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Falando de Política
Por Percival Puggina
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OPINIÃO

Não passa um dia sem que algum leitor, estarrecido ante o 
desastre político em curso no Brasil, me pergunte: “E aí, qual é 
a solução?”.

 O Brasil que em 2014, graças à vitalidade das redes sociais, 
começou a acordar para o flagelo esquerdista que o acometera 
durante três décadas ao longo das quais comprara gato por le-
bre, foi mudando de lado. Descrevo o processo como uma “ilu-
minação” que acendeu luzes para a destruição de seus valores, 
para o assalto ao futuro do país, para a ruptura sistemática da 
ordem. Era imensa a lista dos malefícios de natureza social e 
moral em curso, com outro tanto na geração de riqueza e pos-
tos de trabalho. O braço festeiro gastador do Estado conseguiu 
transformar em voo de galinha as extraordinárias oportunidades 
proporcionadas pela primeira década deste século. Consolidara-
-se no país um capitalismo de compadrio, padrinho de corruptos 
e corruptores.

 Bolsonaro elegeu-se portando bandeiras com forte resso-
nância popular. Era combatido pelos que haviam construído 
passo a passo a realidade social, política e econômica a que o 
país chegou no ano de 2018. Seus adversários falavam pelos 
cotovelos na mídia militante, no ativismo judicial dos ministros 
do STF, nos partidos de esquerda e no centrão desalojado de 
seu poder. Em consonância com seu modo combativo de ser, 
o presidente passou a arrostá-los ostensivamente e varou o ano 
de 2019 perdendo quase todas, contra quase todos. Ele só tinha 
seus eleitores em seu favor, representados, de forma visível, por 
aqueles que, nas redes sociais e aos milhões, saíam às ruas para 
expressar seu apoio. E, ainda assim, nesse tumulto, o governo, 
como tal, ia bem.

No carnaval, o coronavírus desembarcou no país e o governo 
ganhou mais um adversário, invisível, a causar imenso dano so-
cial e econômico. Não bastante isso, entra no mês de maio do se-
gundo ano de seu mandato num confronto de versões, em palco 
policial, contra seu ex-ministro da Justiça e Segurança Pública.

Como conservador, tenho apenas uma resposta à pergunta 
feita no primeiro parágrafo deste artigo. As instituições brasi-
leiras, um susto permanente, são de péssima alfaiataria e ves-
tem um corpo social desconjuntado. O sistema não é funcional, 
como estamos vendo pela enésima vez. Tem sido dito em rela-
ção ao momento atual, “as instituições estão funcionando”. Há 
total razão em quem o afirma. Os males que estamos enfrentan-
do são resultado desse funcionamento. Esse é um dos estragos 
que elas fazem ao funcionar! Há piores. Ou obrigam o governo 
a comprar maioria parlamentar ou a maioria do Congresso e o 
STF protagonizam a governança do país. Todas as deposições 
de presidentes – Getúlio, Jango, Collor e Dilma – aconteceram 
por falta de apoio parlamentar.

Espero que o circo não tenha aberto a jaula. Que a investiga-
ção iniciada sábado siga seu curso e que nela a prudência separe 
o joio do trigo, o grave do fútil, e o bem do Brasil se sobreponha 
aos interesses individuais em jogo.

UM NOVO PERIGO 
RONDA A NAÇÃO

O aumento de práticas abusivas nas relações 
de consumo em tempos de pandemia

Vanessa Laruccia
A segunda quinzena de abril trouxe novidades no governo com as saídas do ministro da Saúde Luiz 

Henrique Mandetta que, de acordo com o próprio, foi fruto da “exoneração” da ciência pelo presidente 
Bolsonaro; e a retirada de Sérgio Moro, que se demitiu devido à interferência do presidente na diretoria 
geral da Polícia Federal, órgão vinculado ao Ministério da Justiça.

É fato que em um regime político democrático o governante não governa sozinho. Em um sistema 
de governo presidencialista, a tendência é que o governante trabalhe em prol de uma aliança feita em 
torno a um interesse maior: a estabilidade econômica, política e social do país. Comumente entre as 
estratégias para atingir tal fim, é a formação de um gabinete de ministros profissionais “peritos” e de 
reconhecida competência e que juntamente com o presidente e os demais poderes serão as cabeças 
pensantes da alta burocracia pública. 

No Brasil, a alta burocracia pública e a classe empresarial sempre ocuparam — muitas vezes por 
própria imposição — o protagonismo na consolidação da estabilidade econômica e política no país. 
Bresser Pereira, em Burocracia pública e classes dirigentes no Brasil, advertiu que durante o século 
XX esses dois grupos partilharam os postos de poder (executivo, legislativo, judiciário, ministérios). 
Muito embora com interesses corporativos divergentes, isso não impediu que se unissem em diferentes 
momentos históricos pelo desenvolvimento econômico do Brasil.A pergunta é o que pode fragilizar a 
união de ação da alta burocracia pública que está no governo. A resposta eu penso que tivemos nestes 
últimos dias.

Estudos na ciência política apontam que a natureza da relação entre o executivo e o legislativo 
contribui para o desarranjo da unidade do governo. No presidencialismo, os poderes executivo e legis-
lativo ascendem ao poder de bases eleitorais distintas entre si e com preocupações eleitorais paroquiais 
bem restritas. Isso favorece de modo fortuito o desentendimento entre eles e, por consequência, a não 
unidade de ação. Basta observar os frequentes entreveros entre a Câmara e o Planalto. O mais recente 
envolveu o pacote de auxílio financeiro aos estados aprovado pela Câmara à revelia dos pedidos de 
veto do Planalto, que alega não ter dinheiro.

Outro fator contraproducente a unidade de ação do governo está ligado à estrutura do próprio exe-
cutivo, que é constituído pelo presidente e seus ministros — que podem se tornam inimigos em poten-
ciais. Max Weber bem sintetizou esta relação como o enfretamento entre o “senhor político” versus “o 
perito”. Tal relação pode ser conturbada a ponto de fragilizar a unidade de ação do governo devido por 
um lado: os ministros quando reconhecidos nacionalmente como especialistas e técnicos tendem rei-
vindicar para si a discricionariedade nas tarefas que competem às respectivas pastas ministeriais para 
assim lograr êxito em suas atividades. Por outro lado, quando os ministros além de especialistas são 
também políticos ou aspiram ingressar no meio eleitoral, eles tendem a fazer de sua atividade ministe-
rial um projeto para alavancar o seu capital eleitoral.

Não é de se surpreender por que ambas as situações sejam potencialmente perigosas para o presi-
dente, em especial quando ele tenciona ocupar o protagonismo na coordenação da agenda política. As 
recentes demissões dos ministros Mandetta e do Sérgio Moro ilustram bem como isso ocorre aqui por 
estas terras brasileiras. Vamos aguardar os próximos desdobramentos.

Testes 
O número de casos de coronavírus pode ser muito maior na região. Essa 

percepção se faz pelo número de testes e pelo fato de que a grande maioria 
dos casos são assintomáticos ou apresentam apenas sintomas leves.

Como o número de testes é muito pequeno e não tem como testar todas 
as pessoas que apresentam sintomas ou procuram as redes de saúde, muita 
gente pode ter contraído o vírus e nem saber. Isso é um fato já relatado por 
especialistas.

Nos casos de pandemia, principalmente daquelas que podem apresentar sintomas leves ou não apresentar 
sintomas, é comum que muita gente seja contaminada sem nunca descobrir, já que a presença do anticorpo, 
que comprovaria a contaminação em algum momento da vida, somente vai aparecer em exames clínicos 
maioria nunca vai fazer.

O município de Três Passos ao aparecer o primeiro caso fez um eficiente mapeamento das pessoas que 
tiveram contato e conseguiu estipular muito bem a primeira rede de contaminados. Claro que no futuro isso 
não será mais possível, mas serve de exemplo para os demais municípios.

Três Passos não tem mais casos porque é uma cidade azarada, por ironia do destino, Três Passos tem mais 
casos porque é eficiente, afinal, sem testes, sem casos confirmados. Não é mesmo?
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Jonas Martins/Interino

Devido às mudanças causadas no país em 
virtude do novo coronavírus (Covid-19), per-
manecem dúvidas se as eleições municipais 
em outubro estão garantidas. Em uma conversa 
virtual com a Associação dos Magistrados Bra-
sileiros (AMB), o próximo presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto 
Barroso, admitiu que a data do pleito, cujo pri-
meiro turno está marcado para 04 de outubro, 
pode mudar.

Segundo o ministro, a decisão deve ser pau-
tada por parâmetros sanitários e não políticos. 
– Por minha vontade, nada seria modificado 
porque as eleições são um rito vital para a de-
mocracia. Portanto, o ideal seria nós podermos 
realizar as eleições. Porém, há um risco real, 
e, a essa altura, indisfarçável, de que se possa vir a ter que adiá-las – ressaltou Luís 
Roberto Barroso.

Como a data do pleito está prevista na Constituição Federal, qualquer alteração 
neste sentido terá que ser feita pelo Congresso Nacional. Luís Roberto Barroso pre-
tende ter uma definição sobre o assunto em junho. É que neste mês precisam ser 
feitos os testes nas urnas eletrônicas.

Caso isso não seja possível, o ministro pretende se reunir com os presidentes da 
Câmara dos Deputados e do Senado para que uma emenda constitucional estabeleça 
um novo calendário.

W
inkipédia

Emprego:
Segundo o Sine de Tenente Portela 

aumentou o número de pessoas em bus-
ca de encaminhamento para o seguro-
-desemprego. As dispensas no comércio, 
principalmente, já começaram, no entan-
to, o número alto de pessoas em busca 
do seguro se deve muito em virtude de 
uma demissão considerável registrada na 
Mais Frango de Miraguaí. Mesmo sem 
confirmação oficial, seriam mais de 200 
funcionários.

Crise
Claro que com o fechamento de mui-

tas fronteiras, além do temor de algumas 
nações, a tendência de queda nas expor-
tações ia acabar refletindo de maneira 
negativa em negócios que dependem 
desse tipo de comercialização.

Derrubadas
Parece que tudo se encaminha para 

uma disputa entre Ilá e Adelino no pró-
ximo pleito municipal. Se nenhuma sur-
presa ocorrer nesses próximos meses, 
estes serão os nomes a disposição do 
eleitor derrubadense.

Vista Gaúcha
Ao que tudo indica a disputa será en-

tre Locatelli e Júnior. O primeiro já foi 
prefeito e o segundo é o atual vice. Lo-
catelli segue no MDB, onde é uma das 
principais lideranças da região, e Júnior 
agora está no PSDB onde encontrou 
abrigo para ser o possível candidato.

Miraguaí
Toco deve tentar a reeleição. Pelo 

menos é o que se comenta nos bastido-
res em Miraguaí. O vice ainda está em 
discussão. Do lado da oposição um dos 
nomes que ganhou os holofotes nos úl-
timos tempos é do ex-prefeito Alencar 
Júlio Gross.

Barra do Guarita
Tudo leva a crer que Rodrigo Loca-

telli irá para a reeleição. O petista não 
se pronunciou oficialmente, mas nos 
bastidores é quase certa essa possibili-
dade. Do outro lado estará o MDB, que 
a julgar pelo andar da carruagem terá o 
ex-prefeito César Tadeu Paier na cabeça.

***Dizem por aí que a pandemia atacou 
alguns pré-candidatos que estavam em 
pré-campanha.
***Sem as festas nas comunidade e com 
pouca familiaridade com as redes sociais, 
a quem se pergunte, por onde anda?
***Dizem por aí que as festinhas do ba-
rulho da Pedra Lisa vão enfim acabar. A 
polícia Civil, agiu, identificou e o respon-
sável provavelmente vai ter problemas.
***E as filas em frente a Caixa não ces-
saram nem mesmo com a chuva. Na 
terça-feira, mesmo com um toró de água 
tinha gente esperando.
***Teve gente que narrou pelas redes so-
ciais a epopeia de ficar na fila desde as 5 
horas para receber perto do meio-dia.

***Vinda de Redentora: Dizem por aí 
que o tiro saiu pela culatra. Se a ideia era 
impedir Nilson de ser candidato na pró-
xima, só o deixaram mais forte.
*** Três Passos lidera os casos de Den-
gue no estado e segue aumentando os de 
Coronavírus.
***No entanto, está de parabéns pelo 
trabalho de rastreamento que está sendo 
feito pelas equipes do município, que es-
tão encontrando todos os infectados e os 
isolando.
***A investigação também apontou que 
os demais casos na região, como os de 
Esperança do Sul, são oriundos de con-
tatos dos pacientes dessas cidades com 
alguém do grupo de Três Passos.

Aderbal e José eram só-
cios numa barraca de ver-

duras na feira. José estava p. da vida 
porque Aderbal era muito metido e 
mandão.

Um dia, decidido a acabar com 
aquela história, José , irritado, diz ao 
sócio:

-Aderbal, chega de dizer EU com-
prei, EU vendi, EU acertei, EU fiz isso, 
EU fiz aquilo! Só dá você ?? Parece 
que é único?

-É que... -Aderbal tentava se justi-
ficar, mas o amigo não parava de falar.

-Nós somos sócios! De agora em 
diante não sou eu e você. Nós somos 
responsáveis por tudo o que acontece 
nessa barraca. Ficou claro, amigão? 
NÓS!!!

Passando algum tempo, Aderbal, 
aproxima-se de José e avisa meio ner-
voso:

-Más notícias, sócio! Lembra da-
quela freguesa com quem sai um tem-
po atrás?? Então, ela está esperando 
um filho NOSSO!

*****
Três importantes membros da so-

ciedade, convidados a definir o amor, 
não conseguiram fugir de sua visão 
particular do assunto:

O medico: É uma doença, pois aca-
ba, invariavelmente na cama;

O político: É uma democracia, pois 
da prazer tanto quando se esta por 
cima, como quando se esta por baixo;

O matemático: É uma expressão 
algébrica, pois eleva um membro a 
sua potência máxima, fecha entre pa-
rênteses, extrai ate a raiz e o reduz ao 
mínimo!

Todas as crianças haviam saído na 
fotografia e a professora estava tentan-
do persuadi-los a comprar uma cópia 
da foto do grupo.

- Imaginem que bonito será quando 
vocês forem grandes e todos digam ali 
está Catarina, é advogada, ou também 
Este é o Miguel. Agora é médico.

Ouviu-se uma vozinha vinda do 
fundo da sala:

- E ali está a professora. Já morreu.
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Extravio de Bloco
Arcadio Luiz Arzivenco, re-

sidente em Redentora,  comu-
nica que perdeu, extraviou ou 
foi furtado um Talão de Notas 
Fiscais de Produtor Rural (P 
174 738531 a  P 174 738540) 
com inscrição estadual sob 
o nº 2161018498 série P 174 
738531.

CONTRATO Nº 60/2020
DATA: 17/03/2020
CONTRATADO: C.C.E.E - MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA ME
CNPJ: 13.226.864/0001-78
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos 
para uso na Indústria de Embutidos na RSC 
163
VALOR R$: 2.024,25
CONTRATO Nº 61/2020
DATA: 17/03/2020
CONTRATADO: CRISTIANO MEGIER 
TRAUTMANN ME
CNPJ: 13.615.336/0001-00
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos 
para uso na Indústria de Embutidos na RSC 
163
VALOR R$: 20,00
CONTRATO Nº 62/2020
DATA: 17/03/2020
CONTRATADO: MAURI THIELE FER-
RAGEM EPP
CNPJ: 16.101.712/0001-37
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos 
para uso na Indústria de Embutidos na RSC 
163
VALOR R$: 5.043,50
CONTRATO Nº 63/2020
DATA: 18/03/2020
CONTRATADO: ARTEFATOS DE CI-
MENTO MOCELIN LTDA ME
CNPJ: 05.878.425/0001-11
OBJETO: Aquisição de tubos de concreto 
para uso da Secretaria Municipal de Obras
VALOR R$: 22.200,00
CONTRATO Nº 64/2020
DATA: 18/03/2020
CONTRATADO: PANASEL ARTEFATOS 
DE CIMENTO EIRELI EPP
CNPJ: 00.152.379/0001-55
OBJETO: Aquisição de tubos de concreto 
para uso da Secretaria Municipal de Obras
VALOR R$: 23.100,00
CONTRATO Nº 65/2020
DATA: 18/03/2020
CONTRATADO: PRÉ MOLDADOS DAL-
MOLIN LTDA EPP 
CNPJ: 93.865.202/0001-87
OBJETO: Aquisição de tubos de concreto 
para uso da Secretaria Municipal de Obras
VALOR R$: 23.685,00
CONTRATO Nº 66/2020
DATA: 18/03/2020
CONTRATADO: GILBERTO LUIS RIT-
TER EIRELI ME
CNPJ: 16.624.148/0001-37
OBJETO: Aquisição de insumos e de for-
rageiras de inverno para financiamento via 
Funderur
VALOR R$: 38.263,50
CONTRATO Nº 67/2020
DATA: 18/03/2020
CONTRATADO: GUILHERME FIAD LE-
MOS & CIA LTDA EPP
CNPJ: 15.211.226/0001-09
OBJETO: Aquisição de insumos e de for-
rageiras de inverno para financiamento via 
Funderur
VALOR R$: 41.850,00
CONTRATO Nº 68/2020
DATA: 18/03/2020
CONTRATADO: ELSA ANA DANETTE
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e empreendedor fami-
liar rural
VALOR R$: 550,00
CONTRATO Nº 69/2020
DATA: 18/03/2020
CONTRATADO: ELTON LOCATELLI
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e empreendedor fami-
liar rural
VALOR R$: 185,00
CONTRATO Nº 70/2020
DATA: 18/03/2020
CONTRATADO: EVANDRO LUIS LARA
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e empreendedor fami-

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
liar rural
VALOR R$: 23.076,00
CONTRATO Nº 71/2020
DATA: 18/03/2020
CONTRATADO: FABIANO RAFFAELLI
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e empreendedor fami-
liar rural
VALOR R$: 1.679,30
CONTRATO Nº 72/2020
DATA: 18/03/2020
CONTRATADO: LEILA TERESINHA 
SESTARI GUERRA ME
CNPJ: 14.034.692/0001-00
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e empreendedor fami-
liar rural
VALOR R$: 2.535,00
CONTRATO Nº 73/2020
DATA: 18/03/2020
CONTRATADO: NILSON JOSÉ ANTU-
NES
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e empreendedor fami-
liar rural
VALOR R$: 1.395,00
CONTRATO Nº 74/2020
DATA: 18/03/2020
CONTRATADO: PAULO ANTONIO DA-
NETTE
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e empreendedor fami-
liar rural
VALOR R$: 795,00
CONTRATO Nº 75/2020
DATA: 18/03/2020
CONTRATADO: RONEI EDSON GIOR-
DANI
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e empreendedor fami-
liar rural
VALOR R$: 1.012,80
CONTRATO Nº 76/2020
DATA: 18/03/2020
CONTRATADO: VALDECI BRISOLA
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e empreendedor fami-
liar rural
VALOR R$: 1.197,50
CONTRATO Nº 77/2020
DATA: 18/03/2020
CONTRATADO: VERIDIANA FERRI
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e empreendedor fami-
liar rural
VALOR R$: 640,00

CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2020

O calendário de pagamento 
do IPVA 2020 (Imposto sobre 
a Propriedade de Veículo Au-
tomotor) encerrou em 27 de 
abril. De acordo com dados da 
Receita Estadual, foram pagos 
R$ 2,4 bilhões 
de uma arre-
cadação bruta 
prevista em 
R$ 3 bilhões. 
Do total arre-
cadado com o 
tributo, meta-
de é repassa-
da de maneira 
a u t o m á t i c a 
às prefeituras 
conforme o 
município de 
emplacamento. A publicação é 
do site do Governo do Estado

A inadimplência, contabili-
zada até o dia 3 de maio, somou 
20,63% dos valores previstos 
na arrecadação. Em relação ao 
número de veículos sujeitos 
à tributação, a quantidade de 
inadimplentes atingiu 25,95% 
das placas.

Segundo o subsecretário 
da Receita Estadual, Ricardo 
Neves Pereira, apesar da crise 
gerada pela Covid-19 a inadim-
plência não se elevou se com-
parada com anos anteriores. 

“Na comparação dos últimos 
três anos, com a finalização do 
calendário de pagamento do 
IPVA em abril, observa-se que 
a inadimplência se manteve nos 
mesmos patamares, cerca de 

20%”, destacou. Em igual pe-
ríodo de 2019, a inadimplência 
nos valores pagos foi de 19,97% 
e, no ano anterior, 20,71%.

Como ocorre todos os anos, 
o contribuinte inadimplente, 
além de perder os descontos de 
Bom Motorista e Bom Cidadão, 
terá multa de 0,334% ao dia 
sobre o valor do imposto não 
pago, até o limite de 20%.

Após 60 dias de atraso, ocor-
re a inscrição em dívida ativa, 
quando há o acréscimo de mais 
5% sobre o valor do tributo que 
não foi pago.

O pagamento de IPVA, mes-
mo vencido, pode ser feito nos 
mesmos bancos anunciados 
anteriormente. Neste período 
de medidas de prevenção e de 
distanciamento social em razão 

do coronaví-
rus, a Receita 
Estadual re-
força a opção 
de pagamento 
nos aplicati-
vos e home 
banking do 
B a n r i s u l , 
B r a d e s c o , 
S a n t a n d e r , 
Sicredi e 
Banco do 
Brasil (neste 

último, somente para clientes). 
Ainda é possível efetuar o pa-
gamento nas agências lotéricas 
da Caixa.

Para fazer o pagamento bas-
ta ter em mãos o Certificado de 
Registro e Licenciamento do 
Veículo (CRLV) ou apenas a 
placa e o Renavam do veículo.

A consulta do valor a ser 
pago, assim como multas e 
pendências, pode ser feito no 
site específico sobre o impos-
to – www.ipva.rs.gov.br –, ou 
no aplicativo para dispositivos 
móveis – IPVA RS.

Calendário do IPVA 2020 se encerra com 
arrecadação de R$ 2,4 bilhões

Governo RS
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Vista Gaúcha completa 32 anos

Neste sábado, 09 de maio, 
o município de Vista Gaúcha 
completa 32 anos de emancipa-
ção politica e administrativa.

Com uma máquina pública 
ativa, esse é um daqueles pe-
quenos municípios, que após 
emancipados, conseguiram ca-
minhar com as próprias pernas 
e pomposamente dizer que de-
ram certos.

Não é raro você encontrar 
o nome de Vista Gaúcha em 
destaque nas classificações que 
medem a qualidade da gestão 
pública, economia e desenvol-
vimento humano e social.

Com pouco menos de 3 mil 
habitantes, segundo o IBGE, 
Vista Gaúcha é uma cidade pe-
quena e de interior, mas gigante 
no que tange a desenvolvimen-
to agrícola, sendo um das gran-
des referências da região.

No setor econômico, se-
gundo o IBGE, o PIB PIB per 
capita do município é de R$ 
23.136,05. O índice de desen-
volvimento humano é de 0,757, 
considerado alto e a frente de 
grande parte dos demais muni-
cípios da região e do estado.

O município lidera o ranking 
nacional, junto com outros, na 
taxa de escolarização de 6 a 14 
anos de idade. 100% deste pú-
blico é escolarizado, um marco 
que coloca o município no topo 
da lista.

Mesmo sem poder montar 
uma programação da semana 
do município, nem realizar um 
evento público, em virtude da 
pandemia de Covid-19, como 
a cavalgada Pé no Estribo, tra-
dicional nas comemorações de 
seu aniversário, o morador de 
Vista Gaúcha ainda tem muito 
o que comemorar, afinal, em 

seus 32 anos de emancipação, 
não há dúvidas de que Vista 
Gaúcha, transformou-se em um 
bom lugar para viver.

A história do município re-
monta ao ano de 1945, quando 
levando suas mudanças, perten-
ces e familiares, em carroças 
de tração animal, viajando por 

quinze ou mais dias, os primei-
ros colonizadores de origem 
italiana chegavam à região de 
Tenente Portela.

Esses primeiros coloniza-
dores vinham de Garibaldi, 
Santa Cruz do Sul, Estrela e 
Encantado. Posteriormente, es-
tabeleceram-se outras famílias, 
de etnias variadas, que foram 
fazendo desta terra um lugar 
produtivo.

Vista Gaúcha era denomina-
da de “Cantina Velha”, porém 
os colonizadores acharam o 
nome impróprio para a locali-
dade. Por acharem o local rico 
em belezas naturais e com uma 
vista panorâmica, o intitularam 
“Vista Gaúcha”, nome que per-
dura até hoje.

Segundo o site da prefeitura, 
Vista Gaúcha está assim cons-
tituída etnicamente: 60% da 
população de italianos; 25% de 
portugueses; 10% de alemães e 
5% de poloneses.

Em meados de 1986, um 
grupo de lideranças locais, 
constituído por seis pessoas, 

entenderam que o Distrito esta-
ria, juntamente com Bom Pla-
no, com bom grau de desenvol-
vimento e, então programaram 
uma reunião geral para expor 
as ideias emancipacionistas, 
ideias estas que foram bem aca-
tadas por um número conside-
rável de moradores. Assim, em 
seguida, elegeu-se a Comissão 
Emancipacionista, que seria 
responsável pelo andamento 
dos trabalhos.

Em 10 de abril de 1988, re-
alizou-se o plebiscito em Vista 
Gaúcha, onde o “SIM” venceu 
por maioria absoluta dos votos.

Através da Lei Estadual n° 
8.608, de 09 de maio de 1988, 
criou-se oficialmente o Municí-
pio de Vista Gaúcha.

Prefeito Celso 
José Dal Cero 

Entrevista:

Conversamos com o prefeito de Vista Gaúcha, Celso José 
Dal Cero sobre o aniversário do município, que neste ano tem 
a particularidade de acontecer em meio a pandemia de co-
ronavírus, ou seja, um aniversário silencioso, sem grandes 
eventos e sem a realização de programações especiais.

O prefeito se disse triste com a situação, porque ninguém 
gosta que o município chegue a sua data de aniversário sem 
ter a possibilidade de um abraço e de uma confraternização, 
mas disse entender, que agora o município precisa é da união 
de todos, para que juntos possa superar a crise que acontece 
em todo o mundo. O prefeito citou que é hora de trabalhar 
em grupo e de tomar as melhores providências em relação à 
pandemia.

Sobre o pós-pandemia, prevendo o fim da atual crise, Dal 
Cero disse que prevê tempos difíceis não só para Vista Gaú-
cha, como para os demais municípios do país. Segundo ele, a 
crise econômica terá um grande reflexo, já que há a expecta-
tiva de cortes nos repasses constitucionais e queda nas arre-
cadações. Será um tempo que necessitará de trabalho sério, 
competência e esforço conjunto para amenizar esses efeitos.

No momento em que o município, chega aos seus 31 anos, 
e levando em conta que, a princípio, não deve concorrer a ree-
leição, o prefeito foi perguntado como está sendo essa última 
etapa da sua administração e principalmente o sentimen-
to de estar em frente ao município neste ultimo ano de sua 
gestão? Ele respondeu que a exemplo do que já falou outras 
vezes, seu sentimento principal sempre foi de gratidão pela 
oportunidade de fazer parte da história do município. Que la-
menta esse período em que vivemos, mas que agradece pela 
colaboração da comunidade que sempre lhe apoiou.

Disponibilizamos o espaço também para que o prefeito 
deixasse uma mensagem para sua comunidade, momento 
em que ele aconselhou os moradores de Vista Gaúcha a con-
tinuar trabalhando, sempre com determinação e com fé de 
que este período de dificuldade vai passar. O prefeito disse 
que essa não foi o primeiro e nem será a última pandemia 
que a humanidade vai enfrentar, mas que com fé e trabalho 
sério é possível enfrentar todas as dificuldades. Ele também 
aproveitou o momento para parabenizar todas as mães pelo 
Dia das Mães que ocorre neste domingo.
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Máscara vira item obrigatório na região
COVID-19

A maioria dos municípios da 
região decretou o uso obrigató-
rio de máscaras para seus cida-
dãos ao deixar as suas casas. Se 
antes o uso era uma determina-
ção, agora é uma regra, inclusi-
ve passível de multa, caso não 
haja comprimento da determi-

nação.
A regra ainda ganhou mais 

força dado ao fato de que os pri-
meiro casos da doença começa-
ram a ser registrados na região. 
Três Passos virou o epicentro 
dos contágios na região, já com 
diversos casos confirmados da 

doença. Também já fo-
ram registrados casos em 
Derrubadas, esse diag-
nosticado em Tunápolis - 
Santa Catarina e três em 
Esperança do Sul. Não 
na mesma coordenadoria 
de saúde, mas ainda na 
Região Celeiro, também 
já temos casos confirma-
dos em Coronel Bicaco e 
Crissiumal

A tendência é que 
novos casos sejam con-
firmados nos próximos 
dias, mas por enquanto, a 
boa notícia é que os que 
já foram confirmados 
estão recuperados ou se 
encaminhando para isso, 
não necessitando ainda 
de internaçao em Unida-
de de Terapia Intensiva.

Frederico Westphalen 
confirmou o seu primeiro 

caso da doença. O Hospital Di-
vida Providencia já havia aten-
dido uma caso positivo, mas 
oriundo da cidade de Trindade 
do Sul.

O Hospital Santo Antônio 
de Tenente Portela, que é ou-
tra casa de saúde referências 

para atendimentos regionais 
dos infectados, apesar de já ter 
atendido alguns casos suspeitos 
ainda não teve nenhum aten-
dimento de paciente com CO-
VID-19 confirmado. AmbAs as 
casas de saúde estão divulgan-
do boletins diários que retratam 
a situação dos atendimentos em 
suas respectivas Unidades de 
Atendimento Especializadas 
para o Covid-19.

Nas ruas da cidades é um 
desfile de máscaras de diver-
sos modelos, formas e cores. 
A maioria são fabricações ar-
tesanais ou caseiras, que são as 
que estão sendo recomendadas 
pelas autoridades, uma vez que 
as máscaras descartáveis estão 
cada vez mais raras de serem 
encontradas e na maioria da 
vezes estão sendo direcionadas 
todas para os profissionais de 
saúde.

Algumas pessoas aproveita-
ram a alta procura pelo acessó-
rios para aumentarem a renda, 
algo muito importante, ainda 
mais em tempos de crise. A fa-
bricação e venda de máscaras 
de tecidos variados é encon-
trada com malharias profissio-

nais, costureiras e até pessoas 
que não são da área, mas que se 
aventuram na fabricação usan-
do os tutoriais das redes sociais.

As recomendações para 
o uso de mmáscara também 
vem de fora, o professor Jose-
ph Allen, da Universidade de 
Harvard, também defende as 
máscaras caseiras pelo mesmo 
motivo. Há alguns motivos para 
adotar as máscaras caseiras. 
Em primeiro lugar, para ajudar 
a prevenir a disseminação do 
vírus por gotículas que saem 
quando tossimos e espirramos 
- se uma pessoa com o vírus, 
sintomática ou não, usar a más-
cara, isso é bom para quem 
está no entorno e também para 
evitar que superfícies sejam 
contaminadas”. Ele diz que as 
máscaras caseiras são menos 
eficazes do que a cirúrgica ou 
a N95, mas mesmo para quem 
está usando a máscara, podem 
ter alguns benefícios. “Há estu-
dos que mostram que camisetas 
de 100% algodão que viram 
máscaras têm eficácia de 50% a 
70%, então mesmo que não seja 
as melhores, é melhor usar do 
que não usar.”
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Quando nascemos estamos cheio de vida, de MOVIMENTO e 
de flexibilidade. Com o passar dos anos vamos perdendo essa fle-
xibilidade e têm início os processos que quebram esse equilíbrio 
corporal. Quando o MOVIMENTO é impedido de acontecer por 
qualquer motivo no nosso corpo, aparecem as doenças.

Pensando no micro, quando a insulina não consegue dar conta 
de carregar açúcar, surge a diabetes, quando as paredes das arté-
rias estão rígidas, aumenta-se a pressão arterial; quando o intesti-
no é ‘preguiçoso’ temos a constipação; quando as articulações não 
deslizam da maneira como devem por falta de MOVIMENTO, 
surgem as artroses, tendinites, bursites; quando um músculo está 
encurtado surgem os desvios posturais.

Pensando no macro também podemos observar como a falta 
de MOVIMENTO pode representar a doença: em algumas delas, 
como sequelas de AVC, artroses, bursites, hérnias de disco, para-
plegias e paralisias, por exemplo, a falta de MOVIMENTO é algo 
em comum entre elas que nos chama a atenção.

O exagero de MOVIMENTO (energia) também pode ser pre-
judicial. Um músculo que se alonga demais pode romper, o cora-
ção que bate muito rápido (taquicardia) pode estar desequilibrado, 
um disco intervertebral da coluna que se move muito tende a gerar 
uma hérnia de disco. Então muitas vezes a doença é um aviso do 
corpo sobre a falta ou exagero dos MOVIMENTOS naturais que 
o compõem.

Um corpo que sofre com o desequilíbrio de MOVIMENTO 
pode sair da linha e perder a homeostase. Ideal seria sempre se-
guirmos as dicas de saúde já conhecidas porque elas fazem com 
que nosso corpo consiga regular os MOVIMENTOS ‘micro e ma-
cro’, deixando-o o mais ‘neutro’ possível, e assim, tornando-nos 
menos propensos ao aparecimento de doenças.

Para qualificar MOVIMENTO (exercício físico) devemos de-
senvolver a harmonia entre a estabilidade e a mobilidade nas arti-
culações para qualificar MOVIMENTO.

Desenvolver a estabilidade é importante para a sustentação 
corporal, minimizando compensações musculares, e para a segu-
rança das articulações, ligamentos e tendões.

Já a mobilidade é fundamental para o desenvolvimento das 
amplitudes de movimento, para a construção do movimento inte-
grado e para uma boa distribuição de cargas durante as posturas 
corporais.

Sem mobilidade não existe movimento funcional. De nada 
adianta seu aluno fortalecer diversas regiões do corpo e garantir 
a estabilidade se ele tiver um corpo rígido (e com certeza muitos 
têm).

Pense mais em qualificar MOVIMENTO (integrado), desen-
volvendo mobilidade, estabilidade em seguida MOVIMENTO, 
que desenvolver músculos (esses são uma consequência do MO-
VIMENTAR-SE)!

Qualidade dos Movimentos do 
Corpo Humano

Três Passos: 21ª CRE recebe kits 
de alimentação escolar

O cronograma de entrega 
de kits de alimentação esco-
lar pela Secretaria Estadual da 
Educação (SEDUC) teve conti-
nuidade na quinta-feira (30/04) 
atendendo as Coordenadorias 
Regionais de Educação (CREs) 
de São Luiz Gonzaga, Ijuí, San-
ta Rosa, Três Passos e Palmeira 
das Missões. 

Ao todo, nesta primeira re-

messa, as regiões receberam 
11,7 mil cestas básicas, o que 
totaliza cerca de 280 mil quilos 
de alimentos. A iniciativa be-
neficia famílias de estudantes 
que deixaram de ir às escolas 
a partir da suspensão das aulas 
presenciais, como medida de 
enfrentamento ao Covid-19.

Entre os itens distribuídos, 
estão: feijão, arroz, café, bis-
coito, farinha de milho, farinha 
de trigo, açúcar, leite em pó, 

molho de tomate, óleo vegetal 
e salsicha em conserva.

Até a segunda-feira (04/05), 
a SEDUC irá concluir o primei-
ro ciclo de entrega dos kits de 
alimentação para todas as 30 
Coordenadorias Regionais de 
Educação. Buscando atender 
todos os alunos da rede pública, 
a primeira semana de distribui-
ção irá totalizar 63 mil cestas 
básicas e 1,5 mil toneladas de 
produtos alimentares.

Clic Portela

Na área de abrangência da 21ª Coordenadoria Regional de Educação, serão beneficiadas 72 escolas em 19 municípios

Diones R. Becker

Aulas na rede pública do RS ficam 
suspensas até junho

As aulas da rede pública, em 
escolas estaduais e municipais, 
ficarão suspensas no Rio Gran-
de do Sul até junho. A decisão 
foi anunciada pelo governador 
Eduardo Leite durante trans-
missão ao vivo pela internet na 
quinta-feira (30/04).

Para permitir que isso 
ocorra, o recesso de inverno, 
normalmente em julho, será 
antecipado para maio. – Sus-
penderemos as aulas por mais 
15 dias e anteciparemos os 15 
dias de recesso para o mês de 
maio. Na prática, as aulas retor-
nam apenas em junho – expli-
cou Eduardo Leite. A expectati-
va é de que o ano letivo termine 
em janeiro de 2021.

Ao longo do mês de maio, 
serão estabelecidos protocolos 
para que alunos, professores e 
servidores possam retomar as 
aulas com segurança. Isso pode 
exigir a compra de materiais 
ou equipamentos de proteção 
e reforço de recursos humanos, 
cujos processos de aquisição e 
contratação podem levar mais 
tempo.

Para a rede privada, os pro-

tocolos serão finalizados na 
próxima semana e lançados 
juntamente com todas as regras 
de funcionamento para as ativi-
dades econômicas. Por enquan-

to, em caráter transitório, as 
aulas da rede privada seguem 
suspensas, mas é possível que 
haja uma antecipação da reto-
mada, o que pode ocorrer ain-
da em maio. – Vamos definir o 
protocolo para a educação e a 
rede privada, se tiver condições 
de atender esses protocolos, 
poderá retomar as aulas antes – 
ressaltou o governador.

Para evitar que os alunos da 
rede estadual sejam prejudica-

dos, foi implementada a meto-
dologia das aulas programadas, 
envolvendo diversos recursos 
pedagógicos e tecnológicos os 
quais as escolas dispõem, in-

cluindo plataformas 
digitais e aplicativos 
variados.

O planejamento dos 
conteúdos e a prepa-
ração das dinâmicas 
pedagógicas, confor-
me orientação da Se-
cretaria Estadual da 
Educação (SEDUC), 
são realizados pelos 
educadores a partir das 
possibilidades de cada 
comunidade escolar.

Para manter a carga horária 
anual dos estudantes, os profes-
sores estão utilizando diversos 
recursos, desde a distribuição 
presencial de tarefas e materiais 
didáticos aos pais ou responsá-
veis pelos estudantes que não 
têm acesso à internet, até a uti-
lização de plataformas digitais 
e redes sociais, como Facebook 
e WhatsApp, aplicativos, blogs, 
jogos interativos e atividades 
planejadas.

Diones Becker
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Atividade fisíca como reforço do 
sistema imunológico

Uma das maiores armas para comba-
ter os efeitos mais graves do coronavírus 
é manter o sistema imunológico ativo e 
em dia. Um dos grandes reforços para a 
garantia da melhora do sistema imuno-
lógico é a prática de atividades fisícas.

Nossa reportagem conversou com 
com o educador fisíco, Robinson Gi-
raldi, o Zaca, que é colunista do Jornal 
Província que nos falou uim pouco sobre 
esse assunto.

Segundo Zaca, um dos grande pro-
blemas que o Brasil vai enfrentar duranta 
a pandemia é o fato de que a população 
brasileiro é na sua maioria sendentária. 
Ele disse que 53% da população está 
com excesso de peso e que apenas 4%  
frequentam academias, mo que da um 
retrato desse sendentarismo.

Tirando a idade, outros três fatores 
agravam os casos de Covid-19: sobrepe-
so, diabetes e hipertensão. Zaca lembra 
que a uma pessoa com sobrepeso tem 
uma tendencia maior a apresentar dia-
betes e hipertensão. “Essas três situação 
patológicas fazem com que o sistema 
imune não funcione bem.”

Outro fator abordado pelo profissio-
nal foi em relação aos exercicios inten-
sos. “Todos os estudos indicam que toda 
a vez que eu faço um treino muito inten-
so eu tenho um aumento de sintocinas 
inflamatórias, um aumento de celulas 
imune agindo, mas logo depois que eu 
paro o exercicio eu tenho uma queda, 
que dependendo da intensidade do treino 
pode durar até 72 horas e se nessa janela 
eu tiver contato com o vírus a tendencia 
dele ser agressivo é muito maior.”

Zaca disse que então há duas preo-
cupações. Uma de que as pessoas de 
movimentem e a segunda que ela ocor-
re de maneira moderada para garantir 
uma melhora do sistema imunológico. O 
profissional disse que existe a escala de 
Borg, e que é preciso fazer uma adapta-
ção da escola de Borg para ter um treino 
que seja útil, ajude no quesito fisíco, mas 
que mantenha a garantia da funcionali-
dade do sistema imunológico.

Ele chama a atenção que essa é uma 
questão que os profissionais devem le-
var em conta e ainda recomenda que 
os praticantes de exercicios fisícos não 
esqueçam de se alimentar bem, pois o 
alimento serve para dar um complemen-

to para os exercicios fisicos, que vai lhe 
garantir um bom sistema imune.

Quanto as pessoas que não praticam 
a academia, mas que querem se exerci-
tar por conta, ele chama a atenção para a 
necessidade de que as pessoas procurem 
um educador fisíco para avaliar os exer-
cicios que serão destinados para aquele 
indivíduo.

Caso isso não seja possível e cida-
dão seja apenas sendentários, não tendo 
nenhum tipo patologia, ele recomenda 
exericios moderados e leves. “Tipo um 
polichinela, uns 30 minutos, de intensi-
dade leve, mas se apresentar qualuqer 
desconfiirto deve procurar um educar 
fisico ou um médico.”

Sobre a população idosa, ele não 
recomenda que durante esse perío-
do de pandemia não frequente acade-
mias, a não ser que existam condições 
perfeitas,em relação ao número de pes-
soas e a higienização do local onde será 
praticado. “Mesmo em casa um educa-
dor fisico pode fazer uma avaliação bási-
ca e passar alguns exercicios, personali-
zados de acordo com as condições dele, 
para garantir a sua saúde.”

O educador fisico também reco-
menda que os praticantes de exercicios 
fisícos respeitem também o tempo de 
descanso. Segundo ele se um dia após a 
prática do exercicio você ainda apresen-
tar dores musculares, significa que seu 
corpo não se recuperou, então é melhor 
descansar para conseguir um melhor de-
sempenho do sistema imunológico.

Zaca alerta que as atividades fisicas 
são extremamente importantes em perí-
odos em que há necessidade de melhoria 
do sistema imunológico, mas é sempre 
importante levar em conta que o exer-
cicio em exagero pode ser prejudicial e 
a ideia é melhorar a saúde e não abrir 
possibilidades para problemas de saúde, 
entre eles o Coronavírus.

Outra preocupação recorrente para 
este períodio de pandemia são as dietas 
extremas que são muito prejudicial para 
o sistema imunológico uma vez que o 
corpo necessita de nutrientes para poder 
garanir o funcionamento do sistema. A 
recomendação de todos os especialistas 
é que o praticante de qualquer atividade 
fisica, em tempos como esse, preze sem-
pre por uma alimentação saúdavel.

A intensidade da atividade fisíca deve ser regarada pela Escala de Borg

Legislativo aprova reajus-
te salarial do funcionalismo 

de Coronel Bicaco

Na sessão ordinária da segunda-feira (04/05), os vereadores apreciaram duas ma-
térias de autoria do Poder Executivo que tratavam do reajuste salarial dos servidores 
públicos do município. No plenário, os Projetos de Lei nº 043/2020 e 044/2020 fo-
ram aprovados por unanimidade.

Com isso, o funcionalismo municipal terá aumento de 4,71%. A reposição tam-
bém é estendida aos aposentados e pensionistas com a correção do provento por 
paridade e aos Servidores Celetistas de Coronel Bicaco.

Na justificativa, o Poder Executivo destacou que para definir o índice da revisão 
geral anual, que trata o artigo 37, X, da Constituição Federal, tomou-se como base a 
média dos índices oficiais (IPCA, INPC e IGP-M), acumulados de maio de 2019 a 
abril de 2020, sendo que para o mês de abril deste ano, considerando que não houve 
a divulgação oficial, foi utilizado como base o mesmo índice do mês de março de 
2020, o que totalizou 4,7139%.

Matérias que tratavam do reajuste nos salários do funcionalismo foram aprovadas

Diones Roberto Becker

Executivo de Tenente Portela 
prorroga decreto que regula 
funcionamento de comércios

Em novo decreto editado pelo Poder 
Executivo de Tenente Portela, na quarta-
-feira (06/05), prorroga até o dia 31 des-
te mês a validade do conjunto de normas 
que regula o funcionamento dos esta-
belecimentos comerciais, de serviços e 
indústrias, e da administração pública 
direta e indireta, durante o período de 
calamidade pública em virtude da pan-
demia do coronavírus (Covid-19).

Para evitar a disseminação ou con-
tágio da doença, desde o início desta 

semana, tornou-se obrigatório que a po-
pulação local utilize máscaras faciais ao 
transitar em vias públicas. Também fi-
cou estabelecido que os comércios não 
devem permitir o ingresso de clientes 
sem o equipamento de proteção, além de 
fornecer espaço para higienização das 
mãos com água corrente e sabonete lí-
quido, ou álcool gel (70%).

O descumprimento das regras vai ge-
rar multas que variam entre R$ 136,00 e 
R$ 170,00.

A partir desta semana, tornou-se obrigatório que as pessoas utilizem máscaras faciais

Diones Becker
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

POLÍTICA

As lives musicais estão sendo uma tendência concreta diante 
do cenário que estamos vivendo. O mercado musical, com a au-
sência de shows, bailes, fandangos, precisou se reinventar.

    E essa é uma forma segura de levar o entretenimento para 
dentro dos lares. Cantar e levar um pouco de alegria para quem 
está em casa é também válido nesse momento.

    Uma das características dessas lives, são as doações arreca-
dadas. São milhares de toneladas de alimentos, itens para hospi-
tais e instituições de caridade.

    Quem é ativo nas redes sociais deve entender bem uma piada 
que tem se espalhado por aí. “Tenho medo de abrir a geladeira e 
encontrar uma live lá dentro”.

     É uma referência à proliferação de vídeos ao vivo nas pla-
taformas digitais. A impressão é que quase todo mundo com uma 
câmera na mão, ou seja, quase todo mundo com computador ou 
celular está transmitindo a própria vida aos outros, tal qual um 
“BBB” particular.

     Tão fácil quanto afirmar que o formato de lives com as apre-
sentações musicais vive um momento sem precedentes no País, 
em função do isolamento social, é perceber que o segmento de 
bebidas alcoólicas tem sido o grande protagonista em termos de 
exposição de marcas nessas transmissões. Solidificando a posição 
do sertanejo como o gênero mais popular do Brasil, transmissões 
como as de Jorge e Mateus e Gustavo Lima não apenas tem em 
comum o fato de ultrapassarem três milhões de acessos simul-
tâneos e mais de 30 milhões de visualizações, como também de 
promoverem cervejas da Ambev: Brahma e Bohemia.

    Mas como o Rio Grande do Sul não fica para trás, uma 
das primeiras lives fez história no último dia 08 de abril, usando 
apenas um celular e uma mesa de som, o cantor nativista Baitaca 
se reuniu com seu grupo e fez uma apresentação que entraria na 
história do tradicionalismo gaúcho.

    Através da principal modalidade de shows no momento em 
razão da pandemia, o artista também realizou a sua live e atraiu 
nada menos que três milhões de visualizações. Se trata da maior 
transmissão em números da música gaúcha até o momento.

    Baitaca, humilde com relação a marca histórica, usa de um 
bom humor para falar dela: “nunca dei bola para isso. Dependo de 
um “sucessinho” para viver, mas não que eu vá fazer disso uma 
grandeza. Não sou melhor que ninguém”. 

     Assim como Baitaca, vários outros nomes da nossa música 
gaúcha estão engajados nessa luta contra a Pandemia. 

      Sabe-se que muitos artistas de nossa música gaúcha estão 
passando por dificuldades, e esse é o momento de todos se unirem 
em prol desta causa.

      E aqui em Tenente Portela, mais precisamente no sábado 
passado,18/04 os Guris do Grupo Marcação Galponeira, com o 
apoio da 20ª Região Tradicionalista, organizaram uma live. 

     O vice-presidente administrativo do MTG, César Oliveira, 
fez o convite para que todos prestigiassem o talento desses guris, 
talentos da nossa terra. Um momento de descontração, com boas 
músicas para que pelo menos por uns momentos esquecêssemos 
essa fase ruim e tenebrosa que a humanidade está passando.

     Esperamos que tudo isso acabe logo, que possamos voltar a 
nossa rotina de vida, sem o medo de sair de casa.

     Enquanto isso, vamos assistindo mais lives, com mais chi-
marrão rodando entre os músicos e menos Brahmas e Boemias.

      Nas próximas edições retornaremos com as histórias dos 
Filhos da Terra contam seu Pago. E tem muitas bem interessantes. 
Vale a pena contar.

            Então gauchada, vamos ficar por casa. Tudo passa.
                           Até a próxima.

Do Sertanejo ao Gauchismo: 
# Fica em Casa!

ANVISA aprova testes rápidos 
para Covid-19 em farmácias

A diretoria da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) aprovou a aplicação 
de testes rápidos para a detec-
ção do novo coronavírus (Co-
vid-19) em farmácias. Com a 
decisão, a realização deixará de 
ser feita apenas em ambiente 
hospitalar e clínicas das redes 
públicas e privadas.

– O aumento dos testes será 
uma estratégia útil para diminuir 
a aglomeração de indivíduos 
em hospitais e também reduzir 
a procura dos serviços médicos 
em estabelecimentos das redes 
públicas – disse o diretor pre-
sidente substituto da ANVISA, 
Antônio Barra Torres.

As farmácias não serão obri-
gadas a disponibilizar o teste. O 

estabelecimento que optar pelo 
procedimento deverá ter profis-
sional qualificado para realizar 
do exame.

A realização dos exames não 
servirá para a contagem de ca-
sos do coronavírus no país. Em 
seu voto, Antônio Barra Torres, 
que foi o relator do processo, 
destacou ainda que o teste não 
terá efeito de confirmação do 
diagnóstico para o Covid-19, 
uma vez que há a possibilidade 
de o teste apontar o chamado 
‘falso negativo’, quando o pa-
ciente é testado ainda nos pri-
meiros dias de sintomas.

– Os testes imunocromato-
gráficos não possuem eficácia 
confirmatória, são auxiliares. 
Os testes com resultados nega-
tivos não excluem a possibili-
dade de infecção e os positivos 

não devem ser usados como 
evidência absoluta de infecção, 
devendo ser realizados outros 
exames laboratoriais confirma-
tórios – acrescentou o dirigente 
da ANVISA.

A liberação dos testes rápi-
dos em farmácias enfrentava 
resistências, devido a questões 
sanitárias e ligadas também à 
eficácia dos exames. Ao co-
mentar a aprovação da reali-
zação dos testes em farmácias, 
Antônio Barra Torres lembrou 
que esses testes vêm sendo fei-
tos por determinação de alguns 
governos locais.

A liberação destes testes será 
temporária e deve permanecer 
no período de emergência de 
saúde pública nacional decreta-
do pelo Ministério da Saúde em 
04 de fevereiro deste ano.

Farmácias não serão obrigadas a disponibilizar o teste

Divulgação

Clic Portela

Mais de 30 mil pessoas passaram pelas 
barreiras sanitárias em Tenente Portela
Entre os dias 02 e 30 de 

abril, as equipes que trabalham 
nas barreiras sanitárias em Te-
nente Portela realizaram 30.550 
triagens. Apostos nos principais 
acessos ao perímetro urbano, os 
profissionais abordam os veícu-
los, fazem questionamentos aos 
ocupantes e orientam sobre o 
novo coronavírus (Covid-19).

O trabalho visa principal-
mente identificar os indivíduos 
e verificar a temperatura cor-
poral. Em caso de suspeita de 
contaminação pelo Covid-19, a 
pessoa recebe orientação para 
permanecer em isolamento do-
miciliar ou é encaminhada ao 
atendimento médico, depen-
dendo da gravidade do quadro 
clínico.

De acordo com os números 
divulgados pela Administração 

Municipal, no período foram 
abordados 18.199 veículos, en-
tre eles, de outros municípios 
gaúchos, estados e países, o 
que representa uma média de 
909,05 abordagens por dia.

As barreiras sanitárias são 
uma aposta do Poder Executivo 
de Tenente Portela para preve-
nir o contágio por coronavírus. 
O trabalho ocorre entre as 07 e 

as 18 horas, de segunda a sexta-
-feira.

A previsão é de que as abor-
dagens nos acessos à cidade 
prossigam pelos próximos 15 
dias. A manutenção ou encerra-
mento deste trabalho dependerá 
do avanço da pandemia e de de-
cretos editados pela Adminis-
tração Municipal ou Governo 
do Estado.
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Edil propõe que máscaras sejam 
ofertadas às famílias carentes de 

Coronel Bicaco

Considerando o recente 
acréscimo de novos disposi-
tivos no decreto de calamida-
de pública editado pelo Poder 
Executivo, o vereador Tito Lí-
vio Najar Porto (MDB) propôs 
que a municipalidade disponi-
bilize máscaras de proteção fa-
cial para as famílias carentes e 
em vulnerabilidade social.

Em plenário, na sessão ordi-
nária da segunda-feira (04/05), 
o emedebista salientou que 
existem inúmeras famílias ca-
rentes em Coronel Bicaco que 
não conseguirão adquirir as 
máscaras de proteção em virtu-
de da falta de recursos financei-
ros.

– Diante da obrigatoriedade 
do uso do equipamento nas ruas 
e estabelecimentos comerciais, 
não queremos impedir que as 
pessoas saiam às ruas, desde 
que respeitem as medidas de 
prevenção. Muitos cidadãos 
precisam trabalhar e, por isso, 
pedimos que a Administração 
Municipal oferte máscaras fa-
ciais para a população carente 

– frisou o proponente.
Lucas Santos da Cruz, da 

bancada do PDT, também res-
saltou a falta de condições fi-
nanceiras das famílias carentes 
para comprar o equipamento de 
proteção. – Sabemos que mui-
tos bicaquenses não conseguem 
adquirir as máscaras faciais. 
Concordo que o município deve 
realizar a doação – disse o edil.

O vereador Elson Bueno 
Martins (PDT) destacou que o 
momento é difícil e exige pre-
venção. – É justo que ajudamos 
as pessoas mais carentes a en-
frentar a pandemia – comple-
mentou o pedetista. Ele ainda 
sugeriu que a equipe do Centro 
de Referência em Assistência 
Social (CRAS) confeccione o 
equipamento de proteção.

– O custo seria bem mais 
baixo para a prefeitura. Vejo to-
dos os dias lá no posto de saúde, 
munícipes pedindo máscaras – 
revela Elson Bueno Martins.

O edil Afrânio Bertaluci 
(PP) enfatiza que 90% da popu-
lação local já faz uso contínuo 
da máscara. Acrescentou que 

os estabelecimentos comerciais 
não permitem o ingresso de 
clientes sem o devido equipa-
mento de proteção.

– Temos uma demanda gran-
de de pessoas carentes e sem 
condições de obter as másca-
ras. Essa medida de prevenção, 
aliada à higienização das mãos, 
ainda contribui para a redução 
dos casos de gripe. A diminui-
ção no número de atendimentos 
e consultas médicas significam 
menos cidadãos com sintomas 
gripais neste momento – afir-
mou o progressista.

Além do fornecimento dos 
equipamentos de proteção fa-
cial, a vereadora Nelci de Sou-
za Diniz (PP) recomendou que 
a Administração Municipal 
distribuísse álcool gel para as 
famílias carentes. Ela elogiou a 
atitude do Poder Executivo em 
tornar obrigatório o uso de más-
cara. – É assim que vamos fazer 
nossa parte frente à pandemia – 
reitera a vereadora.

Colocada em votação no ple-
nário, a proposição nº 012/2020 
foi aprovada por unanimidade.

Dispositivo no decreto de calamidade pública tornou obrigatório o uso de máscara de proteção facial em Coronel Bicaco

 Diones Roberto Becker

Venda e aplicação de 
vacinas contra febre 

aftosa estão proibidas 
a partir de 1° de maio

O Diário Oficial do Estado 
da quinta-feira (30/04) publi-
cou a Instrução Normativa (IN) 
nº 006/2020 da Secretaria Esta-
dual da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (SEA-
PDR), que proíbe a aplicação, 
a manutenção e a comerciali-
zação de vacinas contra a febre 
aftosa no Rio Grande do Sul a 
partir da sexta-feira (01/05).

Assinada pelo titular da SE-
APDR, Covatti Filho, a medida 
determina que os estabeleci-
mentos comerciais que ainda 
tiverem estoque de vacina de-
verão comunicar o Serviço Ve-
terinário Oficial (SVO), para a 
contabilização das doses, que 
deverão ficar lacradas e guarda-
das no próprio local.

As doses não vendidas po-
derão ser enviadas para ou-
tros estados, onde é permitida 
a vacinação, ou inutilizadas, 
mediante prévia autorização 
da Unidade Veterinária Local 
e acompanhamento oficial. Os 
animais vacinados contra a fe-
bre aftosa no RS após o dia 1° 
de maio de 2020 serão apreen-
didos e encaminhados aos es-

tabelecimentos de abate, com 
inspeção oficial.

Conforme a IN nº 006, fica 
proibido o ingresso de bovinos 
e bubalinos vacinados contra a 
febre aftosa no território do Rio 
Grande do Sul, com exceção 
de animais oriundos de zonas 
livres da doença com vacina-
ção trazidos ao Estado através 
de Postos de Fiscalização de 
Divisa (PFD) diretamente para 
abate, desde que transportados 
em veículos lacrados pelo SVO 
ou por médico veterinário habi-
litado para a emissão da Guia 
de Trânsito Animal (GTA), 
encaminhados diretamente ao 
estabelecimento de abate com 
inspeção oficial, destinados à 
exportação e encaminhados 

diretamente para Estabeleci-
mento de Pré-Embarque (EPE) 
autorizado pelo SVO e para o 
local de partida.

Os animais não exportados, 
por não atendimento aos re-
quisitos do país importador ou 
qualquer outro motivo, deverão 
ser encaminhados para abate. 
Os proprietários dos animais 
apreendidos não terão direito à 
indenização e estarão sujeitos 
às demais sanções previstas em 
lei.

Os produtos originados do 
abate dos animais apreendidos 
poderão custear as despesas de 
transporte e beneficiamento e/
ou poderão ser doadas a insti-
tuições beneficentes. O ingres-
so de animais não vacinados 
contra a febre aftosa, através 
dos PFD, será permitido desde 
que cumpridos os requisitos 
estabelecidos na legislação sa-
nitária.

De forma excepcional, fica 
autorizada a realização de testes 
oficiais de qualidade e potência 
para a vacina contra febre af-
tosa no Posto Agropecuário de 
Sarandi. Os bovinos que ingres-

sarem para testes oficiais por 
esse local deverão receber iden-
tificadores individuais eletrôni-
cos, compatíveis com a nume-
ração estabelecida pelo Serviço 
Brasileiro de Rastreabilidade 
da Cadeia Produtiva de Bovi-
nos e Bubalinos (SISBOV) e 
gerenciados através do Sistema 
de Defesa Agropecuária da SE-
APDR.

Após os testes oficiais, os 
animais deverão ser encami-
nhados para abate, em estabe-
lecimentos sob inspeção oficial, 
sendo vedada a comercializa-
ção para qualquer outra finali-
dade. O PAP Sarandi manterá 
registros auditáveis das entra-
das, das ocorrências sanitárias e 
das saídas dos bovinos.

Fernando D
ias/SEA

PD
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Instrução Normativa proíbe a aplicação, manutenção e comercialização de vacinas
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Governador apresenta modelo de 
distanciamento controlado

O Governo do Rio Grande 
do Sul divulgou, na quinta-feira 
(30/04), detalhes do modelo de 
distanciamento controlado. No 
processo, foram levados em 
conta todos os dados necessá-
rios para a construção de uma 
política de enfrentamento ao 
coronavírus (Covid-19) base-
ada na segmentação regional e 
setorial. Também se considera-
ram as restrições proporcionais 
ao contágio da doença e a capa-
cidade de atendimento.

Em transmissão ao vivo pe-
las redes sociais, o governador 
Eduardo Leite explicou os cri-
térios que embasam o novo for-
mato que deve entrar em vigor 
ainda na primeira quinzena de 
maio, e que visam equilibrar a 
prioridade à vida com a retoma-
da econômica.

– Não é uma flexibilização 
aleatória, não é para voltarmos 
ao normal como conhecíamos. 
O que vamos estabelecer vai 
ocorrer a partir de indicadores 
objetivos em cada uma das 20 
regiões definidas para atuarmos 
no local em que for necessário, 
no momento em que for neces-
sário e na proporção que for 
necessária – ressaltou Eduardo 
Leite.

Serão mensurados 11 indica-
dores que foram agrupados em 
dois grandes grupos: propaga-
ção (velocidade do avanço, es-
tágio da evolução e incidência 
de novos casos sobre a popu-
lação); e capacidade de atendi-
mento (capacidade e mudança 
na capacidade hospitalar).

O novo modelo de distan-
ciamento prevê quatro estágios 

de controle, traduzidos em 
‘bandeiras’: amarela, laranja, 
vermelha e preta, sendo que a 
amarela indica uma situação 
mais amena, com medidas mais 
flexíveis, e avançando o grau 
de restrições até a preta, quan-
do seria necessário maior res-
trição.

Para definir a cor de cada 
região, serão levados em conta 
11 indicadores que estão dividi-
dos em dois eixos: propagação 
do Covid-19 (como velocidade, 
evolução e incidência de novos 
casos) e capacidade de atendi-
mento hospitalar.

Além da regionalização, a 
política prevê a divisão seto-
rial. Educação, comércio, ser-
viços, indústria, transportes e 
agricultura, entre outros, terão 
restrições proporcionais ao ní-
vel de segurança do contágio da 
doença e ao respectivo impacto 
econômico.

De acordo com o índice de 
cada setor e dependendo da 
situação da região em que se 
encontra, serão determinados 
protocolos específicos de ope-
ração, como horários, restrições 
de pessoas e obrigatoriedade de 
máscaras, entre outras regras.

Esses protocolos ainda não 
estão finalizados. Como é a 
marca do governo, o diálogo 
foi aberto com as entidades 
setoriais, a quem o modelo de 
distanciamento controlado foi 
apresentado em reuniões vir-
tuais, e, até o sábado (02/05), 
poderão ser enviadas sugestões.

– Queremos construir de 
forma conjunta para que seja 
algo que faça sentido para todo 
mundo e promover o engaja-

mento de toda a população – 
frisou o governador.

De acordo com a secretária 
estadual de Planejamento, Or-
çamento e Gestão, Leany Le-
mos, assim que os protocolos 
estiverem definidos e forem 
oficialmente lançados, haverá 
um site em que qualquer pessoa 
poderá acessar, escolher algum 
setor econômico ou uma região 
e saber qual bandeira estará em 
vigor e quais as regras que de-
vem ser cumpridas.

– Os dados serão atualizados 
e monitorados diariamente, mas 
na sexta-feira vamos consolidar 
as informações da semana para, 
no sábado, fazer a atualização 
do status, da bandeira e do res-
pectivo protocolo que vai vigo-
rar na semana seguinte – expli-
cou Leany Lemos.

– Montamos uma fórmu-
la que retira a subjetividade, 
a ideologia, a opinião, e torna 
objetivos os critérios que defi-
nirão as regras vigentes. Leva-
remos em conta a capacidade e 
a ocupação hospitalar, além do 
risco e do impacto de cada se-
tor econômico, assim, teremos 
uma fórmula objetiva e não pre-
cisaremos ficar discutindo se o 
prefeito gosta ou não, se o go-
vernador quer ou não, porque, 
afinal, vamos ter que conviver 
com essas restrições por um 
longo período – afirmou Eduar-
do Leite.

Até a finalização e publi-
cação da política de distancia-
mento controlado, vigorará um 
decreto transitório, que mantém 
a flexibilização quanto ao fun-
cionamento do comércio a cri-
tério das prefeituras.

Jalmo Fornari

Até a finalização e publicação da política de distanciamento controlado pelo Governo do Estado, vigorará um decreto transitório

A assistente social atua na função há treze anos. Está acostu-
mada a visitar lares destruídos pelo alcoolismo, separações mal 
resolvidas e intrigas parentais, cujas vítimas são sempre os mais 
fracos: crianças, idosos e mulheres vulneráveis. Mas a situação na 
casa de Arlindo a surpreende.

 - É deprimente, doutor, dá vontade de chorar – explica a pro-
fissional, acrescentando que procurou realizar um trabalho es-
tritamente técnico, mas que nessa ocasião não lhe foi possível 
segurar a emoção. Emoção de mãe, de filha, tia e irmã, tudo ao 
mesmo tempo.

   Arlindo é um ancião de oitenta anos. Abandonado pela famí-
lia, divide seu drama apenas com a cuidadora, única pessoa com 
quem também compartilha a casinha humilde. Há três anos luta 
contra um câncer de pulmão. Está visivelmente debilitado. Ma-
gro e muito pálido. Quando volta da quimioterapia, não consegue 
caminhar. Passa três ou quatro dias na cama. Quase sem dormir. 
Remoendo o inferno. As dores lancinantes o fazem contorcer-se e 
gemer baixinho. Deveria gritar, mas tem consciência de que não 
pode assustar sua cuidadora, que precisa ainda tê-lo como um ho-
mem forte, um herói.

Pergunto de parentes que possam responsabilizar-se pelos cui-
dados do idoso enfermo. E a resposta da assistente social é mes-
mo de causar revolta:

- Ele tem sete filhos. Todos estudados, bem de vida, mas fica-
ram magoados desde que o pai decidiu divorciar-se. E o isolaram 
completamente depois que casou de novo. Alegam que com a se-
paração o seu Arlindo botou fora a metade do patrimônio. Duas 
fazendas. Com a doença da segunda mulher, foi o prédio da cida-
de, único bem que ainda restava. Alguns dos filhos não conhecem 
e nem querem conhecer a meia irmãzinha Letícia, hoje com dez 
anos de idade, nascida do segundo casamento de Arlindo. Ao en-
terro da segunda esposa, que morreu de complicações do parto de 
Letícia, só a filha mais velha compareceu, isso por insistência do 
marido, que é vereador.

Na Promotoria, do ponto de vista jurídico, a situação de Arlin-
do pode ser resolvida com relativa facilidade. Reúnem-se alguns 
documentos, requisitam-se diligências de costume, e, dentro de 
poucos dias, já estão em andamento um inquérito policial e um 
processo contra os filhos que abandonaram o pai doente. No cam-
po criminal, o promotor busca a punição dos filhos ingratos; com 
o processo cível o que se pretende é uma decisão do juiz obrigan-
do os filhos a cuidarem pessoalmente do pai, com a alternativa 
de custearem as despesas relativas à contratação de um cuidador 
habilitado.

 Essas providências eu tomei, valendo-me do poder-dever que 
me conferem a Constituição e as leis. Mas o que gostaria mesmo 
de fazer, isso não me foi possível. E talvez não o seria também 
para qualquer outra pessoa.

 Gostaria de restabelecer a união na família de Arlindo. De 
arrancar o egoísmo do coração de seus filhos, pois esse mal é a 
verdadeira causa do ódio que sentem pelo pai. Enfim, queria ser 
capaz de convencer os filhos de que o perdão faria bem para to-
dos. Gostaria de fazê-los sentir-se no lugar do pai, que depois de 
dedicar a vida para criar sete filhos, como paga recebe desprezo 
e ódio.

Queria ainda fazê-los entender o sentido infalível da lei da se-
meadura. Por causa dela, logo, logo esses filhos viverão histórias 
semelhantes à de Arlindo. Todos.

Mas o que eu mais queria era devolver os anos de infância 
roubados da pequena Letícia. Não posso aceitar que uma menina 
órfã de mãe, com dez anos de idade, tenha, desde os sete, reali-
zado sozinha a penosa tarefa de cuidadora do pai idoso e doente.

A cuidadora
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Casos de dengue têm queda 
significativa em Três Passos

Em Três Passos as notificações de casos de dengue começam a diminuir consideravelmente, resul-
tado das ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal em conjunto com a comunidade.

Esta informação pode ser conferida através da análise da cronologia dos registros de casos nas 
semanas epidemiológicas, disponível no Sistema de Informação de Agravos de Notificações do Mi-
nistério da Saúde.

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, o pico de casos no município ocorreu nas se-
manas 13, 14 e 15, que corresponde dos dias 22 de março a 11 de abril. Já, nas três semanas seguintes, 
os casos diminuíram significativamente em 73,16%, em relação as três semanas de pico, situação que 
vem se mantendo até então. A soma total de casos é de 435 notificações, sendo desse 359 positivos.

 De acordo com o prefeito Municipal, José Carlos Amaral, isso se deve as diferentes ações em-
preendidas para eliminar os criadouros e focos do mosquito Aedes aegypti e, principalmente, pelo 
engajamento da população na guerra contra a dengue.

Boa notícia:


