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Bandeira Laranja (RISCO MÉDIO)
Na primeira semana de validade das bandeiras de distanciamento controlado, a região ficou na de cor Laranja, o que representa que 

nos encontramos em um dos dois cenários: 1- Média capacidade do sistema de saúde e baixa propagação do vírus ou 2- Alta capaci-
dade do sistema de saúde e média propagação do vírus.
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Por Percival Puggina
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A verdade é sempre a verdade

Em “o Retrato de Dorian Gray”, o personagem criado por Os-
car Wilde tem as mudanças físicas que o tempo determina trans-
feridas para o retrato que tanto o encantara, enquanto ele, numa 
vida de crescente devassidão, permanece eternamente jovem.

Ainda mais sedutora que a eterna juventude é a eternidade do 
poder. Sobre isso, aliás, escreve Oscar Wilde:

Influenciar uma pessoa é dar-lhe a nossa própria alma. O in-
divíduo deixa de pensar com os seus próprios pensamentos ou 
de arder com as suas próprias paixões. Suas virtudes não lhe são 
naturais. Seus pecados, se é que existe tal coisa, são tomados de 
empréstimo. Torna-se o eco de uma música alheia, o ator de um 
papel que não foi escrito para ele.

Esse resultado, extremamente gratificante, que produz tão ra-
dical entrega do “eu” alheio, é um fenômeno comum na comuni-
cação social. Durante séculos da história da imprensa, o ambiente 
fumegante das salas de redação e o matraquear das máquinas de 
datilografia, os estúdios de rádio e TV, eram espaços de um poder 
com titulares eternos, desestabilizado pela atividade caótica, mas 
profundamente democratizante das redes sociais. Esse espaço é 
duplamente democratizante porque, de um lado está acessível a 
quem queira ali atuar e, de outro, reduz a concentração de poder 
até então exercido por número limitadíssimo de indivíduos.

Tornou-se frenético o mostruário das interpretações. Quais-
quer fatos se expressam em mil formatos e suscitam mil boatos. 
Há um conflito aberto entre a mídia formal e as redes sociais. 
Aquela se apresenta como sendo o jornalismo sério e declara as 
redes sociais como ambiente prioritário das fake news.

Nem tanto ao mar, nem tanto à praia. A grande mídia simples-
mente não noticia boa parte do que não serve aos seus objetivos. 
Ela pode ser, ou se tornar, tão politicamente orientada quanto 
costumam ser muitas redes sociais. Alinhou-se de tal modo à es-
querda brasileira que esta tem preferido terceirizar sua ação polí-
tica. Usa e abusa das fake análises. Parece óbvio que veículos de 
grande público adotam cautelas para evitar o terrível desconforto 
de divulgar notícias falsas (as conhecidas “barrigas”) que deman-
dam constrangidos pedidos de desculpas. Não se diga o mesmo, 
porém, sobre as análises incongruentes com os fatos, montadas 
sobre premissas falsas.

Vejo com entusiasmo libertador a atividade das redes sociais. 
É um território de comunicação povoado por analistas brilhantes. 
Mas há também, nesse mundo caótico, o veneno das fake news, 
que só servem para desacreditá-las. É preciso combater essa mal-
dição que permite à mídia militante dar vazão a seu antagonismo. 
Diariamente recebo dezenas de notícias falsas, informações erra-
das, textos atribuídos a autores que não os escreveram, imagens 
adulteradas.

A mentira, assim como a falsificação e outros modos de enga-
nar o próximo, é uma forma gravíssima de corrupção. É corrup-
ção de algo precioso, de um bem tão valioso quanto a esperança. 
A mentira é a corrupção da verdade. As deformidades no retrato 
de Dorian Gray podem servir como advertência a quem abusa de 
um poder que crê eterno.

EM BUSCA DO PODER 
ETERNO

Essa é uma 
frase que pare-
ce simples e tão 
óbvia que quase 
nem se justifica 
escrevê-la, mas 
nos tempos em 

que vivemos, a vida apresenta algumas caracte-
rísticas que até o obvio é especial.

A grande verdade é que atualmente, vivemos 
em um mundo onde a verdade é colocada em che-
que quase que diariamente. O Jornal Nacional é o 
noticioso televisivo escolhido para ser o balizador 
da contestação da verdade.

O fato é que a verdade não pode ser mudada. 
A verdade é a verdade e nada muda isso. A única 
coisa que muda é a leitura que as pessoas podem 
fazer da verdade, pois, como todos estamos care-
cas de saber, a verdade é contada de uma maneira 
diferente dependendo de quem está transmitindo 
a mensagem.

Note que, mesmo uma notícia corriqueira, 
como a de um pênalti em um Grenal pode ser 
narrada de maneira diferente. Para o colorado a 
infração foi bem assinalada pelo árbitro, para o 
gremista não foi. Está errada a marcação, entanto, 
a notícia de que o pênalti foi marcado, essa não 

se altera.
Na vida cotidiana os efeitos de uma leitura 

dúbia da verdade podem ser muito mais devas-
tadores. Uma verdade, irrevogável, pode ser lida 
de maneira que a deixe mais amena, com maio-
res graus de suavidade e com detalhes simples 
ou sofísticos. Quando as pessoas cobram a im-
parcialidade por parte da imprensa, o fazem sem 
terem ideia de que tipo de imparcialidade estão 
falando, uma vez que se a leitura da verdade feita 
pelo repórter tende a sempre  a descontentar al-
guém. Cada repórter que for descrever a mesma 
história a fará de uma forma diferente, o que de 
modo algum podemos dizer que a notícia em si, 
está errada.

Independente da forma com que o repórter ou 
redator transmita uma notícia, o fato em si não 
pode deixar margem para dúvidas, com exceção 
daquelas que tem exatamente essa função. A Ver-
dade por trás da narrativa tem que estar inabalá-
vel.

Só porque uma notícia lhe incomoda pela for-
ma que ela é contada, ela não se torna mentira, 
pois por trás da pessoalidade do narrador, da im-
parcialidade do veículo e da narrativa da história 
ainda habita a verdade e como você já sabe, a ver-
dade é sempre a verdade.

Editorial

O Sistema Educacional hoje no Brasil é muito defasado, não 
atende mais as necessidades dos alunos. Para começar a Escola iguala todos os alunos, ela não procura 
saber a realidade e o nível de aprendizagem de cada um. O ambiente escolar não proporciona uma 
aprendizagem significativa e esquece que cada aluno é um mundo a ser descoberto e explorado.

“Esperávamos que no século XXI os jovens fossem solidários, empreendedores e amassem a arte 
de pensar. Mas muitos vivem alienados, não pensam no futuro, não têm garra e projetos de vida.Profes-
sores e Alunos vivem juntos durante anos dentro da sala de aula, mas são estranhos uns para os outros. 
Eles se escondem atrás dos livros, das apostilas, dos computadores. A culpa é dos ilustres Professores? 
Não! A culpa é do Sistema Educacional doentio que se arrasta por séculos.” (Cury, pág.12/2003 )

Hoje,o conhecimento se multiplicou, as escolas se expandiram como em nenhuma outra época, mas 
não estamos formando jovens criadores de idéias, jovens que traçam metas e objetivam cumpri-las e 
sendo capazes de enfrentar seus obstáculos para alcançá-las. É por isso que os alunos perderam o pra-
zer de aprender, a escola deixou de ser uma aventura agradável para ser um”martírio”, onde “ninguém 
aprende mais nada”, não faz mais sentido ir à escola, pra que?fazer o que? para fingir que aprende, só 
perdendo tempo, é melhor ficar em casa, lá você pode aprender muito mais através da internet, da TV, 
para quem tem acesso pode aprender muito mais.

“Enxergue o mundo com os olhos de uma Águia. Veja por vários ângulos a Educação. Entenda que 
somos criadores e vítimas do sistema social que valoriza o TER e não o SER, a ESTÉTICA e não o 
CONTEÚDO, o CONSUMO e não as IDÉIAS” (Cury, pág. 65,2003).

Os alunos devem ser preparados para explorarem o desconhecido, não devem ter medo de falhar, 
mas devem ter medo de não tentar. A educação não precisa de reforma, mas de uma revolução. A edu-
cação do futuro precisa formar pensadores, empreendedores, sonhadores não apenas do mundo em que 
estamos, mas do mundo que somos.

Então levante, lute e vença,seja o autor da sua própria história, mostre que você é capaz de ser o que 
quiser.   “Educar é ser um artesão da personalidade, um poeta da inteligência, um semeador de idéias”. 
(Augusto Cury,pag.55 /2003)

A educação escolar no Brasil

Marcus Costa de Santana / Centro Educacional Deocleciano 
Barbosa de Castro/ 3°Ensino Médio na Modalidade Normal/ 
Idade:17/ Corrigido pela Professora:Edel Isamar/Brasil Escola

Marcus Costa de Santana
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R$ 1 milhão para o Hospital 
Santo Antônio

Nesta sexta-feira, 22, a presidente do Hospital Santo Antônio Mirna Braucks, vai 
receber do MDB de Tenente Portela um ofício do Deputado Federal Osmar Terra que 
garante uma indicação de R$ 1 milhão de reais para a entidade de saúde portelense.

A entrega foi feita pelo jornalista Jalmo Fornari, pela vereadora Rosângela For-
nari, pelo presidente do MDB de Tenente Portela, Luis Bussanelo e pelo assessor do 
deputado Terra Rogério Nardelli.

O valor de R$ 1 milhão de reais em recursos extras será disponibilizado via Fundo 
Estadual da Saúde. Segundo oficio esses recursos são para subsidiar o custeio das 
ações de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus, que atualmente vivenciamos.

Mais Frango e o
Coronavírus

O Gaúcha ZH divulgou uma matéria, 
na última quinta-feira onde relatava os 
casos de surtos de coronavírus no esta-
do.  N reportagem foi citado o frigorífico 
Mais Frango de Miraguaí.

De acordo com a matéria, o Rio 
Grande do Sul tem 41 surtos de coro-
navírus em locais fechados, segundo o 
último boletim da Secretaria Estadual da 
Saúde (SES), divulgado na quarta-feira 
(20). São 13 a mais do que o registrado 
na semana anterior, que teve ainda dois 
casos encerrados.

Segundo a SES, são 30 notificações 
em indústrias e 11 em instituições. Os 
surtos estão espalhados em 26 municí-
pios gaúchos, todos eles classificados 
com a bandeira laranja — que significa 
risco médio, de acordo com o sistema de 
distanciamento controlado estabelecido 
pelo governo estadual.

As indústrias que entraram para a lis-
ta de notificações estão localizadas em 
Farroupilha (dois casos), Bento Gonçal-
ves, Encantado, Serafina Correa, Vaca-
ria, Taquari, Bom Jesus (agropecuária) e 
Miraguaí (frigorífico). Neste segmento, 
são 611 casos confirmados de covid-19 e 
duas mortes de funcionários, sendo uma 
em Garibaldi e outra em Lajeado.

O surto é definido pela presença de 
dois ou mais casos de síndrome gripal, 
com intervalo de sete dias entre as datas 
de início dos sintomas dos casos, em um 
mesmo ambiente fechado. O boletim é 
elaborado pelo Centro Estadual de Vigi-
lância em Saúde, da SES, e reúne dados 
levantados até 18 de maio.

A Mais Frango e a prefeitura de Mira-
guaí divulgaram notas afirmando que não 
há nenhum caso confirmado na empresa, 
apenas pessoas com síndrome gripal.

Conforme o boletim o frigorífico 
conta com 629 funcionários, dos quais 
15 apresentaram sintomas gripais e ne-
nhum caso de coronavírus. De acordo 
com a empresa todos os casos gripais são 
tratados pela área da saúde e havendo 
orientação médica são isolados. Segundo 
a Mais Frango são tomadas todas as me-
didas necessárias conforme determina o 
protocolo do Ministério da Saúde.

***Depois de uma longa discussão e de 
um aplo debate ficou definido: A secretá-
ria não conhece nada sobre chás e o pro-
dutor é um especialista no assunto.
***Dizem por aí que por causa de uma 
notícia mal interpletada ficou em dúvi-
da se a haveir ou não eleições em Vistas 
Gaúcha.
***Nossa reportagem esclareceu: vai ter 
disputa e será entre Locatelli e Junior. 
Apesar dos nomes serem oficializados 
somente após a convenção.
***Um dos pré-candiatos de Tenen-
te Portela firmou o garrão e disse que 
é candidato e pronto. Alguém comenta 
que a maior dificuldade será encontra 
um vice para compor chapa.

***Dizem por aí que algumas pesso-
as não conseguem mesmo diferenciar o 
mensageiro da mensagem. Basta ver o 
face da Província.
***Na verdade é uma verdade, virou até 
figurinha do WathsApp. O povo não tem 
o que não invente.
***Dizem por aí que se a grana anuncia-
da pelo Governo Federal sair antes das 
eleições, vai dar uma baita ajuda para 
quem busca a reeleição.
***Pior que as vezes o relacionamento 
termina porque o cara fez caquinha e de-
pois ele não aceita o fim e fica querendo 
briga com os novos namorados da ama-
da.
***Tem Xis à R$ 10 pila em Portela. 

O sujeito chega em casa 
mais cedo e surpreende a 

mulher nua deitada na cama. No mesmo 
instante começa a procurar o provável 
amante. Olha debaixo da cama, nada, 
atras da porta, ninguém, abre o armário 
e da de cara com um rapaz louro e boni-
to. - O que você esta fazendo ai? - per-
gunta ele, enfurecido. - Ahn... humm... 
eu vim dedetizar o armário... - gagueja 
o rapaz. - As traças estão comendo todas 
as roupas! - Mas, pelado? - Viu só? Já 
comeram a minha também!

***
A velhinha per-

gunta para o marido 
moribundo: ‘Meu 
bem, depois de 40 
anos de casado, me 
satisfaça uma curio-
sidade. Você já me 
traiu alguma vez?’ ‘Sim, querida! Uma 

única vez! Lembra-
-se quando eutraba-
lhava na Nestlé, e 
tinha uma secretária 
chamada Margari-
da?’ ‘Sim, me lem-
bro!’ ‘Pois é, aquele 
corpo já foi todinho 
meu!’ - E após al-

guns segundos, ele pergunta: ‘E você, 
minha velha, já me traiu alguma vez?’ 
‘Sim, meu bem! Uma única vez! Lem-
bra-se quando a gente morava na Vila 
Andrade, em frente 
ao Corpo de Bom-
beiros ?’ ‘Sim... me 
lembro! - responde o 
moribundo.’ ‘Pois é... 
aquele corpo já foi 
todinho meu!’

***
O homem liga o telefone e, quando 

atendem, pergunta: - Alô, querida. Que 
você acha de eu levar uns amigos para 
jantar em casa esta noite? - Acho ótimo, 
meu amor. Ficarei felicíssima se os trou-
xer. - Desculpe. Acho que liguei para o 
número errado.
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Região vai receber ajuda milionária para 
enfrentar crise do Covid-19

Município VALOR
Barra do Guarita  R$ 470.121,11 
Bom Progresso  R$ 281.088,42 
Braga  R$ 435.318,99 
Caiçara  R$ 686.509,98 
Chiapeta  R$ 543.649,90 
Chapada  R$ 1.341.611,01 
Coronel Bicaco  R$ 1.060.233,11 
Constantina  R$ 1.434.535,20 
Derrubadas  R$ 406.000,53 
Erval Seco  R$ 1.000.454,77 
Humaitá  R$ 689.260,07 
Lajeado do Bugre  R$ 371.117,77 
Miraguaí  R$ 712.852,98 
Palmitinho  R$ 1.021.442,32 
Pinheirinho do Vale  R$ 705.036,92 
Redentora  R$ 1.671.622,13 
São Valério  R$ 394.710,67 
Tenente Portela  R$ 1.951.842,11 
Vicente Dutra  R$ 675.943,84 
Vista Alegre  R$ 398.329,22 
Vista Gaúcha  R$ 412.658,65 
Total  R$ 15.604.106,59

Valor recebido por cada município

Fonte: Senado Fedearl

Em reunião virtual com 
os governadores, o presidente 
Jair Bolsonaro anunciou, nes-
ta quinta-feira (21/05), que irá 
sancionar com veto a lei que 
prevê ajuda federal aos esta-
dos e municípios em razão da 
crise desencadeada pelo coro-
navírus. O texto, que define a 
liberação de R$ 60 bilhões di-
retamente ao caixa dos entes 
federados (R$ 1,94 bilhão para 
o Rio Grande do Sul), havia 
sido aprovado no último dia 
06 no Senado e, desde então, 
aguardava o aval presidencial. 
A demora era alvo de críticas, 
inclusive do governador Eduar-
do Leite.

Conforme publicado pelo 
site Gaúcha ZH, segundo a nor-
ma, os R$ 60 bilhões prometi-
dos pela União serão divididos 
em quatro parcelas mensais. 
Desse valor, R$ 50 bilhões se-
rão repassados para compensar 
a queda de arrecadação (R$ 30 
bilhões para estados e Distrito 
Federal e R$ 20 bilhões para 
municípios) e R$ 10 bilhões 
para contemplar especifica-
mente ações de saúde e de as-
sistência social (R$ 7 bilhões 
para estados e Distrito Federal 
e R$ 3 bilhões para municí-
pios).

Além disso, o texto suspen-
de as dívidas de estados e mu-
nicípios com a União (no caso 
do Rio Grande do Sul, isso já 
ocorre desde 2017 em razão de 
liminar judicial), o que pode 
gerar impacto de mais R$ 60 
bilhões à União.

A matéria em Gaúcha ZH 
ainda afirma que o atraso na 
sanção do texto se deveu a uma 
alteração realizada durante a 
discussão no parlamento. Os 
senadores decidiram atenuar 
uma exigência do Ministério da 
Economia: a proibição de au-
mento de salarial a todos os ser-
vidores municipais, estaduais e 
federais, até dezembro de 2021.

A redação final acabou pou-
pando do congelamento ser-
vidores civis e militares que 
atuam diretamente no com-
bate à pandemia da covid-19. 
Ficaram de fora, funcionários 
públicos das áreas de saúde, se-
gurança e das Forças Armadas, 
desde que trabalhem no comba-
te ao coronavírus. Por pressão 
do ministro Paulo Guedes, Jair 
Bolsonaro decidiu vetar esse 
ponto e, durante a reunião desta 
quinta-feira, obteve a chancela 

dos governadores, entre eles, 
Eduardo Leite.

Ao Estado do Rio Grande do 
Sul, cabe auxílio direto de R$ 
1,94 bilhão líquidos, valor que 
será dividido em quatro parce-
las de R$ 487 milhões. Além 
disso, virão outros R$ 260 mi-
lhões para a saúde. Os municí-
pios gaúchos serão contempla-
dos com R$ 1,31 bilhão e mais 
R$ 162 milhões para uso no 
atendimento aos doentes.

Em nossa região a injeção 
de recursos ser milionária. So-
mente nos municípios que man-
tém convênio com o Hospital 
Santo Antônio o valor chega a 

15,6 milhões de reais, conforme 
mostra a tabela ao lado.

Tenente Portela é, entre es-
ses municípios, aquele que vai 
receber o maior montante com 
1,9 milhões de reais. O menor 
valor é de Lajeado do Bugre, 
município próximo à Palmeira 
das Missões, com 371 mil reais.

Além de Tenente Portela 
ainda receberão acima de 1 mi-
lhão os municípios de Chapada, 
Constantina, Erval Seco, Palmi-
tinho e Redentora.

Ainda não foi definido uma 
data e nem a forma de libera-
ção desses recursos, o quê deve 
ocorrer nos próximos dias.

Tenente Portela receberá R$ 1,9 milhões de reais

Jalmo Fornari
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CONTRATO Nº 90/2020
DATA: 20/04/2020
CONTRATADO: MARION & MARION 

LTDA ME
CNPJ: 00.680.391/0001-32
OBJETO: Contratação de serviços mecânicos 

para manutenção/conserto de máquinas rodoviárias 
e agrícolas e de caminhões diversos

VALOR R$: 198.000,00

CONTRATO Nº 91/2020
DATA: 20/04/2020
CONTRATADO: ANTONIO GILBERTO LE-

MES DE ANDARA ME
CNPJ: 05.084.966/0001-78
OBJETO: Contratação de serviços mecânicos 

para manutenção/conserto de veículos de passeio 
e utilitários (carburados e/ou similares) e prestação 
de serviços de chapeação de latarias de veículos 
diversos

VALOR R$: 8.050,00

CONTRATO Nº 92/2020
DATA: 20/04/2020
CONTRATADO: MARIA LUCIA DOS SAN-

TOS PETRY ME
CNPJ: 13.265.097/0001-06
OBJETO: Contratação de serviços mecânicos 

para manutenção/conserto de pneus de veículos de 
passeio e utilitários e serviços mecânicos na parte 
de eletrônica e injeção eletrônica

VALOR R$: 31.750,00

CONTRATO Nº 93/2020
DATA: 22/04/2020
CONTRATADO: GILBERTO DRESCH NIE-

DERLE ME
CNPJ: 05.478.109/0001-52
OBJETO: Prestação de serviços de solda e de 

borracharia (exceto materiais) e conserto de equi-
pamentos diversos (principalmente implementos 
agrícolas)

VALOR R$: 25.000,00

CONTRATO Nº 94/2020
DATA: 22/04/2020
CONTRATADO: SIDINEI ALMEIDA MON-

TEIRO ME
CNPJ: 32.437.940/0001-39
OBJETO: Prestação de serviços de solda e de 

borracharia (exceto materiais) e conserto de equi-
pamentos diversos (principalmente implementos 
agrícolas)

VALOR R$: 21.200,00

CONTRATO Nº 95/2020
DATA: 24/04/2020
CONTRATADO: ROTA DO YUCUMÃ TU-

RISMO LTDA ME
CNPJ: 03.043.551/0001-20
OBJETO: Prestação de Serviço de Publicidade 

junto ao Jornal de circulação semanal e de abran-
gência regional

VALOR R$: 14.100,00

CONTRATO Nº 96/2020
DATA: 24/04/2020
CONTRATADO: TIAGO RAFFAELLI ME
CNPJ: 05.120.387/0001-33
OBJETO: Aquisição de materiais de construção 

para auxílio e melhoria de moradias
VALOR R$: 270.660,00

CONTRATO Nº 97/2020
DATA: 27/04/2020
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO PORTE-

LENSE DE ÁRBITROS
CNPJ: 94.726.916/0001-77
OBJETO: Contratação de serviços de ar-

bitragem de acordo com o Convênio SEL nº 
018/2019

VALOR R$: 18.322,00

CONTRATO Nº 98/2020
DATA: 07/05/2020
CONTRATADO: ELIANDRO DOS SAN-

TOS ME
CNPJ: 15.813.192/0001-22
OBJETO: Contratação de prestação de ser-

viços de instalação elétrica na Indústria de Em-
butidos

VALOR R$: 15.150,00

CONTRATO Nº 99/2020
DATA: 11/05/2020
CONTRATADO: TIAGO RAFFAELLI ME
CNPJ: 05.120.387/0001-33
OBJETO: Aquisição de materiais hidráuli-

cos para manutenção das redes de água no Mu-
nicípio

VALOR R$: 43.078,40

CONTRATO Nº 100/2020
DATA: 12/05/2020
CONTRATADO: GILBERTO DRESCH 

NIEDERLE ME
CNPJ: 05.478.109/0001-52
OBJETO: Prestação de serviços de borra-

charia, incluindo troca e conserto de pneus de 
caminhões, máquinas rodoviárias, tratores, má-
quinas agrícolas e demais implementos agríco-
las

VALOR R$: 30.000,00

CONTRATO Nº 101/2020
DATA: 13/05/2020
CONTRATADO: FREEDY MUDAS LTDA 

ME
CNPJ: 02.506.158/0001-63
OBJETO: Aquisição de grama esmeralda e 

pedra britada para utilização no pátio na indús-
tria da RSC 163

VALOR R$: 7.103,20

CONTRATO Nº 102/2020
DATA: 13/05/2020
CONTRATADO: TIAGO RAFFAELLI ME
CNPJ: 05.120.387/0001-33
OBJETO: Aquisição de grama esmeralda e 

pedra britada para utilização no pátio na indús-
tria da RSC 163

VALOR R$: 5.808,00

CONTRATO Nº 103/2020
DATA: 13/05/2020
CONTRATADO: C.C.E.E MATERIAIS 

ELÉTRICOS LTDA ME
CNPJ: 13.226.864/0001-78
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos 

para manutenção do sistema de iluminação pú-
blica do Município

VALOR R$: 17.951,50

CONTRATO Nº 104/2020
DATA: 13/05/2020
CONTRATADO: LUIZ MANTELLI ME
CNPJ: 95.214.060/0001-13
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos 

para manutenção do sistema de iluminação pú-
blica do Município

VALOR R$: 4.201,45

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2020

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2020. OBJETO: Aquisição 
de insumos para financiamento via FUNDERUR aos produto-
res rurais do Município de Vista Gaúcha, RS.. JULGAMENTO: 
04/06/2020 às 08h30min. TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020. 
OBJETO: Execução de pavimentação poliédrica com pedras irre-
gulares de basalto na Rua Alfredo Bier e na estrada municipal de 
acesso a Bom Plano. JULGAMENTO: 10/06/2020 às 08:30 hs. 
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@vistagaucha-rs.com.br. 
Vista Gaúcha, RS, 22/05/2020.

CELSO JOSÉ DAL CERO
Prefeito Municipal

Vídeos aéreos 
mostram a incrível 

seca no Rio Uruguai

Covid-19

Dois vídeos aéreos que cir-
culam pelas redes sociais mos-
tram o nível baixíssimo do Rio 
Uruguai antes do Salto do Yu-
cumã, situado dentro do Parque 
Estadual do Turvo, em Derru-
badas.

A prolongada estiagem tem 
alterado cenários em várias par-
tes do Rio Grande do Sul. Além 
disso, a falta de chuvas regula-
res também provocou prejuízos 
nas safras de grãos. Nos últi-
mos seis meses, 390 municípios 
gaúchos decretaram situação de 
emergência devido à estiagem.

Na quarta-feira (20/05), 
a Defesa Civil do RS emitiu 

alerta sobre a possibilidade de 
temporais e chuvas intensas em 
diversas regiões do Estado, que 
podem variar entre 50 e 100 mi-
límetros durante essa sexta e sá-
bado. Mesmo que isso venha a 
se confirmar, ainda seria pouca 
para suprir a demanda de abas-
tecimento do leito desses rios.

De acordo com a meteorolo-
gista da Sala de Situação da Se-
cretaria Estadual do Meio Am-
biente e Infraestrutura (SEMA), 
Cátia Valente, uma frente fria 
acompanhada de chuvas inten-
sas, está entrando no Estado 
pela Fronteira Oeste e será im-
portante para amenizar os efei-
tos da estiagem.

Atual cenário do Rio Uruguai antes do Salto do Yucumã, situado no Parque 
Estadual do Turvo, em Derrubadas
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Consumidor

A Agência 
Estadual de 
Regulação dos 
Serviços Públi-
cos Delegados 
do Rio Grande 
do Sul (AGER-
GS), em reu-
nião virtual rea-
lizada na tarde 
da terça-feira 
(19/05), apro-
vou o adiamen-
to do reajuste 
anual das tari-
fas de água, es-
gotos e demais 
serviços da 
CORSAN para 
1° de outubro e 
aprovou o índice de 5,93%.

A correção, que é anual, 
ocorre normalmente até 31 de 
maio, porém, foi adiada por 90 
dias, visando minimizar os im-
pactos da pandemia do corona-
vírus (Covid-19).

A medida, que vai vigorar 
em 290 municípios convenia-
dos com a AGERGS e que 
vale também para a Agência 

Reajuste anual das tarifas da 
CORSAN é adiado para outubro

Municipal de Regulamentação 
dos Serviços Delegados de São 
Borja (AGESB), se fez neces-
sária devido à pandemia do co-
ronavírus, e teve a concordân-
cia da CORSAN.

Em meio a pandemia, ainda 
no mês de março a Companhia 
Riograndense de Saneamento 
(CORSAN) não suspender o 
serviço por não pagamento por 

60 dias e os clientes de tarifa-
-social estão isentos por 90 dias 
de cobrança. Esta modalidade 
contempla famílias de baixa 
renda que residem em unidades 
domiciliares de até 60 m². Essas 
facilidades aprovadas pela Cor-
san perdem a validade no mês 
de junho para suspensão e em 
julho para os beneficiários da 
tarifa social.

D
iones R

oberto B
ecker

Reajuste de 5,93% nas tarifas de água, esgotos em vigor no dia 1º de outubro

Senado aprova adiamento 
do Enem 2020; matéria vai 

à Câmara

Educação

 
A suspensão das provas do 

Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) em razão do 
estado de calamidade pública, 
provocado pela pandemia do 
coronavírus, foi aprovada nes-
ta terça-feira (19) no Plenário 
virtual do Senado, por 75 votos 
a 1. A matéria segue agora para 
análise da Câmara dos Deputa-
dos.   

A proposta (PL 1.277/2020) 
da senadora Daniella Ribeiro 
(PP-PB) prevê que, em casos 
de reconhecimento de estado de 
calamidade pelo Congresso Na-
cional ou de comprometimento 
do regular funcionamento das 
instituições de ensino do país, 
seja prorrogada automatica-
mente a aplicação das provas, 
exames e demais atividades de 
seleção para acesso ao ensino 
superior. 

O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), respon-
sável pelo Enem, marcou a 

aplicação do exame impresso 
para os dias 1º e 8 de novem-
bro, e a versão digital para 22 e 
29 de novembro. As inscrições 
estão abertas até o próximo dia 
22. Já há quatro milhões de ins-
critos, de acordo com o Inep, e 
estão esgotadas as vagas para a 
prova digital.    

Para Daniella, o adiamento 
do Enem 2020 impedirá a con-
corrência desleal entre candi-
datos que não têm as mesmas 
oportunidades de acesso à in-
ternet.

Depois da votação do pro-
jeto, o senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) propôs a 
criação de um mecanismo de 
acompanhamento.

A ideia foi aceita pelo líder 
do governo no Senado, Fernan-
do Bezerra Coelho (MDB-PE), 
que se comprometeu em enca-
minhar uma proposição com 
esse objetivo. Além disso, o 
líder do governo sugeriu a defi-
nição de uma data limite para a 
realização das provas.

Agência Brasil
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Economia

Durante a adolescência, é comum ter crises que afetam a autoestima, 
especialmente se você está acima do peso. Apesar de difícil iniciar, ser enco-
rajado a fazer exercício físico pode ser de grande ajuda, estudos confirmam 
que o exercício é a melhor arma para aumentar a autoestima.

Se você é alguém que odeia exercício e tem preguiça de ir à academia 
ou praticar esportes, você não está sozinho, muitas pessoas jovens, preferem 
estar com os amigos, em festas ou simplesmente em casa assistindo televi-
são ou no computador. Mas não deixe que um estilo de vida sedentário afete 
sua saúde física e mental.

Aposto que se você estiver com sobrepeso, você continua pensando que 
você não é atraente, que ninguém te ama que as roupas não ficam boas, sen-
do um pouco gordinho, as pessoas não vão lhe tratar bem. Esses pensamen-
tos negativos afetam sua autoestima e podem causar problemas na sua vida, 
a tal ponto que eles podem até mesmo influenciá-lo a ganhar mais peso, bem 
como aumentar seu nível de estresse, de ansiedade e até mesmo depressão.

Então, se você tem alguns quilos a mais, a boa noticia é que você pode 
fazer algo sobre isso. Embora você tenha que colocar certo esforço e dedi-
cação, uma dieta saudável combinada com exercício físico pode ajudar você 
a perder peso e com isso aumentar sua autoestima.

Não pense que você tem que correr uma maratona ou fazer horas de 
treinamento para conseguir fazer a diferença. Estudos demonstram que fazer 
um pouco de exercício todos os dias, gera uma mudança positiva principal-
mente na saúde mental de pessoas com excesso de peso.

Para chegar a essa conclusão, pesquisadores da Universidade de Ottwa 
analisaram 30 adolescentes que tinham entre 12 e 17 anos de idade. Ale-
atoriamente iniciaram com caminhada ou ciclismo em intensidade leve a 
moderada, enquanto escutavam música ou assistiam a um show. As sessões 
foram realizadas três vezes por semana durante 10 semanas. No final do 
teste, os jovens foram perguntados como se sentiam sobre a vida social, 
acadêmica e atlética. 

Embora o exercício não demonstrou grande diferença física drástica ou 
significativa em relação a perda de peso ou gordura corporal, o exercício 
moderado em si provou trazer benefícios psicológicos. Os jovens disseram 
que se sentiam mais competentes socialmente e na escola, e que eles se 
sentiam melhor com sua aparência e peso. Isso significa que o exercício 
moderado influenciou positivamente a saúde mental desses adolescentes.

Estes resultados confirmam mais uma vez que mesmo exercícios mo-
derados podem transformar positivamente a saúde mental e emocional. Os 
pesquisadores dizem que o fato de as pessoas sentirem-se melhor ajuda a 
superar piadas adolescentes com sobrepeso e provocações, os preconceitos 
em relação ao seu corpo.

É conhecido que o exercício é um excelente antídoto para a depressão, 
ansiedade e stress. A endorfina, um hormônio liberado durante o exercício, 
é responsável pela melhora do humor. O aumento da temperatura corpo-
ral durante o exercício, tem efeitos calmantes. Então, enquanto você está 
preguiçoso para iniciar um programa de exercícios físicos, esta perdendo 
a oportunidade de sentir-se melhor. Além disso, você pode obter resultados 
fisicamente e mentalmente que vai mudar a sua vida de forma positiva.

Exercício Físico e AutoestimaA evolução dos níveis de 
contágio por Covid-19 vem al-
terando drasticamente a vida 
das pessoas. Se antes parecia 
tão distante, sendo apenas um 
surto lá na província de Hubei, 
na China, depois se alastrando 
pela Europa, agora já é realida-
de em toda a parte do globo ter-
restre, inclusive aqui na nossa 
região.

Não só a vida das pessoas 
sofreu alteração, desde a proibi-
ção de aglomerações, tendo de 
se recolher em casa, adaptação a 
um cuidado maior com higiene 
e tantas outras medidas adota-
das para minimizar ao máximo 
a propagação deste vírus que 
se tornou uma Pandemia, mas 
também os fatores econômicos 
foram duramente afetados por 
esta situação calamitosa.

Os níveis do fluxo de vendas 
estão despencando no mundo 
todo, principalmente os locais 
onde o comércio é feito exclu-
sivamente no balcão. Alguns 
setores, ainda no mês de março, 
já registravam quedas próximas 
à 20%, como apontava um le-
vantamento feito pelo Instituto 
de Economia Gastão Vidigal 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP), com base 
na amostra nacional fornecida 

pela Boa Vista Serviços, que 
apontou um recuo de 16,7% nas 
consultas para negócios à vista 
e a prazo em relação ao mesmo 
período de 2019.

Em contrapartida a isso ou-
tros setores conseguiram se 
reinventar e subir seus lucros, 
como por exemplo, os meios 
ligados a vendas pela internet, 
tanto em sites como redes so-
ciais.

O setor de entretenimento 
doméstico tem sido um vence-
dor, claro, na quarentena, man-
tendo uma tendência crescente 
que já vinha de antes. Nos úl-
timos anos, o streaming vem se 
tornando cada vez mais popular. 

Apesar do número de pessoas 
que foram ao cinema em todo o 
mundo ter crescido 18% nos úl-
timos dois anos, as assinaturas 
da Netflix aumentaram 47% no 
mesmo período.

No município de Tenente 
Portela a queda nas vendas e flu-
xo de clientes foi registrada em 
praticamente todos os setores. 
No vestuário, por exemplo, al-
guns locais registraram quedas 
de até 40%, no entanto, alguns 
locais conseguiram se adequar 
a situação e mesmo com a que-
da no fluxo de clientes dentro 

da loja, ampliaram suas vendas 
aderindo à plataformas online, 
tanto por meio de sites, mas 
principalmente através das re-
des sociais, minimizando assim 
o prejuízo.

Na gama dos combustíveis o 
principal período de queda nas 
vendas foi o recesso do comér-
cio, aonde em duas semanas a 
queda chegou a 50% nos locais 
pesquisados por nossa repor-
tagem, alguns tiveram até que 
rescindir o contrato de alguns 
funcionários. 

Um dos setores que menos 
sentiu os impactos da pande-
mia foram os supermercados, 
que viram suas vendas aumen-

tarem. Alguns destes locais so-
freram algumas dificuldades no 
fornecimento principalmente 
de álcool gel, óleo e leite. No 
momento o abastecimento des-
tes produtos está normalizado.

Como foi um dos poucos 
pontos comerciais que perma-
neceu aberto mesmo durante 
o período mais rígido da qua-
rentena, quando o restante do 
comércio estava fechado, os 
supermercadistas, se tornaram 
referencias para as compras do 
dia-a-dia e tiveram uma alta em 
procuras pelo produtos já usu-
ais e por aqueles que se torna-
ram relevantes em virtude da 
pandemia.

Em termos de abastecimen-
to os efeitos não foram mui-
to sentido pelos comerciantes 
portelenses no que tange a pro-
dutos corriqueiros. As distri-
buidoras seguiram trabalhando 
normalmente e muito poucas 
vezes foi encontrado dificul-
dade em reposição. Entre os 
comerciantes com quem con-
versamos, observamos que o 
maior problema nesse sentido 
são aqueles que usam as com-
paras online   como forma de 
reposição, acontece que com a 
crise, os produtos demoraram 
mais para chegar.

A retomada do comércio 
deve ser gradual e lenta e tudo 
ainda depende de como vai 
evoluir os casos de coronavírus. 
Nesta semana o município de 
Três Passos superou a marca de 
50 casos. Redentora confirmou 
três e Miraguaí confirmou o pri-
meiro caso da doença. Em Te-
nente Portela um terceiro caso 
foi confirmado, mais uma vez, 
tratando-se de um caso inativo, 
ou seja, em que o paciente já foi 
curado da doença.

Como o coronavírus está 
influênciando o comércio local

Os supermercados foram beneficiados com a crise

A queda em alguns setores chega a 20%
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

Saúde

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente 
Portela, às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 18 de maio de 2020, 
com as seguintes presenças: Vereador Presidente: NATANAEL DINIZ DE CAM-
POS/MDB, e vereadores: ELESSANDRO TIAGO FUCK/MDB, ROSANGELA 
MARIA FERRARI FORNARI/MDB, ITOMAR ORTOLAN/PROGRESSISTA, JOÃO ANTONIO GHELLER/
MDB, SALETE BETTIO SALA/PSDB, CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA e LUIS CLAUDIR DOS SAN-
TOS/PDT. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e 
saudou os Vereadores. Em seguida solicitou a Secretária a leitura das correspondências recebidas pela Casa. Após, 
dando continuidade, passou para o espaço de requerimentos e proposições dos senhores Vereadores:

Do Vereador Itomar Ortolan:  
1 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal para que, juntamente com o Departamento de Engenharia do Municí-

pio, realizem um projeto com planta de uma praça no Bairro Novo Portela. O Vereador justificou tal solicitação, por 
ser um Bairro bem localizado no Município e não ter nenhuma praça, e é um desejo dos moradores. Esta proposição 
foi subscrita pela vereadora Rosângela M. F. Fornari.

Do Vereador João Antônio Gheller: 
1 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo informe o lugar onde estão os bens ce-

didos para a Cooperfamiliar através da Lei Municipal nº 2.423/2017.  Se houve a renovação do contrato? Em caso 
positivo, se teve vistoria dos bens quando da renovação? Qual o período de renovação do contrato? Quem realizou a 
vistoria? Em qual lugar foram vistoriados os bens? Em que estado os bens se encontravam quando da vistoria? Qual 
a avaliação dos bens? Se foi tirado fotografia quando da renovação? Em caso positivo, enviar fotografias em anexo.

Na mesma oportunidade, solicitou que fosse informado também se já foi liberado o SISBI?
(Clausula Sétima do contrato). Em caso positivo, quais os 06 empregados diretos que foram contratados? Quais 

as 30 famílias de agricultores envolvidas no programa? 
Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Elessandro Tiago Fuck, Rosângela M. F. Fornari, Natanael Diniz 

de Campos. 
2 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo informe o lugar onde estão os bens cedidos 

para a Associação Indígena à Cultura, Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente – AICAPMA (CNPJ 13667170/0001-
76) através da Lei nº2.214/2014. Se houve a renovação do contrato? Em caso positivo, se teve vistoria dos bens 
quando da renovação? Qual o período de renovação do contrato? Quem realizou a vistoria? Em qual lugar foram 
vistoriados os bens? Em que estado os bens se encontravam quando da vistoria? Qual a avaliação dos bens? Se foi 
tirado fotografia quando da renovação? Em caso positivo enviar fotografias em anexo.

Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Elessandro Tiago Fuck, Rosângela M. F. Fornari, Natanael Diniz 
de Campos. 

3 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o mesmo informe à esta Casa Legislativa, o motivo 
pelo qual o município pagou as despesas que constam no anexo do requerimento, mesmo não estando em período 
escolar regular? Esta proposição foi subscrita pela Vereadora Rosângela M. F. Fornari. 

Do Vereador Natanael Diniz de Campos: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o Poder Executivo estude a possibilidade de instalar 

um redutor de velocidade na Rua Uruguai, visto que a pouco tempo foi concluída a pavimentação asfáltica. Em razão 
disso, alguns moradores da via já demonstraram essa necessidade, uma vez que os veículos passaram a transitar com 
maior velocidade pela rua. Esta proposição foi subscrita pela Vereadora Rosângela M. F. Fornari. 

2 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 
realize a recuperação da estrada que liga a Comunidade de Linha da Paz à Comunidade de Capitel Santo Antônio. 
Esta proposição foi subscrita pela Vereadora Rosângela M. F. Fornari. 

3- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 
realize a recuperação da estrada que liga a Cidade ao Distrito de Braço Forte e à Comunidade de Perpétuo Socorro. 
Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Itomar Ortolan, Elessandro Tiago Fuck, João Antonio Gheller e Ro-
sângela M. F. Fornari. 

Da Vereadora Salete Sala: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que informe à esta casa em quais pontos foram instaladas as câmeras 

de monitoramento, como se dará o acompanhamento das imagens, onde será instalado a central, quem será designa-
do operador destas imagens e quem poderá ter acesso a elas. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Itomar 
Ortolan, Elessandro Tiago Fuck, João Antonio Gheller, Rosângela M. F. Fornari e Natanael Diniz de Campos. 

2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que solicite ao Secretário Municipal de Assistência Social, para que 
informe a esta casa, quais ações estão sendo feitas no sentido de sensibilizar a comunidade da possibilidade de Do-
ações do Imposto de Renda ao Fundos da Criança e Adolescente e dos idosos, uma vez que o prazo para entrega da 
declaração foi prorrogado para 30/06/2020. 

Projetos que deram entrada e foram baixados para as comissões: 
Anteprojeto de Lei Legislativo nº003/2020: Dispõe sobre a criação do programa municipal “produzindo renda, 

garantindo sucessão”, institui bônus para comercialização formal de leite aos agricultores de Tenente Portela, auto-
riza firmatura de convênio com empresas do município de Tenente Portela e dá outras providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº032/2020: Declara situação de caráter excepcional previsto no art.37, IX, 
da CF/88 e autoriza contratação temporária para o cargo de psicólogo dá outras providencias.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº033/2020: Autoriza o poder executivo a cobrar contribuição de melhoria 
decorrente de obras públicas de pavimentação asfáltica em vias públicas que especifica e dá outras providencias.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº034/2020: Inclui dispositivo no PPA, na LDO e LOA, autoriza a abertura 
de crédito especial e dá outras providencias.

Projeto discutidos e votados: 

Projeto de Lei do Poder Executivo nº024/2020: Aprova a revisão do plano Municipal de saneamento básico – 
PMSB, do município de Tenente Portela – RS e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unamidade. 

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 18 de maio 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 18/05/2020

A rede hospitalar do Rio 
Grande do Sul foi ampliada 
com a habilitação, pelo Minis-
tério da Saúde, de mais 270 lei-
tos de Unidades de Tratamento 
Intensivo (UTIs), adulto e pe-
diátrico, para atendimento de 
pacientes do coronavírus (Co-
vid-19).

Os leitos, que já estão pron-
tos, foram habilitados por meio 
do repasse de R$ 34,8 milhões, 
em parcela única, e passarão a 
receber pacientes em institui-
ções hospitalares de 24 muni-
cípios. Parte destes hospitais 
está localizada em cidades com 
gestão plena do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Esse grupo é 
administrado pela gestão muni-
cipal. O outro grupo é contratu-
alizado com a Secretaria Esta-
dual da Saúde (SES).

– Lembramos que parte des-
ses leitos já estava sendo habi-
litados pelo Governo do Estado 
porque não ficamos esperando 
pelo Governo Federal, que esta-
va demorando, e não quisemos 
deixar a sociedade esperando 
pelos leitos. Agradecemos, ago-
ra, ao reforço fundamental por 
parte do Ministério da Saúde e 
à bancada federal gaúcha pelo 
apoio – salientou o governador 
Eduardo Leite, durante trans-
missão ao vivo pelas redes so-
ciais na terça-feira (19/05).

Do total de 270 leitos, 139 
estavam sendo custeados pelo 
Estado enquanto a habilitação 
por parte do Governo Federal 
não ocorria. A diária de cada 
leito é de R$ 1,6 mil. Quanto 
aos outros 131 leitos de hospi-
tais com gestão plena, o Esta-
do sugeriu que os municípios 
também tomassem a decisão 
de custear os leitos enquanto 

aguardavam pela habilitação.
O Rio Grande do Sul aguar-

dava a habilitação destes 270 
leitos, já equipados e contando 
com equipe necessária para ma-
nejá-los, desde abril. De acor-
do com a chefe da SES, Arita 
Bergmann, 30 haviam sido ha-
bilitados e, no sábado (16/05), 
outros dez foram habilitados no 
Hospital Regional de Santa Ma-
ria. – Mais uma etapa do nosso 
Plano de Contingência foi cum-
prida. Ainda aguardamos a ha-
bilitação de outros 130 leitos e 
a possibilidade de recebermos 
equipamentos do Ministério da 
Saúde – acrescentou a secretá-
ria estadual.

Em municípios em que os 
leitos de UTI e de atendimen-
to de urgência e emergência 
fiquem totalmente ocupados, 
a Central Estadual de Regula-
ção terá condições de captar e 
transferir pacientes para qual-
quer região do RS onde houver 
capacidade de internação. – 
Acreditamos que, com o moni-
toramento constante de leitos e 
com a definição das bandeiras, 
não haja necessidade de fazer 
longas transferências. É o Go-
verno do Estado organizado 
para atender a população, com 
apoio do Ministério da Saúde – 
destacou Arita Bergmann.

Os termos da habilitação es-
tão na portaria nº 1.280, de 18 
de maio de 2020, publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) 
da terça-feira (19/05). O repas-
se é destinado ao custeio e à 
manutenção das diárias dos lei-
tos por 90 dias.

O Fundo Nacional de Saúde 
fará a transferência dos valores 
ao Fundo Estadual da Saúde e 
aos Fundos Municipais de Saú-
de.

Ministério da Saúde habilita 
cinco leitos de UTI no hospital 

de Tenente Portela

Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela

Jalm
o Fornari
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Saúde

  “O Tradicionalismo é uma grande escola para a vida. Os 
ensinamentos que se obtém em uma Entidade Tradicionalista, 
extrapolam as paredes dos galpões”.  

  
    Nasci em Tenente Portela, em 18 de junho de 1958, filha de 

Fiorelo Luiz Brum e Santina Brum (in memoriam), constitui fa-
mília no ano de 1977 com Celito João Canssi, temos dois filhos, 
Alessandro e Aline.

    A vivencia dentro de uma entidade e o gosto pelo tradi-
cionalismo começou através da convivência de amigos que fre-
quentavam uma Entidade Tradicionalista, usavam bombacha e 
lenços e nós achávamos lindo, mas não imaginava meu marido 
usando uma bombacha.

   Eis que veio um convite para um Fandango no CTG Sen-
tinela da Fronteira, e para participar, deveríamos estar devida-
mente pilchados. Nossa!! Que dificuldade do meu marido usar 
a bombacha pela primeira vez. Muitos risos na hora de experi-
mentar a mesma. Sim, porque o meu vestido que usaria naquela 
ocasião era mais fácil...

    Então, nosso primeiro fandango, achamos mais lindo do 
que sabíamos dançar. Não paramos mais, e com o passar dos 
anos, colocamos nossos filhos a dançar na Invernada Artística 
da Entidade.

    Na gestão do Patrão Milton Sganderla (1995-1996), fomos 
convidados, a fazer parte da Patronagem, e na gestão do Patrão 
Clóvis Guimarães (1997), também fizemos parte da Patronagem 
onde realizamos um trabalho com as Invernadas Artísticas, eu 
então como Diretora Artística, juntamente com uma equipe de 
amigos que também tinham seus filhos nas invernadas, tanto Mi-
rim como Juvenil, na época.     

    Dentro da Entidade, realizamos muitas atividades como: 
jantares e fandangos, com o objetivo de arrecadar fundos para 
compra das pilchas para as crianças. Fazíamos passeios e excur-
sões juntamente com os familiares dos integrantes das Inverna-
das.

    Desses encontros, surgiu um grupo de casais, o qual damos 
o nome de “Grupo Sem Fronteira”, um grupo familiar, onde re-
alizávamos jantares mensais e viagens todo o final de ano com 
toda a família tradicionalista.

    Este grupo ficou ativo por 15 anos, o qual lembramos com 
saudades desta família maravilhosa.

    Além disso, nossa invernada Juvenil, participava de en-
contros de danças, concursos municipais, regionais e estadual, 
rodeios e cavalgadas. Também fiz parte do MTG, como Vice-
-Presidente do Departamento Cultural, tendo na época como 
Presidente a Senhora Carmen Maicá, onde juntas realizávamos 
um trabalho nas escolas e CTGs dentro da Cultura Gaúcha.

    Com o apoio e colaboração dos pais e da Patronagem, rea-
lizamos Saraus da Prenda Jovem, onde tínhamos em média de 15 
a 20 meninas moças que pela primeira vez, dançavam em uma 
Entidade Tradicionalista, era o seu Debu, sua apresentação para 
a Sociedade Tradicionalista.

    Formado por casais, o grupo de bochas se reuniam toda a 
semana na entidade, para um momento de lazer e treinos, pois 
jogavam em outros municípios em uma troca de visitas. Bons 
tempos...

    Nossos filhos cresceram, foram em busca de uma profissão, 
constituíram família, e hoje, são meus netos que fazem parte da 
Invernada Artística, tendo seus pais como raízes. 

     Hoje, posso afirmar que para mim, o CTG Sentinela da 
Fronteira foi uma escola dentro do Tradicionalismo. O conheci-
mento que adquiri, procurei passar para meus filhos, e sei que 
esta chama acessa da tradição, construída no núcleo familiar e 
seus valores, continuará como uma base sólida para toda a vida.

   Nunca vou esquecer do meu primeiro fandango, a primeira 
bombacha que meu marido usou, meu primeiro vestido de pren-
da.

    Muito prazer, sou Maria Salete Canssi, sou mulher, sou 
gaúcha, sou tradicionalista. Este é apenas um pequeno resumo 
da minha história dentro da Cultura Gaúcha.

                         Até a próxima.

# fiquem em casa, se precisar sair use máscara.

Os Filhos (as) da Terra Con-
tam Seu Pago!   

Palmeira das Missões: HPR deve 
entrar em funcionamento parcial 

em 2022

Atualmente, cerca de 240 
pessoas trabalham na constru-
ção do Hospital Público Re-
gional (HPR) de Palmeira das 
Missões. A obra federal está lo-
calizada no Km 01 da BR 468.

De acordo com o coorde-
nador de implantação do HPR, 
Gesiel Serra, os trabalhos co-
meçaram há quase um ano. 
– Devido ao coronavírus, a 
empresa adotou todas as me-
didas necessárias de proteção 
e distanciamento em favor dos 
operários, as quais são fiscali-
zadas pelo Centro de Operações 
Emergenciais e pela Secretaria 
da Saúde de Palmeira das Mis-
sões – ressalta o coordenador.

Segundo ele, recentemente, 
foram finalizadas as estruturas 
dos blocos do auditório, inter-
nação adulto e infantil, recep-
ção, ambulatório e emergência. 
Ao todo, o HPR terá 239 leitos, 
sendo 39 de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), 180 de interna-
ção e cinco berçários para cui-
dados intermediários.

A instituição atenderá espe-
cialidades médicas como trau-
matologia e ortopedia, neuro-
logia, obstetrícia, oncologia, 
urologia, cardiologia e hemo-
diálise, entre outras. Além dis-
so, ofertará serviços de diálise, 
patologia clínica, agência trans-
fusional, fisioterapia e quimio-

terapia.
O prefeito de Palmeira das 

Missões, Eduardo Freire, afir-
mou que a construção do HPR 
está orçada em R$ 115 milhões, 
sendo R$ 111 milhões garanti-
dos através de convênio firma-
do entre o município e o Minis-
tério da Saúde. A contrapartida 
da Prefeitura Municipal é de R$ 
4 milhões entre obra e fiscaliza-
ção.

O Plano Operativo cita que 
o Hospital Público Regional de-
verá entrar em funcionamento, 
de forma parcial, em 2022, com 
estimativa de cinco anos para 
a implementação de toda a sua 
capacidade.

Pedro Júlio Possam
ai

HPR terá 239 leitos, sendo 39 de Unidade de Terapia Intensiva, 180 de internação e cinco berçários

Pequenas ações grandes 
transformações 

Foi com esse propósito 
que foi instalado na Escola 
Municipal Tenente Portela 
uma composteira que tem 
por objetivo transformar 
os resíduos orgânicos do-
mésticos em adubo. Essa 
ação foi realizada em par-
ceria  EMATER e PRE-
FEITURA MUNICIPAL 
para sensibilizar os estudantes 
e disseminar nas famílias a 
ideia da reprocessamento desse 
resíduos orgânicos, diminuindo 
o fluxo desse lixo que é levado 
para o CIGRES.  Composta-
gem é uma forma eficiente de 
utilizar restos de alimentos e 
detritos do quintal. Essa técnica 
otimiza o espaço no seu terreno 
e ainda fornece um solo escuro 
e rico em nutrientes para o seu 

jardim ou horta.

Essa composteira consiste 
em um tonel ou um balde, onde 
é retirado o fundo do recipiente 
e enterrado. O recipiente preci-
sa ser tampado toda vez que é 
colocado algum lixo, para evi-
tar insetos e mau cheiro. Depois 
de 90 dias aproximadamente, o 
lixo estará transformado em 
adubo e pode ser retirado para 
colocar no lugar desejado.

Esse projeto veio ao encon-

tro do nosso trabalho, pois es-
tamos planejando atividades de 
conscientização sobre o lixo, 
reciclagem e também a cons-
trução de uma horta escolar, em 
um terreno cedido pela prefei-
tura que fica próximo a escola, 
onde vamos trabalhar juntos, 
comunidade e escola, utili-
zando o adubo produzido pela 
composteira.

A compostagem é um méto-
do simples que contribui com 
a solução de diversas questões 
ambientais. Sua utilização se 
faz cada vez mais comum para 
que as organizações evoluam e 
busquem o menor impacto am-
biental possível, bem como a 
redução dos resíduos produzi-
dos em nosso município. 

Essa matéria foi escrita pela 
professora Tamis Turra, res-
ponsável pelo projeto 

Composteiras são construídas pela 
Emater em  escolas de Tenente Portela

Educação
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Educação de Redentora 
leva atividades 

pedagógicas a estudantes

A Administração Municipal 
de Redentora, através da Secre-
taria Municipal de Educação e 
Cultura, realizou, no dia 19 de 
maio, a entrega de atividades 
pedagógicas a todos os alunos 
da Rede Municipal de Ensino. 
As aulas estão suspensas devi-
do à pandemia de Coronavírus.

Os estudantes da cidade re-
ceberam o material nas escolas. 
No interior foram feitas entre-
gas nas escolas e também nos 
domicílios dos alunos, através 
das direções e da coordenação 

pedagógica.
Para os alunos da pré-escola 

ao 5º ano do Ensino Fundamen-
tal os professores organizaram 
as atividades de acordo com o 
Método Aprende Brasil, além 
de atividades complementares.

Os alunos dos anos finais do 
Ensino Fundamental receberam 
o material conforme com as 
disciplinas de seu currículo.

 Também tarefas do Méto-
do Líquen foram enviadas, de 
acordo com a previsão mensal, 
organizada segundo as orienta-
ções da UFSM.

Ascom/Redentora
Os alunos receberam materiais de acordo com seu currículo

A Administração Municipal 
de Redentora, com a equipe da 
Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Transporte, realizou 
durante a semana que passou 
uma série de trabalhos na Terra 
Indígena do Guarita.

As equipes consertaram es-
tradas, por onde passa grande 
parte da produção da terra in-
dígena, bem como foi realizado 
um trabalho de melhoramento e 
reparos na iluminação pública 
em diversas comunidades. 

Redentora realiza 
trabalhos na Terra Indíge-

na do Guarita

Obras

Equipes trabalharam durante essa semana

Divulgação
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Os animais são pródigos em exemplos que garantem equilí-
brio ambiental e qualidade de vida. Mas também nos ensinam 
como viver em sociedade.

 Os gansos selvagens, aves migratórias que precisam 
voar longas distâncias em busca de lugar seguro para procriar, 
exploram as leis da física para voar de forma confortável e rá-
pida. Sempre em grupo, organizam no ar uma formação em “V” 
com o vértice (ponto que une as duas retas do “V”) para frente. 
Assim, a velocidade do voo aumenta em cerca de 70%, pois 
o bater de asas em conjunto rompe a barreira do ar com mais 
facilidade e cria um vácuo entre as duas fileiras, o que permite 
que as aves de trás planem e assim economizem energia.

 O ganso que puxa a frente precisa empreender maior 
esforço. Por isso de quando em quando ele troca de lugar com 
um dos que vêm na retaguarda. Os de trás, que estão mais fol-
gados, voam grasnando para encorajar os da frente. Além disso, 
quando um deles não pode mais voar por doença ou ferimento 
provocado por caçador, um ou dois animais o acompanham no 
chão até que sare ou morra, integrando-se depois a outra forma-
ção que por ali passar.

 Do comportamento dos gansos podemos extrair duas 
belas lições: a) o trabalho em equipe é sempre mais eficiente e 
confortável, sendo indispensável na maioria das atividades hu-
manas. Imaginem-se milhares de pessoas trabalhando isolada-
mente no resgate de vítimas de um grande terremoto. O efeito 
seria praticamente nulo; b) no grupo ninguém é menos ou mais 
importante, apenas a equipe deve aparecer, como algo indivisí-
vel.

 Quando perguntado sobre qual instrumento era mais 
importante na famosa orquestra sinfônica que regia, um grande 
maestro respondeu: “Qualquer um que estiver faltando”. Ocor-
re que não existe o todo enquanto falta uma parte, por pequena 
que possa parecer.

 Ao contrário do que fazem os gansos, os brasileiros 
(a começar pelos que se dizem líderes) de regra priorizam sua 
figura e atuação individual, desprezando o valor do todo, da 
equipe.

 O que me preocupa em relação a isso é que no Brasil 
a sociedade inteira enxerga os líderes políticos como responsá-
veis absolutos pelo bem estar de todos. Embora as autoridades 
públicas sejam meros representantes ou gestores dos interesses 
do povo, recebendo remuneração por isso, são vistas como ben-
feitoras abnegadas, merecedoras incondicionais de honrarias 
pessoais.

 Exemplo disso é o que ouvi outro dia de um cidadão: 
“Isso que é prefeito bom. Asfaltou quase todas as ruas”. E na 
imprensa encontramos todos os dias matérias como esta: “O 
deputado fulano mandou tantos mil reais para o hospital, para a 
escola ou para o projeto tal”. E o mais triste é que os políticos 
realmente conseguem votos por causa disso.

 Como se o dinheiro empregado em obras públicas fos-
se propriedade do prefeito ou do deputado. Como se qualquer 
obra pública não dependesse do trabalho árduo de uma grande 
equipe de funcionários.

 Só para comparar, se perguntarmos aos cidadãos euro-
peus qual o político (prefeito, governador, deputado, vereador) 
que construiu esta ou aquela obra pública, ninguém saberá res-
ponder. Porque as pessoas de países desenvolvidos têm cons-
ciência de que as autoridades não passam de empregados do 
povo. Para elas, quem constrói o bem comum é o povo. Sempre 
em equipe.

 É lamentável que uma pessoa possa tirar proveito indi-
vidual do que é realizado por todos, com o dinheiro de todos.

 Realmente nós, brasileiros, temos muito a aprender 
com os gansos selvagens.

A lição dos gansos

Edil cobra investimentos em 
comunidade de Coronel Bicaco

Na sessão ordinária da se-
gunda-feira (18/05), o vereador 
Marcelo dos Santos Jurandi 
(PP) lamentou que a Adminis-
tração Municipal está preocu-
pada unicamente com o coro-

navírus e deixando de atender 
as reivindicações apresentadas 
pelo Poder Legislativo.

– É uma vergonha eu preci-
sar repetir algo do meu primei-
ro ano como vereador. Eu pedi 

a construção de um 
quebra-molas na co-
munidade de Cam-
po Santo e até agora 
não fui atendido. É 
vergonhoso. É triste. 
Depois que morrer 
alguém lá, daí vão 
fazer o quebra-mo-
las – esbravejou o 
progressista.

O vereador ainda 
mencionou a propo-
sição apresentada 
por seu colega El-
son Bueno Martins 

(PDT), na qual solicitava a 
construção de uma capela mor-
tuária na comunidade de Cam-
po Santo. – Esse é um pedido 
de anos e que também não foi 
atendido – salientou Marcelo 
dos Santos Jurandi.

Politíca

Vereador falou sobre os assuntos na sessão ordinária da segunda-feira 

D
io

ne
s R

ob
er

to
 B

ec
ke

r



ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2020
ANO XXXIV    Nº 1240  R$ 2,00

Leia Mais

05

06

08

09

10

Sistema Província de Comunicação

redacao@provinciafm.com
comercial@provinciafm.com

Vídeos que mostram seca no Rio 
Uurguaí empressionam

Reajuste anual da Corsan foi 
tranferido em virtude da pandemia

Ministério da Saúde habilita cinco 
leitos do Hospital Santo Antônio

Hospital Regional de Palmeira das 
Missões funcionará em 2022

Redentora leva atividades 
pedagócidas até alunos da rede municipal

NESTE MOMENTO DE CRISE, 
APOIE O COMÉRCIO LOCAL.
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Redentora divulga prévia da nova 
fachada do Hospital Santa Rita 

de Cássia

O prefeito de Redentora, Nilson Paulo Costa, 
divulgou através da redes  sociais um eboço de 
como vai ficar a fachada do Hospital Santa Rita 
de Cássia depois da reforma que está programada 
para acontecer no local.

O esboço da planta da fechada foi elaborado 
pelo engenheiro civil Alterson de Melo Marques, 
que é natural de Redentora.

O projeto básico de reforma e ampliação 
do hospital de Redentora, com área de 1067,53 

metros quadrados, foi aprovado pela Vigilância 
Sanitária Estadual e a Administração Municipal 
abriu edital para reforma e readequação do pré-
dio. O recebimento das propostas será realizado 
no dia 26 de maio, às 9h.

O Hospital Santa Rita de Cássia se encontra 
fechado há mais de dez anos. O prefeito Nilson 
Paulo Costa agradeceu a todos que estão se em-
penhando para que esta antiga reivindicação da 
comunidade seja atendida.

O esboço do desenho da fachada do prédio foi divulgado pelo prefeito nas redes sociais

Divulgação


