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Falando de Política
Por Percival Puggina

N
os
sa

2 OPINIÃO

É chocante para a população de um país que convive com tan-
tas dificuldades postas interna e externamente à ascensão social e 
econômica de seus cidadãos, ver tantos gastos com prerrogativas 
e privilégios concedidos a uma parcela de sua elite política. Raros 
serão os usufrutuários que tenham, de algum modo, contribuído 
para agregar à renda nacional o valor necessário para sustentá-
-los em jatinhos, helicópteros, voos em primeira classe e luxuosas 
hospedagens. Em outras palavras: só podem dispor disso se por 
nossa conta.

Em 22 de julho de 2005, discursando a petroleiros (1), o ex-
-presidente Lula disse: “Neste país de 180 milhões de brasileiros, 
pode ter igual, mas não tem nem mulher nem homem que tenha 
coragem de me dar lição de ética, de moral e de honestidade”. 
Esse depoimento do ex-presidente me voltou à cabeça quando 
fiquei sabendo de sua nova agenda europeia na qual receberia ho-
menagem em Paris e iria à Suíça para reunião com o Conselho 
Mundial de Igrejas e dali a Berlim para um ato em favor da de-
mocracia. Sempre à nossa custa, claro, falando bem de si mesmo 
e mentindo sobre o Brasil e sobre sua situação perante a justiça 
brasileira. Acompanhado de quatro assessores, também pagos por 
nós.

Não sei se existe algum brasileiro disposto a topar o desafio 
e discutir ética com Lula. Afinal, o ex-presidente, a despeito de 
todos os processos que contra ele rolam no judiciário nacional, 
já deixou bem claro em ocasiões anteriores a frouxidão de seus 
conceitos sobre ética. Divagando sobre eles, Lula se imagina cra-
vando picaretas, cunhas e cordas nas escarpas da vida até o cume 
da moralidade nacional... É possível que o leitor destas linhas não 
conheça, ou não lembre mais dos conceitos do ex-presidente so-
bre si mesmo a esse respeito. Parece que o líder petista leu Ética a 
Nicômaco, de Aristóteles, em grego e de cabeça para baixo:

“Sou filho de pai e mãe analfabetos, minha mãe não era capaz 
de fazer o “o” com um copo. E o único legado que deixaram, não 
apenas para mim, mas para a família, era que andar de cabeça 
erguida é a coisa mais importante que pode acontecer com um 
homem e uma mulher. Conquistei o direito de andar de cabeça 
erguida nesse país e não vai ser a elite brasileira que vai ‘fazer eu’ 
baixar minha cabeça”.

Pronto! Eis aí, entre erros gramaticais, o certificado de garan-
tia da própria idoneidade que nos fornece o esclarecido ex-chefe 
de Estado. A mãe não sabia fazer o “o” com um copo e, junto com 
o marido, o ensinou a andar de cabeça erguida.

É altamente improvável que os leitores destas linhas tenham 
recebido tais lições de seus pais. Analfabetos ou não, em portu-
guês correto ou não, possivelmente lhes terão passado preceitos 
assim: a) deves buscar o bem e evitar o mal; b) não faz aos outros 
o que não gostarias que te fosse feito; c) exerce tua liberdade com 
responsabilidade; d) não justifica teus erros com os erros alheios; 
e) diz sempre a verdade; f) evita as más companhias. Correto?

Se você, leitor, checar essa lista, enquadrará o ex-presidente 
como infrator de todos esses princípios. Mas isso não o impede 
de jactar-se mundo afora. Realmente não dá para discutir ética 
com esse homem imaculado, que já se proclamou sem pecados, 
santificado por um fio de prumo. Talvez seja por essa empinação 
toda, de tanto olhar para cima, que seu governo, levando o país 
junto, se tenha estatelado no chão da moralidade.

SOBRE ÉTICA LULA LEU 
ARISTÓTELES EM GREGO, 
DE CABEÇA PARA BAIXO

No ano de 1972 na Suécia, a sociedade dava um grande passo em re-
lação as questões ambientais, através da Conferência de Estocolmo. Reu-

nindo líderes de diversos países e nações, se discutiu de maneira inédita a necessidade de conscientização e ação 
sobre a relação humana com o planeta. Até então, todos os modelos de produção e consumo se baseavam na ideia 
de que o meio ambiente era uma fonte inesgotável de recursos, e que a ação humana não tinha um impacto direto 
na natureza.

Desde então, uma série de conferências, reuniões e pactos discutiram os impactos e criaram mecanismos para 
reduzir ou mitigar a nossas ações negativas ao planeta natural. Recentemente em 2015 com a maturidade e evo-
lução do conceito de Sustentabilidade a ONU lançou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), com 
metas globais e bastante ambiciosas, para serem atingidas até 2030.

No dia 05 de Junho, celebramos o Dia do Meio Ambiente, data pensada para estimular a discussão e o debate 
em torno de todas as questões que envolvem a temática. Em 2019, o grande tema abordado é #CombaterAPolui-
çãoDoAr, principal fator de risco ambiental para a saúde de todo o planeta. Considerando esse fato é imperativo 
discutir sobre esse tema, especialmente em um país onde 76% da população vive em regiões urbanas e conse-
quente está exposta mais diretamente aos diversos tipos de poluentes. 

O processo industrial em muitos países utiliza-se de muitas fontes de energia não renováveis, sendo uma das 
maiores responsáveis pela poluição do ar. A produção termoelétrica, por exemplo, movida a carvão é a principal 
fonte energética em muitas nações. Além disso a industria química, de solventes e extração de minérios contribui 
negativamente nesse panorama. 

O Brasil tem um grande potencial energético, principalmente hidroelétrica, além de ser um dos dez maiores 
produtores de energia eólica do mundo. Dessa forma, um panorama de possibilidades se apresenta, especialmen-
te se pensamos que hoje não temos grandes investimentos em energia solar; Porém com o processo inovativo 
e a redução dos custos da tecnologia se torna uma oportunidade de desenvolvimento. Segundo dados da ONU, 
82 de um total de 193 países tem incentivos para investimentos em energia renovável e processos de eficiência 
energética, o que estimula o desenvolvimento nessa área e consequentemente impacta diretamente na qualidade 
do ar dessas regiões.

Em um país como o nosso que baseia boa parte da economia em estradas, precisamos também virar nossa 
atenção ao setor de transporte, que representa quase um quarto das emissões de dióxido de carbono, ligados a 
uma grande quantidade de mortes prematuras. Estruturar políticas que estimulem o uso de combustíveis mais 
limpos, e potencializar o processo de fiscalização e padronização das emissões veiculares podem auxiliar na re-
dução. Veículos elétricos ou híbridos, o uso de big data para gestão de transito, aplicativos e até diferentes meios 
de transporte são oportunidades para geração de novos negócios e tecnologia, alinhado ao panorama apresentado 
pela Agenda 2030.

Para que possamos reduzir a poluição no ar é preciso repensar os modelos de produção e consumo. Além dos 
exemplos apresentados como transporte e indústria, a produção agropecuária e a gestão de resíduos também se 
apresentam como pontos de alerta e atenção. No entanto, como indivíduos também temos que refletir sobre as 
nossos hábitos diários e procurar possibilidades de reduzir o nosso impacto negativo no meio ambiente. Nossas 
atitudes importam e são necessárias para criar o futuro que queremos.

Cuidar do ar importa
Por Gustavo Loiola

Gustavo Loiola é Mestre em Governança e Sustentabilidade e supervisor de Sustentabilidade e 
Relações Internacionais no ISAE Escola de Negócios, responsável por ações alinhadas com a 
Organização das Nações Unidas (ONU)

O mundo vai parar
O alto grau de contágio do Covid-19 já está impactando de maneira 

severa o comportamento do mundo. Como ainda não há cura ou vacina 
preventiva o mundo está tomando medidas drásticas para tentar conter 
o vírus de alguma forma.

A Itália está totalmente isolada e em estado de quarentena. Os Es-
tados Unidos da América também cancelou todos os voos vindos da 
Europa com estrangeiros. No Brasil ainda estão sendo estudadas as 

medidas, que serão tomadas conforme a evolução da vírus no país.
O futebol na América Latina está cancelado por tempo indeterminado, onde os jogos das Eliminató-

rias para a Copa do Mundo e a Libertadores da América não terão jogos enquanto a situação não voltar 
a normalidade.

Aqui na nossa região, neste cantinho de mundo, ainda não tivemos nenhum caso suspeito, pelo 
menos por hora. A verdade é que o vírus apesar do baixo índice de letalidade baixo, os números de 
contaminados estão crescendo de maneira absurda todos os dias e nesta parte do mundo, segundo os 
especialistas, ainda não atingiu o pico.

Se não houver um controle total da doença nos próximos meses, parece que a situação vai entrar 
por um caminho muito desconhecido, onde diversas fontes estão apostando que de fato os costumes do 
mundo podem mudar em virtude desse mal, que nem é tão novo assim, mas que atingiu o mundo de 
maneira sem precedentes.
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MELHORE O HUMOR

***O Drama da falta de água ainda assola 
dezenas de famílias em nossa região.
***A situação de emergência vivida em al-
guns municípios só tem sido amainada com 
o uso de carros pipas.
***Por aqui, segundo um registro na D.P. 
uma família teve que se prostrar em frente 
ao caminhão pipa para conseguir água.
***Dizem que as regiões mais afetadas é a 
Linha da Paz e a Manchinha.
***Dizem por aí que o PT local deverá en-
frentar uma disputa interna para escolher o 
candidato à prefeito 2020.
***Dizem que um grupo apoia o advogado 
Felipe no lugar de Lauro.
***O governo do Estado pode não ter di-
nheiro, mas não pode relaxar tanto com a 
segurança...
***O mato invade estradas da região e al-
guns trevos estão virando mini florestas...
***Aplausos...após o carro de bombeiros a 
comunidade terá uma resposta positiva para 
o videomonitoramento.

Começando a disputa
A disputa eleitoral começa cedo neste ano 
aqui em Portela. Com quatro pré-candida-
tos no páreo, a disputa terá a marca de con-
frontar políticos experientes ou integrantes 
de famílias que buscam um espaço no paço 
há muitas décadas. Na situação, o prová-
vel candidato é o atual prefeito Carboni 
(Clairton) que já foi eleito duas vezes com 
uma votação que em ambas oportunidades 
passaram dos 50% dos votos válidos. No 

PSDB a promessa de candidatura é do Sala (Rosemar) que disputou a prefeitura em 2008 
e já exerceu cargo de vereador. No MDB, há 3 anos o pré-candidato é o vereador Joquinha 
(João Antônio), que além de ser um vereador bem votado, é de uma família que busca espa-
ço no executivo portelense desde a década de 80, quando o avô disputou a vice prefeitura, 
o pai, o vereador Joca (João G. Neto), disputou a prefeitura em 1992. Agora é a busca de 
oportunidade da nova geração Gheller. No PT o pré-candidato é o advogado e ex-vereador 
Lauro Brum, veterano, que também já concorreu ao cargo de prefeito no município, nos 
anos 90. A disputa portelense deste ano remete a comunidade à certeza de que o eleito, se 
forem mesmo estes os candidatos, não será marinheiro de primeira viagem, será alguém 
que irá concretizar uma expectativa de anos ou ainda alguém que marcará na história do 
município, o nome com a repetição de 3 mandatos.

Redentora:
Disputa interna

AA disposição do prefeito de Redentora 
em disputar a reeleição 
encontrou alguns obstáculos 
no seio do seu partido. 
Segundo um participante 
da reunião convocada para 

definir os rumos políticos do município 
no âmbito do MDB. São pelo menos 6 
nomes que postulam a sucessão de Nilson 
Costa. Um deles fez chegar até nós a 
relação, os postulantes são: Os vereadores 
Malberk e Pelé, os ex-prefeitos, Paschoal 
e Giacomini, o ex-vice Noco e o contador 
Dieison. Segundo a fonte, eles esperam 
um “entendimento” até a convenção ou 
haverá um inédito clima de disputa no 
evento partidário.

Titulo internacional
O médico Alexsander Pretto, titutal 
da Clínica ImagemCor de Tenente 
Portela, recebeu o título internacional 
de Especialista em Ecocardiografia, 
conferido, após curso, pela “Sociedad 
Interamericana de Ecocardiografia e 
National Board of Echocardiografy.” Um 
aperfeiçoamento que qualifica ainda mais 
a medicina em nossa microrregião.

Antes tarde...
Uma reclamação de 30 anos chega ao 
fim em Tenente Portela. A carência 
do município e, de seus vizinhos mais 
próximos, em combater incêndios, será 
suprida com a chegada do caminhão de 
bombeiros à comunidade. Uma conquista 
que merece incondicionais aplausos, 
porém, aparecem no ar uns problemas 
que apresentarão algumas dificuldades 
burocráticas na sua solução. Quem 
comandará o caminhão? Ele poderá ter 
outras bases em caso de necessidade? 
Ele pode ser comunitário? Os bombeiros 
devem ser voluntários ou profissionais? 
Podem os municípios exercerem atividade 
de competência do Estado? Afff!!! Como 
é complicada esta burocracia...

***Um morador de uma localidade do inte-
rior ligou para o dizem por aí, dizendo que 
o prefeito não aparece mais nas festas da 
localidade.
***O mesmo morador achou a justificativa. 
As estradas estão tão ruins que provocariam 
danos no carro oficial...
***Os rapazes que cursaram o preparatório 
de formação de bombeiros dizem que deve-
riam ter preferencia na contratação.
***Segundo uma fonte do governo munici-
pal, a cidade de Portela vai virar um cantei-
ro de obras no segundo semestre.
***A estiagem na região deveria ser uma 
inspiração para a solução de problemas de 
abastecimento hídrico históricos, contudo 
serve apenas para planos de urgência....
***Com certeza em 2021 a história se re-
petirá.
***Dizem por aí que tem gente esperando 
até os últimos instantes antes fechamento 
da janela de trânsferencia para tomar deci-
são sobre o futuro. 

Dois caipiras chegam 
na capital. tavam morren-
do de fome e entram num 
restaurante chique. Não 
sabendo o que pedir, re-
solvem imitar o rico que 

estava na mesa ao lado. O rico da mesa 
pede uma entrada, os dois caipiras: - gar-
çom, pra nois também... - o rico pede um 
prato lá todo especial, os dois caipiras: 
- garçom, pra nois também... - o rico 
resolve repetir o prato, os dois caipiras: 
- garçom, pra nois também...- Vai indo 
assim e os caipiras ainda tão morrendo 
de fome. O rico termina e diz ao gar-
çom: poderia arrumar-me um engraxa-
te? Os dois caipiras: - garçom, pra nois 
também... - o rico ouvindo isto diz aos 
caipiras: - olhe, meus amigos, eu creio 
que um engraxate dá para nos três... - Os 
caipiras imediatamente: - Não senhor !! 
o senhor come o seu que a gente come 
o nosso!!

###

Dois amigos conversam sobre as 
maravilhas do Oriente. Diz um deles: 
- Quando completei 25 anos de casa-
do, levei minha mulher ao Japão. -Não 
diga? diz o outro. - E o que pretende fa-
zer quando chegar aos 50 anos de casa-
do? -Irei buscá-la.

###

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 banheiro. Chega um bêba-
do e pede uma garrafa de cachaça. Após 
alguns minutos, passam pelo bêbado os 
jogadores anões, vestidos de azul. O bê-
bado nao entende nada, fica bolado, mas 
continua bebendo. Em seguida, passam 
os anões de uniforme vermelho. O bê-
bado chega pro dono do bar e diz: - Aí 
maluco, fica ligado que o jogo de totó tá 
fugindo.

###

Um açougueiro entra no escritório 
de um advogado e pergunta: - ‘Se um 
cachorro solto na rua entra num açougue 
e rouba um pedaço de carne, o dono da 
loja tem direito a reclamar o pagamento 
do dono do cachorro?’ - ‘Sim, é claro’ 
-- responde o advogado. ‘ Então você me 
deve 8 reais. Seu cachorro estava solto e 
roubou um filé da minha loja’ Sem recla-
mar, o advogado preenche um cheque no 
valor de 8 reais e entrega ao açougueiro. 
Alguns dias depois, o açougueiro recebe 
uma carta do advogado, cobrando 200 
reais pela consulta
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Tenente 

Portela – RS.
O Presidente do SINDUSCON Tenente Portela, no uso de suas atri-

buições, convoca todas as empresas integrantes da categoria econômica 
representada da sua base territorial, a saber: dos municípios de Barra do 
Guarita, Boa Vista do Buricá, Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Co-
ronel Bicaco, Crissiumal, Derrubadas, Humaitá, Miraguaí, Palmitinho, 
Redentora, São Martinho, Sede Nova, Taquaruçu do Sul, Tenente Por-
tela, Tiradentes do Sul, Três Passos, Vista Alegre e Vista Gaúcha, para 
comparecerem à Assembleia Geral a ser realizada  no dia 26 de março 
de 2020, quinta-feira, às 19 horas, em primeira convocação e, às 19h30, 
em segunda convocação, observados os quóruns estatutários para insta-
lação, nas dependências da empresa Piso & Teto, com endereço na Praça 
Tenente Bins, nº 139, centro, na cidade de Tenente Portela (RS), para 
deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

I – Exame e votação das contas do exercício de 2019;
II - Outorga de poderes ao Presidente do Sindicato para celebrar 

Convenção e/ou Acordo Coletivo de Trabalho; ajuizar, acordar, discor-
dar, transigir, desistir e firmar compromissos em processos de Dissídio 
Coletivo, durante o exercício de 2020/2021;

III - Assuntos gerais.
Tenente Portela/RS, 06 de março de 2019.

Fabio Augusto Borsatto,
Presidente.

MUNICÍPIO DE VISTA 
GAÚCHA - RS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 

08/2020. OBJETO: Aquisição de pneus 
novos para uso na Secretaria Municipal 
de Educação e Turismo e na Secreta-
ria Municipal de Indústria e Comér-
cio. JULGAMENTO: 26/03/2020 às 
08h:30min. Local: Centro Adm. Mun., 
sito a Av. Nove de Maio, 1015. Infor-
mações: No Centro Adm. Mun., fone 
(55) 3552-1022, site www.vistagaucha-
-rs.com.br e e-mail compras@vista-
gaucha-rs.com.br. Vista Gaúcha, RS, 
13/03/2020.

CELSO JOSÉ DAL CERO 
Prefeito Municipal

Cresol inaugura usina de geração 
de energia fotovoltaica em 

Tenente Portela

A Cresol inaugurou na tar-
de desta terça-feira (10), em 
Tenente Portela, uma Usina de 
Micro Geração de Energia Fo-
tovoltaica. O empreendimento 
está localizado nas margens da 
RST 472.

Com 216 módulos de cap-
tação de energia, o parque tem 
a capacidade para gerar 72,36 
Kw/h em momento de pico e 
uma média de 8.700 kw/h por 
mês, o que deve resultar, se-
gundo estimativas da Cresol, 
em uma economia de R$ 93 mil 
por ano.

A energia gerada em Tenen-
te Portela vai ser suficiente para 
suprir as demandas de todas as 
unidades da Cresol que estão na 

área de abrangência da RGE, fi-
cando de fora apenas as unidade 
de Tabira e de Jaboticaba, pois 
essas são abastecidas por outras 
concessionárias de energia.

Conforme o presidente da 
Cresol Tenente Portela, Olím-
pio Wolfart, o primeiro objetivo 
da cooperativa foi com a gera-
ção de uma energia que pudes-
se ser menos poluente ao meio 
ambiente, já que hoje, a preser-
vação ambiental é uma das pre-
ocupações de todas as gestões 
modernas.

Ele disse que a unidade de 
geração de energia é um patri-
mônio da Cresol e da comu-
nidade que pode se beneficiar, 
quando associada, da economia 

que é gerada pelo empreendi-
mento, e dos não associados 
com a diminuição dos impactos 
ambientais da geração de ener-
gia tradicional.

Olímpio ainda fez um breve 
discurso onde comentou que a 
Cresol é parceira do produtor 
rural ou dos empresários que 
tenham a intenção de investir 
em geração própria de energia, 
e até ressaltou que a primei-
ra vista o investimento parece 
caro, mas que o custo benefício 
é muito satisfatório, onde citou 
o exemplo da própria Cresol 
que deverá tirar o investimen-
to em três ou quatro anos, com 
uma garantia de funcionamento 
da usina de 25 anos.

A Usina de Geração de Energia Fotovoltaica está localizada às margens da RSC-472 em Tenente Portela.

Vereador solicita melhorias na 
iluminação pública de bairros 

e área rural de Coronel Bicaco
Na ordem do dia da sessão ordinária da segunda-feira (09), o 

vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) apresentou duas proposi-
ções para apreciação do plenário do Poder Legislativo de Coronel 
Bicaco.

Através da proposição nº 001/2020, o pedetista solicita melho-
rias na iluminação pública de bairros e da área rural. Ele lembrou 
que, no ano passado, o município foi contemplado por meio de pro-
jeto da Eletrobras que garantiu a colocação de lâmpadas de LED 
em diversos pontos.

– Fui procurado recentemente por cidadãos que pedem a insta-
lação de lâmpadas de LED nos bairros onde residem. Quem circula 
pelo centro da cidade, à noite, percebe a qualidade da nova ilumi-
nação pública. Esse investimento valoriza os bairros e o interior do 
nosso município – frisou Lucas Santos da Cruz.

Sua 
Publicação
é aqui..

(55) 3551-1877
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Sou uma pessoa que gosta de estatísticas. 
Números, porcentagens, hipóteses, enfim, gosto de analisar mui-
tas coisas pelo ponto de vista da matemática. Claro que sou uma 
pessoa muito mais próximos das letras dos que dos números, por 
óbvio que parece, mas a frieza da matemática me seduz de ma-
neira muito interessante e apesar de ser um marido fiel da área de 
humanas, às vezes me pego flertando com as exatas.

Eu nunca fui o melhor na matemática, dá para o gasto, mas 
lembro de minha professora no ensino médio. Professora Marisa. 
Ela gostava da matemática, dava para ver no seu olhar quando 
passava uma matéria ou quando prestava uma explicação no qua-
dro negro. As pessoas ligadas a matemática tem uma vida mais 
simples, acho que porque todas as variáveis da matemática pre-
cisam ser alicerçadas na razão. Os matemáticos precisam ser ra-
cionais, mesmo que para nós meros mortais a racionalidade deles, 
não tenha nenhuma razão.

Exite um site mundial, chamado worldometers, (pesquise no 
Google) que transmite em tempo real estatísticas de acontecimen-
to no mundo. Os dados são simplesmente estarrecedores.

Você sabia, por exemplo, que desde o primeiro dia deste ano 
já nasceram quase 30 milhões de pessoas no mundo. Por outro 
lado, já morreram perto de 13 milhões. Rapidamente notamos que 
nascem o dobro de pessoas em ralação as que morrem. Estamos 
longe da extinção natural.

Você sabia que neste ano, diariamente, morreram cerca de 27 
mil pessoas de fome no mundo e que no ano todo 163 mil pessoas 
perderam a vida por falta de água. Segundo a Organização das 
Nações Unidas cerca de 821 milhões de pessoas passam fome 
no mundo atualmente e 802 milhões de pessoas não tem acesso à 
água potável. Hoje o mundo caminha para chegar a 8 bilhões de 
pe habitantes e cada vez que nos aproximamos desse número, os 
que morrem de fome ou cede também crescem. É estatística.

Agora vamos a outra estatística que você deve ter ouvido ou 
lido ainda hoje. O Coronavírus já infectou cerca mais de 100 mil 
pessoas e destes morreram mais de 3 mil. A taxa de mortalidade 
está na casa de 3%.

Todas as mortes registradas até aqui, em relação ao terrível 
Coronavírus, não chegam nem perto das mortes registradas em 
um único dia no mundo pela fome ou pela sede.

O Coronavirus é notícia no mundo todo. Governos estremes-
sem, bolsas caem, dinheiros são distribuídos para pesquisas e o 
mundo propaga uma preocupação quase sem precedentes em re-
lação à doença.

A maior pandemia do mundo é a fome, mas eu te desafio a 
procurar na sua televisão ou nos sites de notícias uma única nota 
que demonstre qualquer preocupação com isso. Você não vai en-
contrar.

Então, porque uma doença que matou menos de cinco mil pes-
soas em quatro meses, gera muito mais notícias e mobilização do 
que uma que mata 27 mil todos os dias?

A resposta para essa pergunta é a mais simples possível. O 
Coronavirús não escolhe pessoas para infectar. Pode ser rico ou 
pobre, andar de ternos de milhares de dólares ou de pé descalço, 
absolutamente todos podem estar a mercê da doença.

A fome não. Essa não atinge as pessoas mais abastadas. Ela 
não é preocupação na casa grande, apenas da senzala, e quando 
algo não atinge a classe de cima, então não é preocupação para a 
classe de cima.

Devemos abandonar as preocupações com o Coronavírus e 
passar a nos preocupar com a fome do mundo? Claro que não. A 
epidemia do Corona virús  é algo sério e que deve ser tratado com 
a seriedade que merece. Por outro lado, será que não sobraria pelo 
menos um minuto do nosso tempo para pensar nas quase 1 bilhão 
de pessoas que passam fome e cede todos os dias?

Será mesmo que algo que mata mais que qualquer doença no 
mundo não deveria estar no centro de todas as nossas discussões?

Será que a fome terá que ser medo daqueles 10% da huma-
nidade que controlam todos os demais, para só então, tornar-se 
assunto de todos.

Me pergunto isso e entristeço e então, por isso, volto para as 
letras. A matemática é muito fria e racional para uma pessoa como 
eu. Só flerto com ela.

Prefeito promete videomonitoramento 
em Tenente Portela para abril

Em entrevista ao programa 
Tribuna Popular da Rádio Pro-
víncia do último sábado, 07, 
o prefeito de Tenente Portela 
Clairton Carboni garantiu que a 
instalação de um sistema de vi-
deomonitoramento no municí-
pio estará ativa a partir de abril.

Segundo o mandatário por-
telense inicialmente, serão ins-
taladas 10 câmeras de alta reso-
lução em pontos estratégicos da 
cidade.

O prefeito comentou algu-
mas particularidades do sis-
tema, que segundo ele teria a 
iniciativa de instalar nos trevos 
da cidade câmeras com possibi-

lidade de leitura de placas dos 
veículos que passarem pelo 
local. Para instalar as placas 
nestes locais será necessário 
um acerto com o Daer (Depar-
tamento Autônomo de Estradas 
de Rodagem), já que a respon-
sabilidade na rodovia é do es-
tado.

O prefeito disse que ini-
cialmente o controle pelo mo-
nitoramento será local e ainda 
não têm definido o local para a 
central de monitoramento, mas 
citou a Brigada Militar como 
possível endereço. Ele disse 
que um grupo de pessoas ficará 
responsável por esse monitora-

mento e ainda citou que esses 
terão acesso às imagens inclusi-
ve pelos smartphones, facilitan-
do o acesso rápido na intenção 
de utilizar essas ferramentas na 
elucidação de crimes.

A Administração Municipal, 
está debatendo as melhores ma-
neiras de se utilizar desse siste-
ma com diversas entidades do 
município, entre elas a Associa-
ção Comercial e Industrial de 
Tenente Portela que sempre foi 
uma das grandes incentivadora 
do projeto e Brigada Militar, 
que já é parceira de iniciativas 
semelhantes em outras comuni-
dades do estado.

As camêras serão instalados em locais estratégicos do município de Tenente Portela

Redentora declara Situação de 
Emergência em virtude da seca

Depois de uma reunião na manhã da terça-feira 
(10), entre autoridades políticas, representantes da 
Emater-Ascar e Cotricampo, além da coordenação 
municipal da Defesa Civil, o prefeito Nilson Paulo 
Costa assinou o decreto de Situação de Emergên-
cia devido à prolongada estiagem no território de 
Redentora.

Para a assinatura do documento foi considerada 

a análise dos problemas ocasionados pela falta 
de chuvas nas últimas semanas e o pequeno nú-
mero de precipitações previsto para o segundo 
semestre de 2020.

Estimativas iniciais dos extensionistas do 
escritório municipal da Emater-Ascar revelam 
que, em algumas lavouras de soja já ceifadas, 
as perdas alcançam cerca de 50%.

Maior epidemia do mundo
Jalmo Fornari

D
ivulgação
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Três Passos confirma três 
Novos casos de Dengue

O município de Três Passos 
recebeu nesta quarta-feira, 11, 
as primeiras confirmações, vin-
das do Laboratório Central do 
Estado, de casos de dengue na 
cidade.

 Ainda na semana passada, 
foram coletadas oito amostras 
suspeitas, qual foram enca-
minhadas ao Lacen, em Porto 
Alegre. Cinco exames já fo-
ram avaliados, sendo que três 
confirmaram casos de dengue, 

ambos de moradores do bairro 
Pindorama. Os dois casos des-
cartados são de um morador do 
bairro Webers e outro do bairro 
Santa Inês.

 Quatro pessoas que apre-
sentaram suspeita de dengue, 
apesar de convocadas, não 
compareceram para realizar a 
coleta, na última semana.

 Em nova atualização no 
município de Três Passos apre-
senta 25 casos suspeitos, até 

esta quarta-feira. Dezoito des-
tes, são do Bairro Pindorama. 
Ainda há cinco casos no centro 
da cidade e os dois casos que 
foram descartados: um de mo-
rador do bairro Webers e outro, 
de morador do bairro Santa 
Inês.

Nesta quinta-feira (12), a 
Secretaria de Saúde de Três 
Passos estará encaminhando 
mais coletas, para serem anali-
sadas pelo Lacen-RS.

R
eprodução R

ádio A
lto U

ruguai

Nesta quinta-feira dia 12, Dr. Gustavo Brunet, participou em 
Frederico Westphalem, da reunião do Conselho Regional de Odon-
tologia do Rio Grande do Sul, com a presença do presidente Nel-
son Eguia, e sua diretoria, onde cirurgiões-dentistas e lideranças da 
região discutiram os rumos e os problemas enfrentados pela classe, 
na região, principalmente na valorização, politca salarial, tanto nos 
órgãos públicos como privados, fiscalizações do exercícios ilegais 
, e discussão a respeito dos procedimentos éticos, importância da 
união dos colegas e a interiorização do CRO, onde a atual gestão 
procura estar mais perto não só dos profissionais mas também da 
população, mostrando o importância da saúde oral, porta de entra-
da de muitas doenças que passariam impercetíveis , mostrando que 
a saúde começa pela boca.

Cirurgião Dentista de 
Tenente Portela participou 

de reunião do CRO

Outras amostras já foram encaminhados para o Laboratório Central do Estado e o número pode subir
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EPOC é a capacidade do organismo de queimar calorias mes-
mo depois do treino. EPOC que quer dizer “excess post excersise 
oxygen consumption”, ou, em tradução livre, “consumo exces-
sivo de oxigênio após o exercício”. Durante a prática de exercí-
cios mais intensos, a utilização do oxigênio é tão grande que o 
metabolismo acelera pra valer e, mesmo depois do fim do treino, 
o corpo não volta à situação anterior de repouso imediatamente. 

Esses fatores são atribuídos a algumas alterações que ocor-
rem em diferentes mecanismos fisiológicos, tais como a tem-
peratura corporal, taxa ventilatória, níveis hormonais, atividade 
cardíaca, reabastecimento dos estoques de ATP-CP, reposição de 
oxigênio na circulação e no músculo, oxidação de lactato, res-
síntese de glicogênio, bomba sódio potássio, maior concentração 
de catecolaminas, presença de cortisol, aumento do metabolismo 
de ácidos graxos, lesão muscular induzida pelo exercício, entre 
algumas outras.

Tem-se observado que a magnitude e duração da EPOC são 
dependentes da intensidade e a duração do exercício, bem como 
o modo de treinamento (contínuo x intermitente, aeróbico x ana-
eróbio e parte inferior ou superior do corpo). Para o corpo voltar 
ao seu estado metabólico pré-exercício, alguns fatores podem 
demorar alguns minutos ou várias horas (até o máximo de 48 
horas). Outros fatores que influenciam a EPOC incluem esta-
do de treinamento e de gênero. Nota-se que várias diferenças 
contribuem para estender esse processo de recuperação, ativida-
des realizadas pelos sujeitos durante o período pós-stress como 
permanecer sentado, deitado ou em pé, fatores como o tempo 
decorrido desde a última refeição, uma vez da última sessão de 
exercício de alta intensidade, desde a última ingestão de álcool e/
ou cafeína, tudo acaba por influenciar e causar ampla diferença, 
contribuindo para a grande variação da magnitude e duração do 
EPOC, gerando mais ou menos gasto calórico para recuperação 
da homeostase corporal.

Na tentativa de avaliar a EPOC em diferentes tipos de ativi-
dades, estudos estão enfrentando o treinamento de força com o 
exercício aeróbio.

No exercício aeróbico, a magnitude e duração do EPOC pa-
recem depender diretamente da intensidade e da duração da ses-
são de treinamento. Por exemplo, a intensidade de 50-80% com 
VO2Máx por 5-20 minutos, não estão gerando EPOC mais de 
35 minutos.

No entanto, quando o treinamento é feito com intensidades 
quase limiar de ventilação para 20-40 minutos, EPOC é mais 
longa, mas raramente ultrapassa os 40 minutos.

Agora, para analisar o treinamento de força, a resposta EPOC 
ocorre bastante variada. Provavelmente relacionada a uma maior 
combinação de intensidade, volume, velocidade de execução, 
intervalo entre as séries, personificação e ordem dos exercícios, 
entre outras variáveis.

Neste sentido, as pesquisas informam que tal atividade pode 
proporcionar EPOC com duração de 30 minutos até 48 horas, ou 
mesmo dias, dependendo do protocolo de treinamento, fazendo 
assim, que indivíduos possam reduzir medidas através do treina-
mento de força muscular.

Relação do Treino de Força e 
Consumo Excessivo de Oxigênio 
após o Exercício (EPOC)

2020

2020

Coronel Bicaco: Edis aprovam 
recursos para a AHSAP e 

reestruturação do plano de cargos
O plenário da Câmara de 

Vereadores de Coronel Bicaco 
aprovou por unanimidade, na 
sessão ordinária da segunda-
-feira (09), sete Projetos de Lei 
de autoria do Poder Executivo.

Destaque para as matérias nº 
017 e 018 que destinam recur-
sos financeiros para o pagamen-
to de médicos em sobreaviso e 
plantonistas da Associação Hos-
pitalar Santo Antônio de Pádua 
(AHSAP), de Coronel Bicaco, 
totalizando R$ 19.500,00.

Também foi acatado pelos 
edis, de forma unânime, o Pro-
jeto de Lei nº 016/2020 que 
reestrutura o Plano de Cargos, 
acrescentando um enfermeiro, 
três monitores escolares, um 
atendente de farmácia, três ope-
rários e duas merendeiras.

Outras matérias aprovadas:
- Projeto de Lei nº 015/2020: Autoriza abertura de crédito especial na Secretaria Mu-

nicipal da Saúde (R$ 200.000,00).
- Projeto de Lei nº 019/2020: Estabelece jornada de trabalho especial aos motoristas, 

monitores escolares e monitores educacionais.
- Projeto de Lei nº 020/2020: Altera redação do Artigo 29 da Lei Municipal nº 1.538/2002.
- Projeto de Lei: 021/2020: Prorroga contrato emergencial de quatro auxiliares de 

saúde bucal, dois atendentes de farmácia e um agente comunitário de saúde, cujo 
contrato foi autorizado pela Lei Municipal nº 4.433/2018.

Os vereadores aprovaram sete Projetos de Lei do Poder Executivo

D
iones R

oberto B
ecker

Redentora: Administração Municipal inicia 
calçamento no Bairro Santa Lúcia

A Administração Munici-
pal  de Redentora deu início 
as obras de pavimentação com 
calçamento nas Ruas do Bairro 
Santa Lúcia.

O projeto e a execução são 
realizados com recursos pró-
prios de Município.

A construção de calçamen-
tos no bairro era uma demanda 
que os moradores já apresenta-
vam há vários anos. Prefeito foi acompanhar as obras no local
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Porte-
la, às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia de 09 de março de 2020, com as 
seguintes presenças: Vereador Presidente: NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/PDT, e 
vereadores: ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/MDB, ODILO GABRIEL/
MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTONIO GHELLER/MDB, ELESSAN-
DRO TIAGO FUCK/PT, SALETE BETTIO SALA/PSDB e CRISTIANE FEYTH/
PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT. Havendo número legal de 
Vereadores em Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos, saudou 
os Vereadores e o público presente. Em seguida solicitou a Secretária a leitura das cor-
respondências recebidas pela Casa. Após, dando continuidade, passou para o espaço de requerimentos e proposições dos 
senhores Vereadores:

Do Vereador Itomar Ortolan: 
1 - Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de fa-

zer calçamento na comunidade de Lagoa Bonita, sugerindo marcar uma reunião com os moradores para debater uma parceria 
entre a comunidade e o executivo.

 2- Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de 
fazer calçamento no Bairro São Francisco até o cemitério deste mesmo bairro, com urgência. 

3- Requereu que seja marcada audiência pública com as escolas envolvidas para tratar sobre o fechamento dos turnos nas 
escolas Francisco Balestrin, General Osório e Tenente Portela, proposta pelo governo do estado. Esta proposição foi subscrita 
pela vereadora Cristiane Feyth, Elessandro Tiago Fuck, João Antônio Gheller.

4- Requereu que seja encaminhada Nota de Pesar aos familiares do extinto Fábio Roberto Amorim Brum, na pessoa do 
pai Francisco Brum. Esta proposição foi subscrita pelo vereador Itomar Ortolan.

Do Vereador Odilo Gabriel: 
1 - Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito Municipal para que seja discutido junto ao 

Conselho de Trânsito do nosso município sobre a necessidade de demarcação de uma faixa de segurança para pedestres, na 
Avenida Santa Rosa em frente a pastoral da igreja católica. Tal pedido prende-se ao fato de que ali muitas crianças precisam 
atravessar a rua para frequentar a catequese e também muitas pessoas com deficiência que saem do Hospital Santo Antônio 
na ala de recuperação e precisam atravessar a Avenida para embarcar em seus veículos ou ambulâncias e o trânsito é intenso 
nesse local. Esta proposição foi subscrita pela vereadora Cristiane Feyth. 

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck: 
1 - Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito Municipal e ao Secretário de Serviços Urbanos, 

que sejam adotadas providências, como a instalação de uma boca de lobo, para solucionar os problemas que a Rua Ipanema 
apresenta, uma vez que em dias de chuva, desce muita água em direção às casas causando prejuízos nos móveis e pintura. Esta 
proposição foi subscrita pela vereadora Rosângela M. F. Fornari.

Da Vereadora Salete Sala:
1 - Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando informações a respeito da 

compra do Caminhão de Bombeiros no que se refere ao valor financiado com os acréscimos legais contratados, o número de 
parcelas, valor das parcelas e o período de carência. Também traga a esta casa informações de como se dará o atendimento à 
comunidade com este veículo, bem como a situação que se encontra os bombeiros voluntários do município e qual a área de 
abrangência do serviço dos bombeiros voluntários. Esta proposição foi subscrita pelo vereador João Antônio Gheller.

2 - Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito Municipal para que envie à esta casa Legislativa 
informações sobre o andamento das reformas e manutenção do Centro Cultural que está fechado para atividades há quase 
6(seis)meses.  

Do Vereador João Antônio Gheller:
1 – Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito Municipal para que informe a esta Casa Legisla-

tiva quais as atribuições do Secretário Municipal Adjunto de Saúde.
2 - Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito Municipal para que informe os motivos pelo qual 

o Município não cedeu salas para o jovem aprendiz. 
3 - Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito Municipal para que informe sobre quantas horas 

máquina está licitada para o ano de 2020 e qual a previsão de uso das mesmas. Esta proposição foi subscrita pelo vereador 
Elessandro Tiago Fuck. 

4- Requereu que seja enviado convite à Diretora de Turismo para comparecer a uma sessão e colocar quais as metas de 
trabalho da pasta.

Do Vereador Luis Claudir dos Santos:
1 - Requereu que seja encaminhada correspondência ao Executivo para que estude a possibilidade de adquirir uma Moto-

niveladora para melhorias das estradas no interior do Município. Esta proposição foi subscrita pela vereadora Cristiane Feyth.
Da vereadora Rosangela M. F. Fornari:
1- Requereu que seja encaminhada correspondência à gerência da Cooperativa Sicredi de Tenente Portela-RS, agrade-

cendo em especial à Andréa Scheit de Souza, gerente nesta cidade, Adir Francisco Salante, Vice-Presidente da Sicredi Celeiro 
e Marcelo Júnior Altíssimo, diretor executivo e funcionários pelo convite direcionado a esta vereadora, para vereadora para 
participar da Assembleia de Núcleo da Sicredi de Tenente Portela, que ocorreu na noite do dia 05, para apresentação dos 
resultados de 2019.

Projetos discutidos e votados:
Anteprojeto de Lei do Poder Legislativo nº001/2020: Dispõe sobre a politica municipal de proteção aos direitos da criança 

e ao adolescente. Cria o conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, o fundo municipal dos direitos da crian-
ça e do adolescente, o sistema municipal de atendimento sócio educativo e o conselho tutelar e dá outras providências. Este 
anteprojeto foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº004/2020: Inclui dispositivo no PPA, na LDO e na LOA, autoriza a abertura de 
crédito especial e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº005/2020: Declara situação de caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88 
e autoriza contratação temporária para atendimento da necessidade para o cargo de serviços gerais e dá outras providências. . 
Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº008/2020: Declara situação de caráter excepcional previsto no art.37, IX, da CF/88 e 
autoriza contratação temporária para o cargo de médico e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº11/2020: Inclui dispositivo no PPA, na LDO e LDO, autoriza a abertura de crédito 
adicional especial e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as comissões:
Anteprojeto de Lei do Poder Legislativo nº002/2020: Institui no município de Tenente Portela, o Dia Municipal da Fibro-

mialgia, filas preferenciais e vagas de estacionamentos preferencial.
Projeto de Lei do Poder Executivo nº12/2020: Declara situação de caráter excepcional previsto no art.37,IX, da CF/88 e 

autoriza contratação temporária para o cargo de cuidador residente e dá outras providências.
Projeto de Lei do Poder Executivo nº13/2020: Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial suplementar, 

no orçamento municipal, por superávit financeiro, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Poder Executivo nº14/2020: Inclui dispositivo no PPA, na LDO e LOA, autoriza a abertura de crédito 

especial e dá outras providências.
 
Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agradeceu a presença de todos e em nome de Deus 

encerrou os trabalhos.
Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 09 de março de 2020. Você ainda poderá acessar o site www.

cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de Tenente Portela. 

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
09/03/2020.

90% dos casos de 
coronavírus no Brasil 
podem ser atendidos 
nos postos de saúde

Mais de 42 mil postos de 
saúde espalhados pelo país são 
capazes de atender 90% dos 
casos de coronavírus. Estudos 
indicam que a grande maioria 
dos casos de Covid-19 são mais 
leves e poderiam ser atendidos 
na Atenção Primária. A popu-
lação pode buscar os serviços 
quando apresentar os sintomas 
iniciais do vírus, como febre 
baixa, tosse, dor de garganta e 
coriza. Para isso, o Ministério 
da Saúde está reforçando ainda 
mais a capacidade assistencial 
da Atenção Primária durante a 
emergência do coronavírus.

Para o secretário executi-
vo do Ministério da Saúde, os 
serviços na Atenção Primária 
estão preparados para enfrentar 
a epidemia de coronavírus. – A 
priorização da Atenção Primá-
ria foi acertada e deixou o país 
mais forte para enfrentar a cir-
culação do coronavírus no Bra-
sil – destacou João Gabbardo.

Uma das ações de reforço na 
Atenção Primária é a alteração 
de alguns critérios do ‘Saúde 
na Hora’ para facilitar a adesão 
dos municípios ao programa 
que estende o horário de aten-
dimento dos postos de saúde. 
Atualmente, cerca de 1.520 
postos de saúde já participam 
do programa, em 238 muni-
cípios. Com a nova medida, o 
Ministério da Saúde pretende 
ampliar o horário de funciona-
mento em mais de 5,2 mil uni-
dades, em aproximadamente 
1,5 mil municípios, ampliando 
a cobertura de atendimento para 
mais de 40 milhões de pessoas.

A secretária substituta de 
Atenção Primária à Saúde, Ca-
roline Martins, reforçou que se 
dará prioridade à homologação 
de municípios que já possuem 
casos confirmados de corona-
vírus. – Neste momento serão 
priorizadas as regiões em que 
identificamos uma possível ex-
pansão da epidemia, em que os

São 42 mil postos de saúde espalhados pelo Brasil

D
iones R

oberto B
ecker

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2020

CONTRATO Nº 58/2020
DATA: 13/03/2020
CONTRATADO: VERO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA
CNPJ: 03.476.268/0001-92
OBJETO: Aquisição de patrulha agrícola mecanizada de acor-

do com o Convênio nº 886169/2019 com o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento

VALOR R$: 390.000,00

CONTRATO Nº 59/2020
DATA: 13/03/2020
CONTRATADO: VERO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA
CNPJ: 03.476.268/0001-92
OBJETO: Aquisição de patrulha agrícola mecanizada de acor-

do com o Convênio nº 890211/2019 com o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento

VALOR R$: 389.950,00



ROTA DO YUCUMÃ, 13 de março de 2020 9

COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

REGIÃO

Está programado para o dia 
17 deste mês de março, próxi-
ma terça-feira, a entrega do ca-
minhão de combate a incêndio, 
adquirido segundo a Prefeitura 
Municipal de Tenente Portela, 
em parceria com as adminis-
trações de Barra do Guarita, 
Derrubadas, Miraguaí e Vista 
Gaúcha. O valor investido no 
veículo gira em torno dos R$ 
560 mil. 

Ainda de acordo com o que 
foi divulgado pelo executivo 
portelense, um plano de ope-
racionalização dos trabalhos já 
havia sido debatido ao longo de 
2019, no entanto, isso está sen-
do contestado por um grupo de 
pessoas, das quais já atua, estes 
sim como Bombeiros Voluntá-
rios nos municípios citados.

Os civis, que integram este 
grupo desde o ano de 2016, 
sentem-se menosprezados pela 
atual administração. Em conta-
to com nosso departamento de 
jornalismo, integrantes do atual 
grupo de socorristas declararam 
que não há nenhum plano para 
a formação ou qualificação de 
um grupo de trabalho para atuar 
neste caminhão ou até mesmo 
prestar atendimento a qualquer 
tipo de ocorrência.

Atualmente o grupo de 
Bombeiros Voluntários é for-
mado por 12 pessoas, sendo 4 
de Tenente Portela, 3 de Derru-
badas, duas de Miraguaí e uma 
da cidade de Barra do Gua-
rita. Estas pessoas passaram 
por um curso preparatório no 
ano de 2016, promovido pelo 
Grupamento de Bombeiros de 
Três Passos, o que os creden-

Grupo que fez curso 
reclama direito de operar 
caminhão de bombeiros

cia como Bombeiros Mistos, 
aptos ao primeiro contato em 
diversas ocasiões que poderiam 
auxiliar até a chegada do Corpo 
de Bombeiros Militar e com di-
reito a remuneração salarial. 

Ainda também é motivo 
de reclamação por parte dos 
integrantes deste grupo, que 
as prefeituras envolvidas não 
investiram na preparação dos 
profissionais. De todos os inte-
grantes apenas um possui curso 
específico de primeiros socor-
ros, qual foi ministrado no Hos-
pital Santo Antônio de Tenente 
Portela. 

De acordo com o que nos 
foi repassado, fora prometido 
a essas pessoas que a partir da 
aquisição do caminhão espe-
cializado no combate das ocor-
rências de incêndio, estes inte-
grariam o grupo, remunerado, 
responsável pelo atendimento 
aos chamados em nossa região, 
comandados por um Bombei-
ro Militar, que seria designado 
posteriormente. 

Ainda é motivo de reclama-
ção a questão de que não há um 
real cronograma de divisão dos 
custos operacionais desse novo 
Grupamento de Bombeiros 
Mistos. Um acordo inicial dava 
conta de que cada município ar-
caria com o pagamento de cada 
funcionário disponibilizado, no 
entanto, não foi relatado nada 
sobre a divisão dos valores para 
aquisição de novos equipamen-
tos e materiais de trabalho. 

A partir disso tudo fica a pre-
ocupação da população, com 
relação a real preparação dos 
profissionais que atuarão neste 

contato inicial de enfrentamen-
to tanto a casos envolvendo si-
nistros, como de acidentes.

Em entrevista ao programa 
Tribuna Popular do último sá-
bado, 7, o prefeito de Tenente 
Portela, Clairton Carboni, con-
firmou que não há uma moda-
lidade pronta de como o cami-
nhão vai funcionar, já que uma 
resolução de dezembro do ano 
passado muda a forma de atua-
ção dos bombeiros voluntários 
no estado. Ele disse que a ideia 
dos Bombeiros Mistos que era 
o plano inicial também não 
poderá ser colocado em práti-
ca já que as regras mudam as 
exigências dos cursos o que faz 
com que o curso que foi feito 
pelo grupo que reivindica a sua 
contratação não tenha validade, 
então um novo curso teria que 
ser feito.

Além disso o prefeito disse 
que a compra do caminhão se 
deu em nome da prefeitura de 
Tenente Portela, mas o custo 
será rachado com os demais 
municípios participantes, com 
Tenente Portela pagando 50% 
do valor e os outros quatro mu-
nicípios dividindo os outros 
50%, no entanto, a nova reso-
lução, segundo o prefeito, não 
permite o compartilhamento do 
caminhão entre os municípios 
e essa é mais uma barreira que 
precisará ser superada pelas ad-
ministrações.

O prefeito disse que o jurí-
dico da prefeitura está cuidando 
do assunto para encontrar uma 
maneira legal de colocar o ser-
viço de bombeiros em ativida-
de.

 D
ivulgação/A

SC
O

M
 Tenente Portela

Caminhão será entregue no próxim o dia 17 em frente à prefeitura de Tenente Portela

Sepé Tiaraju, líder guarani deu a vida para defender as terras 
do Povo Nativo Gaúcho, virou mito, foi canonizado pela vontade 
popular, é reconhecido oficialmente como “Herói Guarani Mis-
sioneiro Rio-Grandense” pela Lei nº 12.366 do Estado do Rio 
Grande do Sul e Herói da Pátria Brasileira pela Lei Federal nº 
12.032/09, mas é ignorado pelo povo brasileiro e Rio-grandense.

    Entre 1609 e 1768, ocorreu uma das principais histórias 
do mundo em nosso território latino americano, reconhecida pela 
UNESCO, como uma “experiência única na Humanidade”. Visi-
tantes de todo o mundo vêm em busca de fatos que encantaram 
filósofos dos anos de 1600,1700 e 1800, todavia, a própria so-
ciedade que construiu o processo histórico ainda mantem-se de 
olhos fechados para os acontecimentos aqui ocorridos.

    Em 03 de maio de 1626 os primeiros jesuítas entram no 
Território gaúcho e fundam 18 reduções. Estas foram expulsas 
pelos Bandeirantes que naquele período mataram no todo mais de 
600.000 guaranis em busca de escravos para suas lavouras paulis-
tas. Expulsos, ficaram as reduções no território entre Rio Uruguai 
e Paranã, hoje Argentina. Voltaram a partir de 1682, fundando os 
Sete Povos das Missões, que com suas estâncias de gado ocupa-
vam mais de 2/3 do atual Rio Grande do Sul.

    Cresceram imensamente em termos de indústria e expor-
tação remetendo sua produção para diversos locais da América 
e Europa. A indústria se fez plena, tanto quanto a cultura, Mon-
tesquieu chamou de “Primeiro Estado Industrial da América”. 
Com o desenvolvimento, as cortes europeias decidem extermi-
nar o projeto comunitário assinando o Tratado de Madri e com a 
não aceitação das trocas das terras entre espanhóis e portugueses 
ocorre a Guerra Guaranítica, momento do aparecimento do nosso 
Herói Sepé Tiaraju.  

    Sepé Tiaraju foi criado pelos Padres, pois seus pais foram 
mortos em um aparecimento de escarlatina (doença infectocon-
tagiosa aguda, provocada pela bactéria Estreptococo beta hemo-
lítico do grupo A). Da doença restaram em seu corpo, cicatrizes 
várias, uma delas em sua testa, com formato de meia-lua. Como 
diz a lenda, esta lhe dava uma aura mística e brilhava nas noites, 
em cor escarlate. Aos poucos foi adquirindo o conhecimento e a 
cultura dos Jesuítas que se somaria ao espírito de liberdade gua-
rani, o suficiente para transformá-lo em um dos maiores líderes 
da brilhante comunidade indígena missioneira.

    Foi o Corregedor do Calbido de São Miguel, o mais tenaz 
resistente à entrega dos Sete Povos aos Portugueses, em troca da 
Colônia de Sacramento. Sepé Tiaraju transformou-se num autên-
tico guerreiro, chamando para si a responsabilidade da defesa do 
povo guarani, da cobiça e do egoísmo dos Espanhóis e Portugue-
ses, pela posse da terra. Em uma carta, a ele atribuída, dirigida ao 
governo espanhol, ele escreveu: “Nossa riqueza é a nossa liber-
dade. Esta terra tem dono e não é nem português nem espanhol, 
mas guarani”. “Esta Terra Tem Dono “Co Yvy Oguereco Yara”.

    Sepé Tiaraju morreu em 07 de fevereiro de 1756, ás mar-
gens da sanga da Bica, afluente do Rio Vacacaí, no município de 
São Gabriel. Três dias depois, ocorre a batalha de Caiboaté e a 
morte de 1.500 dos principais guerreiros e Caciques Guaranis. 
Encerrava-se assim, uma das mais bem sucedidas experiências 
de vida comunitária cristã de todos os tempos citada por Voltaire, 
principal Iluminista Frances, como “Triunfo da Humanidade”.

    Por seu feito, Sepé Tiaraju, é considerado santo popular, vi-
rou personagem lendário do Rio Grande do Sul e dos Povos Nati-
vos da América Latina, sua memória ficou registrada na literatura 
por Basílio da Gama, no poema épico “O Uruguai” em 1769 e por 
Érico Verissimo no romance “O Tempo e o Vento”.

     E na data de 19 de março, completa 36 anos de funcio-
namento, a Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiaraju, de 
Tenente Portela, seu nome foi escolhido para este educandário 
como forma de homenageá-lo por sua luta e bravura em defesa 
de seu povo.

                Até a próxima.

Sepé Tiaraju: Líder 
Guarani o Espirito Gaúcho 
de Liberdade!
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CONTRATOS CELEBRADOS ANO 
DE 2020

CONTRATO Nº 43/2020
DATA: 28/02/2020
CONTRATADO: RÁDIO MUNICI-

PAL DE TENENTE PORTELA
CNPJ: 89.478.630/0001-80
OBJETO: Locação de espaço radio-

fônico
VALOR R$: 8.592,00

CONTRATO Nº 44/2020
DATA: 05/03/2020
CONTRATADO: BELLENZIER 

PNEUS LTDA
CNPJ: 73.730.129/0016-05
OBJETO: Aquisição de pneus novos 

para uso da frota municipal.
VALOR R$: 54.820,00

CONTRATO Nº 45/2020
DATA: 05/03/2020
CONTRATADO: IRMÃOS FLACH 

LTDA EPP
CNPJ: 08.774.832/0001-77
OBJETO: Aquisição de pneus novos 

para uso da frota municipal.
VALOR R$: 100.276,00

CONTRATO Nº 46/2020
DATA: 05/03/2020
CONTRATADO: JAQUELINE PE-

RETTO ME
CNPJ: 20.636.209/0001-53
OBJETO: Aquisição de pneus novos 

para uso da frota municipal.
VALOR R$: 43.392,00

CONTRATO Nº 47/2020
DATA: 05/03/2020
CONTRATADO: MODELO 

PNEUS LTDA
CNPJ: 94.510.682/0001-26
OBJETO: Aquisição de pneus novos 

para uso da frota municipal.
VALOR R$: 6.552,00

CONTRATO Nº 48/2020
DATA: 05/03/2020
CONTRATADO: ZPNEUS CO-

MÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTI-
VOS LTDA

CNPJ: 01.820.705/0001-18
OBJETO: Aquisição de pneus novos 

para uso da frota municipal.
VALOR R$: 64.480,00

CONTRATO Nº 49/2020
DATA: 05/03/2020
CONTRATADO: ALTAMIR MAR-

CELO ZIMMERMANN ME
CNPJ: 02.764.528/0001-62
OBJETO: Prestação de serviços de 

recapagens de pneus
VALOR R$: 67.480,00

CONTRATO Nº 50/2020
DATA: 05/03/2020
CONTRATADO: CARLOS AL-

BERTO THOMÉ & FILHOS LTDA 
EPP

CNPJ: 10.985.363/0001-87
OBJETO: Prestação de serviços de 

recapagens de pneus
VALOR R$: 18.980,00

CONTRATO Nº 51/2020
DATA: 05/03/2020
CONTRATADO: F. VACHILESKI 

E CIA LTDA
CNPJ: 93.388.031/0001-42
OBJETO: Prestação de serviços de 

recapagens de pneus
VALOR R$: 58.064,00

CONTRATO Nº 52/2020
DATA: 05/03/2020
CONTRATADO: J.D.M BECCON 

& CIA LTDA EPP
CNPJ: 94.747.888/0001-74
OBJETO: Prestação de serviços de 

recapagens de pneus
VALOR R$: 32.250,00

CONTRATO Nº 53/2020
DATA: 05/03/2020
CONTRATADO: JBV COMÉRCIO 

DE PNEUS LTDA ME
CNPJ: 13.624.920/0001-22
OBJETO: Prestação de serviços de 

recapagens de pneus
VALOR R$: 28.180,00

CONTRATO Nº 54/2020
DATA: 06/03/2020
CONTRATADO: CRISTIANO ME-

GIER TRAUTMANN ME
CNPJ: 13.615.336/0001-00
OBJETO: Aquisição de materiais de 

construção para adequação de edifica-
ção para o Almoxarifado

VALOR R$: 3.107,34

CONTRATO Nº 55/2020
DATA: 06/03/2020
CONTRATADO: LUIZ MAN-

TELLI ME
CNPJ: 95.214.060/0001-13
OBJETO: Aquisição de materiais de 

construção para adequação de edifica-
ção para o Almoxarifado

VALOR R$: 8.733,56

CONTRATO Nº 56/2020
DATA: 03/03/2020
CONTRATADO: TIAGO RAFFA-

ELLI ME
CNPJ: 05.120.387/0001-33
OBJETO: Aquisição de materiais de 

construção para adequação de edifica-
ção para o Almoxarifado

VALOR R$: 5.911,00

CONTRATO Nº 57/2020
DATA: 06/03/2020
CONTRATADO: BRFENCE CO-

MERCIAL EIRELI EPP
CNPJ: 19.890.752/0001-01
OBJETO: Execução de um cerca-

mento de um pavilhão industrial em 
prédio localizado junto à RSC 163

VALOR R$: 38.409,08

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2020

Em municípios com estiagem, 
produtores colhem de 15 a 20 

sacas de soja por hectare

A segunda estimativa de produção da 
Safra de Grãos de Verão 2019/2020, da 
Emater-Ascar, aponta que nos municí-
pios da Região Noroeste assolados mais 
fortemente pela estiagem, os sojicultores 
alcançam produtividade entre 15 e 20 
sacas por hectare. Nas localidades que 
registraram maior ocorrência de chuvas, 
os rendimentos oscilam de 45 a 50 sacas 
por hectare.

Conforme os técnicos da institui-
ção, as lavouras apresentam coloração 
amarela devido à maturação e essa fase 
exige grande quantidade de água para o 
enchimento de grãos. Por causa das pre-
cipitações desuniformes, tanto em volu-
me como em relação às áreas atingidas, 
a colheita registra grande variabilidade 
nos potenciais produtivos. Essa oscila-
ção nos rendimentos pode ser decorren-
te do manejo efetuado e das tecnologias 
utilizadas.

De acordo com o levantamento da 
Emater-Ascar, as lavouras com soja no 
Rio Grande do Sul se encontram nas se-
guintes etapas: 60% em enchimento de 
grãos, 11% em floração e 2% em desen-
volvimento vegetativo. Do total de 5,9 
milhões de hectares cultivados na safra 
2019/2020, cerca de 5% já foram ceifa-

dos.
Até o dia 03 de março, a Emater-As-

car tinha recebido 221 solicitações para 
a realização de perícias do ProAgro para 
a cultura da soja.

Nesta semana, em caráter excep-
cional, por solicitação da Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimen-
to Rural (Seapdr), a Emater/RS-Ascar 
divulgou, nesta quarta-feira (11/3), uma 
atualização da estimativa de perdas na 
produtividade, em relação aos dados ini-
cialmente divulgados em agosto do ano 
passado, das culturas de soja (-32,3%) e 
milho (-26,3%) da safra 2019/2020.

 Esses dados são referentes ao retra-
to da situação até a última segunda-feira 
(9/3), e não a uma projeção para o resul-
tado após a safra. “A estiagem persiste, e 
esses números podem aumentar”, afirma 
o diretor técnico Alencar Ruger. Ele des-
taca ainda que o levantamento apresenta 
perdas de até 75% em alguns municí-
pios, mas o dado refere-se a uma média 
estadual.

O presidente da instituição, Geraldo 
Sandri, ressalta que o monitoramento 
das lavouras é acompanhado periodica-
mente e não há previsão de uma nova 
divulgação de dados antes da conclusão 
da colheita.

Nas localidades que registraram maior ocorrência de chuvas, os rendimentos oscilam de 45 a 50 sacas por hectare

 Arquivo / Agência Brasil

Jalm
o Fornari
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Prazo para inscrições no 
Amador de Coronel Bicaco 
termina no dia 16 de março

Permanecerá aberto até a 
próxima segunda-feira (16), o 
prazo para que as equipes en-
treguem as fichas de inscrição 
do Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo 2020 de 
Coronel Bicaco. A competição 
tem início previsto para o dia 
29 deste mês.

De acordo com o Conse-
lho Municipal de Desportos 
(CMD), para a formação dos 
times é permitida a inclusão 

de atletas de outros municí-
pios, sendo o máximo de dois 
na categoria livre e quatro no 
veterano. Após a análise dos 
jogadores relacionados, ocor-
rerá o congresso técnico para 
definição da fórmula de disputa 
e elaboração da tabela de jogos 
das duas categorias.

Vale lembrar que as fichas 
de inscrição ainda podem ser 
retiradas, basta procurar os in-
tegrantes do CMD.

A competição tem início previsto para o dia 29 deste mês

Diones Roberto Becker

Pelotão Rodoviário orienta 
sobre o tráfego de máquinas 
agrícolas em vias públicas

Em épocas de colheita, es-
pecialmente da soja e trigo, 
aumenta significativamente 
o movimento de maquinários 
agrícolas em trechos pavimen-
tados. Vale ressaltar que a eco-
nomia regional é imensamente 
dependente do agronegócio.

Com o objetivo de preve-
nir acidentes de trânsito, o co-
mando do Pelotão Rodoviário 
de Santo Augusto, cuja juris-
dição abrange 24 municípios 
e cerca de 520 quilômetros de 
rodovias, emitiu uma nota com 
orientações direcionadas prin-
cipalmente aos operadores de 
máquinas agrícolas.

A nota divulgada para a im-

prensa regional destaca que as 
ordens, as fiscalizações, as me-
didas administrativas e coerciti-
vas adotadas pelas autoridades 
de trânsito e seus agentes têm o 
intuito prioritário de proteção à 
vida e a incolumidade física da 
pessoa.

Outro parágrafo enfatiza que 
para a condução de trator de 
roda e de equipamentos auto-
motores destinados à execução 
de trabalhos agrícolas, a pessoa 
precisa ter Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), na ca-
tegoria B. Caso o condutor seja 
flagrado em desacordo com a 
legislação vigente, deverá ser 
autuado e o valor oscila entre 
R$ 88,00 e R$ 880,00.

É orientado ainda que os 

produtores trafeguem em vias 
públicas durante o dia, utilizan-
do batedor na frente e na traseira 
da máquina agrícola. Também é 
recomendado que os maquiná-
rios possuam boa iluminação 
e sinalização, o que facilitará a 
visualização pelos demais usu-
ários da estrada, especialmente 
no período noturno.

O Pelotão Rodoviário de 
Santo Augusto afirma que não 
será omisso em situações com 
maquinários agrícolas que não 
atendem as exigências do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN). A constatação de 
irregularidades poderá resultar 
em medidas legais como autua-
ção, prisão em flagrante e reco-
lhimento da máquina agrícola.

Clic Portela
Na região é comum encontrar maquinários circulando nas rodovias em épocas de safras

Três Passos: PRF apreende 120 celulares 
em compartimento oculto de veículo

Na tarde da quarta-feira 
(11), a Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) realizava ações de 
combate aos crimes transfron-
teiriços em Três Passos quando 
abordou uma BMW 320I com 
placas de Cascavel/PR e que 
trafegava pela BR 468.

O motorista, natural do Pa-
raná, demonstrou enorme ner-
vosismo, além de contradições 
sobre sua viagem. Desconfia-
dos, os policiais rodoviários 
decidiram aprofundar a fiscali-
zação.

No porta-malas do automó-
vel foi encontrado um botão 
que permitia acesso ao com-
partimento oculto, que estava 
repleto de aparelhos celulares. 
Outros telefones foram locali-

zados em diferentes locais do 
veículo, totalizando 120 unida-
des. A mercadoria foi avaliada 
em R$ 120 mil.

Após a descoberta dos apa-
relhos celulares, o motorista 
admitiu que viajou ao Paraguai 

e retornou ao Brasil passando 
pela Argentina. Segundo a PRF, 
ele já respondeu processo pelo 
crime de descaminho.

O homem acabou preso em 
flagrante e encaminhado à Po-
lícia Federal de Santo Ângelo.

Apreensão ocorreu na BR-468 em Três Passos

PRF

D
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Na tarde de quinta-feira, 05, 
foi autorizado pela Caixa Eco-
nômica Federal a realização de 
Processo Licitatório para a obra 
de reforma e adequação de gi-
násio esportivo no Distrito de 
São Pedro, Tenente Portela.

A obra foi orçada em R$ 
411.513,03 e trata-se de um 
Convênio firmado com o Mi-
nistério da Cidadania, através 
de uma indicação do então De-
putado Darcisío Perondi, MDB, 
após pedido da vereadora Ro-
sangêla Fornari. Este projeto 
possui contrapartida de mais de 
R$ 93 mil do Município, e só 
foi possível de ser concretizado, 

com a colaboração da Comuni-
dade de São Pedro. O projeto 
foi desenvolvido pelo setor de 
Engenharia da Prefeitura, atra-
vés do Engenheiro Civil Elian-
dro Tiecker.

Segundo o Prefeito Clai-
ton Carboni, a Comunidade de 
São Pedro há muito tempo rei-
vindicava esta obra. Cumpre 
esclarecer que o recurso ainda 
não está disponível na conta 
do Convênio, pois o depósito 
está condicionado à aceitação 
do Processo Licitatório junto 
a Caixa Econômica Federal. A 
obra somente terá início após a 
liberação de 50% dos recursos 
pelo Ministério da Cidadania.

Obra do ginásio no 
Distrito de São Pedro 
já pode ser licitada

Ascom/Tenente Portela
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Cresol inaugura Usina de Geração de 
Energia Fotovoltaíca

Três Passos confirma três novos 
casos de Dengue

Redentora começa construção de
 calçamento no Bairro Santa Lúcia

90% dos casos de Cornavirús pode-
rão ser tratados nos postos de saúde

Pelotão Rodoviário orienta sobre o 
tráfego de máquinas agrícolas

Obra no Ginásio do Distrito de São 
Pedro já pode ser licitada
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Por 
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Dicas para me-
lhorar a saúde 
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Tenente Portela realiza eventos 
para comemorar o mês da mulher

O municípios de Tenente Portela estará realizando em parceria com entidades locais uma progra-
mação alusiva ao mês de mulher comemorado durante esse mês de abril. Serão dois eventos que tem 
como objetivo homenagear as mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher, comemorado 
no dia 08 de março.

O tradicional Encontro Municipal da Mulher vai acontecer no próximo dia 14 de março, sábado, no 
Ginásio da Comunidade Católica, com início previsto para às 10 horas da manhã. O evento vai contar 
com a acolhida às participantes e dois momentos de explanações sobre a Mulher, com a Comissária 
de Polícia Luciana Rolim e a Coordenadora Regional da Emater, Rejane Gollo Fornari. Além disso, 
ainda estão previstas atividade recreativa e almoço.

Já no próximo dia 17 de março, também com organização da municipalidade portelense e parceiros 
ocorre o evento “Mulheres Donas de Si”, que neste ano terá a sua segunda edição. Essa programação 
um momento solene onde serão homenageadas algumas mulheres de Tenente Portela que se destacam 
em suas áreas de atuação. O ato ocorre às 19 horas na Cripta da Igreja Nossa Senhora Aparecida.

Segundo a Assessoria de Comunicação da prefeitura, neste ano foram definidos 5 segmentos que 
indicarão as homenageadas: Agricultura, Educação, Saúde, Empresarial e Comunitário, em cada um 
deles, cinco mulheres receberão as homenagens.

As entidades representativas de cada segmento já indicaram os nomes das homenageadas.


