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Bandeira Laranja (RISCO MÉDIO)
Nesta última semana, dentro 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 capacidade 
do sistema de saúde e média propagação do vírus.
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Editorial

Se você levar em conta os galões de tinta de jornal, as toneladas 
de papel e as horas em rádio e TV gastas para gerar expectativa e 
excitar a clientela, a sessão de pornô político levada a cabo na noite 
de 22 de maio foi uma frustração. Entre a reunião filmada (22 de 
abril) e a exibição do filme rolaram inteiros trinta dias ao longo dos 
quais a publicidade do vídeo foi feita como num buraco de fecha-
dura, divulgando silhuetas, fragmentos e flashes de partes íntimas.

Convenhamos, o fornecedor, depois de tanta propaganda, tinha 
obrigação de disponibilizar algo melhor. Filme pornô com tarjas 
pretas? Façam-me o favor!

Para quem aprecia 
palavrões, houve uma 
boa oferta de conteúdo, 
e comentá-lo foi o que, 
da fracassada sessão, 
restou à mídia. A droga 
do filme só conseguiu 
segurar a audiência de 
quem ainda acreditava 
que a parte boa haveria 
de chegar às últimas ce-
nas, com o presidente 

saindo algemado do Palácio. Que fiasco! Registre-se, a propósi-
to dessa frustração, o fato de o vídeo exibir uma reunião a portas 
fechadas, em relação à qual a obrigação de divulgar só ocorreu 
por determinação judicial. Quem reclama do vocabulário usado 
terá conhecido Bolsonaro como um gentleman que, subitamente, 
aprendeu a dizer nome feio aos imaculados ouvidos da nação bra-
sileira? Não. Foi para a poltrona comendo pipoca e esperando a 
sessão começar.

Entende-se, hoje, o motivo pelo qual Sérgio Moro afirmou não 
haver acusado o presidente de crime algum. Em tese, a partir da-
quele momento, passado um mês inteiro, tudo mais foi política, 
ideologia e frustração do consumidor de más notícias. Apaga a luz 
do cinema e manda a moçada pra casa. O que temos de mais em-
polgante é um exercício retórico sobre as intenções do presidente. 
Trata-se, aqui, de espiar a fechadura mental do suspeito, sendo que 
este simplesmente quis exercer uma de suas prerrogativas consti-
tucionais.

No sentido prático, há duas (surpresa!) perspectivas em relação 
à reunião, como ato de governo. Na minha avaliação, podendo a 
fala de Bolsonaro ser reduzida à metade, assisti a uma boa reunião, 
pela afirmação dos valores que movendo o presidente e seus elei-
tores, deveriam orientar, homogeneamente, toda a equipe de go-
verno. Os alinhados com a banda oposta, desgostaram de tudo: do 
presidente, das pautas, dos ministros, e da falta de um crime.

A frustração da moçada da poltrona, que esperava um pornô 
político, busca consolar-se pegando o pé de Abraham Weintraub 
por uma frase proferida em desfavor dos ministros do STF. É o 
voyeurismo político com necessidade de consolo!

O FRUSTRADO VOYEU-
RISMO MIDIÁTICO

[Sonhos para uma melhor] educação escolar 
no Brasil - resposta ao estudante Marcus 
Costa de Santana.

Jovem Marcus, li seu texto intitulado “A educação escolar no Brasil”, que mereceu a minha melhor 
atenção. Sou arquiteta e urbanista e dediquei meu trabalho final de graduação (2013) e dois mestrados 
(2016; 2019) ao tema das edificações para o ensino. Mas também estou atenta às relações entre o que 
é construído e a pedagogia. 

Quando vosso texto transmitiu as ideias de que “a escola deixou de ser uma aventura agradável para 
ser um ‘martírio’, onde ‘ninguém aprende mais nada’ (...) é melhor ficar em casa, lá você pode aprender 
muito mais através da internet, da TV (...)” eu senti uma espontaneidade desconcertante. No entanto, 
não posso negar que esse é um ponto de vista partilhado por muitos jovens brasileiros nos dias de hoje.

Então podes me perguntar: em que os ambientes / construções para a educação têm que ver com a 
vontade de ir para a escola? Acontece que uma escola é uma construção coletiva (de tijolos e de ideias) 
e da qual você é uma parte muito importante. Nessa edificação, temos o abrigo para uma variedade de 
atividades pensadas para sua civilidade, engrandecimento cultural e científico, dignificadas pelos en-
contros entre pessoas de origens diferentes, pelas trocas de opiniões. Ou, como as gerações de hoje têm 
expressado, para aproximações sucessivas ao conhecimento e assim gerar o EMPODERAMENTO. 
Seus professores e professoras têm a desafiadora missão de lhe tornar um sujeito crítico na sociedade, 
o que acontece através de anos de aulas atentas ao objetivo de lhe proporcionar uma sólida base de 
conhecimentos relevantes e em várias disciplinas. Para exemplificar uma das faces dessa situação, vou 
usar aqui uma ilustração bastante contemporânea e com base no vosso pensamento de que “o uso da 
internet é mais atrativo do que ir à escola”. 

Não é mais uma novidade que as empresas de tecnologia têm estudado o comportamento de seus 
consumidores através da telefonia celular e do uso de computadores, mas isso têm tomado proporções 
bastante preocupantes. O Jornal El País de Madri, Espanha, publicou em matéria de agosto do ano de 
2019 que um dos aplicativos de redes sociais mais populares do mundo consegue detectar os dados de 
onde e com quem estamos, também aquilo que se está fazendo, além das estatísticas de todas “curti-
das”, compras e outras ações de seu tempo “conectado”. Nas palavras deles, “colocam um lacinho de 
embrulho e as vendem para quem der o maior preço”. Isso significa que se tornou um negócio vender 
nossos dados para gerar lucro.  No entanto, a notícia continua a informar que um recente estudo finan-
ciado por essa plataforma foi realizado por cientistas da Califórnia – São Francisco, Estados Unidos 
–, e publicado na revista Nature Communications. Tal pesquisa teve como objetivo criar dispositivos 
que mapearão as ondas cerebrais dos usuários desse app para identificar instantaneamente o que seu 
utilizador pensa quando algo lhe é perguntado. Na prática isso significa muito! A saber: que sua própria 
vontade será usada para lhe explorar economicamente em seus desejos, tornando você mais dependen-
te de seu smartphone e convertendo suas relações com a realidade, sociais e culturais, cada vez mais 
intermediadas por essa mesma rede social.

É essa uma das importantes razões pelas quais “usar a internet tem sido muito mais atrativo do 
que ir à escola”, pois, como estamos falando, sobre as redes sociais: o sistema está projetado para lhe 
oferecer somente o que você quer! Mas a escola, muito pelo contrário, tem a proposta de lhe desafiar, 
de lhe fazer ir além.

Esse modo de vida cada vez mais intermediado por “aplicativos” torna os sujeitos alheios à sua 
cidade, às pessoas de sua geração e aos conteúdos culturais que lhe podem engrandecer. Trata-se jus-
tamente daquelas “matérias chatas” que os professores tanto batalham para transmitir aos jovens. Mas 
tudo isso têm um objetivo nobre, que é o de lhe modificar, de lhe chamar para a escola e assim pos-
sibilitar vivências como um agente da realidade, um participante ativo e que tem traquejo segundo o 
convívio direto com pessoas. ...Mas, e a tecnologia, os telefones celulares e os computadores? São 
ferramentas muito importantes, mas para o uso direcionado a objetivos, não como um fim e si mesmos! 
[Nota: esperamos logo poder retomar esses “sonhos” para a escola após a cura da pandemia do vírus 
Covid-19. Vai passar!].

Caroline Beatriz Picolo, Tenente Portela, maio de 2020.
Arquiteta e Urbanista | Mestre em arquitetura e urbanismo pelo UniRitter / Mackenzie – PoA-RS, São Paulo-
SP | Mestrado Integrado em Arquitetura, MIArq – Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, Porto, 
Portugal | Investigadora na área de Arquitetura, Teoria, Projeto e História.

Quando morre uma criança
A morte de uma criança é  a maior tragédia que a humanidade pode 

viver. Não há nada tão cruel, torpe e descabido na natureza humana do 
que a morte de quem poderia transformar e mudar o mundo.

Fato é que uma vida inocente interrompida é um grande ponto de 
interrogação no futuro: que tipo de pessoa essa criança se tornaria? 
Que grandes feitos ele faria? Quem sabe, não seria ele o inventor da 
cura para o câncer? Vai saber. São apenas perguntas deixadas sem res-
postas.

Rafael e Bernardo, duas crianças franzinas, que usavam óculos de grau, inteligentes, moradores 
de cidade interioranas e que aos 11 anos tiveram, por força da maldade, suas trajetórias interrompidas 
justamente por aqueles que ao bem da verdade teriam o dever de protegê-los.

Não há condenação ou justiça entre os homens que seja capaz de reparar a perda dessas crianças. 
Nada vai devolver eles para o nosso mundo ou o nosso mundo para eles.  Quando morre uma criança, 
morre um pouco de cada um de nós, padece a esperança e falha a humanidade.
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Humor
Uma loira, desconfiada 

de que o marido está tendo 
um caso, compra uma arma para ajustar 
contas. No dia seguinte, chega em casa 
e encontra o maridão com uma bela rui-
va. Ela pega a arma, aponta para a pró-
pria cabeça, mas o esposo pula da cama 
e implora para que ela não se mate. A 
loira, histérica, responde: “Cala a boca, 
que você é o próximo!”

****
O sujeito pergunta ao instrutor da 

academia que exercícios ele pode en-
sinar. Ao responder que depende da 
flexibilidade do alu-
no, este já emenda: 
“Opa, tenho as terças 
livres!”

***

***Dizem por aí que uma página de face 
em Redentora foi criada só para atacar 
adversários políticos.
***Diz um certo gaiato, que o autor, que 
todos conhecem, achou que faria mais 
sucesso.
***Essa de páginas fakes é velha e é cri-
me, principalmente quando usada para 
atacar os outros.
***Dizem por aí que enquanto os logis-
tas demitem, os supermercados contra-
tam. As vendas aumentaram na crise.
***Pergunta que não quer calar? Será 
que algum secretário de Tenente Portela 
vai tentar a sorte nas urnas.
***A pandemia tem atrapalhado as arti-
culações políticas. Pelo menos para al-
guns.

***Dizem por aí que o que tem de gente 
mandando os outros ficarem em casa e 
não fazerem aglomerações é gigante.
***Problema é que alguns deles não re-
nunciaram à almoços em família ou re-
ceber os parentes. Coisa feia.
***Essa veio de Miraguaí. Proporcio-
nalmente Miraguaí é a cidade onde você 
vai encontrar mais gente sem máscaras.
***E motoqueiros sem capacetes.
***Dizem por aí que em meio a crise, a 
maioria dos servidores públicos nem se 
tocou que vai ficar até final do ano que 
vêm sem aumento.
***As aulas e o futebol serão o termô-
metro para avaliar quando a vida estará 
voltando ao normal.
***Tomara que logo.

Entre Redentora e Dois 
Irmãos

O trecho da RSC-330 entre Redento-
ra e Dois Irmãos das Missões, ainda sem 
pavimentação, está em condições horro-
rosas. No final de semana vídeos de um 
vereador de Redentora que ajudou no 
resgate de um caminhão atolado, reper-
cutiram. A responsabilidade é do Daer.

E ainda
Um taxista abordou nossa reporta-

gem para se queixar do mesmo trecho. 
Ele teve que fazer uma corrida até a Vila 
Fogo, interior de Redentora, e disse que 
se arrependeu mil vezes. Local está im-
possível de trafegar.

Todo dia
A Rádio Província já apresentava 

todo os dias as 08h30min o programe-
te Diálogo RS, em que o Governo do 
Estado divulga ações de combate ao 
Coronavírus. Agora a emissora passa a 
apresentar também diariamente, no pro-
grama Estação Província, um boletim 
com a Secretária Municipal de Saúde de 
Tenente Portela Micheli Vargas, desta-
cando a situação no município.

Perdas
Foi sancionada essa semana pelo 

presidente Jair Bolsonaro o projeto que 
vai destinar recursos para os estados e 
municípios para compensar as perdas 
no período de crise. Na região, a maio-
ria dos municípios vai receber acima de 
400 mil reais e alguns se aproximarão 
de 2 milhões, como é o caso de Tenente 
Portela. O dinheiro ainda não tem data 
para entrar nas contas dos municípios e 
estados.

Auxílio
Uma corrente no Congresso Nacio-

nal e até uma ala do Governo Federal 
trabalha nos bastidores para que o au-
xílio emergencial seja prorrogado até o 
mês de dezembro. A justificativa é que 
mesmo após a pandemia os trabalhado-
res informais seguirão em dificuldades 
financeiras.

No sábado, 23, o programa 
Tribuna Popular entrevistou a de-
legada Janaína, ela era a respon-
sável pela comunicação com a 
imprensa sobre o caso que envol-
via o desaparecimento do menino 
Rafael Mateus Winkes, 11 anos, 
morador de Planalto.

O corpo da criança foi encon-
trado na segunda-feira, no final 
da tarde, depois que a mãe, Ale-
xandra Dougokenski confessou 
ter matado o próprio filho. A ver-
são que ela relatou para a Polícia 
Civil é a de que teria medicado 
a criança e que então ele veio a 
óbito e assustada a mãe teria co-
locado o corpo na garagem da casa vizinha. A versão dela contrasta com a perícia 
que identificou sinais de estrangulamento no corpo do menino e com as atitudes 
da própria Alexandra que durante o período em que o menino estava desaparecida 
apareceu na TV, deu entrevista no rádio e esteve nas redes sociais lamentando o de-
saparecimento da criança e pedindo a sua volta para casa.

O inquérito policial vai responder se ela agiu sozinha, se teve ou não a intenção 
de cometer o crime e se sua história é verdadeira ou falsa. Fato é que estamos diante 
de um caso em que a mãe matou o próprio filho. Terrível, horrendo e lamentável são 
adjetivos pequenos para descrever tamanha barbárie.
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FAMURS defende unificação de 
mandatos e eleições somente em 2022

A Famurs realizou na tarde 
da última terça-feira (26/5) uma 
videoconferência com os presi-
dentes e representantes das 27 
Associações Regionais de Mu-
nicípios do Rio Grande do Sul 
para debater as eleições muni-
cipais. Na ocasião, a diretoria 
da Famurs e os presidentes das 
regionais foram unânimes em 
confirmar a inviabilidade da re-
alização das eleições em 2020. 

Durante a reunião se chegou 
à conclusão de que é inviável 
a realização do pleito eleitoral, 
não só em outubro, mas tam-
bém em dezembro deste ano, 
ou seja, o entendimento dos 
gestores é de que as eleições 
não poderão ocorrer em 2020. 
Os prefeitos defendem que a 
melhor solução frente à crise 
de saúde, inclusive do ponto de 
vista econômico, é a unificação 
de mandatos e eleições únicas 
em 2022. 

Neste encontro entre Famurs 
e Associações de Municípios 
também ficou definido que cada 
regional vai elaborar um docu-
mento se manifestando contra 
a realização das eleições neste 
ano e encaminhar aos deputa-
dos da bancada gaúcha federal. 

Conforme o presidente da 
Famurs e prefeito de Palmeira 
das Missões, Dudu Freire, o 
impacto da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), impos-
sibilita as eleições deste ano. 
Dudu Freire relatou na video-
conferência que o cancelamen-
to das eleições é uma atitude 
para preservar a saúde dos elei-
tores gaúchos. 

Outra preocupação seria a 
aglomeração em único dia de 
votação dos cerca de 140 mi-
lhões de brasileiros habilitados 

a votar, e dos mais de 2 milhões 
de mesários e servidores eleito-
rais, que se exporiam uns aos 
outros, e portanto ao vírus, ao 
enfrentarem filas de votação, 
urnas e cabines eletrônicas, e 
cadernos de assinaturas. 

Outra observação analisa-
da na reunião está na série de 
cuidados necessários que uma 
eleição neste ano teria com 
cuidados sanitários para dimi-
nuir os riscos de contágio, que 
representaria custos adicionais 
milionários ao processo de vo-

tação. Estima-se que com tais 
adicionais, o custo das eleições 
superaria os R$ 20 bilhões, va-
lores que se destinados ao com-
bate do coronavírus seriam de 
fundamental importância e re-
presentariam a salvação de in-
contáveis vidas. 

Nos próximos dias, a Famurs 
vai mobilizar as 27 Associações 
Regionais na elaboração do do-
cumento com a manifestação 
contrária das eleições de 2020 
para os deputados federais gaú-
chos.

Dudu Freire, Presidente da FAMURS e Prefeito de Palmeira das Missões

Famurs

Fumante com coronavírus 
tem 14 vezes mais 
chances de morrer

Pandemia

As pessoas fumantes, infectadas com o coronavírus (Covid-19), 
têm 14 vezes mais chances de morrer do que as não fumantes. O 
alerta é da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SO-
CESP), que essa semana lançou em seu site uma campanha voltada 
à conscientização sobre os perigos do tabagismo.

– O fato de os fumantes estarem mais propensos às infecções vi-
rais e a probabilidade de morte 14 vezes maior quando o Covid-19 
infecta fumantes, de acordo com estudos realizados, faz deste um 
bom momento para se pensar em tratamentos antitabagismo – res-
salta o presidente da SOCESP, João Fernando Monteiro Ferreira.

Segundo a associação de cardiologistas, o tabagismo enfraque-
ce o sistema imunológico e torna mais lenta a reação do corpo às 
infecções. A capacidade pulmonar reduzida, comum em fumantes, 
também aumenta o risco de desenvolver as formas mais graves das 
infecções. – Trata-se da principal causa evitável de morte e encurta 
a vida de homens em dez anos e de mulheres em 12 anos – enfatiza 
João Fernando Monteiro Ferreira.

De acordo com a SOCESP, o Brasil ocupa o oitavo lugar no 
ranking mundial de tabagistas. São 7,1 milhões de mulheres e 11,1 
milhões de homens fumantes. No entanto, o número de brasileiros 
que mantém o hábito de fumar caiu 38% nos últimos anos. 

CUT/RS
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Sobe o número de casos confirmados de 
Coronavírus na região

O número de casos de Co-
ronavírus na região não para de 
subir. Apesar dos esforços das 
autoridades que decretaram o 
uso de máscaras, restrições na 
circulação de pessoas pelas ruas 
e a visível e aparente diminui-
ção natural do movimento no 
comércio, era previsível que tão 
logo os primeiros casos fossem 
detectados, novos surgiriam 
quase que diariamente.

Um dos muitos motivos 
que leva para essa conclusão é 
fato de que a maioria dos mu-
nicípios localizados aqui nesta 
parte do Rio Grande do Sul, 
tem grande fluxo de pessoas e 
atividades entre si. São pessoas 
que moram em uma localidade 
e trabalham em outra ou que, de 
alguma forma, necessitam de 
algum serviço ou produto que 
é encontrado apenas na cidade 
vizinha. O vai e vem de pesso-
as, entre todas as cidades, acaba 
sendo muito grande e isso au-
menta o potencial de transmis-
são do vírus além das fronteiras 
municipais.

No decorrer desta semana 

Cresol Tenente Portela comemora 
sua chegada na Região Metropolitana

Quero-Quero realiza entrega 
de donativos para entidades 

de Tenente Portela

foram confirmados pela Se-
cretaria Municipal de Saúde e 
Saneamento(SMSS) mais dois 
casos da Covid-19 
em Tenente Porte-
la. O quinto caso é 
de uma jovem de 21 
anos de idade, que 
esteve na presença 
do último caso con-
firmado no municí-
pio. O sexto é outra 
jovem, esta, com 20 
anos de idade, qual 
possui vínculo com o 

quinto caso.
Em entrevista ao Programa 

Estação Província, na manhã 

de quinta-feira, a Secretária de 
Saúde Michelle Vargas, desta-
cou que os pacientes estão em 
isolamento e que também está 
sendo feito um rastreamento 
de pessoas que tiveram contato 
com estes pacientes.

Todos que tiveram algum 
tipo de contato com os pacien-
tes já confirmados estão ou 
serão postos em isolamento, 
sendo que, os que apresentarem 
algum sintoma serão submeti-
dos ao teste de Covid-19.

Em Três Passos o número de 
casos diagnosticados aumenta 
diariamente. Até a terça-feira 
(26/05), eram 70 infectados. 
Na quarta-feira (27/05) foram 

confirmadas mais duas novas 
contaminações, totalizando 72.

Na também na quarta-feira, 
o quarto caso de coronavírus no 
município. Trata-se de uma mu-
lher, de 37 anos de idade, que já 
é considerada curada.

Redentora contabiliza qua-
tro casos confirmados de Co-
vid-19. Três casos seguiam em 
investigação nesta quinta-feira.

Ainda nesta semana Vista 
Gaúcha confirmou o primeiro 
caso. Segundo informações do 
município, o caso é considerado 
importado. O paciente chegou a 
Vista Gaúcha na terça-feira, e 
foi testado na manhã de quarta. 
É um caso de teste rápido IGM 
Negativo e IGG Positivo, o que 
significa que o contágio ocor-
reu há cerca de 20 dias e que o 
paciente é considerado em alta-
-curado. Os familiares do pa-
ciente também foram testados 
e todos os exames coletados 
resultaram negativo.

Os casos confirmados na re-
gião não são considerados gra-
ves, sendo que nenhum pacien-
te precisou das UTIs.

Barreiras sanitárias estão instaladas em diversas cidades da região

Divulgação

Uol

Em tempos de crise e pandemia as Lojas Quero-Quero reali-
zaram uma grande ação Desafio do Bem. A campanha junto com 
a Advent International  e com as comunidades arrecadou mais de 
quatro mil cestas básicas. Foram 365 toneladas de alimentos que 
serão destinadas para milhares de famílias moradores de localida-
des onde está a Quero-Quero.

Em Tenente Porte, foram entregues na quarta-feira, 27 de maio,  
oitenta e oito cestas básicas destinadas ao Rotary Clube e ao Hos-
pital Santo Antônio e por intermédio desses até as pessoas mais ne-
cessitadas. A equipe da Quero-Quero de Tenente Portela agradece 
a todas as pessoas que fizeram as suas doações.

Entrega ocorreu em frente a Loja Quero-Quero de Tenente Portela

Divulgação

Ness dia 27 de maio, foi lan-
çada na capital gaúcha a Cresol 
Metropolitana, cooperativa de 
crédito nascida nos anos 1990 
a partir da organização de pro-
dutores da agricultura familiar 
no Sul do Brasil que hoje já está 
presente em 17 estados com 
mais de 500 mil cooperados.

O ato de lançamento ocorreu 
na sede da CUT-RS e foi trans-
mitido ao vivo nas páginas do 
Facebook e Youtube do Brasil 
de Fato RS, Rede Soberania e 
CUT-RS, com a participação do 
conselheiro da Cresol Tenente 
Portela, Gelson José Ferrari; do 
presidente da União das Coope-

rativas da Agricultura Familiar 
e Economia Solidária do Rio 
Grande do Sul (Unicafes-RS), 
Gervásio Plucinski; do presi-
dente e da secretária-geral da 
CUT-RS, Amarildo Cenci e 
Vitalina Gonçalves, respecti-
vamente; e do vereador Adeli 
Sell, do PT de Porto Alegre. 
Também teve participação es-
pecial do cantor Antonio Grin-
go, que interpretou canções de 
seu repertório no início e no fi-
nal do ato.

Confirme explica Amarildo, 
a Central se esforçou em levar 
a Cresol para a Região Metro-
politana de Porto Alegre numa 
reafirmação do compromisso 

do projeto com a classe traba-
lhadora e os mais vulneráveis. 

A Cresol surgiu do debate da 
agricultura familiar. Os sindica-
tos traziam no seio a discussão 
de politicas públicas, sendo 
desde sua origem um instru-
mento da classe trabalhadora, 
destaca Gelson José Ferrari ao 
contar a história da cooperativa. 
“Lá por 1994 surge necessidade 
de como operar linhas de cré-
dito, novas políticas frente ao 
sistema financeiro tradicional 
que não recebia os pequenos 
agricultores. A partir daí são 
criadas as cooperativas de cré-
dito e se tornam os primeiros 
passos para acolher esses traba-
lhadores e dar viabilidade para 
suas propriedades familiares”, 
recorda.

O conselheiro da Cresol, 
Gelson Ferrari, explica que o 
banco cooperativado é balizado 
pela transparência, onde o asso-
ciado vai para a assembleia dis-
cutir a destinação dos recursos 
do trabalho e todo o processo 
de organização e futuro da co-
operativa.

CUT/RS

A  Cresol Metropolitana foi lançado na última quarta-feira

Cresol
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Covid-19

Educação

Em maio, barreiras sanitárias 
abordaram mais de 34 mil veículos

As barreiras sanitárias de 
Tenente Portela foram instala-
das no início do mês de abril 
nos três principais acessos ao 
perímetro urbano do municí-
pio, com o propósito de evitar 
a entrada do vírus. No primeiro 
mês, as ações atenderam 18.199 
veículos e 30.550 pessoas.

Neste mês de maio a estra-
tégia de abordagem foi aprimo-
rada, e, consequentemente os 
números de abordagens tiveram 
um grande aumento. Foram 
34.254 veículos em 18 dias de 
atividades, uma média de 1.903 
por dia. Estes veículos estavam 
ocupados por 48.301 pessoas, o 
que dá uma média de 3.683 pes-
soas por dia. As ações tiveram 
a participação de servidores de 
todas as secretarias municipais.

Com a constatação de um 
caso de Covid-19 onde a pa-
ciente está atualmente em iso-
lamento domiciliar, já há a 
presença do vírus em Tenente 
Portela. Por isso, a partir de 
agora as ações de prevenção 

serão intensificadas diretamen-
te junto a população local. As 
equipes estarão ainda mais pre-
sentes nas ruas, praças, locais 
de maior circulação de pesso-
as, e ampliando as abordagens 
também nos finais de semana.

Conforme a orientação da 

Secretaria de Saúde e Sanea-
mento do Município, com este 
caso, aumenta ainda mais a 
importância da utilização das 
máscaras, de não sair de casa 
sem necessidade, de evitar 
aglomerações e adotar o isola-
mento social.

Ascom/Tenente Portela
Ascom/Tenente Portela

Barreiras estão posicionadas nas entradas da cidade

Solidariedade

Campanha do Agasalho 
vai até dia 10 de junho

Lançada no dia 20 de maio, 
a Campanha do Agasalho de 
Tenente Portela segue receben-
do doações. A campanha segue 
os moldes do ano passado, com 
o “disque coleta”, onde o ci-
dadão que tiver uma doação à 
fazer poderá entrar em contato 
com a Secretaria de Assistência 
Social que um veículo se des-
locará até o local e fará a cole-
ta. O contato poderá ser feito 
pelo telefone fixo da Secretaria, 
3551-2011, ou pelo aplicativo 
de celular WhatsApp, nos fones 
99963-0157 ou 99906-7511.

Esta alternativa, além de 

facilitar para as pessoas que 
queriam fazer a sua doação, 
também evita que os cidadãos 
saiam de casa sem necessidade, 
ou mesmo que gere aglomera-
ções junto a Secretaria de As-
sistência Social.

A Campanha do Agasalho 
2020 estará buscando as do-
ações até o dia 10 de junho, e 
poderão ser doados, além de 
roupas, também calçados, co-
bertores e forros de cama. O 
material arrecadado ficará em 
um local isolado por um perí-
odo de 15 dias para então ser 
separado e classificado.
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Economia

Educação

Pliometria

A primeira dama e secretá-
ria Municipal de Assistência 
Social, Eliane Amaral Costa, 
recebeu hoje, dia 26 de maio, 
protetores faciais para o uso dos 
funcionários da Secretaria. A 
entrega foi feita pela secretária 
de Saúde, Carla Miranda, e pelo 

dentista do Município, Rogério 
Gigoski.

Anteriormente, o comércio 
de Redentora, a Polícia Civil, 
a Brigada Militar, os profissio-
nais da Secretaria Municipal de 
Saúde e da Sesai já haviam re-
cebido os protetores faciais.

Os protetores – 300 no total 

–  foram projetados e produzi-
dos pelo Colégio Evangélico 
Panambi, em seu Centro Tecno-
lógico, com o apoio das empre-
sas Irotec, Matripeças, Fecopel 
e Emgrapan. O dentista Rogé-
rio fez a ponte entre o Municí-
pio de Redentora e o Colégio.

O Fundo Municipal de As-
sistência Social recebeu o valor 
de R$ 13.650,00 para a aquisi-
ção de Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPIs) para os 
profissionais do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS), 
repassados pelo Fundo Nacio-
nal de Assistência Social.

Os recursos federais são 
para execução de ações socio-
assistenciais e estruturação da 
rede devido à situação de emer-
gência do Covid – 19.

O material está sendo com-
prado pela Administração Mu-
nicipal e em breve os profissio-
nais estarão utilizando os EPIs. 
Trata-se de macacões, toucas, 
luvas, máscaras, óculos de pro-
teção e protetores faciais.

Redentora: Funcionários da 
Assistência Social recebem 

protetores faciais

Os protetores foram projetados e produzidos pelo Colégio Evangélico de Panambi

Divulgação

Miraguaí: Empresários se unem 
em ação coletiva de doações de 

alimentos e agasalhos

A Academia Physical Life, 
de Miraguaí, promoveu pelo 
terceiro ano ação coletiva de 
doações de alimentos e agasa-
lhos.

Com a colaboração de alu-
nos e empresários, foram ar-
recadadas 26 cestas básicas 

completas e 5 kits de agasalhos, 
bem como cobertores e calça-
dos destinados a 12 famílias.

A Physical Life agradece as 
empresas e pessoas que fizeram 
sua parte, em especial aos Mer-
cados: Hermes, Lorenzon, Cha-
ga e Berlezi;  Distribuidora de 
Alimentos Riograndense, em 

nome de Ana Gabriela e demais 
instituições.

Nesse sentido ações coleti-
vas são pilares que promovem 
o bem estar em comunidade o 
qual direciona este centro de 
treinamento, conforme destaca 
o proprietário da Physical Life, 
Marcus Vinicius.

Foram atendidas 12 familias com cestas básicas e kits de agasalhos

O treinamento pliométrico consiste em um trabalho de potên-
cia muscular (explosão). São exercícios que buscam a máxima 
utilização dos músculos em movimentos rápidos de alongamento 
e encurtamento, tendo como objetivo principal converter força 
em velocidade por meio da geração rápida de grande quantidade 
de força.

Quando submetida a esforços rápidos, a ação muscular asse-
melha-se ao comportamento de uma mola, contraindo-se e libe-
rando sua força cumulada.

O benefício principal da pliometria é a melhora na chamada 
“economia de corrida”. Quando os exercícios pliométricos trei-
nam o sistema nervoso e muscular para aumentar a velocidade 
em que a força do corpo pode ser usada, a fadiga muscular dos 
atletas é adiada.

A pliometria consegue recrutar fibras musculares de um modo 
que não ocorre no treinamento de distância. Apesar de sua eficá-
cia, o treino de pliometria não substitui os trabalhos específicos 
de corrida, uma vez que age nos componentes neuromusculares, 
tendo pouca ação sobre a parte cardiorrespiratória.

O treinamento pliométrico pode ser realizado antes do treino 
principal, ou até mesmo em dias isolados e deve ter duração sufi-
ciente para desenvolver fadiga muscular, desde que não compro-
meta o treino principal.

O número de séries e repetições depende da familiaridade do 
atleta ao exercício, a dificuldade do treino do dia e ainda ao con-
dicionamento físico.

Existem vários exercícios pliométricos, como por exemplo 
pular corda ou saltar barreiras. Entretanto os exercícios mais co-
nhecidos e eficientes são os saltos profundos e saltos com carga 
externa ou até mesmo com a utilização de caixas.

Devido as suas diferentes possibilidades de aplicabilidade 
permite também adaptar este método a todos os níveis e a todas 
as faixas etárias inclusivamente em populações mais idosa que 
devido a muitos fatores acabam por ter um declínio da sua força 
dinâmica, interferindo nas contrações de velocidade rápida e na 
produção de força potência, salvo a guardando características in-
dividuais e tomando por norma as medidas preventivas que este 
tipo de treino requer.
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

Maio Laranja

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
25/05/2020

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Por-
tela, às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 25 de maio de 2020, com as 
seguintes presenças: Vereador Presidente: NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/MDB, 
e vereadores: ELESSANDRO TIAGO FUCK/MDB, ROSANGELA MARIA FER-
RARI FORNARI/MDB, ITOMAR ORTOLAN/PROGRESSISTA, JOÃO ANTONIO 
GHELLER/MDB, SALETE BETTIO SALA/PSDB, CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA e LUIS CLAUDIR DOS 
SANTOS/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 determine à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural o 

encascalhamento da estrada que liga os moradores da família Binelli, no Alto Barreiro, com urgência. Esta proposição foi 
subscrita pelos vereadores Natanael Diniz de Campos e João Antônio Gheller. 

2 – Requereu ao Poder Executivo que estude a possibilidade de fazer calçamento no final da Rua Santa Izabel, no Bairro 
Izabel. 

3 – Ao Poder Executivo que realize o calçamento da parte final da Rua Ângelo Splendor, no Bairro Izabel. O vereador 
justifica sua solicitação, informando que como o município está realizando calçamentos, seja também realizado a obra 
naquele trecho. 

Do Vereador João Antônio Gheller: 
1 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, cópia das gravações das câmeras de videomonitoramento que disponibili-

zem as imagens da Praça do Imigrante do dia 19 de maio de 2020, entre as 13:10 horas às 15 horas. 
2 – Requereu ao Executivo, para que informe quais os valores de saldo positivo que o Poder Executivo dispõe em todas 

as agências financeiras do Munícipio. 
3 – Requereu ao Executivo, para que informe qual era o valor das prestações pagas pelo Executivo Municipal em finan-

ciamentos no dia 01/01/2017; e qual o valor atual.  Esta proposição foi subscrita pela vereadora Rosângela M. F. Fornari e 
Elessandro Tiago Fuck. 

Do Vereador Natanael Diniz de Campos: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que, sendo possível, seja realizada uma reunião com representantes dos 

Poderes Executivo e Legislativo, Departamento de Transito, ACI e empresas ou pessoas físicas que realizam som de rua no 
Município, a fim de discutir a situação da Lei que trata e regulamenta o som de rua no município, pois temos um Projeto 
de Lei Legislativo que tramita nesta Casa. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Itomar Ortolan, Rosângela M. F. 
Fornari, João Antônio Gheller, Cristiane Feyth e Elessandro Tiago Fuck.  

2-  Requereu que seja encaminhada nota de pesar a família de Waldomiro Fuck, diante do seu falecimento ocorrido no 
último dia 21 de maio.

Do Vereador Luís Claudir dos Santos: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, sugerindo que seja trocado o nome da Rua Tapijara, colocando o nome de 

PERI LUIZ DORNELLES LEITE. A homenagem se faz jus a este Pioneiro que veio a residir em Nosso Município no ano 
de 1943. O Sr. Peri passou à residir na Rua Tapijara no ano de 1963, foi também um dos membros da Comissão Emanci-
pacionista deste Município, foi comerciante, empresário, agricultor e atuou em diversas entidades, contribuindo muito para 
o desenvolvimento de nosso Município. O mesmo faleceu em 21 de junho de 2019. Esta proposição foi subscrita pelos 
vereadores João Antônio Gheller, Rosângela M. F. Fornari e Itomar Ortolan.  

Da Vereadora Rosângela M. F. Fornari: 
1 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que seja organizado uma forma de divulgação à toda população de um nú-

mero de telefone para contato para emergências, e a pessoa responsável pelo plantão do Corpo de Bombeiros em Tenente 
Portela.

2 – Requereu que seja encaminhado nota de pesar a família de Maria Carlota Lapazini, diante do seu falecimento ocor-
rido no último dia 22 de maio.

PROJETO DISCUTIDOS E VOTADOS:
Anteprojeto de Lei do Poder Legislativo nº 003/2020: Dispõe sobre a criação do programa municipal “Produzindo ren-

da, garantindo sucessão” Institui bônus para comercialização formal de leite aos agricultores de Tenente Portela, autoriza 
a firmatura de convênio com empresas do município de Tenente Portela e dá outras providências. Projeto aprovado por 
unanimidade.

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 e dá outras providências. Projeto aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº 034/2020: Inclui dispositivo no PPA, na LDO e no LOA, autoriza a abertura de 
crédito especial e dá outras providências. Projeto aprovado por unanimidade. 

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA COMISSÃO:
Projeto de Lei do Poder Executivo nº035/2020: Inclui dispositivo no PPA, na LDO e no LOA, autoriza a abertura de 

crédito especial e dá outras providências.
Projetos de Lei do Poder Executivo nº036/2020: Autoriza o Município de Tenente Portela a firmar convênio com o 

Consórcio de Saúde Intermunicipal – CONSIM com o intuito de unir esforços para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus – COVID-19.

Projeto de Lei do Poder Legislativo nº06/2020: Institui o brique da praça no município de Tenente Portela-RS.
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 25 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.   

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social e o Cras 
Sagrada Família confecciona-
ram lembranças para marcar a 
campanha Maio Laranja, que 
sensibiliza, informa e convocar 
toda a sociedade a participar da 
luta em defesa dos direitos de 
crianças e adolescentes.

O dia 18 de Maio - “Dia Na-
cional de Combate ao Abuso e 
à Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes”, instituído 
pela Lei Federal 9.970/00, é 
uma conquista que demarca a 
luta pelos Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes no ter-
ritório brasileiro.

É preciso garantir a toda 
criança e adolescente o direito 
ao seu desenvolvimento de for-
ma segura e protegida, livres do 
abuso e da exploração sexual.

Queremos ressaltar a res-
ponsabilidade do poder públi-
co e da sociedade na imple-
mentação do Plano Nacional 
de Enfrentamento à Violência 
Sexual contra Crianças e Ado-
lescentes, na garantia da aten-
ção às crianças, adolescentes 
e suas famílias, por meio da 
atuação em rede, fortalecendo 
o Sistema de Garantia de Direi-
tos preconizado no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei 
Federal 8.069/90).

Redentora realiza 
ação em direito à 
criança e adolescente

Câmara dos Deputados aprova 
MP que aumentou o salário 

mínimo para R$ 1.045,00
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira 

(26/05), a Medida Provisória nº 919/2020, que aumenta o salário 
mínimo para R$ 1.045,00 neste ano. A matéria, aprovada na for-
ma do Projeto de Lei de conversão do deputado Coronel Armando 
(PSL-SC), será analisada agora pelo Senado. 

O texto aprovado incorporou o aumento intermediário que 
vigorou em janeiro deste ano por meio da Medida Provisória nº 
916/2019 no valor de R$ 1.039,00. Com a incorporação da reda-
ção, o projeto de conversão revoga essa MP. 

O valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 34,83, e o 
valor horário, a R$ 4,75.

A MP nº 916/2019, editada no final do ano passado, tinha ele-
vado o salário mínimo de R$ 998,00 para R$ 1.039,00, um reajuste 
de 4,1% correspondente à estimativa do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) para 2019. 

Entretanto, como a inflação de dezembro é divulgada somente 
em janeiro, quando o índice anual de 2019 foi fechado, ele alcan-
çou alta de 4,48%, o que deixou o novo valor do salário mínimo 
abaixo da inflação.

A edição da MP nº 919/2020, em fevereiro, corrigiu o valor 
para R$ 1.045,00 representando uma alta nominal de 4,7% em re-
lação ao salário mínimo do ano passado.

Finanças 
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Desenvolvimento

Educação

Em reunião da Amuceleiro, 
presidente da AL-RS destaca 

federalização da RSC 163

Prefeito de Braga e presi-
dente da Associação dos Muni-
cípios da Região Celeiro (Amu-
celeiro), Carlos Alberto Vigne, 
em entrevista ao programa Tri-
buna Popular da Rádio Pro-
víncia FM, no sábado (23/05), 
revelou uma boa notícia para a 
comunidade regional: a federa-
lização da RSC 163 está mais 
próxima.

Segundo ele, após uma reu-
nião por videoconferência com 
o presidente da Assembleia Le-
gislativa (AL-RS), Ernani Polo, 
ficou acertado que o parlamen-
tar vai trabalhar para dar celeri-
dade no processo de federaliza-

ção do trecho que liga Tenente 
Portela, Vista Gaúcha e Barra 
do Guarita.

Após esse processo de fede-
ralização, assim como já está 
em andamento do lado catari-
nense, a rodovia passa a inte-
grar, novamente, a BR 163, a 
maior rodovia do Brasil e volta 
a ser administrada pelo Gover-
no Federal.

A necessidade de que a 
União seja a administradora da 
rodovia ocorre em virtude da in-
tenção que a região mantém da 
construção de uma ponte entre 
Barra do Guarita/RS e Itapiran-
ga/SC. Os estados não teriam 

condições de bancar uma obra 
dessa magnitude, enquanto a 
União, através do Ministério de 
Infraestrutura, já demonstrou 
interesse na construção.

O prefeito Carlos Alberto 
Vigne disse que após a federa-
lização vai ser elaborado o pro-
jeto, para só então correr atrás 
dos recursos, que poderão vir 
através de emenda da bancada 
gaúcha, a exemplo do que ocor-
reu em Porto Xavier, fazendo 
uma ressalva, de que naquele 
caso, quando a verba foi libera-
da ainda não existia o projeto, o 
que prejudicou o andamento da 
construção.

Ernani Polo disse que a federalização da RSC 163 é necessária para a construção da ponte entre RS e SC

Diones Roberto Becker

Secretaria de Segurança Pública RS 
lança campanha para incentivar 

denúncias de feminicídio
A Secretaria de Segurança 

Pública do Rio Grande do Sul 
lançou uma campanha no in-
tuito de estimular as denuncias 
contra abuso e violência contra 
mulheres.

 Denominada “Rompa o si-
lêncio. Você não está sozinha. 
Se precisar, é só chamar”, o 
órgão disponibiliza o contato 
através do número de What-
sApp (51) 98444-0606. Podem 
denunciar amigos, familiares e 
vizinhos que estejam testemu-
nhando agressões.

 As denúncias que podem 
ser vídeos, áudios e mensagens 
de texto, são recebidas pelo ga-
binete de inteligência da polí-
cia, na Capital, e encaminhadas 

para as delegacias que investi-
garão o material.

No mês de abril, o núme-
ro de feminicídios no RS teve 
alta de 66% – foram 10 casos, 
quatro a mais do que no mesmo 
mês do ano passado. A análise 
realizada pelo Observatório da 
Segurança Pública e o Depar-
tamento de Inteligência da SSP 

revelou que nenhuma das 10 
vítimas tinha qualquer registro 
de ocorrência anterior contra 
seus agressores. Na maioria dos 
inquéritos, porém, familiares e 
amigos relataram ter conheci-
mento de comportamentos abu-
sivos na relação entre vítimas e 
agressores que tinham ligação 
íntima.

    “O autentico tradicionalista valoriza a sabedoria...Conhece 
o seu passado e constrói o seu futuro, através de uma vivência di-
ária fundamentada na consciência crítica e na busca de um mundo 
melhor. ” Paixão Côrtes.

     Tenho o privilégio de pertencer a uma família tradicionalis-
ta. Filho de Milton Sganderla e de Rosane Sganderla, nasci neste 
pago no dia 20 de abril de 1985.

     No ano de 2008, constitui família com Carla Regina Salla, 
temos um filho, Gabriel Salla Sganderla, que aos poucos ele tam-
bém está criando laços no tradicionalismo. E eu como pai, pro-
curo dar a oportunidade a ele que eu tive, de poder conhecer a 
cultura gaúcha, construída pelos nossos antepassados. 

     Minha vida tradicionalista se inicia em 1988, quando meu 
pai Milton Sganderla já dançava e cultivava as origens da família. 
Tive a oportunidade de ter bisavós no CTG Sentinela da Fronteira 
e sempre tive raízes neste centro. Iniciei meu gosto pela tradição 
pois minha família sempre me deixou perto da cultura.

    Aos 3 anos meu pai já me ensinava passos de chula a qual 
dancei até meus 18 anos, e quando retomei a faculdade aos 19 
anos virei instrutor de dança e fui convidado a auxiliar a 20ª Re-
gião Tradicionalista no departamento Cultural com seu Irineu 
Bender como Avaliador de Peões e Prendas, após 2 anos junto 
a 20ª Região, Patrões e a Coordenadoria da época viram que eu 
poderia assumir as rédeas da região.

    Assim fiquei por 3 anos Coordenador, conduzindo as entida-
des junto aos Patrões, onde conseguimos criar o CNPJ da região e 
demais organização da FECARS, Festa do Estado e outros even-
tos inclusive em minha cidade como o ETAG, o maior Festival de 
Dança que já tivemos na região.

    Durante o termino de minha última gestão à frente da 20ª RT 
surgiu o CTG Guardiões da Fronteira e o Acampamento Farrou-
pilha em praça pública, no qual eu tinha como sonho e apresenta-
va projeto a anos para realizar o mesmo. Fui presidente por anos 
do evento e fui Patrão do CTG Guardiões da Fronteira, conquista-
mos muito junto a entidade para cultura gaúcha em minha cidade, 
com apoio de diversos tradicionalistas inclusive a escritora desta 
coluna Ingrid Krabbe, conseguimos fazer com que nossa cidade 
fosse reconhecida como um dos berços da Cultura Gaúcha.

 Após minha gestão à frente da entidade resolvi me doar a 
outras entidades, na qual atualmente estou presidente da ACI, en-
tendo que devemos ser e estar tradicionalistas mesmo distante 
da cultura da bombacha, mas que veias corre e no suor, o legado 
deixado pelos nossos heróis e, recordamos quantas horas e dias já 
foram doados pela Cultura de nossa cidade e região.

    Eu espero que as crianças da atualidade tenham o incentivo 
de seus pais como eu tive ao ingressarem no Movimento Tradi-
cionalista, posso afirmar com toda a convicção, é o local mais 
sadio para se crescer. Ali você aprende valores primordiais, você 
cresce e se apaixona pela nossa Cultura e Tradição. Essa juven-
tude que hoje está dentro do Tradicionalismo, são o futuro e, se 
nós não sabemos quem somos, de onde viemos e quais são nossos 
ideais, não teremos como ter um futuro próspero, pois só cuida 
para onde vai, quem respeita de onde vem. 

    E cabe a nós Tradicionalistas “Revalidar e reafirmar os 
valores fundamentais da nossa formação, apontando às novas ge-
rações rumos definidos de Cultura, Civismo e Nacionalidade. ” 
Carta de Princípios Art. XXVI.  

   Este, é apenas um pequeno resumo de minha história dentro 
do Tradicionalismo. Muito prazer, sou Tiago Rodrigo Sganderla, 
sou gaúcho, sou tradicionalista.     

                 Até a próxima.                                          

Os Filhos (as) da Terra 
Contam Seu Pago! 
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Prefeituras realizam repasses extras para o 
Hospital Santo Antônio de Tenente Portela

O número de mortes duran-
te a pandemia do Coronavírus 
é alta. Desde o início os espe-
cialistas alertavam que muita 
gente iria morrer. Alguns por-
que seu corpo não aguentaria o 
vírus, mas muitos porque o sis-
tema de saúde entraria em co-
lapso e as pessoas ficariam sem 
o tratamento adequado.

Foi assim que aconteceu na 
Itália e que está acontecendo 
em algumas regiões do Brasil. 
São tantas pessoas infectadas, 
que necessitam de atendimento 

especializado, que faltam lei-
tos de Unidade de Tratamento 
Intensivo e as pessoas acabam 
morrendo a espera de uma vaga.

Como ataca o sistema res-
piratório, em muitos casos, o 
paciente não consegue respirar 
sozinho é preciso da ajuda me-
cânica, ou seja, respirador me-
cânico encontrado nas UTIs.

A nossa região ainda está se 
adaptando a ter estruturas que 
possam tratar pessoas com qua-
dros graves, com atendimento 
de alta e média complexidade, 

afinal, não vai muito tempo 
atrás, pacientes com qualquer 
quadro mais agravado precisa-
vam ser transferidas para outras 
regiões.

O Hospital de Caridade Três 
Passos, o primeiro  a ter uma 
UTI na Região Celeiro, já não 
supria a demanda de atendi-
mento por aqui e então com o 
crescimento do Hospital Santo 
Antônio, sendo, talvez, àquele 
que mais cresceu no estado nos 
últimos 10 anos, fez-se neces-
sário a instalação de UTI tam-
bém nesta unidade de saúde.

O desafio foi tremendo, mas 
a direção do HSA conseguiu a 
instalação. Já estava em funcio-
namento a UTI quando o Coro-
navírus chegou no Brasil.

O grande problema é que o 
custo de manutenção de uma 
UTI é alto. Os valores são con-
sideráveis. Em um momento de 
dificuldade da entidade hospita-
lar, em uma reunião com prefei-
tos, houve quem sugerisse que 
se fechasse a UTI, que naquele 
momento estava fechada por 
falta de recursos, na intenção 
de cortar despesas. Essa ideia 
nunca passou pela cabeça dos 
administradores do HSA, que 
sempre deixaram clara a impor-
tância dessa ala para a promo-

ção da saúde e a preservação da 
vida.

Com o coronavírus batendo 
em nossa porta a preocupação 
principal era exatamente quan-
to a capacidade de resposta do 
sistema de saúde regional.

Aos poucos o HSA conse-
guiu se preparar para a crise 
com a ajuda de alguns municí-
pios, por mais que não todos, 
conseguiu reforçar a sua UTI 
e caso necessário, garantir um 
atendimento de qualidade para 
a região.

Alguns municípios entende-
ram a gravidade do problema 
que estavam enfrentando e per-
ceberam que  se a situação se 
complicasse, seria no HSA que 
encontrariam guarida para seus 

enfermos e buscaram recursos 
em seus caixas para efetuaram 
repasses extras para entidade 
hospitalar.

Segundo uma lista repassa-
da pela administração do hos-
pital para nossa reportagem até 
o presente momento houve re-
passe extra dos municípios de 
Tenente Portela com 200 mil 
reais, Derrubadas 30 mil reais, 
Liberato Salzano 20 mil reais, 
Vista Alegre 15 mil reais, Vista 
Gaúcha 30 mil reais, Coronel 
Bicaco 40 mil reais e Ametista 
do Sul 10 mil reais.

Os valores foram usados 
para compra de equipamentos, 
respiradores e custeio dos ser-
viços da entidade hospitalar. 
Que assim continue.

Com ajuda de municípios HSA reforçou UTI para atender pacientes

HSA de Tenente Portela é referência para atendimentos regionais
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Quem receber auxílio de R$ 600,00 pode 
ter que devolver em 2021

Senado Federal alterou a lei 
que criou o auxílio emergencial 
de R$ 600,00 e agora quem re-
ceber o benefício deverá devol-
ver o dinheiro em 2021, caso 
se recupere financeiramente ao 
longo do ano. A mudança foi 
sancionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro. 

De acordo com a alteração 
da lei, terão que devolver inte-
gralmente o recurso, inclusive 
o de dependentes, os benefi-
ciários que receberem durante 
2020 mais que o limite de isen-
ção do Imposto de Renda (IR). 

As parcelas do auxílio não são 
consideradas para cálculo da 
renda. 

Desta forma, quem receber 
mais do que R$ 28.559,70 ao 
longo deste ano inteiro, valor 
limite não atualizado desde 
2015, que exime da obrigação 
de pagar o IR, contando salário, 
aposentadoria e aluguéis, por 
exemplo, deverá reembolsar o 
valor integral que adquiriu do 
auxílio emergencial. 

A Receita Federal afirmou 
que ainda está em estudo como 
a medida será operacionalizada. 

Isso porque a pessoa que ter-
minar o ano de 2020 com ren-
da superior não terá que pagar 
somente o valor do auxílio que 
recebeu, mas também o valor 
correspondente ao Imposto de 
Renda. 

Publicada em 02 de abril, 
a lei que criou o auxílio emer-
gencial determina que qualquer 
um que tenha recebido mais 
que R$ 28.559,70 em 2018 não 
pode receber o auxílio. O que 
impossibilita que cidadãos que 
tinham uma certa renda desde 
dois anos atrás tenham direito 
de receber. 

Porém, o senador Esperidião 
Amin (PP-SC), relator do texto 
final, que culminou na alteração 
da devolução do dinheiro, e em 
matéria do Uol, afirmou que 
depois que a primeira parcela 
dos R$ 600,00 já estava sendo 
paga, a Câmara dos Deputados 
e Senado aprovaram um projeto 
para acabar com esse critério do 
limite. 

Coronel Bicaco: Legislativo 
destinará recursos ao Hospital 

Santo Antônio de Pádua
Na sessão or-

dinária do dia 
11 de maio, o 
vereador Afrâ-
nio Bertaluci 
(PP) apresentou 
a proposição nº 
018/2020 suge-
rindo que o Poder 
Legislativo re-
passasse, mensal-
mente, R$ 10 mil 
para a Associação 

Hospitalar Santo Antônio de Pádua (AHSAP), de Coronel Bicaco, 
enquanto persistir a pandemia de coronavírus (Covid-19).

A proposição foi aprovada por unanimidade em plenário. Dian-
te da concordância de todos os edis, no dia 12 de maio, a presidên-
cia da Câmara de Vereadores encaminhou ofício à Administração 
Municipal solicitando redução na dotação orçamentária no valor de 
R$ 86.400,00. Esse montante sairá da rubrica destinada à constru-
ção da sede própria do Poder Legislativo de Coronel Bicaco.

Atendendo ao pedido apresentado por meio de ofício, o Poder 
Executivo elaborou e enviou para apreciação dos edis, o Projeto de 
Lei nº 050/2020 que autoriza a abertura de crédito suplementar por 
reduções de dotações orçamentárias.
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MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2020

CONTRATO Nº 105/2020
DATA: 14/05/2020
CONTRATADO: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN 

ME
CNPJ: 13.615.336/0001-00
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática e itens 

diversos para uso em diversas Secretarias
VALOR R$: 6.642,00

CONTRATO Nº 106/2020
DATA: 14/05/2020
CONTRATADO: MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI
CNPJ: 33.859.616/0001-71
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática e itens 

diversos para uso em diversas Secretarias
VALOR R$: 3.525,00

CONTRATO Nº 107/2020
DATA: 14/05/2020
CONTRATADO: REFRIGERAR COMÉRCIO DE CLIMA-

TIZADORES LTDA ME
CNPJ: 23.162.246/0001-65
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática e itens 

diversos para uso em diversas Secretarias
VALOR R$: 4.620,00

CONTRATO Nº 108/2020
DATA: 20/05/2020
CONTRATADO: MARCO ANTÔNIO CASARIN EIRELI
CNPJ: 17.673.236/0001-91
OBJETO: Aquisição de geomembrana para incentivo a cons-

trução e adequação de esterqueiras do Município de acordo com a 
Lei Municipal nº 2555/2018 e mangueira preta plástica para dis-
tribuição de esterco

VALOR R$: 19.176,00

CONTRATO Nº 109/2020
DATA: 20/05/2020
CONTRATADO: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI EPP
CNPJ: 04.968.209/0001-02
OBJETO: Aquisição de geomembrana para incentivo a cons-

trução e adequação de esterqueiras do Município de acordo com a 
Lei Municipal nº 2555/2018 e mangueira preta plástica para dis-
tribuição de esterco

VALOR R$: 8.100,00

CONTRATO Nº 110/2020
DATA: 22/05/2020
CONTRATADO: MAURI THIELE FERRAGEM EPP
CNPJ: 16.101.712/0001-37
OBJETO: Aquisição de tela de proteção em janela para pro-

teção contra a entrada de insetos na Indústria de Embutidos na 
RSC163

VALOR R$: 5.087,50

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2020. OBJETO: Aquisição 
de óleo diesel S10 para uso na frota municipal. JULGAMEN-
TO: 15/06/2020 às 08h30min. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
01/2020. OBJETO: Seleção de uma Organização da Sociedade 
Civil - OSC, para a celebração de Termo de Colaboração para, 
em regime de mútua colaboração, a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco, mediante a execução de Projeto que 
visa construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cida-
dania, por meio de práticas de educação cooperativa, contribuin-
do para a educação integral de crianças e adolescentes. JULGA-
MENTO: 01/07/2020 às 08:30 hs. Local: Centro Adm. Mun., sito 
a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: 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, 29/05/2020.

CELSO JOSÉ DAL CERO
Prefeito Municipal

Ambiente

Vereadores cobram investimentos na 
infraestrutura de bairro em 

Coronel Bicaco
No espaço da ordem do dia, 

na sessão ordinária da segunda-
-feira (25/05), o vereador Lucas 
Santos da Cruz (PDT) solici-
tou, através da proposição nº 
024/2020, a instalação de ilu-
minação pública no bairro Ri-
godanzo em Coronel Bicaco.

– Tenho acompanhado a si-
tuação dos moradores desde o 
pedido de liberação das casas. 
Já reivindicamos muitas me-
lhorias para o bairro, entre elas, 
o cascalhamento das ruas. Essa 
proposição visando a instalação 
de iluminação pública atende 
aos anseios dos moradores – 
frisou o pedetista.

Durante a apreciação da ma-
téria, o vereador Tito Lívio Na-
jar Porto (MDB) lembrou que 
já apresentou solicitação de ur-
banização do bairro Rigodanzo. 
– A urbanização é o que propor-
ciona todas as condições dignas 
para que uma família continue 
residindo no bairro – afirma o 
edil. Ele acrescentou, ainda, 
que já visitou aquela parte da 
cidade e verificou que existem 
questões pendentes quanto ao 

calçamento, iluminação pública 
e saneamento básico.

O emedebista também cha-
mou a atenção para a neces-
sidade de construção de uma 
barreira de contenção no bairro. 
– Muitas moradias foram edi-
ficadas em cima de barrancos 
devido ao declive do terreno. 

Com o tempo, pode haver mu-
danças no solo e isso provocar 
rachaduras nas paredes das ca-
sas. Se isso acontecer, as habi-
tações podem ser interditadas – 
salienta Tito Lívio Najar Porto.

Colocada em votação, a pro-
posição foi aprovada por unani-
midade.

Plenário da Camâra de Vereadores de Coronel Bicaco

Dioones Roberto Becker

Redentora recebe doação de 
lixeiras para pilhas e baterias

A Administração Munici-
pal de Redentora, através das 
Secretarias Municipais de As-
sistência Social, Educação e 
Cultura, Agricultura e Meio 
Ambiente e Saúde, recebeu na 
quarta-feira, dia 27 de maio, 14 
lixeiras de 30 litros para coletar 
pilhas e baterias, com suporte.

A entrega foi feita pela Usi-
na Hidrelétrica Tambaú, de Er-

val Seco. Os representantes da 
Usina, Anderson Giesel e Celso 
de Mello Siqueira, vieram até 
Redentora trazendo as lixeiras, 
oriundas de um acordo referen-
te a educação ambiental.

Estiveram presentes à entre-
ga as secretárias de Assistência 
Social, Eliane Amaral Costa; 
de Educação e Cultura, Márcia 
Aline Dorneles Marques; de 
Saúde, Carla Miranda, e o se-

cretário de Agricultura e Meio 
Ambiente, Alex Lima, além da 
bióloga Daniele Bonotto Posse-
bon, que é licenciadora ambien-
tal do Município.

O projeto foi elaborado pe-
las Secretarias, juntamente com 
a empresa Cedro Ambiental, vi-
sando a reciclagem. As lixeiras 
serão instaladas nas repartições 
públicas e escolas de Redento-
ra.

A doação foi feita pela Unsina Hidrelétrica Tambaú de Erval Seco

Divulgação
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Famurs defende que as eleições 
ocorram somente em 2022

Em maio barreiras sanitárias 
abordaram 34 mil veículos

Assistência Social de Redentora 
recebe protetores faciais

Redentora realiza ação do Maio 
Laranja com confecção de materiais

Dependendo da renda, cidadão poderá 
ter que devolver auxilio no ano que vem

NESTE MOMENTO DE CRISE, 
APOIE O COMÉRCIO LOCAL.

CLICPORTELA.COM.BR

NESTA EDIÇÃO

Percival 
Puggina
Em busca do 
poder eterno

Robinson 
dos Santos

Exercícios 
fisícos e alto 
estima

Artigo de leitora 
debate questão 
educacional no 
Brasil.

Ingrid 
Krabe

Os filhos de 
Terra contam 
seu pago

55 3551 1200

Retomada das aulas no RS 
ocorrerá em cinco etapas e pode 

durar até setembro
O governador Eduardo Leite 

anunciou na tarde desta quarta-
-feira (27) como será a retoma-
da das aulas, paralisadas por 
causa da pandemia de corona-
vírus. O calendário terá cinco 
etapas, com o início já na próxi-
ma segunda-feira (1º), de forma 
virtual. As atividades para alu-
nos de escolas estaduais serão 
realizadas em uma plataforma 
do Google para ensino remoto. 
Para famílias que não têm aces-
so à internet, professores re-
passarão material físico. Terão 
aulas virtuais até 37 mil turmas.

Para o retorno às aulas pre-
senciais (confira o calendário 
abaixo), diversas regras de sa-
nitização e distanciamento so-
cial terão de ser cumpridas. Está 
prevista separação de 1,5 metro 
entre alunos com máscara. Sem 
a proteção, a distância entre as 
mesas sobe para dois metros. 

O governador fez um alerta 
para o caso de haver aumento 
no contágio pela doença duran-
te esse período:

— Pode ser postergado se ti-
vermos um cenário adverso.

Em um cenário positivo, o 
retorno ao ensino presencial 
deve se dar a partir de 1º de 
julho, de forma escalonada. A 
possibilidade é de volta às au-

       Etapa 1
Início: segunda-feira (1º)
Ensino remoto para todos os níveis das redes pública e privada 
(nesta, muitas escolas já estão com atividades a distância)

       Etapa 2
Início: 15 de junho
Começam aulas práticas essenciais para conclusão de curso no 
Ensino Superior, pós-graduações e técnicos, além de profissiona-
lizantes, de idiomas, artes e similares

       Etapa 3
Início: 1º de julho (depende do cenário da doença)
Volta às aulas presenciais de forma escalonada, começando, possi-
velmente, pela Educação Infantil, primeiros anos do Fundamental 
e o terceiro do Ensino Médio, devido à preparação para o ingresso 
na universidade

       Etapa 4
Início: 3 de agosto
Definições serão divulgadas em 1º de julho

       Etapa 5
Início: 1º de setembro
Definições serão divulgadas em 3 de agosto

las, primeiramente, da Educa-
ção Infantil. Perspectiva do go-
verno do Estado é de retomada 
de 100% das aulas em setem-
bro.


