 
R$ 6.807.575,07 para cerca de 
cem municípios do Rio Grande 
do Sul. Os recursos são pro-
venientes da Consulta Popular 
2019/2020.

Na relação dos beneficia-
dos aparecem 18 municípios do 
Conselho Regional de Desen-
volvimento da Região Celeiro 
(Corede Celeiro). Cada um re-
ceberá R$ 35.374,00, totalizan-
do R$ 636.732,00.

De acordo com a SEAPDR, 
estão contemplados projetos de 

desenvolvimento da agrope-
cuária: manejo e conservação 
do solo; apoio à implantação e 
qualificação da agroindústria 
familiar; fomento à produção, 
comercialização e ao consumo 
regional; apoio à cadeia pro-
dutiva do leite e da pecuária de 
corte; fortalecimento e fomento 
à produção, industrialização e 
comercialização da agricultura 
familiar; programa de apoio à 
agricultura familiar e associati-
va para a produção sustentável 
com ênfase no jovem produtor; 
entre outros.

A SEAPDR está empenhada 
em estimular o desenvolvimen-
to social e econômico do Esta-
do, através dos projetos e pro-
gramas oferecidos. — Por isso, 
auxiliamos os produtores rurais 
na busca constante do aumento 
da produtividade e comerciali-
zação de seus produtos, a partir 
da Consulta Popular — afirma 
Covatti Filho, titular da SEA-
PDR.

Na relação dos beneficiados aparecem 18 municípios da Região Celeiro

Diones Roberto Becker

Municípios contemplados no Corede Celeiro:
Humaitá, Tenente Portela, São Martinho, Chiapetta, Crissiumal, Braga, Bom Progresso, Der-

rubadas, Inhacorá, São Valério do Sul, Tiradentes do Sul, Barra do Guarita, Esperança do Sul, 
Redentora, Miraguaí, Vista Gaúcha, Coronel Bicaco e Três Passos.

Governo libera atividades esportivas nas 
regiões com bandeiras amarela e laranja

Governo do Estado permi-
tiu competições esportivas e 
treinos de atletas profissionais 
e amadores nos municípios lo-
calizados em regiões com ban-
deira amarela ou laranja, con-
forme classificação do modelo 
de distanciamento controlado. 
O decreto nº 55.444, publicado 
no Diário Oficial do Estado da 
segunda-feira (17/08), estabe-
lece que para a realização das 
atividades é preciso observar 
restrições descritas em decretos 
estaduais relativos à pandemia, 
bem como, a Nota Informativa 

nº 18 da Secretaria Estadual da 
Saúde (SES).

Nas competições esportivas 
em regiões com bandeira ama-
rela e laranja, é permitida a pre-
sença de 50% de trabalhadores, 
sem participação de público, 
desde que haja autorização do 
município onde o evento ocor-
re.

Nos clubes sociais e espor-
tivos situados em regiões de 
bandeira laranja, estão permiti-
dos treinos coletivos de atletas 
profissionais (exclusivamente) 
e a presença de 25% dos traba-

lhadores, sempre sem público. 
O atendimento individualizado 
de atletas amadores fica restrito 
ao espaço mínimo de 16 metros 
quadrados por pessoa.

A Nota Informativa da SES 
lista 42 recomendações que 
devem constar nos protocolos 
das competições esportivas. Os 
organizadores deverão entregar 
os planos de contingência para 
prevenção e controle da pan-
demia às secretarias de Saúde 
dos municípios onde ocorrerão 
as competições e treinamentos. 
As prefeituras analisarão os do-
cumentos e solicitarão, se ne-
cessário, adequação com mais 
exigências técnicas.

O secretário do Esporte e 
Lazer do Rio Grande do Sul, 
Francisco Vargas, destaca o 
empenho dos servidores da pas-
ta em atender e encaminhar as 
demandas do esporte gaúcho ao 
Gabinete de Crise.

D
iones R

oberto B
ecker

Pandemia

Cito a frase de João Chagas Leite: “Se os senhores da guerra 
mateassem ao pé do fogo deixando o ódio pra trás, antes de lavar 
a erva, o mundo estaria em paz!”

    Não quer dizer que a tecnologia não nos deixou mais efi-
cientes, deixou sim, e ainda nos deixou mais práticos, mas essa 
cópia e cola não é sinônimo de saber e habilidades.  

    Estamos vivendo me-
lhor do ponto de vista ma-
terial, informado, instantâ-
neo, mas estamos também 
perdendo os prazeres da 
vida em família, da troca 
de vivencias e carinhos, 
na parceria do dia a dia da 
vida.

     E uma coisa tem que 
ser distinguida, a diferen-
ça de pressa e velocidade. 

Quando se mateia, se sozinho, é obrigatório meditar, é a tradição, 
o ritual do preparo ao sorver o chimarrão te leva ao contato com 
os antepassados deste habito sadio. A educação, energia e consi-
deração a tudo o que o mate representa e para ele tem de ter cui-
dado, pois, o mate só é o “meu mate”, feito a capricho, pois cada 
um tem seu Chimarrão, sua habilidade. Em roda de chimarrão, aí 
não há coisa mais gaúcha, parceira e acolhedora na amizade. Não 
há como se matear em grupo sem:

    - O passar de mão em mão;
    - Iniciar o mate e dizer – vocês vão beber o meu mate;
    - O cuidar de canto de olho ou dentro do olho de quem es-

tende a mão, como quem diz “esse é teu”;
    - Se empinar todo, como que se aconchegando pra receber 

o próximo em um ato de “esse é meu”;
    - O roncar o mate, o congraçamento entre o “terminei e o 

tô na espera”.
    E tantos outros pequenos rituais comunitários que estão na 

comunhão que envolve o chimarrão.
    Não há joia mais desejada, como uma medalha disputada e 

guardada com todo o zelo de uma família, do que herdar a bomba 
de chimarrão que reunia a família ou mateava o pai.

    Por esses motivos é que o chimarrão se espalha, agora por 
todo o mundo.

   - Enquanto que a TV virou as poltronas todas para a mesma 
direção do canto da sala;

    - O celular nos dividiu em vários grupos e/ou nos multipli-
cou em vários ambientes, mas sem o calor, sensibilidade e tato do 
contato humano.

    - O micro-ondas fez com que nossas refeições sempre es-
tivessem quentes, não importa a hora que chegamos e assim até 
nas refeições as reuniões de família são mais raras e tem sempre 
alguém ausente.

    - A internet que nos leva a contatos e interações, que ultra-
passa limite e dimensões, nos fortalecendo e ao mesmo tempo 
nos fragilizando.  O mate te acompanha em tudo e em todas as 
dimensões, sozinho carrega uma vivência, acompanhado enri-
quece o momento, como demonstração de ritual, como processo 
de cultura e agregador de intimidade e convivência.

    Seiva de vida e paz. Quando nas rodas de mate sinto a que-
rência reunida ao ver a cuia estendida num gesto amigo e simpló-
rio, neste xucro ofertório entendo melhor a vida.

    Quando vires pelo pago o ritual do chimarrão unindo patrão 
e peão, reze pra que a humanidade partilhe dessa igualdade em 
campeira comunhão.

     Seiva verde, mate é vida passando de mão em mão ora 
amargo, ora doce, cevado no coração. (João Chagas Leite).

     Fonte: Roger Jaekel   
   Até a próxima.
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de  Derrubadas

CÂMARA DE VEREADORES DE 
DERRUBADAS

No dia dezessete de agosto de dois mil e vinte, às dezenove 
horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em Sessão 
Ordinária, sob a Presidência do Vereador ADEMIR CEMIN. A 
sessão também contou com a presença física dos Vereadores: 
LUIS CARLOS SEFFRIN, CRISTIANO CARVALHO, NELCI 
LUIS GAVIRAGHI, MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, DE-
JAIR JOSÉ GIACOMINI, 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 colocou em discussão e vo-
tação a ATA Nº 023/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 
03 de agosto de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada por una-
nimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 
024/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 10 de agosto de 
2020, às 19 horas. 

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

PROJETO DE LEI Nº 019/2020: que Autoriza o Poder Execu-
tivo 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 encontra-
-se baixado junto as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 020/2020: Dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. Este Projeto 
de Lei foi baixado para as Comissões Permanentes.

Não haviam Vereadores em Explicações Pessoais.

Estado é oficialmente zona livre 
de febre aftosa sem vacinação

Rural

O Rio Grande do Sul está 
oficialmente livre da febre afto-
sa sem vacinação. A Instrução 
Normativa nº 52/2020 foi pu-
blicada na sexta-feira (14/08) 
pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA).
A estimativa é de que em 

torno de 12,5 milhões de ani-
mais, entre bovinos e bubali-
nos, deixem de ser vacinados 
no Estado, assim como não será 
mais necessária a aplicação de 

20 milhões de doses anuais de 
vacina, já que a imunização 
ocorria em duas etapas: reba-
nho geral e para animais com 
até 24 meses.

O secretário estadual da 
Agricultura, Pecuária e Desen-
volvimento Rural comemorou 
a decisão. — Como zona livre 
de febre aftosa sem vacinação, 
poderemos abrir novos cami-
nhos para exportação. Temos 
uma fatia de 70% do mercado 
internacional que ainda pode-
mos atingir — projetou Covatti 
Filho.

O reconhecimento será en-
caminhado para a área técni-
ca da Organização Mundial 
de Saúde Animal (OIE). Após 
análise, o pedido precisa ser ra-
tificado na assembleia geral da 
OIE, que acontece em maio de 
2021 na França.

Fernando D
ias/SEA

PD
R

Reconhecimento será encaminhado para a Organização Mundial de Saúde Animal

Contratação de crédito rural bate 
recorde no primeiro mês do Plano Safra

Rural

O desempenho do crédito 
rural nos primeiros 30 dias do 
Plano Safra 2020/2021 foi 50% 
maior do que o registrado no 
mesmo período do ano passado. 
Os R$ 24,15 bilhões contrata-
dos no primeiro mês do atual 
Plano Safra representam 50% a 
mais que o mesmo período do 
ano passado.

Apesar da pandemia de 
coronavírus (Covid-19) por 
todo o mundo, esse é um bom 
momento para o agronegócio 
brasileiro, e é isso o que reve-
lam os números do Balanço de 
Financiamento Agropecuário 
da Safra 2020/2021 divulgado 
pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA). Apesar da pandemia, esse é um bom momento para o agronegócio brasileiro

Agências da Caixa passam a funcionar 
das 8h às 13h

Novo horário

Desde terça-feira, (18), as 
agências da Caixa passarão a 
funcionar em novo horário, das 
8h às 13h, para o atendimento 
a serviços essenciais. Até hoje 
(17), o horário é das 8h às 14h. 

O banco reforça que não é 
preciso madrugar nas filas, pois 
todas as pessoas que chegarem 
nas agências durante o horário 

de funcionamento serão atendi-
das. 

Os recursos do saque emer-
gencial do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) e 
do auxílio emergencial podem 
ser movimentados pelo apli-
cativo Caixa Tem. Os usuários 
que precisam atualizar o cadas-
tro no aplicativo podem enviar 

a documentação pelo próprio 
app. 

A Caixa orienta os clientes a 
acessarem os serviços do ban-
co por meio dos canais digitais. 
Os clientes podem usar Internet 
Banking pela internet ou ce-
lular. Estão disponíveis ainda 
os serviços em aplicativos do 
FGTS e pagamentos sociais.

Diones Roberto Becker

Sinos de igrejas em todo 
país tocam em homenagem 

a mortos por covid-19
Em memória aos mais de 100 mil mortos pela covid-19 no país, 

os sinos de igrejas brasileiras tocaram ao meio dia do último sába-
do (15). A homenagem é uma reverência também a seus familiares 
e ao trabalho dos profissionais da área de saúde que atuam na linha 
de frente no combate ao novo coronavírus no Brasil. A ação é parte 
da programação do Dia de Oração pela Vida e pelo Brasil, orga-
nizado pela Conferência Nacional dos Bispos dos Brasil (CNBB).

Segundo a CNBB, houve relatos de sinos tocando em diversas 
partes do país, após uma articulação realizada com os bispos para 
que a ação chegasse ao máximo de igrejas possíveis. Os sinos to-
caram na Catedral Basílica Santuário Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida, maior templo católico do Brasil localizado no interior 
paulista; na Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré, em Be-
lém (PA); em igrejas no interior de minas, entre outras.
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Desembargadores negam pedido de anulação 
do júri do caso Bernardo Boldrini

Especial

A 1ª Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul (TJ-RS) negou, 
na tarde da quinta-feira (20/08), 
o pedido de anulação do júri 
do assassinato do menino Ber-
nardo Uglione Boldrini, de 11 
anos. Com isso, segue valendo 
o resultado do julgamento, o 
mais longo da história gaúcha. 
Ocorrido em março de 2019, 
em Três Passos, o júri condenou 
os quatro réus pelo crime.

O recurso não foi aceito por 
dois desembargadores, enquan-
to um votou favorável ao pleito 
da defesa. Por não ter sido ne-
gado de forma unânime, abriu-
-se a possibilidade para que os 
advogados de Leandro Boldri-
ni, pai do menino, ingressem 
com embargos infringentes e, 
assim, haja uma nova análise, 
agora pelo 1° Grupo Criminal 
do TJ-RS, que reúne desembar-
gadores da 1ª e 2ª Câmara, um 
número maior de magistrados.

Os defensores do pai do me-
nino, condenado a 33 anos e 
oito meses de prisão, questiona-

vam pontos formais e o que en-
tendem como falta de provas no 
julgamento. Entre eles, a per-
missão dada pela juíza Sucilene 
Engler para que os promotores 
de Justiça continuassem a fazer 
perguntas ao réu mesmo após 
ele dizer que não responde-
ria mais. Sobre as provas, eles 
entendem que não ficou com-
provado que Leandro Boldrini 
mandou matar o filho.

Em nota enviada quando 
o julgamento do recurso foi 
marcado, o Ministério Público 
(MP-RS) defendeu a manuten-
ção da sentença. O texto foi 
assinado pelo subprocurador 
geral de Justiça para Assuntos 
Institucionais do MP-RS, Mar-
celo Dornelles.

— Reiteramos, assim, nossa 
confiança na Justiça e na insti-
tuição do Tribunal do Júri, com 
a certeza de que a decisão dos 
jurados e a sentença proferida 
será mantida pelos desembar-
gadores da 1ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça — diz 
um trecho da nota.

Leandro Boldrini:
33 anos e oito meses de 

prisão em regime fechado.
- 30 anos e oito meses 

são por homicídio quali-
ficado (motivo fútil, com 
emprego de veneno e me-
diante dissimulação);

- Dois anos por oculta-
ção de cadáver;

- Um ano por falsidade 
ideológica; 

Graciele Ugulini:
34 anos e sete meses de 

prisão em regime fechado.
- 32 anos e oito meses 

por homicídio qualificado 
(motivo fútil, com empre-
go de veneno e mediante 
dissimulação);

- Um ano e 11 meses 
por ocultação de cadáver;

Edelvânia Wirganovicz:
22 anos e dez meses de 

prisão em regime fechado. 
- 21 anos e quatro me-

ses por homicídio qualifi-
cado (emprego de veneno 
e mediante dissimulação);

- Um ano e seis meses 
por ocultação de cadáver;

Evandro Wirganovicz:
Nove anos e seis 

meses de prisão.
- Oito anos por ho-

micídio simples;
- Um ano e seis me-

ses por ocultação de 
cadáver; 

- Restante da pena 
em regime semiaberto; 

AS PENAS DOS RÉUS
Ocorrido em março do ano passado, no Fórum de Três Passos, o júri condenou os quatro réus pelo crime

Começa a emissão do Certificado 
de Cadastro de Imóvel Rural

Rural

Começou na segunda-feira (17/08), 
a emissão do Certificado de Cadastro 
de Imóvel Rural (CCIR) de 2020. É por 
meio deste documento que se comprova 
a regularidade do imóvel rural no Siste-
ma Nacional de Cadastro Rural (SNCR), 
base de dados do Governo Federal, ge-
renciada pelo Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária (INCRA).

Para que o documento seja válido, é 
necessário que a taxa de serviços cadas-

trais esteja quitada, o que pode ser feito 
na rede de atendimento do Banco do Bra-
sil até o dia 15 de setembro. De acordo 
com o INCRA, o valor é diferenciado 
conforme o tamanho da área. Caso a qui-
tação não ocorra até a data limite, haverá 
cobrança de multa e juros.

A solicitação do documento pode ser 
feita através de computadores, smartpho-
nes, tablets, salas da cidadania e unidades 
municipais de Cadastramento. A impres-
são do certificado é inviabilizada se as in-
formações fornecidas divergirem daque-
las constantes no SNCR.

É com base nas informações dos cerca 
de 6,54 milhões de imóveis rurais espa-
lhados pelo país, o que abrange, além da 
titularidade e localização, dados sobre o 
uso do imóvel, que as autoridades am-
pliam os conhecimentos sobre a malha 
fundiária brasileira, de forma a melhor 
gerenciá-la.

— Sem a apresentação do documento 
em cartório, não há como legalizar trans-
ferências, arrendar, hipotecar, desmem-
brar, remembrar ou realizar a partilha de 
qualquer imóvel rural — explica o dire-
tor de Governança Fundiária do INCRA, 
Humberto Maciel.

Diones Roberto Becker

Orçamento

Votação da Consulta Popular 
será virtual e no final de outubro

O governo do Estado, 
por meio da Secretaria 
de Planejamento, Gover-
nança e Gestão (SPGG), 
confirmou as datas de 
votação da Consulta 
Popular 2020. Realiza-
do totalmente de forma 
virtual no site www.con-
sultapopular.rs.gov.br 
ou por SMS entre 26 de 
outubro e 3 de novembro de 2020, o 
processo vai encaminhar a aplicação 
de R$ 20 milhões de reais em pro-
jetos para municípios das 28 regiões 
dos Conselhos Regionais de Desen-
volvimento (Coredes).

Desse valor, R$ 10 milhões serão 
quitados em 2021, os outros R$ 10 
milhões avaliados conforme a con-
dição financeira de 2022. O objeti-
vo é fortalecer o desenvolvimento 
regional, valorizando demandas que 
ampliam o crescimento econômi-
co, a ciência e a inovação em áreas 
como agricultura, infraestrutura e 
turismo.

A votação, que tradicionalmente 
ocorria em setembro, teve nova data 

em razão da pandemia de coronavírus. 
Nos próximos meses, serão realizadas 
assembleias públicas on-line, com o 
apoio e suporte do Fórum dos Coredes, 
para a definição dos projetos a serem vo-
tados pela população.

CRONOGRAMA
• 8 a 16 de setembro: assem-

bleias iniciais
• 9 a 23 de setembro: assem-

bleias regionais, microrregionais 
ou municipais

• 28 de setembro a 6 de outubro: 
assembleias ampliadas on-line 
(definição da cédula de votação)

• 8 a 12 de outubro: homologa-
ção das cédulas

• 26 de outubro a 3 de novem-
bro: votação

Eduardo Salvadori
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Brasileiros classificam energia 
elétrica como cara ou muito cara

Municípios vão receber recursos 
do Pré-Sal

Especialistas dizem que pandemia 
pode aumentar evasão escolar

Consulta popular destina recursos 
para a região

Governo libera atividades esportivas 
na bandeira laranja

NESTE MOMENTO DE CRISE, 
APOIE O COMÉRCIO LOCAL.

CLICPORTELA.COM.BR

NESTA EDIÇÃO
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dos Santos
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Ingrid 
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De onde 
vem o orgulho 
Gaúcho

55 3551 1200

A impor-
tância da 
Amazônia

Nilson
Kasctin

No domingo, 16, um show transmitido pela internet diretamente de Tenente Portela, no formato 
de “Live”, celebrou os 65 anos do município, e também um ano da Geração e Distribuição da Chama 
Crioula do Estado, tendo como realizador o CTG Guardiões da Fronteira.

O show foi comandado pela dupla Cesar Oliveira e Rogério Melo, tendo também a participação de 
artistas locais, como o grupo Marcação Galponeira, o trio Rafael e Jorge Rodrigues e Gabriel Ternes, 
e o cantor Ernani De Carli, que interpretou o hino do município.

A Live foi em benefício ao Hospital Santo Antônio, com o leilão de diversos itens doados por em-
presas, pessoas e entidades da comunidade. Foram arrecadados pelo leilão o montante de R$ 6.200,00, 
além de R$ 865,00 em doações feitas através de depósitos, 100 quilos de carne, 50 litros de álcool em 
gel e 10 caixas de água mineral.

Live com Cesar Oliveira e Rogério 
Melo arrecada doações para o 

Hospital Santo Antônio
Divulgação


