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Últimos detalhes ocorrem em convenções marcadas para esse final de semana, no entanto,  a 
maioria das cidades já tem cenários de candidaturas definidos.
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Falando de Política
Por Percival Puggina

N
os

sa
2 Editorial

Não subscrevo manifestações de hostilidade ao Brasil, tão co-
muns entre radicais e revolucionários a cada 7 de Setembro. O 
que me move a este texto é um apelo aos bons brasileiros, aos que 
amam a pátria que aniversaria e que se sentem responsáveis por 
ela. Escrevo para muitos, portanto. Aproveitemos este dia para 
refletir sobre o que os maus compatriotas estão fazendo com nos-
sa gente. Sob nossos olhos, à base de manobras “jurídicas”, estão 
restabelecendo a impunidade e a casa de tolerância. Há quem se 
empenhe nisso. Há quem busque fundamentos constitucionais 
para assegurar nosso convívio com o gangsterismo político; há 
quem aceite como algo natural que a população dos morros seja 
confiada ao “zelo” e aos “bons modos” do crime organizado; há 
quem conviva muito bem com o banditismo deslavado e sorri-
dente de uma elite rastaquera, que conta dinheiro e votos como 
se fossem a mesma coisa. Graças a esse ambiente político, ju-
diciário e legislativo são capazes de embolsar comissão até nas 
compras para combate à covid-19.

Não lhes basta a própria corrupção. Dedicam-se, há bom tem-
po, à tarefa de corromper o próprio povo, porque são milhões e 
milhões que já não se repugnam, que já não reclamam, que já 
sequer silenciam. Mas aplaudem e se proclamam devotos.

Não, não é apenas no plano da política que a nação vai sendo 
abusada e corrompida. Também nos costumes, também no des-
prezo à ética, à verdade e aos valores perenes. Também nas nove-
las, na cultura, nas artes, nas baladas. Nas aspirações individuais 
e nas perspectivas de vida. Incitaram o conflito racial numa nação 
mestiça desde os primórdios. À medida que Deus vai sendo ex-
pulso, à base de interditos judiciais e galhofas sociais, instala-se, 
no Brasil, a soberania do outro. E chamam fascista quem a tanto 
rejeita.

Brasileiros! Recebemos de Deus e da História um país es-
plêndido! Herdamos um idioma belíssimo que aprendemos de 
nossos pais e no qual escreveram gênios como Bilac, Machado, 
Drummond, Graciliano; fomos ungidos, desde os primórdios, na 
fé que animou São José de Anchieta; nossas raízes remontam às 
mais nobres tradições da cultura e da civilização ocidental. E nos 
mesclamos num cadinho de convivência onde se conjugam, nos 
versos de Cassiano Ricardo, os filhos do sol, os filhos do luar, os 
filhos da noite e os imigrantes de todas as pátrias.

Somos a nação de Pedro I, de Pedro II, de Bonifácio, de D. 
Leopoldina, de Isabel. E de Caxias, Maria Quitéria, Tamandaré, 
Osório, Rio Branco, Rondon, Mauá e tantos, (tantos!) grandes 
conterrâneos. Neles podemos e devemos buscar proveitosas li-
ções para iluminar nosso compromisso como brasileiros neste 7 
de setembro. Por força do vírus, ele é diferente dos demais no 
plano dos homens, mas não menos credenciado ao amor de seus 
filhos, sob as bênçãos de Deus. Que Ele nos conduza à rejeição 
do mal e a um firme compromisso com o bem, a justiça, a verdade 
e a beleza.

A PÁTRIA EM HORAS 
DECISIVAS

A avaliação escolar é algo que faz e sempre fez parte das nossas instituições de ensino e, atualmen-
te, com as aulas presenciais suspensas, devido à pandemia do COVID-19, vem sendo mais discutida 
no âmbito escolar. Sabe-se que a avaliação já é uma questão delicada, na qual precisamos analisar o 
todo do processo educativo, o ambiente em que o aluno está inserido, as condições de aprendizagem, 
a evolução diária do aluno, respeitando as particularidades de cada um, e priorizar não só resultados 
quantitativos, os quais geralmente são obtidos por meio de provas. Neste contexto, surge a questão: do 
como avaliar de maneira efetiva as atividades remotas? 

O currículo deve envolver o aspecto social e o cultural da realidade dos educandos e contextualizar 
o momento histórico. Há de se destacar que a sociedade contemporânea vem vivenciando algo nunca 
vivido, e que apesar de num primeiro momento ter sido tumultuado para os sistemas de educação, tam-
bém serviu para demonstrar algumas limitações dos sistemas de ensino. O momento atual se configura 
como um período para os educadores se reinventarem e de todos os envolvidos no processo educacio-
nal repensarem muitas questões voltadas ao ensino e a aprendizagem, incluindo a questão da avaliação 
escolar. 

Nessa linha de raciocínio, devem-se buscar ideias acerca do como avaliar o processo de aprendiza-
gem em período de pandemia e o que priorizar na hora da avaliação. A empatia deve se fazer presente 
neste momento, assim como nas relações entre professor/escola e aluno/família.  Também não se pode 
deixar de lado as questões “o que e como aprender?”, pois a sua problematização dentro do currículo 
se faz necessária para que os métodos adotados produzam os efeitos esperados. Sabemos que não há 
uma fórmula pronta, mas enquanto educadores, conhecendo nossos alunos e a sua realidade, buscamos 
encontrar maneiras de dar continuidade ao processo educacional.

É possível dizer que muito já mudou na mentalidade dos educadores, mas ainda há resquícios im-
pregnados nos métodos de avaliação, que são herança da Pedagogia Tradicional. O papel do professor 
é mais que repassar conteúdos e quantificar seus educandos através de uma nota de prova. Ser professor 
é lutar por uma formação digna de seus alunos. É acreditar na melhoria do sistema educacional brasi-
leiro. E acima de tudo, é orgulhar-se da profissão que exerce, pois só assim estará comprometido com 
uma educação de qualidade. 

AVALIAÇÃO ESCOLAR
Professora: Daiani Temís Gonsatto

Nada é mais duro na economia de um país do que o aumento no 
preço dos alimentos, pois, como se diz, todo mundo precisa comer.

O aumento acumulado no ano na cesta básica do brasileiro acabou 
se tornando o assunto da semana. O governo teve várias reuniões, 
tentou preservar a agenda liberal, mas a pressão nas redes sociais foi 
tanta que decidiu intervir e já tomou as primeiras medidas para forçar 
a queda nos preços.

Apesar da defesa ferrenha de algumas classes ligadas ao agro que 
defendem que as pessoas reclamam de pagar um preço elevado pelo arroz enquanto gastam dinheiro 
alto em itens supérfluos, o movimento do governo é natural, principalmente pelo momento em que se 
vive no país. 

Com a fila de desempregados crescendo, o dólar em alta e os benificiários do auxílio emergencial já 
superando o número de pessoas com carteira assinada é de se assimilar que se o alimento não voltar a 
ter uma redução de preço, certamente teremos um colapso profundo no poder de compra.

Sem dinheiro as pessoas não podem comprar, sem comprar os produtos não podem ser vendidos, 
sem vender, a própria cadeia produtiva quebra e assim a crise pode ser muito grande. Resumindo a 
relação produtor, vendedor e consumidor precisa estar funcionando para que uma não quebre a outra.

O poder de compra do dinheiro do brasileiro tem caído a cada ano, e as expectativas futuras é de 
que assim prossiga, pelo menos pela próxima década, já que a reposição salarial do trabalhador é mais 
baixa do que a alta nos preços dos produtos de consumos. Isso não é mimimi, como a internet descreve 
a choradeira, é realidade básica e simples da economia interna.

O grande problema da cadeia produtiva não é o preço final do produto, mas o custo de produção. 
Com altas taxas de impostos, produzir no Brasil é caro e por consequência a margem de lucro do pro-
dutor é muito baixa, por isso também é de se entender que quando a economia enlouquece e os preços 
disparem, os produtores critiquem qualquer tentativa de puxá-lo para baixo e estão certos.

Fato é que a alta dos preços dos produtos não é culpa do produtor e a baixa não será culpa do con-
sumidor, afinal, bem no final das contas, somos todos vítimas de um sistema falido.

Preços dos alimentos, consumidor e produtor
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Envie o seu  “Dizem por aí” pelo e-mail redacao@provinciafm.com. Só não aceitamos ata-
ques pessoais, difamações e desrecalques. Sua identidade será mantida em segredo, o que no 
entanto não o eximirá de responsabilidade.Não nos responsabilizamos por itens identificados.
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Humor
Numa noite escura, vol-

tando de uma carreata pelo 
interior, um dos ônibus, lotado de po-
líticos sai da pista, capota duas vezes e 
cai numa fazenda. O fazendeiro acorda 
assustado e vai ver o que aconteceu. 
Ao se deparar com aquela terrível vi-
são, rapidamente começa a cavar um 
buraco, onde enterra os corpos. Alguns 
dias depois, um in-
vestigador bate a 
sua porta e faz vá-
rias perguntas so-
bre o acidente. - E 
onde estão os polí-
ticos? - Eu enterrei 
eles naquela cova ali! - Mas estavam 
todos mortos? - espanta-se o policial. 
- Bem... alguns diziam que não... mas 
o senhor sabe como os políticos são 
mentirosos!

###

O advoga-
do, no leito de 
morte, pede 
uma Bíblia e 
começa a lê-
-la avidamen-
te. Todos se 
surpreendem 
com a conver-
são daquele 
homem e per-

guntam o motivo. O advogado doente 
responde: - ‘Estou procurando brechas 
na lei.’

###

Dois bêbados estavam em cima de 
um prédio e um falou para o outro: - Ce 
duvida qui eu pule daqui de cima, faça 
um oito no ar e pouse? hic.. - Duvido! 
hic.. ce vai e se estabacar!!! Aí o bêba-
do 1 pulou, fez um oito no ar e pousou, 
e o bêbado 2 falou: - Se ele consegue 
..hic.. eu também consigo!! hic.. -e 
ele pulou: - Aaaaaaaahhhhhhhhhhh-
hh........ -se estabacou, e o um porteiro 
de um prédio falou: -Pô aí, o superman 
quando tá bêbado só faz mer*da!

Golpes do pela internet
A Policia Civil divulgou um alerta a 

comunidade para o significativo aumen-
to dos golpes através do aplicativo what-
sapp na região, em especial no municí-
pio de Tenente Portela.

Clone do whatsapp: ocorre no exato 
momento em que o usuário do aplicati-
vo envia um código pelo whatsapp para 
um terceiro que solicitou, geralmente se 
identificando como representante de si-

tes de negócios, que para ativar o anúncio de determinado produto, o usuário deverá 
encaminhar o código que foi gerado (código pode ser gerado via messenger ou men-
sagem de texto).

Ao ser clonado o whatsapp, o usuário deve encaminhar um e-mail para support@
whatsapp.com, relatando os fatos e requerendo a solução.

Golpe do falso perfil: nessa modalidade, a fotografia da pessoa é utilizada no 
aplicativo com outro número de linha telefônica, não é caso de clone, mas se asse-
melha à falsa identidade, pois é utilizada a imagem do indivíduo para manter em 
erro(enganar) as vítimas.

Em ambos os casos os alvos são os amigos e familiares, ou seja, os contatos que 
possuem no aplicativo whatsapp e nas redes sociais, aos quais são solicitados depó-
sitos pecuniários na forma de empréstimo.

A polícia civil dá dicas simples de como prevenir o golpe: 
inicialmente não remeter códigos de qualquer natureza via whatsapp sem ter cer-

teza de que é seguro. 
Em segundo plano, não realizar depósitos bancários sem antes realizar chamada 

de voz com a pessoa que pede o dinheiro emprestado.  

Muitos nomes

O municipio de Crissiumal deverá 
ser aquele com o maior número de can-
didatos a prefeito na nossa região. Se 
nenhum desistir os eleitores terão seis 
chapas para escolher na disputa eleitoi-
ral. PP, PC do B, Republicanos, Pode-
mos, PSB e MDB estão trabalhando e 
indicando chapas para concorrer nessas 
eleições. Cinco desses partidos já reali-
zaram convenções e confirmaram candi-
daturas de prefeito e vice.  A última vez 
que o municipio teve mais que dois can-
didatos foi em 1985, quando três nomes 
disputaram a prefeitura, em uma eleição 
que teve a vitória de Henrique Ebeling, 
da coligação crissiumalense, com 4.806 
votos. Na época Pedro Harry Hoffmann 
(PDS) fez 3.148 votos e Dario de Deus 
(PFL) 1.968.

E os bailões?
Os músicos gaúchos aguardam um 

retorno do governo do Estado a respei-
to do protocolo que foi entregue nesta 
quarta-feira (9) ao vice-governador Ra-
nolfo Vieira Júnior. No documento, a 
Associação dos Músicos do Rio Grande 
do Sul (Assmurs) propõe uma série de 
regras para o retorno das atividades da 
categoria em casas de shows e salões de 
baile (veja abaixo). O protocolo solicita 
ainda que as autoridades permitam a re-
alização de um evento-teste no dia 19 de 
setembro.

O documento reforça que a categoria 
e os demais setores que atuam no meio 
artístico passam por um momento críti-
co e que o retorno das atividades é fun-
damental. Segundo a Assmurs, inúme-
ros bares, pubs, casas noturnas, salões 
de festas encerraram suas atividades nos 
seis meses de paralisação, deixando em 
risco o emprego de 500 mil pessoas liga-
das ao entretenimento no Estado.

D
ivulgação

***Dizem por ai que uma pesquisa que 
rodou pela cidade teria apontado quase 
60% de votos brancos.
***Se for verdadeira, pensa na populari-
dade dos pré-candidatos.
***Dizem por aí que a semana foi de 
velozes e furiosos no centro de Tenente 
Portela.
***Primeiro um veículo foi flagrado 
acertando outro estacionado. Depois 
alguém se perdeu na dimensão da rua e 
destruiu o canteiro central. Faz parte.
***Dizem por aí que o Renatinho está 
feliz pelo número de pessoas que o de-
fenderam lá na página de meme.
***Parece que o Grêmio tinha interesse 
no Cavani. O Uruguaio que não se inte-
ressava pelo Grêmio.

***Meu cunhado daqui, minha sogra 
dali, parece que mudou o vocabulário 
do menino...kkkk
***Dizem por aí que o PDT de Reden-
tora esqueceu de registrar as filiações 
ocorridas em um evento regional em 
2017.
***Desde lá os filiados estavam par-
ticipando ativamente do partido, mas 
somente agora quando um deles quis se 
candidatar, o “lapso” veio à tona. Com 
isso esses filiados estão impedidos de se 
candidatar.
***Pense na várzea...kkkk
***E o MDB de Miraguaí, como que 
vai ser?
***Propaganda antecipada é proibida. 
Se o MP olhar as redes sociais, já eras.
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Pandemia

Confira o Waths da 
Rádio Província

(55) 3551-1261

Uso de máscara será obrigatório 
nas Eleições 2020

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) divulgou nesta terça-
-feira (8) as regras de conduta 
para as eleições municipais em 
novembro, em meio à pande-
mia do novo coronavírus. O 
uso de máscaras será obrigató-
rio, e quem chegar ao local de 
votação com o rosto descoberto 
poderá ser impedido de entrar.

Também será obrigatória a 
higienização das mãos com ál-
cool em gel antes e depois do 
uso da urna. O equipamento 
eletrônico em si não será lim-
po a cada votação e, por isso, 
caberá a cada eleitor cuidar da 
própria proteção.

O tribunal recomendou, 
ainda, que cada eleitor leve a 
própria caneta para registrar a 
assinatura no local de votação. 
A ideia é evitar ao máximo o 
compartilhamento de itens e, 
com isso, reduzir o risco de 
contágio. Para quem esquecer, 
haverá canetas extras devida-
mente higienizadas nas seções.

Segundo o TSE, as regras 
valerão para todo o país, no 
primeiro e no segundo turno – 
marcados para 15 e 29 de no-
vembro, respectivamente. Os 
locais de votação ficarão aber-

tos de 7h às 17h, sendo as três 
primeiras horas preferenciais 
para pessoas com mais de 60 
anos.

O TSE já havia informado 
que a identificação por biome-
tria, que exigiria mais um con-
tato com equipamentos com-
partilhados, não será adotada 
nas eleições deste ano.

Estima-se que 2.072.976 

mesários participarão do pro-
cesso, sendo 4 mesários por 
seação.

Ao todo, serão 147,8 mi-
lhões de eleitores, o que dá 
uma média de 435 eleitores por 
seção eleitoral. Nas eleições 
municipais, apenas o Distrito 
Federal não participa – a capi-
tal federal não tem prefeito nem 
vereadores.

As regras valerão para todo o país, tanto no primeiro, quanto no segundo turno

Banco de Imagens

Tenente 
Portela: 

Inspeção de 
saúde para 

alistados este 
ano acontece 
em novembro

A Junta do Serviço Militar 
de Tenente Portela comunica 
aos jovens alistados no ano de 
2020 que a inspeção de saúde 
ocorrerá nos dias 09 e 10 de 
novembro, junto ao Ginásio da 
Igreja Católica, a partir das 7 
horas da manhã. 

Estarão sendo adotados os 
protocolos de prevenção ao Co-
vid-19, portanto, para os jovens 
com inicial do primeiro nome 
do A ao G a inspeção será no 
dia 09, segunda-feira, e do H ao 
Z será no dia 10, terça-feira. 

Quaisquer dúvidas poderão 
ser esclarecidas pelo telefone 
3551-1863.

Utilidade
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Especial 

Partidos definem candidatos para as eleições 
de 15 de novembro na região

Esta semana foi de ajustes 
dentro dos partidos para definir 
os candidatos que estarão a dis-
posição do eleitores nas urnas 
em 15 de novembro. Alguns 
partidos deixaram as conven-
ções para esse final de semana, 
mas o cenário na maioria dos 
municípios da região já esta de-
finido.

TENENTE 
PORTELA

Ainda com convenções a se-
rem realizadas neste final de se-
mana, Tenente Portela já tem o 
cenário bem definido. Somente 
uma grande surpresa pode mu-
dar as coisas no município.

A situação segue com seu 
rodizio de candidaturas entre 
PP e PDT, sendo que assim, 
Clairton Carboni não vai con-
correr a reeleição e abre espaço 
para a candidatura da vereadora 
progressista Cristiane Fayth.

A grande mudança do lado 
da situação está na composição 
de vice. O MDB, partido que 
historicamente foi o adversário 
do PP, acertou uma coligação e 
sai da oposição para assumir o 
posto de vice do atual governo. 
Curiosamente o vereador mais 
crítico das administrações PP/
PDT, João Antônio Gheller, 
será o vice da chapa.

A chapa adversária virá de 
antigos aliados da situação. O 
PSDB que até dezembro fazia 
parte do governo municipal, 
agora lidera a oposição e terá 

a candidatura contra a aliança 
construída pela situação. Ro-
semar Sala será o candidato a 
prefeito  e terá como vice Nide 
Balestrin, do mesmo partido. 
Ainda não definido, mas o par-
tido poderá ter o apoio do PTB, 
PSD e DEM. 

O PT portelense deve se 
posicionar na oposição, mas  
possivelmente sem candidatura 
a prefeito. O partido também 
não pode coligar com o PSDB 
oficialmente, uma vez que o 
estatuto da sigla  impede essa 
possibilidade.

DERRUBADAS

Em Derrubadas o cenário 
já esta desenhando a bastante 
tempo, mas na última semana, 
com a realização das conven-
ções, agora o cenário já é ofi-
cial.

Os atuais governantes do 
município, prefeito Alair Ce-
min e vice Miro Mulbier con-
correm a reeleição pelo MDB, 
que tenta manter a hegemonia 
na politica local.

Já o PP, principal partido da 
oposição, vem com o vereador 
Adelino Vasconcelos e com o 
vice Daniel Martens, em uma 
chapa pura. Um detalhe impor-
tante é o apoio do ex-prefeito 
Almir Bagega (Sem partido), 
que governou Derrubadas por 
dois mandatos pelo MDB e 

agora apoia a oposição.

VISTA GAÚCHA

Em Vista Gaúcha a disputa 
também ocorre entres ex-alia-
dos. O MDB tenta manter-se no 
governo por mais um mandato 
e para isso terá a candidatura 
do ex-prefeito Claudemir José 
Locatelli. O vice será André 
Danette do PP.

A oposição será do PSDB 
com o atual vice prefeito e ex-
-MDB, Júnior Mantelli. O vice 
será definido na convenção que 
deve ocorrer no fechamento das 
cortinas, na próxima terça-feira.

MIRAGUAÍ

Em Miraguaí o cenário in-
dica três candidaturas, no en-
tanto, ainda não está totalmente 
definido.

A coligação de situação en-
tre o PTB e MDB parece que 
estremeceu, onde, segundo as 
informações que nos foram re-
passadas, o atual prefeito Ivo-
nir Botton, não teria aceitado o 
nome do vereador Luis Carlos 
Hermann, indicado pelo MDB 
e com isso os indicativos são 
de que o vice da situação venha 
do PSDB, com o nome do ve-
reador Delmar Dunk. O MDB, 
aparentemente, manteria-se na 

situação, mas sem nome na ma-
joritária.

Duas alas se formam na 
oposição. A primeira é a forma-
da por PT e PP, com as candida-
turas dos vereadores Valdelírio 
Preto e Leonir Hartk como pre-
feito e vice respectivamente.

Uma terceira ala se formou 
no município através do PSB 
com a candidatura de Élio dos 
Santos. Tudo indica para uma 
chapa limpa concorrendo pela 
sigla, sendo que o vice deverá 
ser definido no domingo duran-
te a convenção.

BARRA DO 
GUARITA

Outro município que já tem 
um cenário quase definido para 
essas eleições é Barra do Gua-
rita.

Os atuais mandatários, Ro-
drigo Tissot e Anildo Alieve, 
ambos do PT, vão tentar a re-
eleição.

A oposição encabeçada pelo 
MDB trará a candidatura de 
César Tadeu Paeir. O vice será 
da mesma sigla, mas deverá ser 
definido apenas na convenção 
que também ocorre no final de 
semana.

CORONEL
BICACO

Em Coronel Bicaco a dispu-
ta também será sem surpresas. 
Os atuais prefeito e vice, Juran-
dir da Silva, PSB e Arleu Vala-
dar, PDT, vão tentar a reeleição.

A oposição será encabeçada 
pelo PP que indica candidato a 
prefeito e vice com o advogado 

Elisandro Briato (Baixinho) e  o 
vereador Afrânio Bertaluci, que 
estava no MDB e se transferiu 
para o PP nas última janela par-
tidária.

REDENTORA

Na região um dos cenários 
mais indefinidos ou confusos 
é Redentora. O município que 
tem uma hegemonia histórica 
do MDB ainda pode ter algu-
mas surpresas no final de sema-
na.

O partido escolheu o atual 
prefeito, Nilson Paulo Costa, 
para concorrer mais uma vez. 
Ele teve uma disputa acirrada 
dentro do partido contra o ve-
reador Malberk Dullius, Nico, 
mas conseguiu a indicação por 
um voto. 

Nico, por outro lado não 
conseguiu nem a indicação 
para vereador, já que haviam 
mais interessados do que vagas 
e os convencionais ainda tive-
ram que escolher os nomes que 
formariam a nominata. Outro 
nome forte que estava ficando 
fora da nominata era do verea-
dor Osmar Viana dos Santos, no 
entanto, se o partido arrumasse 
mais um nome feminino, ele 
poderá conseguir uma vaga.

O vice na situação deverá 
ser o PDT com o atual vice pre-
feito Jaime Jung.

Na oposição o PL já indi-
cou candidatura própria com 
Alexandro Mello. Vice ainda a 
definir.

PSDB, PT, PP e PSL, são 
outros partidos do município 
que até o fechamento dessa edi-
ção ainda não tínhamos notícia 
sobre o rumo que tomariam.

Durante a semana se venti-
lou a ideia de um consenso em 
nome do prefeito Nilson, mas o 
cenário vai se definir neste final 
de janela para as convenções.

As convenções devem ocor-
rer até a próxima terça-feira. A 
campanha começa no próximo 
dia 27 de setembro. As eleições 
no dia 15 de novembro.
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Presidente Economia

Agenda regulatória do Governo 
Federal quer reduzir o número de 

acidentes de trânsito
Cerca de 1,3 milhão de pes-

soas morrem todos os anos em 
acidentes de trânsito. O número 
é da Organização Pan-America-
na de Saúde (OPAS), coletado 
até fevereiro do ano passado. A 
estimativa é de que entre 20 e 
50 milhões de vítimas sofrem 
lesões.

Em uma meta ambiciosa, 
a OPAS, a partir da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, quer reduzir pela 
metade o número de mortos e 
feridos por acidentes de trânsito 
em todo o mundo, ainda neste 
ano. E na tentativa de corrobo-
rar com essa projeção, o Minis-
tério da Infraestrutura, por meio 
do Departamento Nacional de 
Trânsito (DENATRAN), editou 
uma portaria que estabelece a 
Agenda Regulatória Preliminar, 
instrumento de planejamento 
para a atuação regulatória sobre 
temas prioritários em um deter-
minado período. O objetivo é 
indicar temas a serem estuda-

dos no ano de 2020. A agenda 
será bienal e é preliminar por 
ainda estar em construção.  

— Estamos construin-
do a agenda para o biênio 
2021/2022, que contará com a 
participação da sociedade, das 
entidades organizadas, dos ór-
gãos de trânsito e dos órgãos 
públicos. O propósito é elencar 
os temas de interesse da socie-
dade que sejam tratados e dis-
cutidos no âmbito do DENA-
TRAN e do Conselho Nacional 
de Trânsito — adianta o diretor 

geral do DENATRAN, Frederi-
co de Moura Carneiro.

Segundo ele, a medida veio 
como uma forma de suprir to-
das as demandas do setor, que 
nem sempre conseguem ser 
atendidas. — A capacidade de 
atendimento do DENATRAN 
para tanta demanda é insufi-
ciente, então precisamos elen-
car essas prioridades. A ideia 
é dar previsibilidade ao setor, 
transparência e participação 
social — afirma Frederico de 
Moura Carneiro.

Cerca de 1,3 milhão de pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito

Metade das crianças não 
recebeu todas as vacinas 

que deveria

Dados do Programa Nacio-
nal de Imunização (PNI) do Mi-
nistério da Saúde apontam que 
cerca de metade das crianças 
brasileiras não recebeu todas 
as vacinas previstas no Calen-
dário Nacional de Imunização 
em 2020.

Segundo os índices do PNI, 
atualizados até segunda-feira 
(7), a cobertura vacinal está em 
51,6% para as imunizações in-
fantis. O ideal é que ela fique 

entre 90% e 95% para 
garantir proteção 
contra doenças como 
sarampo (que tem ín-
dice ideal de 95%), 
coqueluche, meningi-
te e poliomielite.

Neste ano, en-
tretanto, a cobertura 
vacinal da primeira 
dose da tríplice viral 
(que protege contra 
sarampo, caxumba e 
rubéola) está abaixo 
de 60%. A da segun-
da dose está abaixo 

de 50%. Nenhuma das vacinas 
previstas no calendário infantil 
teve índices acima de 60%.

O baixo índice de imuni-
zação já tem consequências: 
dados do Ministério da Saúde 
mostram que, até o início de 
agosto, o país tinha 7,7 mil ca-
sos confirmados de sarampo. 
No ano passado, o Brasil per-
deu o certificado de erradicação 
da doença.
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Força e Potência no
Futebol

O futebol é uma das modalidades esportivas 
que apresenta a maior dificuldade para a sua caracterização com 
relação ao esforço físico requerido. Em provas como 100 metros 
rasos do atletismo ou a maratona é fácil definir, são esportes com 
predominância anaeróbica e aeróbica, respectivamente. Mas o fu-
tebol apresenta características particulares em cada movimento.

Para o jogador de futebol, a força explosiva de membros infe-
riores bastante desenvolvida lhe confere grandes vantagens, des-
de o fato de saltar mais alto que seu oponente até executar des-
locamentos com grande aceleração, parar e recomeçar a corrida 
rapidamente e executar mudanças de direção instantâneas. Além 
disso, a força explosiva é importante nos movimentos específicos 
do desporto, como os sprints, saltos, chutes e cabeceios.

A força explosiva dos membros inferiores é associada signifi-
cativamente aos saltos verticais e ao desempenho nos tiros em ve-
locidade. Diversas ações do jogo de futebol exigem bastante força 
explosiva, como nos tiros de curta duração, além dos momentos 
de aceleração e desaceleração de forma brusca, quando são reque-
ridos elevados níveis desta valência física para modificar a inércia 
da massa corporal do jogador. É necessário ativar a força máxima 
e a capacidade anaeróbia do sistema neuromuscular de diversos 
membros, principalmente dos inferiores.

Um estudo de 2014 analisou o resultado da aplicação de um 
protocolo de treinamento de potência nas pernas, em um grupo 
de 19 jogadores de futebol profissional, com cerca de 23 anos. A 
ideia era verificar se a implementação de um treino de potência 
poderia ser efetiva sobre os resultados de força e potência dos 
jogadores, sem sobrecarregar seus sistemas musculoesquelé-
ticos utilizando, para isso, um treino baseado na velocidade com 
una carga média, e não elevada, das extremidades inferiores.

O estudo mostrou que o protocolo do treinamento utilizado, 
com carga moderada, incrementa a potência explosiva dos jo-
gadores de futebol, além de resultar no aumento da força e da 
velocidade dos exercícios. Trata-se de um dado importante para 
melhorar o desempenho dos jogadores em campo, sem provocar 
lesões.

Cada vez mais o futebol necessita de excelente condição fí-
sica, par máximo desempenho dos atletas durante as partidas e 
sustentar isso toda a temporada.

Zaca - Educador Fisíco
CREF - 016912G/RS - 
robinson.giraldi@bol.com.br

Politíca

Cooperativismo

Justiça Eleitoral registra recorde de 
inscrições para mesários voluntários

Mesmo em meio à pandemia 
de coronavírus (Covid-19), os 
Tribunais Regionais Eleitorais 
(TREs) de todo o país vêm re-
gistrando recorde de inscrições 
para mesários voluntários nas 
eleições municipais de 2020.

Os interessados em serem 
mesários podem se inscrever 
nos cartórios eleitorais de suas 
cidades. É preciso preencher 
um cadastro no site de cada 
TRE ou fazer a inscrição por 
meio do aplicativo e-Título, 
que está disponível para down-
load em tablets e smartphones 
com os sistemas operacionais 
iOS ou Android.

Neste ano, serão escolhidos 
os novos prefeitos, vice-prefei-
tos e vereadores dos mais de 
5,5 mil municípios brasileiros. 
O primeiro turno está marcado 
para 15 de novembro e o segun-
do turno, caso houver necessi-
dade, para 29 de novembro. Interessados em serem mesários podem se inscrever nos cartórios eleitorais

Diones R. Becker

Cotricampo celebra seus 53 anos de 
história neste mês de setembro

A Cotricampo está celebran-
do neste mês de setembro, os 53 
anos de sua fundação, ocorrida 
em 14 de setembro de 1967, por 
um grupo de produtores com o 
objetivo de estimular o desen-
volvimento e a defesa de suas 
atividades econômicas.

Foi graças à iniciativa do 
engenheiro agrônomo Daniel 
Azolin Lena (in memoriam), 
e à determinação de 23 produ-
tores, que surgiu a cooperati-
va. Muitos deles já cumpriram 
sua missão aqui neste mundo: 
Eugênio Corrêa Machado, Al-
berto João Zuchetto, Nelson da 
Silva Arbo, Genaro Luiz Riva, 

Eduardo Foleto, Jose Scherer, 
Amélio Felice Fiorese, Ce-
baldo Arnoldo Knebel, Pedro 
Alves da Luz, Tanilo Antonio 
Cremonese, Frederico Jose Me-
negassi, Celeste Fiorese Neto, 
Jose Alberto Gomes de Olivei-
ra, Darcy Alves Martins, Air-
ton Dias da Motta, Waldemar 
Pruss, João Thimoteo da Silva, 
Francisco Rodrigues da Silva, 
Julio Pahins Machado, Alfre-
do Guerra, Olmerindo Freitas 
Costa, Anastáceo Knop e Ary 
Bastiani.

Atualmente, a cooperativa 
tem ainda ativo no quadro social 
o fundador Cebaldo Arnoldo 
Knebel, que reside na localida-

de de Vila Industrial, no interior 
de Campo Novo. Alguns resi-
dem em outros estados, como 
Celeste Fiorese Neto, que mora 
em Roncador (PR), e Francisco 
Rodrigues da Silva, que reside 
em Formosa (GO).

Ao longo da sua história a 
cooperativa alicerçou-se atra-
vés da prática de valores como 
segurança, liquidez, confiabili-
dade e parceria.

Hoje, são 8.754 associados 
em 17 municípios da região 
Celeiro. A estrutura conta com 
23 unidades de recebimento e 
comercialização de grãos e in-
sumos, 17 lojas agropecuárias, 
12 supermercados, uma unida-
de beneficiadora de sementes, 
uma fábrica de rações, uma in-
dústria de farinha de trigo, uma 
agroindústria de panificação e 
um posto de combustíveis.

A cooperativa vem realizan-
do importantes investimentos 
na melhoria das condições de 
recebimento e armazenagem 
das safras recebidas dos coope-
rados. Até então foi realizada a 
ampliação de um armazém fun-
do chato, na Unidade de Esqui-
na Gaúcha, em Crissiumal, para 
melhorar o armazenamento de 
sementes e fertilizantes que 
abastecem os produtores locais.

Foto aérea da ExpoAgro Cotricampo, evento que se consolida como um dos mais fortes no setor

C
otricam

po/D
ivulgação
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Rural Rural

  Emater/RS-Ascar estima 
segunda maior safra de 

verão da histórias

Depois de uma severa estia-
gem, a agricultura gaúcha se re-
cupera e a primeira Estimativa 
da Safra de Verão 2020/2021 
da Emater/RS-Ascar indica a 
segunda maior safra da história. 
Em uma área total de 7,8 mi-
lhões de hectares (1,8% supe-
rior ao ano anterior), deverá ha-
ver uma produção 40,2% maior 
que a safra passada, atingindo 
32,5 milhões de toneladas dos 
principais grãos de verão (soja, 
milho, arroz e feijão). A maior 
safra do Estado foi em 2017, 
com mais de 33,6 milhões de 
toneladas de grãos colhidos. 

Devido à pandemia e ao iso-
lamento social, os dados foram 
divulgados em coletiva de im-
prensa virtual, na manhã desta 
quinta-feira (10/09). O evento 
contou com a participação do 
secretário de Agricultura, Pecu-
ária e Desenvolvimento Rural, 
Covatti Filho, do presidente 
da Emater/RS, Geraldo Sandri 
e de mais de 110 participantes 

que acompanharam o lança-
mento por meio da transmissão 
simultânea no Facebook e no 
canal do Youtube do Rio Gran-
de Rural da Emater/RS-Ascar. 

 De acordo com o levanta-
mento, a soja tem a expectativa 
de maior aumento na produção 
(68,8%) e na produtividade 
(65,7%) em relação à última sa-
fra, possibilitando uma colheita 
de cerca de 19 milhões de tone-
ladas, sendo 3,1 ton/ha, em uma 
área de 6 milhões de hectares, 
apenas 1,6% maior que no ano 
anterior. 

 Segundo o diretor técnico 
da Emater/RS, Alencar Rugeri, 
os dados apresentados foram 
coletados de 7 a 21 de agosto. 
&ldquo;É importante ressal-
tar que eles estão baseados na 
tendência apresentada pelas 
produtividades médias muni-
cipais registradas ao longo dos 
últimos 10 anos. E, por isso, 
estão muito acima do resultado 
obtido na última safra que foi 
prejudicada pela estiagem.

Confira a estimativa para os demais 
grãos de verão

                         Milho
                       -  Área 786,9 mil ha (+4,7%)
                       -  Produção 5,9 milhões ton (+43%)
                       -  Produtividade 7,5 ton/ha (+34,8%)

                        Arroz
                        - Área 967,4 mil hectares (+1,7%)
                        - Produção 7,5 milhões ton (-2,1%)
                        -  Produtividade 7,8 ton/ha (-3,9%)

                        Feijão primeira safra
                        -  Área 37,3 mil ha (+0,8%)
                        - Produção 64,5 mil ton (+19%)
                        - Produtividade 1,7 ton/ha (+17,6%)

                        Milho silagem
                        -  Área 356,8 mil hectares (+0,7%)
                        - Produção 12,9 milhões ton (+43%)
                        - Produtividade 36,2 ton/ha (+41,6%)

Jefferson Bernardes/Preview.com

A maior safra do Estado foi em 2017, com mais de 33,6 milhões de toneladas

Abate de frangos cai e o de 
suínos cresce no país, diz IBGE

O abate de frangos no país 
no segundo trimestre deste ano 
atingiu a marca de 1,41 bilhão 
de animais, 6,8% abaixo do pri-
meiro trimestre deste ano e 1% 
abaixo do segundo trimestre de 
2019. Segundo dados divulga-
dos hoje (10) pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), o abate de suínos, 
que atingiu 12,1 milhões de 
animais, foi superior em 1,8% 
ao primeiro trimestre deste ano 

e em 6,2% ao segundo trimestre 
do ano passado.

Em relação aos bovinos, 
foram abatidos 7,3 milhões de 
animais, 0,3% acima do primei-
ro trimestre deste ano, mas 8% 
abaixo do segundo trimestre de 
2019.

A produção de ovos no se-
gundo trimestre deste ano che-
gou a 974,15 milhões de dúzias, 
ou seja, 0,3% a mais do que no 
primeiro trimestre e 2,8% aci-

ma do segundo trimestre do ano 
passado.

A quantidade leite industria-
lizado chegou a 5,75 bilhões de 
litros (9,3% abaixo do primeiro 
trimestre e 1,8% inferior ao se-
gundo trimestre de 2019).

Já a produção de couro cur-
tido chegou a 7,06 milhões de 
unidades, 3,5% acima do pri-
meiro trimestre mas 13,3% 
abaixo do resultado do segundo 
trimestre de 2019.

O abate de frangos no país no segundo trimestre deste ano atingiu a marca de 1,41 bilhão de animais

D
ivulgação G

overno Federal

Reserva de verba para negros já vale para 
eleições de 2020, determina Lewandowski

Eleições

O ministro Ricardo Lewan-
dowski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), determinou que 
a reserva de recursos para can-
didatos negros já seja válida 
para as eleições de 2020. O en-
tendimento do ministro altera a 
decisão do plenário do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), que 
no mês passado determinou a 
aplicação das novas regras so-
mente a partir das eleições de 
2022.

Lewandowski submeteu a 
liminar para referendo do ple-
nário. Ainda não há previsão de 

quando o tema vai ser discutido 
pelos 11 ministros do STF, mas 
a determinação do ministro vai 
obrigar as legendas a já fazerem 
ajustes na definição dos recur-
sos públicos destinados para o 
financiamento das campanhas 
de vereadores e prefeitos neste 
ano - o valor do Fundo Eleitoral 
é de R$ 2 bilhões para este ano.

“Para mim, não há nenhu-
ma dúvida de que políticas pú-
blicas tendentes a incentivar a 
apresentação de candidaturas 
de pessoas negras aos cargos 
eletivos, nas disputas eleitorais 
que se travam em nosso País, 
prestam homenagem aos valo-
res constitucionais da cidadania 
e da dignidade humana, bem 
como à exortação, abrigada no 
preâmbulo do texto magno, de 
construirmos, todos, uma so-
ciedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos, fundada na 
harmonia social, livre de quais-
quer formas de discriminação”, 
observou Lewandowski em sua 
decisão.

Ministro do STF, Ricardo Lewandowski, tomou a decisão nesta quinta-feira

Divulgação
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   Gaúchos Sem Fronteiras!
    Definido pelo MTG, este é o tema 

dos festejos Farroupilhas 2020. Fazendo 
referência a todos que mesmo em pagos 
distantes cultuam as tradições gaúchas tal qual vivessem em solo 
riograndense. E da mesma forma, os tradicionalistas que mesmo 
não nascido no nosso estado ou que nunca tenham estado aqui.

    Tradicionalismo gaúcho não escolhe tempo nem lugar. Isto 
porque entende-se que culto às tradições gaúchas contagia as pes-
soas, as quais mesmo morando em locais distantes deste chão, do 
verdadeiro sentimento nativista e de amor ao tradicionalismo. O 
“estado de espírito”, citado por Paixão Côrtes de que o tradiciona-
lista é investido ao praticar os usos e costumes, além de respeitar 
os símbolos gaúchos, é um sentimento que nada mais é do que a 
consciência de ser tradicionalista, pois adotamos essas atitudes 
comportamentais inconscientes. Digo inconsciente, pois não são 
premeditados os atos que se tornam hábitos tais como; cevar um 
mate, escutar uma música gaúcha, usar pilcha, estudar e conhecer 
mais sobre a história do povo gaúcho ou frequentar um Centro de 
Tradições Gaúchas.

    O amor a sua terra e o sentimento de patriotismo do povo 
gaúcho vem desde os primórdios da sua formação. Primeiramente 
o índio enfrentou muitas lutas e acabou sendo expulso de sua ter-
ra, e seu herói Sepé Tiaraju deixou gravado nas páginas da histó-
ria a famosa frase “Essa terra tem dono”. Depois as lutas constan-
tes por demarcações de fronteiras. Mais tarde a própria Revolução 
Farroupilha marcou a história do estado e do país, pela bravura e 
coragem dos republicanos que não se intimidaram frente às forças 
Imperiais e durante dez anos pelearam com o que tinham e estabe-
leceram sua fibra, honrando a sua bandeira e hino criados durante 
a mais longa revolta que o país teve. Estes fatos acabaram por 
reforçar este elo homem e o pago, lugar onde nasceu.

    A riqueza da cultura gaúcha, este sentimento nativista, coisa 
própria do gaúcho, é contagiante. O amor ao pago e tudo que se 
refere às lidas campeiras, se transforma em telurismo referendado 
na música, na literatura e nas artes do regionalismo gaúcho. Com 
relação a música podemos observar que nossa cultura enriquecida 
de uma terminologia própria que destacou sempre o gaúcho e seus 
hábitos e gostos, como: o chimarrão, o cavalo e os apetrechos 
necessários para as suas lidas campeiras. O romantismo também 
sempre presente na música, desde Pedro Raimundo com sua 
“Mariana”, Teixerinha e Mary Teresinha, dupla que levou por vez 
primeira o gauchismo além fronteiras, denota o gaúcho sempre 
apaixonado por sua prenda, a companheira, inclusive de lidas.

    José Mendes e suas composições musicais, Gildo de Freitas 
através de sua inteligência para trovas e versos do repentismo e 
que também se tornou um estilo inconfundível destacando essa 
arte poética para o restante do Brasil, e tantos outros. Com o sur-
gimento dos festivais nativistas a partir da Califórnia da Canção 
em Uruguaiana, trouxe uma leva de novos compositores e intér-
pretes, como Cesar Passarinho, José Claudio Machado e outros 
que deram uma considerável notoriedade às atividades do homem 
do campo, o galpão de estância e tudo que se refere ao campei-
rismo.

    A literatura trouxe-nos também uma safra de grandes poetas 
e escritores. Desde a criação do Partthenon Literário, por exem-
plo. Obras como As Lendas do Sul de Barbosa Lessa, os escri-
tos de Érico Veríssimo e o seu Tempo e o Vento. A pajada pelo 
nosso grande Jayme Caetano Braun, que se projetou no cenário 
sul brasileiro e nos países da Argentina, Uruguai e Paraguai. São 
incontestáveis as obras literárias que enriquecem nossa cultura 
nata e que não seria possível descrevê-las em poucas linhas, mas 
que sem dúvida são esteios da cultura gaúcha e destacam-se no 
cenário nacional e mundial.

    O Movimento Tradicionalista Gaúcho que surgiu em 1948 
com a criação do primeiro Centro de Tradições Gaúchas, o 35 
CTG, a partir de então se espalhou por muitos estados do Brasil 
e alguns países. 

    Reafirmou este orgulho de ser gaúcho que nos salta a gar-
ganta ao cantar o hino Riograndense, e mareja os olhos ao ver 
desfraldada a bandeira do nosso Estado, é o mesmo destes gaú-
chos distantes. E só de pensar que do outro lado do mundo há 
alguém entoando esse hino e hasteando o pavilhão Riograndense, 
e as vezes mesmo sem ter nos visitado, é muito orgulho. Por esta 
razão a cultura gaúcha é a mais amada e respeitada, sem desme-
recer nenhuma outra.

    Os gaúchos sem fronteiras que saíram deste pago e se aque-
renciaram em lugares distantes, tiveram a iniciativa de dar pros-
seguimento ao culto das nossas tradições, criando CTGs em mui-
tos lugares onde nem mesmo a língua portuguesa é falada, muito 
menos o “gauches”.  

    Gaúchos sem fronteiras, cultivam as tradições, amenizando 
um pouco a saudade do seu pago, sua terra natal.

Fonte: Cesar Tomazzini
 Até a próxima.

COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Pandemia

Distanciamento controlado faz o 
RS ter uma das menores taxas de 

mortalidade por Covid-19

Se a taxa de mortalidade por 
conta do novo coronavírus re-
produzisse a média nacional, o 
Rio Grande do Sul chegaria ao 
final de agosto lamentando mais 
de 6.600 óbitos. Passados cin-
co meses do primeiro registro 
de falecimento por Covid-19, 
ocorrido em 24 de março, e já 
na 18ª semana de vigência do 
modelo de distanciamento con-
trolado, o Estado apresenta uma 
das menores taxas do país: são 
30 óbitos para cada grupo de 
100 mil habitantes, quando no 

Brasil a média está em 58 per-
das na relação com o mesmo 
contingente populacional.

Levantamento organizado 
pelo Comitê de Dados do Go-
verno do Estado aponta que, 
no acumulado de registros, as 
medidas de enfrentamento da 
pandemia adotadas ajudaram a 
preservar mais de 3.100 vidas 
na comparação ao que ocorreu 
na média nacional. No cenário 
geral, apenas Paraná e Minas 
Gerais têm índices melhores 
que o Rio Grande do Sul.

— Estamos ainda longe de 

vencermos essa guerra, mas 
nos parece evidente que todo o 
esforço de diferentes áreas do 
governo, das prefeituras e da 
sociedade vem surtindo bons 
resultados — afirma a coorde-
nadora do Comitê de Dados, 
Leany Lemos. Nesse sentido, 
acrescenta, é importante que 
a população siga vigilante nos 
cuidados individuais para evi-
tar ao máximo novos casos da 
doença e que se tenha responsa-
bilidade com os protocolos na 
retomada gradativa das ativida-
des econômicas.

Medidas de enfrentamento da pandemia ajudaram a preservar mais de 3.100 vidas na comparação ao que ocorreu na média nacional

Diones Roberto Becker

Mais de três milhões de veículos têm 
isenção de IPVA no Estado

Tributos

No Rio Grande do Sul, qua-
se metade da frota de veículos 
não paga o Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Automo-
tores (IPVA), devido a isenções 
previstas na legislação federal 

ou estadual. São 3,1 milhões 
de veículos que não recolhem 
o tributo, o que corresponde a 
46% de uma frota total de 6,9 
milhões de veículos no Estado.

A principal isenção de IPVA 

é dos veículos com mais de 20 
anos de fabricação. Neste gru-
po, estão 2,5 milhões de carros 
isentos. Na Reforma Tributária 
RS, o Governo do Estado pro-
põe a tributação deles em 3,5% 
do valor do veículo a partir de 
2021.

Conforme a Secretaria Es-
tadual da Fazenda (SEFAZ), a 
tributação maior sobre patri-
mônio é uma das medidas que 
compensarão a redução em R$ 
1 bilhão do ICMS na refor-
ma, tendo em vista que, com a 
aplicação de todas as medidas 
previstas até 2023, as famílias 
gaúchas pagarão menos impos-
to sobre o consumo, incluindo a 
devolução de parte do imposto 
pago a famílias de menor renda. 
O ITCD, que é o imposto sobre 
doações e heranças, também 
terá alteração, mas apenas nas 
faixas de valores maiores.

Corresponde a 46% de uma frota total total do Rio Grande do Sul

Diones Roberto Becker
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de  Derrubadas

Pandemia

Energia

No dia oito de setembro de dois mil 
e vinte, terça-feira, às dezenove horas, 
reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em Sessão Or-
dinária, sob a Presidência do Vereador ADEMIR CEMIN. A 
sessão também contou com a presença física dos Vereado-
res: LUIS CARLOS SEFFRIN, CRISTIANO CARVALHO, 
NELCI LUIS GAVIRAGHI, MAGNUS ANTÔNIO GEROL-
DINI, DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, ALDORI BIGUELINI 
e ADELINO MACHADO VASCONCELLOS. O Vereador 
OSMAR VON MÜLLER encontra-se afastado das atividades 
presenciais, sendo-lhe computado para efeitos de efetividade 
o trabalho à distância. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e 
votação a ATA Nº 026/2020, da Sessão Ordinária realizada 
no dia 24 de agosto de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada 
por unanimidade, bem como apresentou cópias xerográficas 
da ATA Nº 027/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 31 
de agosto de 2020, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Havia inscrito neste espaço o seguin-
te Vereador: Do Vereador Aldori Biguelini: Requereu verbal-
mente ao Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin, determinação 
ao setor competente da municipalidade, a urgente realização 
de serviços de aterramento e terraplanagem na propriedade do 
Sr. Pedro Dinkoski, neste Município, o qual construirá uma 
estrebaria para a produção leiteira. Salientou o Vereador pro-
ponente que o referido agricultor dispõem em sua propriedade 
o material necessário para realizar o aterramento de uma vale-
ta/buraco, existente no local. Este Requerimento foi aprovado 
por unanimidade. 

ORDEM DO DIA: Haviam neste espaço as seguintes ma-
térias para apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 020/2020: Dispõe sobre as Diretri-
zes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. Este 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 023/2020: que Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a realizar concessão de uso de bens pú-
blicos e dá outras providências. Este Projeto de Lei teve seu 
Regime de Urgência aprovado por unanimidade e em seguida 
foi o mesmo baixado para as Comissões Permanentes.

No espaço das EXPLICAÇÕES PESSOAIS havia inscrito 
o Vereador Nelci Luis Gaviraghi, o qual abordou diversos as-
suntos de interesse público.

Vacinação contra o sarampo é 
prorrogada até 31 de outubro

A vacinação contra o saram-
po, para a população de 20 a 49 
anos, foi prorrogada e vai ser 
realizada até o dia 31 de outu-
bro por todo o Brasil.

Dados preliminares das se-
cretarias estaduais de Saúde, re-
gistrados no Sistema de Infor-
mação do Programa Nacional 
de Imunizações, apontam que 
desde o início da vacinação em 
16 de março deste ano até o dia 
17 de agosto, foram vacinadas 
5,29 milhões de pessoas nessa 
faixa etária.

Esse número está muito 
abaixo da estimativa do público 
alvo definido pelo Ministério 
da Saúde, que é de aproxima-
damente 90 milhões de pesso-
as. Isso é um fator grave, pois 
a vacina contra o sarampo é a 
única forma de prevenção efe-
tiva contra a doença, tanto que 
essa vacina é uma das que está 
no calendário de rotina de todo 
o brasileiro.

O sarampo é uma doença 
infecciosa grave, causada por 

um vírus, que pode ser fatal. A 
transmissão ocorre quando uma 
pessoa doente tosse, fala, espir-
ra ou respira próximo de outros 
indivíduos, por isso, é conside-
rada uma doença de transmis-
são rápida e fácil.

De acordo com o boletim 
epidemiológico mais recente 

da doença, o Brasil permanece 
com surto de sarampo nas cinco 
regiões. A Região Norte apre-
senta cinco (71,4%) estados 
com surto; a Região Nordeste 
seis (66,7%); a Região Sudeste 
três (75,0%); a Região Sul três 
(100,0%), e a Região Centro 
Oeste quatro (100,0%).

O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal

Pixabay

Medida Provisória visa reduzir impactos 
de reajustes na conta de luz dos

 consumidores

O Governo Federal editou 
a Medida Provisória (MP) nº 
998/2020 que visa reduzir a ta-
rifa de energia elétrica para os 

consumidores até 31 de dezem-
bro de 2025. A MP destina re-
cursos à Conta de Desenvolvi-
mento Energético (CDE), o que 
permitiria o impacto positivo 

na conta de luz dos brasileiros.
A CDE é um fundo que cus-

teia diversas políticas públicas 
do setor elétrico no Brasil, entre 
elas, a universalização do servi-
ço de energia em todo o país e 
os descontos nas tarifas para as 
pessoas de baixa renda. Origi-
nalmente, os recursos que com-
põem o fundo vêm das tarifas 
pagas pelos consumidores.

O que a MP do Governo Fe-
deral faz é direcionar dinheiro 
de pesquisa e desenvolvimento 
e de eficiência energética para a 
CDE. Em tese, isso vai ajudar a 
reduzir os reajustes nas tarifas 
para os consumidores. É o que 
explica Carlos Augusto Ramos 
Kirchner, diretor do Instituto 
Ilumina.

— Em princípio eu vejo ra-
zoabilidade nessas medidas que 
visam minimizar, ou seja, au-
mentar menos a tarifa de ener-
gia elétrica. Eu entendo que são 
medidas pertinentes à situação, 
porque se não fizer nada, conti-
nuará pesando no bolso do con-
sumidor — avalia o diretor do 
Instituto Ilumina.

MP visa reduzir a tarifa de energia elétrica para os consumidores até 2025

Decreto abre caminho 
para instalação do 5G no 

Brasil
Atendendo à demanda do setor de telecomunicações, o Go-

verno Federal publicou na terça-feira (01/09), um decreto que 
dispensa que antenas de pequeno porte passem pelo processo de 
licenciamento. Além disso, o texto autoriza e define as regras do 
compartilhamento de infraestruturas. O decreto regulamenta a cha-
mada Lei das Antenas (Lei nº 13.116/2015) e foi recebido pelo se-
tor como uma preparação para o leilão do 5G, que deve ocorrer no 
próximo ano.

De acordo com o Governo Federal, as novas regras foram de-
finidas porque a instalação do 5G no Brasil vai exigir uma grande 
expansão na infraestrutura de telecomunicações, processo que se-
ria difícil com as regras anteriores.

— Esse decreto é um divisor de águas porque no ano que vem 
teremos o leilão do 5G. Vamos precisar nesse leilão de dez vezes 
mais antenas [do que na instalação do 4G] — explicou o ministro 
das Comunicações, Fábio Faria.
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Sobre monstros e cachorros
As férias escolares deveriam ser proibidas. As de inverno e as 

de verão. Não deveria existir feriado de Natal, Ano Novo, Páscoa, 
carnaval, e muito menos aqueles feriadões em que se emenda o 
fim de semana a uma sexta ou segunda sem expediente.

 E as férias do trabalho? Podem continuar. Mas as pessoas 
em férias deveriam ser obrigadas a ficar em casa. Quem quiser 
viajar tem que ser preso.

 Esse é o sonho dos cachorros. Eles não suportam mais ser 
tratados como coisa descartável.

 Quem mora perto de rodovias sabe do que estou falando. 
Quando se aproximam essas épocas do ano, multiplicam-se os 
cães abandonados nas estradas. Pessoas ditas “de bem”, que na 
verdade são do mal, antes de viajar com os filhos, costumam ir 
com seus carros bonitos a um lugar isolado de uma estrada, e ali 
executam a tarefa diabólica de abandonar o cachorro de estima-
ção da família.

 Tarefa diabólica? Só uso essa expressão porque desco-
nheço outra mais adequada. Mas sei que, ao usá-la, sou injusto 
com o diabo. Porque nenhum demônio da terra ou dos infernos 
faria algo tão perverso.

 Nem belzebu, o próprio, largaria na estrada o amigo mais 
fiel para morrer de fome, frio, sede, solidão, medo, saudade e tris-
teza. Ou infecção, febre, gangrena e bicheiras provocadas pelos 
atropelamentos.

 E os monstros, depois de largarem para a morte trágica o 
amigo querido, vão felizes viajar com seus filhos. Curtem dias de 
descanso na praia ou em lugares paradisíacos em que a vida na-
tural é preservada. Lá fingem admirar a beleza da vida, enquanto 
por sua causa a vida de seu amigo fiel vai definhando em sofri-
mento atroz na beira da estrada.

 Dá tristeza ouvir relatos de agricultores que encontram 
esses pobres animais abandonados. Vizinhos de beira de estrada 
costumam desabafar uns para os outros quando se visitam ou se 
encontram nas divisas de terras:

 - Não dá mais – diz alguém -, é preciso fazer alguma coi-
sa contra esses bandidos. É todo dia cachorro abandonado!

 - E agora vai piorar – replica outro -, vêm as férias das 
crianças, e esses canalhas vão jogar fora mais cachorro para poder 
viajar sossegado!

 Sou um desses moradores da beira da estrada. Semana 
passada ouvi de um vizinho:

 - Era muito frio, tinha geada ainda. Segui um gemido no 
mato. Uma cadela grande, de raça, estraçalhada por um carro. Um 
bicho carniceiro devia estar comendo ela viva, porque as tripas 
estavam estendidas pelo chão. Não se mexia; só gemia. Tinha 
uma coleira bonita. Estava amamentando, saía leite das tetas. Daí 
liguei as coisas, porque uns dois dias antes achei quatro cadeli-
nhas esmagadas no asfalto. Do mesmo pelo. O bandido abando-
nou a mãe com as femeazinhas. Decerto vendeu os machinhos.

 Emocionei-me ao ver que no rosto queimado de sol desse 
homem forte rolaram duas lágrimas.

 Claro que alguns desses animaizinhos são resgatados por 
agricultores abençoados. Mas com certeza mais de 90% dos cães 
largados morrem assim, no sofrimento mais cruel que se possa 
imaginar.

 Quem faz isso não é racional. Não é humano. Nem pode 
ser animal, porque animal significa um ser que tem alma. Quem 
abandona assim um bicho indefeso é um monstro insensível.

 E pode ter certeza que a maioria desses criminosos ain-
da falam em Deus. Muitos até vão a igrejas. Vociferam contra a 
corrupção e dizem defender a família. Falsários que mentem para 
suas crianças que o cãozinho fugiu. Depois da viagem compram 
outro animalzinho para o filho. Para um dia jogar na estrada tam-
bém.

 Triste é saber que ainda tem gente que vende cachorro 
por aí. Um absurdo. Isso contribui de forma direta para a conti-
nuidade dessa cadeia maldita de destruição da vida.

Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Pandemia

Mais de 10% da população de 
Tenente Portela já testou negativo 

para o coronavírus

O boletim epidemiológico 
editado na sexta-feira (04/09) 
aponta que 1.672 moradores 
de Tenente Portela já foram 
testados para o coronavírus 
(Covid-19), dos quais, 1.391 
(10,35%) tiveram resultado ne-
gativo.

O município possui, atual-
mente, 38 casos ativos da do-
ença. Dos 268 infectados, 230 
já se recuperaram. Outras 23 
pessoas aguardam o retorno dos 
exames laboratoriais. Tenente 
Portela ainda contabiliza dois 
óbitos em função do vírus.

Sete portelenses estão inter-

nados no Hospital Santo Antô-
nio (HSA) por causa da doença. 
Dois pacientes contaminados 
ocupam leitos da enfermaria. Já 
na Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI), existem quatro pes-
soas com diagnóstico positivo e 
uma que espera a divulgação do 
exame laboratorial.

Coronavírus provoca a primeira morte 
em Coronel Bicaco

A Secretaria Municipal da 
Saúde e o Comitê de Atenção 
ao Coronavírus emitiram uma 
nota oficial confirmando o pri-
meiro óbito em decorrência de 
Covid-19 em Coronel Bicaco.

Cláudio Antônio da Silva, 
popular Fofão, de 50 anos, in-
ternou ainda na primeira quin-
zena de agosto no Hospital San-
to Antônio de Pádua de Coronel 
Bicaco. Devido à piora em seu 
quadro clínico por causa da 
doença, foi transferido para a 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital Santo Antô-
nio de Tenente Portela, onde fa-
leceu às 18h20min do domingo 
(06/09).

A morte gerou grande co-
moção nas redes sociais de bi-
caquenses.

O sepultamento foi realiza-
do na manhã da segunda-feira 
(07/09), no cemitério municipal 
de Coronel Bicaco, obedecendo 
todos os protocolos para evitar 
a disseminação do coronavírus.
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Uso de máscara será obrigatório no 
dia da votação

Com agenda regulatória, Governo 
quer reduzir número de acidentes

Metade das crianças do país não rece-
beu todas as vacinas

Abate de Frangos cai e de suínos 
cresce no estado

Coronavírus provoca primeira mor-
te em Coronel Bicaco
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Amuceleiro se posiciona contrária à 
retomada das aulas presenciais no RS

A Famurs e os presidentes 
das Associações de Municípios 
estiveram reunidos, em Assem-
bleia Geral virtual, na manhã 
desta terça-feira (8). Uma das 
principais pautas da reunião 
foi a decisão sobre o retorno 
das aulas presenciais. Seguindo 
orientação da Famurs, a maio-
ria das regionais decidiu não re-
tomar as atividades, pelo menos 
durante o mês de setembro. Al-
guns presidentes relataram que 
suas regionais estão avalian-
do a possibilidade de abertura 
apenas das escolas privadas de 
Educação Infantil.

O presidente da Amuceleiro 
e prefeito de Braga, Carlos Al-
berto Vigne (Nei), confirmou à 

reportagem da Rádio Alto Uru-
guai que os prefeitos da Região 
Celeiro fecharam questão con-
tra o retorno das aulas presen-
ciais neste momento. Segundo 
ele, apenas dois municípios 
ainda não se manifestaram e os 
outros 19 se colocaram contrá-
rios ao retorno, inclusive com a 
maioria defendendo a retomada 
das atividades apenas em 2021. 
Alguns prefeitos, segundo Nei, 
cogitam reavaliar o cenário em 
outubro.

O presidente da Amuceleiro 
defende que, independentemen-
te da cor da bandeira na região, 
o retorno deve ocorrer apenas 
com a aprovação de uma vacina 
que garanta a segurança de alu-

nos, professores e funcionários. 
Além disso, ele argumenta que 
os municípios precisam de mais 
recursos para preparação das 
salas de aula, além do acerto 
que deve ser feito com o gover-
no do Estado para manutenção 
do transporte escolar aos alunos 
da rede estadual.

Sobre o transporte escolar 
em municípios que têm escolas 
estaduais, que devem retornar 
em outubro, a Famurs, através 
do setor jurídico, está elaboran-
do um parecer técnico sobre a 
legitimidade e obrigações das 
prefeituras no fornecimento de 
transporte escolar, caso as ins-
tituições municipais estejam 
fechadas.

Ainda sobre o retorno das 
aulas, ficou acordado com os 
presidentes das regionais que a 
pauta, por ora, está encerrada e 
volta ao debate caso haja mu-
danças ou alterações no cenário 
estadual. Ficou definido que, 
por ampla maioria dos municí-
pios, a Famurs permanece não 
recomendando o retorno, mas 
respeita a autonomia dos gesto-
res que optarem pela retomada 
das atividades presenciais.

Assembleia virtual ocorreu nesta terça-feira (8)


