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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.

Província
completa 
31 anos
de história

Há 31 anos a Rádio Província entrava no ar com 
o compromisso de ser uma emissora diferente. Com 
conteúdo atento ao gosto dos ouvintes da região e o 
jornalismo voltado para os anseios comunitários a 
emissora tem sido uma testemunha fiel da história 
dessa parte do mundo.
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Unijuí testar 
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HSA perde o 
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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Editorial

No regime monárquico, a sucessão da che-
fia de estado é hereditária e o chefe de governo, 
eleito pela maioria parlamentar. As muitas monarquias constitucionais 
existentes são politicamente estáveis e proporcionam democracias mais 
qualificadas do que a nossa. Outros regimes que separam a chefia de 
Estado da chefia de governo igualmente se beneficiam de estabilidade 
como mostram os exemplos, entre outros, da França, Itália, Alemanha e 
Portugal. Nestes, o chefe de Estado, que não governa, é eleito pelo voto 
majoritário da sociedade, mas o chefe de governo é eleito pela maioria 
parlamentar. Nós, não obstante as evidências proporcionadas pelos bons 
modelos, continuamos cruzando os séculos na boleia da mesma carreta 
vivendo a crise nossa de cada dia, junto com Argentina, Colômbia, Ve-
nezuela, Peru, Bolívia e tutti quanti. Se não for assim, não é democracia 
cremos, contra os fatos e contra a história.

Quem nos vendeu semelhante disparate? Sim, porque é um disparate 
caber ao governo, depois de eleito, a tarefa de buscar (melhor dizen-
do: comprar) maioria parlamentar sem a qual não governa. E não basta 
montá-la no dia 1º de janeiro, tem que mantê-la no dia 2, no dia 3, no 
dia 4, no dia 5 de janeiro e a cada votação significativa do Congresso 
Nacional. A que preço?

O preço inclui ministros e dezenas de milhares de cargos de livre 
nomeação providos por pessoas que nada entendem das tarefas que lhes 
são atribuídas e nas quais servem aos interesses de seus partidos. O pre-
ço inclui, também, o enorme equívoco da partidarização e a ideologiza-
ção da administração e do Estado. O eleito dessa forma, segundo essas 
regras, é, ao mesmo tempo, o chefe de Estado, o chefe de Governo e da 
Administração, coisa que nenhum país sensato adota. Parece que manda 
muito, mas, como vemos, se não comprar uma base de apoio, só faz o 
que o Congresso e o STF permitem. E se não se dão bem, não permitem 
coisa alguma.

Além disso, nosso sistema eleitoral estabelece um abismo entre as 
qualidades que se exigem para ter o voto e as qualidades que se reque-
rem para governar. É caso raro encontrar tudo isso na mesma pessoa. 
Depois, nos queixamos por não termos estadistas. Por que isso aconte-
ce? Por que somos burros? Por que não há aqui quem conheça história? 
Ou quem tenha visão correta da política? Temos, sim, mas não é a visão 
correta da história, da política e da economia que elege um presidente.

Ficamos imaginando que as instituições da nossa República não fun-
cionam, quando o que nos desagrada é exatamente o que decorre de seu 
funcionamento. Ministros do STF, congressistas de relevo, supostamen-
te inteligentes, “tranquilizam” a população afirmando que as instituições 
estão funcionando. Sim, sim, é fato. E ao fazê-lo só produzem encrencas 
e geram crises desde 1889.

Como se resolve isso? Responsabilidade essencial das elites, tarefa 
de quantos tenham capacidade de análise, de estabelecer relações de 
causa e efeito, de entender a necessidade de haver um poder de Estado 
legitimado como moderador, com prerrogativas para dissolver o par-
lamento, etc.. As elites não têm o direito de querer solução se sequer 
conhecem o problema.

Qualquer cidadão brasileiro faz minuciosa análise de uma partida 
de futebol. Tem visão estratégica de um jogo, de um campeonato e de 
vários campeonatos simultâneos. Conhece a história de seu clube, seus 
melhores atletas, seus bons presidentes, comenta a escalação das equi-
pes. Mas não sabe coisa alguma da história de seu País, não conhece 
seus estadistas, e é incapaz de fazer uma análise política com relações de 
causa e efeito. Por quê? Porque, com as exceções de praxe, a imprensa 
esportiva brasileira é bem mais competente e menos millitante do que a 
imprensa política.

IMPRENSA POLÍTICA E 
IMPRENSA ESPORTIVA

A retomada gradual dos negócios do Brasil, como se observa agora na 
Grande São Paulo e em muito pontos do País, pode mostrar um cenário dife-
rente daquele esperado pelos mais otimistas e frustrar a expectativa de uma 

arrancada forte para a recuperação do tempo perdido na economia.
Essa frustração começa, por exemplo, com a abertura de shoppings e lojas de rua como na cidade de São Paulo. 

Uma medida absurda impõe o funcionamento de quatro horas ao dia e com apenas 20% de ocupação. Resultado: 
aglomerações nas ruas e filas nos centros de compra. Óbvio que um horário bem mais amplo permitiria distribuir 
melhor o fluxo de pessoas. E a ocupação de 20% também não anima em nada os negócios, se era realmente essa a 
intenção.  

Assim, de medidas em medidas desastradas, em vez de uma engrenagem azeitada para mover a economia, o 
mais provável é que surja no horizonte um cenário de terra arrasada. É preciso devolver o ânimo a milhares de em-
presários de micros, pequenos e médios negócios que se viram desamparados pelo governo nesse período.

No rastro dos escombros estão um número ainda incalculável de empresas quebradas e mais alguns milhões a 
mais de desempregados, desalentados e na informalidade, elevando a taxa dessa tragédia nacional. 

Muitos empreendedores nem conseguirão reabrir suas portas e outros terão de planejar o recomeço a partir do 
zero, com seus recursos exauridos em mais de dois meses de muitas contas a pagar e nada a receber. A promessa do 
governo de forrar esse período com um colchão econômico para dar um fôlego às empresas ficou nisso - promessa.

 A verdade é que se perdeu tempo demais para fazer chegar algum apoio aos empresários, o que aumenta as 
dificuldades, apesar do adiamento do pagamento de tributos federais: empresas terão de honrar o compromisso do 
mês e o atrasado acumulados. Se o governo pretende dar algum alívio, deve parcelar esses atrasados em pelo menos 
doze meses. 

Algum alento pode vir com a prorrogação do período máximo de redução de jornada ou suspensão de contratos 
de trabalho com carteira assinada por mais 60 dias. Porém, mais uma vez, a medida depende de espaço no orça-
mento da União.   

Fato é que o garrote nas empresas continua. Além do crédito que não sai e o acúmulo no pagamento de tributos, 
o passivo trabalhista das empresas acumula problemas a um custo altíssimo. É necessário reduzir o prazo ainda 
longo para a entrada das ações, hoje de dois anos, e permitir o parcelamento de verbas rescisórias.

Urgente também uma revisão na Penhora On Line, um meio de bloqueio de contas bancárias e de aplicações 
financeiras para garantir o pagamento dos débitos trabalhistas. Em alguns momentos não se observa se a empresa 
reclamada se encontra regular e solvente, com capacidade de cumprir os seus compromissos, incluindo trabalhistas, 
com os meios que possui, não levando em consideração a existência de recursos em andamento ou a inexistência 
de trânsito em julgado da ação.

Mais um transtorno para as empresas, pois contas bancárias destinadas à folha de pagamento podem ser pe-
nhoradas, prejudicando diretamente os trabalhadores ou outros compromissos assumidos pela empregadora. Ora, a 
comprovação da regularidade por meio das Certidões Negativas de Débito demonstra o compromisso da emprega-
dora de honrar seus compromissos. Além do mais, é de justiça que o débito recaia exclusivamente sobre a pessoa 
jurídica.

Na verdade, diante de tantas idas e vindas nessa crise, as autoridades estão perdidas, os empresários se sentem 
amarrados e a insegurança jurídica aumenta. Fora os problemas de comunicação do governo, um desastre.

Enquanto não se enfrentar com coragem e inteligências os gargalos fiscais e burocráticos, o cenário não será 
animador. Muito pelo contrário, as demissões vão aumentar e a retomada do desenvolvimento econômico levará 
muito mais tempo do que a Nação precisa nesse momento.

O lento retorno da economia
Vander Morales

Vander Morales é presidente da Fenaserhtt (Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de Recur-
sos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado) e do Sindeprestem (sindicato paulista da categoria)

O conceito de fake news ainda e relativamente novo, apesar da prática 
de espalhar falsas notícias já ser adotada desde o princípio da humani-
dade. Claro que o advento da internet fez com que essa prática ganhasse 
proporções jamais vistas na história do homem moderno.

Existe uma indústria por trás da fake news, um mercado que está lu-
crando com o desserviço de apresentar notícias falsas para a população, 
sendo que, elas são usadas das mais variadas maneiras. A grande maioria 

das vezes em forma de boato que passa a correr de usuário em usuário até se dissimilar como uma praga, ou 
então, através de blogs e portais suspeitos que são pagos para difamar e publicar notícias sem a verificação 
dos fatos.

Enfim, a Fake News, nada mais é do que a velha fofoca, mas não aquela que é o oposto do segredo, e sim 
aquela que contrasta com a verdade. Somente é fake news é aquilo que é mentira.

Então é preciso aprender a entender esse fenômeno chamado fake news. Primeiro entender até onde vai 
a mentira, onde começam as meias verdades e por fim de onde vem a interpretação dos fatos. Todos podem 
soar como fake news, mas há uma légua de distância entre cada um deles.

Se estabelecida a fake news como a mentira absoluta, então a meia verdade, desde que não mascare uma 
mentira não passa de mal jornalismo quando adotado por jornalista. A interpretação dos fatos é algo abso-
lutamente relativo, pois ela pode pender para um lado ou para outro, mas nem por isso ela é uma mentira 
absoluta. Não podemos pensar que a verdade que não nos agrada é uma mentira e nem que a mentira que nos 
agrada é uma verdade. Precisamos ter em mente que a verdade será sempre a verdade e então compreende-la.

O entendimento sobre fake news



Tribuna  Popular

nas redes sociais  e nas esquinas 

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

***Dizem por aí que mesmo após os 
alertas ainda tem gente caindo no golpe 
dos nudez em nossa região.
***Nessa semana, houve dois relatos de 
pessoas que foram chantageadas após re-
ceberam fotos de um perfil do facebook. 
*** Um caiu e depositou uma certa 
quantia em dinheiro, enquanto que, um 
segundo já sabendo se precaveu.
***Dizem por aí que a historia da Erva 
Mate de Barra do Guarita rendeu muito 
nas redes sociais.
***Enquanto muitos criticavam a admi-
nistração e a situação em si, houve quem 
defendesse.
***”Além  de ganhar ainda quer recla-
mar”, comentou alguém. Quando com-
prado com o dinheiro público não é pre-

sente.
***A saga das festas clandestinas conti-
nuam.
***Dizem por aí que alguns políticos 
gostaram da ideia de ter mais tempo para 
fazer campanha.
***Para os novatos é uma boa, dá tempo 
de se apresentar, para os veteranos não 
tá bom, dá tempo dos novatos se apre-
sentar.kkk
***Dizem por aí que a disputa no MDB 
de Redentora pela liderança de chapa vai 
ser ferrenha. Pode ter até três candidatos. 
(Via e-mail).
***A galerinha do futebol já está come-
çando a enlouquecer.
***Já há até ideias de montar uns jogos 
clandestinos...kkk Que fase...

Golpe em Derrubadas lesa família em R$ 32 mil

Uma família, 
que reside no in-
terior de Derruba-
das, foi ludibria-
da e caiu em um 
golpe. O prejuízo 
supera R$ 30 mil.

De acordo 
com informações 
repassadas pela 
Polícia Civil, no 
dia 09 de junho, 
os golpistas te-

riam visitado a propriedade rural dizendo que iriam desfazer um trabalho de macum-
ba e feitiçaria que tinha sido feito contra o filho do casal de agricultores.

No início desta semana, os estelionatários retornaram ao local afirmando que te-
riam descoberto que na propriedade rural havia a existência de grande quantidade de 
ouro, mas que para conseguir encontrar o metal precioso, precisariam buscar equi-
pamentos no Mato Grosso. Segundo os criminosos, para buscar esses equipamentos 
seriam necessários R$ 32 mil.

As vítimas do golpe se deslocaram então até uma agência bancária e realizaram 
o depósito na conta indicada pelos criminosos. Uma parte do valor foi sacada numa 
agência bancária localizada na cidade de Miraguaí.

Um comunicado foi emitido pelos órgãos de segurança, alertando principalmente 
as pessoas de mais idade, para que se mantenham atentas a esse tipo de golpe. Ainda 
não há pistas sobre o paradeiro dos estelionatários.

Eu ia contar uma piada de viagem no 
tempo,

mas vocês não gostaram… 
***
Que raça de cachorro salta mais alto 

que um prédio?
Qualquer uma, 

porque prédio não 
pula. 

***
Como se chama o 

cachorro do mágico?
Labracadabrador. 
***
O que o tubarão disse quando comeu 

o peixe-palhaço?
Que gosto engraçado! 
***
Porque coalas não são ursos de ver-

dade?
Porque eles não têm as coalificações.

***
Qual a tecla pre-

ferida do astronau-
ta? 

A da barra de es-
paço.

***
Dois caras que 

roubaram o calendário... 
Cada um pegou seis meses.

Seleção de piadas 
ruins

Treinamento no HSA

No dia 16/06/2020, foi realizado no 
Hospital Santo Antônio de Tenente Por-
tela (HSA), um treinamento de Padroni-
zação da Nutrição Enteral e Treinamento 
de Novas Bombas de Infusão realizada 
por profissionais representantes da Nes-
tlé Health Science de Flores da Cunha 
RS. Com o objetivo de padronização dos 
produtos e diminuição dos custos. 

A nutrição enteral é uma forma de 
alimentação para pacientes que não de-
vem ou conseguem se alimentar por via 
oral (boca). A ingestão dos alimentos 
pode ser feita por meio de uma sonda 
(passagem naso/orogástrica) posiciona-
da ou implantada no estômago e no in-
testino delgado. Nesse caso, os alimen-
tos estão na forma líquida ou em pó e 
têm o mesmo valor nutricional que você 
obteria pelo consumo de alimentos, e 
também são digeridos da mesma ma-
neira, contendo tudo que você necessi-
ta diariamente, incluindo carboidratos, 
proteínas, gordura, vitaminas, minerais 
e água.

A padronização da Nutrição enteral 
do Hospital Santo Antônio ficou dividi-
da em fases do tratamento: Pacientes em 
situação Criticas, Especifica para Diabe-
tes (auxiliam no controle glicêmico) e 
dietas para uso após situação crítica que 
ajudam na recuperação do estado nutri-
cional. Além das dietas enterais foi pa-
dronizado os suplementos orais.

O Serviço de Nutrição e Dietética do 
Hospital Santo Antônio busca sempre 
manter seus profissionais atualizados o 
que garante um atendimento com exce-
lência para os seus pacientes.  A educa-
ção continuada do HSA promove a for-
mação e reciclagem constante de seus 
profissionais.
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Nesta quarta-feira a Rádio 
Província completa 31 anos de 
história. A emissora entrou no 
ar no dia 17 de junho de 1988, 
idealizada pelo jornalista Jal-
mo Fornari, na época vindo da 
capital onde havia integrado as 
equipes das Rádios Gaúcha e 
Guaíba.

A Província passou a trans-
mitir em 100,7 FM e sempre 
manteve em sua grade uma 
programação eclética alinhada 
com o gosto regional, abrindo 
espaço para os anseios, acon-
tecimentos e fato que marcam 
essa parte do estado.

Pelos microfones da emis-
sora desfilaram, nestes 31 anos, 
muitas vozes, algumas que já 
deixaram o rádio e  foram para 
outras áreas de trabalhos, como 
André Stummer, que foi a pri-
meira voz da emissora e que 
hoje é advogado residente em 
Santa Rosa e Ângelo Oliveira, 
enfermeiro na cidade de Der-
rubadas. Muitos ainda estão 
no rádio regional, em outras 
emissoras e que tiveram grande 
parte de suas carreiras e bases 
profissionais formadas ou lapi-
dadas nos microfones da Rádio 
Província, como Paulo Farias, 
Douglas Bigueline e Marcos 
Guterres.

Atualmente a equipe da Rá-
dio Província é formada pelos 
locutores Angelita Cristina, 
Maicon Spanic, Jonas Martins, 
Eduardo Salvadori, Raiana Sil-
va, Ezequiel Pasinato e Sem 
Terra. Ainda integra a equipe 
da Província a secretária Elis 
Machado, todos comandados 
pela liderança do Jornalista Jal-
mo Fornari e sua esposa Soraia 

Fornari.
Muitos programas da Rádio 

Província são referencias pelo 
tempo em que estão no ar fa-
zendo companhia aos ouvintes 
de toda a região, como é o caso 
do Mateando com a Província 
apresentado atualmente por 
Cleiton Figueiredo e Estrada da 
Vida apresentado por Angelita 
Cristina.

O jornalismo da Rádio Pro-
víncia também esteve na ponta 

da programação da emissora 
onde destaca-se o programa 
Tribuna Popular, que iniciou 
praticamente junto com a emis-
sora e é apresentado pelo jor-
nalista Jalmo Fornari, Estação 
Província, que mescla notícias 
e musica do passado e atual-
mente é apresentado por Jonas 
Martins, além do Revista 100,7 
que transmite notícias no horá-
rio do almoço.

Além dos programas, o jor-
nalismo ainda está presente e 
distribuído ao longo da pro-
gramação com 
o Notícia na 
Hora Certa e 
Correspondente 
Ipiranga, ambos 
em parceria com 
a Rede Gaúcha 
Sat e o Provín-
cia News, com 
produção do 
Sistema Provín-
cia de comuni-
cação.

Nos seus 31 
anos de história 
a Província tam-
bém, foi uma 
das grandes 
percursoras em 
tecnologia na 
região. Foi uma 
das primeiras 

Rádio Província completa 31 anos de história
emissoras do interior do estado 
a ter um endereço virtual e um 
site, foi também uma das pri-
meiras a adotar  o uso de com-
putadores para rodar a progra-
mação e atualmente se destaca 
também por ser uma das poucas 
emissoras do estado a ter toda a 
sua demanda de energia gerada 
através de sistema de energia 
solar.

É da emissora também a 
maior campanha de natal do 
Rádio Regional e uma das mais 
duradouras campanhas do rádio 

gaúcho, com o Natal da Crian-
ça Carente, que distribui crian-
ça necessitadas brinquedos e 
doces doados pelos ouvintes. A 
campanha acontece há 25 anos.

Nesta dia especial para a 
Rádio Província, 100,7 FM de 
Tenente Portela, a direção e 
funcionários da emissora agra-
decem a todos os ouvintes e 
anunciantes, que são a razão de 
existira da Província; Emissora 
com os pés cravados na região, 
mas com os olhos e a mente 
voltados para o mundo.

André Stummer, com o micrfone, e Jalmo Fornari na inauguração da Província
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Covid-19 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2020

CONTRATO Nº 111/2020
DATA: 28/05/2020
CONTRATADO: LAR DA VELHICE ISABEL OLIVEIRA RO-
DRIGUES
CNPJ: 88.744.347/0001-90
OBJETO: Acolhimento e prestação de serviços de atendimento 
integral ao Idoso Juventino Alves de Brito 
VALOR R$: 8.400,00

CONTRATO Nº 112/2020
DATA: 05/06/2020
CONTRATADO: MAURI THIELE FERRAGEM EPP
CNPJ: 16.101.712/0001-37
OBJETO: Aquisição de braços completos de luminária para uso 
na iluminação púbica do Município
VALOR R$: 5.087,50

CONTRATO Nº 113/2020
DATA: 05/06/2020
CONTRATADO: CLEITO DORNELLES 04534548010
CNPJ: 34.140.203.0001-03
OBJETO: Contratação de mão de obra para execução de almoxa-
rifado municipal
VALOR R$: 17.798,00

CONTRATO Nº 114/2020
DATA: 08/06/2020
CONTRATADO: TRANSPORTES VALE VENETTO LTDA 
EPP
CNPJ: 01.581.295/0001-08
OBJETO: Aquisição de insumos para financiamento via FUNDE-
RUR
VALOR R$: 92.617,80

CONTRATO Nº 115/2020
DATA: 15/06/2020
CONTRATADO: CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO 
LTDA
CNPJ: 09.378.828/0001-52
OBJETO: Execução de pavimentação poliédrica com pedras irre-
gulares de basalto na Rua Alfredo Bier e na estrada municipal de 
acesso a Bom Plano.
VALOR R$: 42.503,08

CONTRATO Nº 116/2020 
DATA: 15/06/2020
CONTRATADO: CLEITO DORNELLES 04534548010
CNPJ: 34.140.203.0001-03
OBJETO: Contratação de empresa para fabricação e instalação 
de chaminé para defumador na Indústria de Embutidos localizada 
na RSC 163
VALOR R$: 10.499,00

Na manhã desta quarta-
-feira, dia 16/06/2020, o CISA 
– Consórcio Intermunicipal 
do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul efetuou a en-
trega à FIDENE/UNIJUÍ do 
equipamento QPCR, importado 
dos Estados Unidos, bem como 
insumos, os quais serão utiliza-
dos por parte da UNILAB, que 
será utilizado para a realização 
de testes do novo coronavírus – 
COVID-19. O ato foi presidido 
por parte Presidente da enti-
dade, Sr. Celso José Dal Cero, 
Prefeito de Vista Gaúcha/RS e 
do Vice-Presidente, Sr. Eduar-
do Buzzatti, Prefeito de Peju-
çara/RS, e a Diretora Executiva 
do CISA, Elizabete Rolim, bem 
como representantes da UNI-
JUÍ, na pessoa do Vice-Reitor 

CISA realiza entrega de equipamento 
para testes do Coronavírus

de Administração Dieter Ru-
gard Siedenberg e do Professor 
Dr. Matias Frizzo, Médico Bio-
molecular, além da presença do 
Prefeito de Ijuí, Sr. Prefeito Val-
dir Heck. O investimento reali-
zado por parte dos municípios 
associados ao CISA foi de apro-
ximadamente R$ 220.000,00 
(duzentos e vinte mil reais), 
sendo que a  FIDENE, por meio 
do Laboratório UNILAB, está 
executando obras de adequação 
para a instalação desse equipa-
mento e o processamento será 
exclusivo para os exames do 
tipo PCR, atendendo num pri-
meiro momento os 41 (quarenta 
e um) municípios associados. O 
equipamento possibilitará a re-
alização de 30 (trinta) análises 
por dia e cerca de 10 técnicos 
irão receber a capacitação para 

operacionalizar a máquina. 
Existe a possibilidade ainda de 
ser adquirido um equipamento 
extrator de RNA, que poderá 
aumentar para até 100 testes 
diários. Segundo a direção do 
CISA e da FIDENE, após a re-
alização das adequações físicas 
e dos treinamentos da equipe 
de profissionais, a previsão de 
início dos trabalhos será na pri-
meira semana de julho de 2020. 
Também participaram do ato 
de entrega as seguintes autori-
dades: Eder Both, Prefeito de 
Chiapetta, Valmir Land, Prefei-
to de Condor, Médica Biomo-
lecular Bruna Comparsi, Co-
ordenadora da Biomedicina da 
Unijuí, além do Departamento 
Jurídico do Consórcio, Drs. 
Gilberto Scapini e John Régis 
Gemelli dos Santos.

CISA
Celso Dal Cero, prefeito de Vista Gaúcha e presidente do CISA assinando convênio com a Unijuí

Divulgação

Coronel Bicaco: Edil solicita reparos na 
Avenida Francisco Manoel Diniz

Politíca

Durante o 
grande expe-
diente da ses-
são ordinária 
da segunda-
-feira (15/06), 
o vereador 
Afrânio Ber-
taluci (PP) 
apresentou a 
p r o p o s i ç ã o 
nº 029/2020, 
reivindicando 
a recuperação 
e pavimenta-
ção asfáltica 
na Avenida Francisco Manoel 
Diniz, desde o cruzamento com 
a Rua Alcindo Souza até o en-
troncamento com a ERS 317.

Segundo o progressista, 
esse pedido ao Poder Executivo 
atende aos anseios dos mora-
dores das imediações do salão 
da terceira idade. O vereador 

lembrou que houve pedidos no 
mesmo sentido no decorrer da 
gestão anterior e também não 
foram atendidos. – Aquele tre-
cho da avenida tem bastante 
trânsito e as pessoas passam 
por ali e ficam com uma im-
pressão negativa – frisou o edil. 
Ele pediu que os reparos fos-
sem efetuados de forma urgen-
te, porque está chegando uma 
época de chuvas mais frequen-
tes. O vereador João Francisco 
Marques Brasil, da bancada do 
PDT, lamenta que outros reque-
rimentos idênticos deixaram 
de serem atendidos por vários 
prefeitos. – Melhorias naquela 
parte da Avenida Francisco Ma-
noel Diniz já são solicitadas há 

muitos anos – salientou o pede-
tista.

– Eu tenho esperança na re-
cuperação daquele trecho. Na 
semana passada, mesmo com 
toda a chuva, encontrei o pre-
feito Jurandir da Silva olhando 
o local. E, ele me disse que es-
tava analisando o que podia ser 
feito e que pretende realizar as 
obras necessárias em breve – 
relatou João Francisco Marques 
Brasil.

O vereador Itamar Sartori 
(PP) afirmou que como o mu-
nicípio possui uma usina asfál-
tica, o custo para a pavimenta-
ção daquele trecho da Avenida 
Francisco Manoel Diniz será 
mais baixo.

– Atualmente, o calçamento 
é muito irregular. Foi coloca-
da massa asfáltica em algumas 
partes e tapados os buracos, o 
que melhorou bastante a trafe-
gabilidade. Esse investimento 
esperado poderá resultar na di-
minuição do trânsito na Aveni-
da Presidente Vargas – pondera 
o progressista.

– Se a atual Administração 
Municipal realizar a obra estará 
de parabéns, pois o asfaltamen-
to daquele trecho é uma deman-
da desde a época em que o pre-
feito era Jaci Luciano de Souza 
– disse Itamar Sartori.

Após as manifestações, a 
proposição nº 029/2020 foi 
aprovada por unanimidade.

D
iones B

ecker
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Cooperativismo Solidariedade

Sicredi idealiza movimento 
em prol da economia local

Para reforçar a importância dos pe-
quenos empreendedores e do coope-
rativismo como motores da economia 
brasileira, o Sicredi levanta a bandeira 
da cooperação em um movimento para 
engajar as pessoas em prol da economia 
de sua região, com a campanha ‘Eu Co-
opero com a Economia Local’.

Por meio de iniciativas de comunica-
ção e a aplicação de um selo que destaca 
empresas e consumidores engajados na 
causa, o Sicredi busca estimular o con-
sumo e o desenvolvimento econômico 
local, o que está atrelado ao propósito 
da instituição desde sua fundação, em 
1902.

A estratégia pretende impactar po-
sitivamente diversos públicos, desde 
pequenos comerciantes e produtores 

rurais, para que se sintam apoiados pela 
campanha; associados do Sicredi, para 
que contribuam com a divulgação das 
mensagens e aproveitem as oportuni-
dades de negócio que possam surgir; e 
consumidores, para que se conscienti-
zem sobre seu papel na movimentação 
da economia de suas regiões por meio 
de seu comportamento de consumo. A 
iniciativa também convida entidades e 
os meios de comunicação para se enga-
jarem e fortalecer a propagação do mo-
vimento.

Um hotsite também será criado para 
servir de fonte de informações sobre a 
iniciativa e ferramenta de apoio aos em-
preendedores locais. O espaço disponi-
bilizará conteúdos em vídeo e e-books 
com dicas de como trabalhar os negó-
cios nos meios digitais e uma plataforma 
de personificação de peças digitais de 
divulgação, além de acesso a outras fer-
ramentas que podem auxiliar na gestão 
do empreendimento.

A prioridade de relacionamento com 
fornecedores locais é uma política do Si-
credi por meio da atuação das suas 110 
cooperativas de crédito. Só em 2019, fo-
ram mais de R$ 550 milhões injetados 
na economia, através de pagamentos a 
fornecedores locais pela instituição.

Coronel Bicaco: Igreja Assembleia de 
Deus realiza Campanha do Agasalho

A Igreja Assembleia de Deus de Co-
ronel Bicaco em parceria com o senhor 
Ricardo Fernandes e o Instituto Boina 
Azul estão organizando a “Campanha 
do Agasalho 2020 – Inverno sem frio”.

A distribuição das mais de 63 mil 
peças de agasalhos iniciou no dia de 
ontem(15) e vai até às 17 horas desta 
quarta-feira (17), no salão de eventos da 
Igreja Assembleia de Deus de Coronel 
Bicaco.

Os agasalhos foram arrecadados e 
doados pelo senhor Ricardo Fernandes 
da cidade de Gravataí, com o apoio do 
Instituto Boina Azul o qual se fez repre-
sentar pelo Sargento Tiago Machado.

A mais de 30 anos o policial refor-

mado Ricardo Fernandes percorre 20 km 
diários, puxando um carrinho de ferro 
com capacidade de 300 kg pelas ruas da 
cidade de Gravataí em busca de doações 
de agasalhos os quais após selecionados 
são doados as pessoas que mais necessi-
tam. Esta ação já percorreu mais de 300 
municípios gaúchos, catarinenses e até 
chegou aos países vizinhos, contemplan-
do uruguaios e argentinos.

Em Coronel Bicaco, os representan-
tes do Ricardo Donativos e do Instituto 
Boina Azul são o Pastor Roberto Car-
los da Igreja Assembleia de Deus e do 
apoiador Lucas Santos Cruz que partici-
param dessa ação conjunta de solidarie-
dades contra o frio.

Campanha do Agasalho foi realizada em Coronel Bicaco
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robinson.giraldi@bol.com.br

Dieta e Exercício: o segredo 
para emagrecer
Há quem diga que basta cortar o consumo de calorias e há 

quem defenda que o treino é o que conta, independentemente do 
que se come.

Na hora de perder aqueles quilos a mais que continuam a apa-
recer na balança, são muitas as dúvidas que surgem: fazer ou não 
fazer dieta, ir ou não ir para academia?

Se para algumas pessoas o segredo está na alimentação e no 
corte das calorias ingeridas diariamente, para outras nada melhor 
do que uma rotina de treino para baixar números na balança e 
outros tantos no tamanho da roupa. Mas, e se o segredo estiver na 
conjunção de ambos?

Isso é o que a medicina e a nutrição defendem, mas a equação 
está longe de ser 50-50. Segundo o site da revista norte-ameri-
cana Women’s Health, o segredo para a perda de peso está na 
combinação de 80% de dieta e 20% de exercício físico. E a justi-
ficativa é simples.

Em primeiro lugar, é mais fácil cortar diariamente uma quan-
tidade elevada de calorias do que perdê-las todos os dias com 
o exercício físico, por isso é que se atribui à alimentação 80% 
do esforço para a perda de peso. Façamos a conta a uma perda 
calórica de 3,750 calorias durante a semana de trabalho, o fim de 
semana é de descanso, mas com os devidos cuidados alimentares.

A título de exemplo, como mostra a revista, cortar 600 calo-
rias por dia de segunda a sexta-feira equivale a menos 3.000 calo-
rias no total. E essas 600 calorias são facilmente aniquiladas com 
a exclusão de alimentos processados, fritos e repletos de açúcar. 
Estes são os 80% a ter em mente.

Vejamos agora os restantes 20%. Se, às 3.000 calorias perdi-
das (80%) juntar três dias de exercício suave por semana, com um 
gasto de 250 calorias em cada, tem-se 750 calorias (20%) para 
somar ao gasto calórico conseguido com a dieta.

Além disso, é sabido que o exercício físico de pouco ou nada 
vale quando a alimentação não é cuidada e quando continuam a 
ser ingeridos diariamente alimentos que não só fazem aumentar 
os níveis de gordura como acabam mesmo por tirar saúde.

A alimentação sempre com exercício físico, seja mais ou me-
nos moderado, dependendo da capacidade de cada um, é sempre 
o pilar do emagrecimento, até porque existem alimentos com bai-
xo teor de calorias e altamente nutritivos.

Governo fará mudanças na 
divulgação das bandeiras do 
Distanciamento Controlado

Pandemia

Após uma série de con-
versas realizadas na segunda-
-feira (15/06) com prefeitos 
e de reuniões do Gabinete de 
Crise, o gover-
nador Eduardo 
Leite anunciou, 
em transmissão 
ao vivo pelas re-
des sociais na tar-
de da terça-feira 
(16/06), algumas 
mudanças na sis-
temática de anún-
cio e confirmação 
das bandeiras do 
modelo de Dis-
tanciamento Con-
trolado.

Antecipando o 
processo de coleta e divulgação 
dos dados, o Governo do Estado 
abrirá um prazo para eventual 
questionamento pelas regiões. 
A fórmula do cálculo, entretan-
to, não será alterada.

– O modelo é inovador. 
Como foi desenvolvido a par-
tir de inúmeras referências, 
mas não tem algo similar que 
possa nos orientar a operação, 
estamos aprendendo com o fun-
cionamento, semana a semana, 
conversa a conversa. Este pro-
cesso de ponderação e diálogo 
tem nos levado a calibragens, 
deixando o modelo ainda mais 
forte e confiável, com a possibi-
lidade de promover um aprimo-
ramento constante das suas re-
gras. Por isso, anunciamos uma 
mudança na governança do mo-
delo – destacou o governador.

Para dar uma oportunidade 
de discussão sobre os dados e as 
consequentes bandeiras antes de 
entrarem em vigor, o Governo 
Estadual decidiu antecipar a co-
leta de dados dos 11 indicadores 
de propagação de coronavírus e 

da capacidade de atendimen-
to de saúde para quinta-feira e 
rodar os cálculos do modelo na 
sexta-feira. A partir disso, será 

aberto um prazo até o início da 
manhã de segunda-feira para 
que os municípios apresentem 
eventual divergência nos núme-
ros.

Na sequencia, a sistemática 
do modelo passa a incluir nova 
etapa: uma reunião do Gabinete 
de Crise, na segunda-feira pela 
manhã, para analisar os dados 
e decidir se o recurso é perti-
nente. No mesmo dia, à tarde, 
o governador fará o anúncio 
definitivo do mapa, que será vi-
gente a partir de terça-feira até 
a segunda-feira posterior.

– Os prefeitos irão tomar co-
nhecimento da situação da sua 
região na sexta-feira e poderão, 
regionalmente, recorrer do cál-
culo, apresentando sua contes-
tação e apontando erros, omis-
sões e revisões na planilha de 
monitoramento. Com isso, cria-
mos uma instância recursiva. E 
as ponderações serão analisa-
das antes de serem oficializadas 
– explicou Eduardo Leite.

O governador aproveitou o 
anúncio das mudanças para re-

forçar a importância de municí-
pios e hospitais terem cuidado 
e atenção no lançamento dos 
dados e das informações no sis-

tema que embasa o 
cálculo do Distancia-
mento Controlado.

– É fundamental 
que os dados repre-
sentem exatamente 
aquilo que estão vi-
venciando nas cida-
des. As informações 
precisam estar bem 
apuradas e respalda-
das para que possa-
mos rodar o modelo 
com precisão e ter 
uma estratégia re-
almente efetiva de 

enfrentamento ao coronavírus, 
fazendo as restrições na propor-
ção necessária, não mais nem 
menos, para mantermos o equi-
líbrio de preservação da vida 
com a atividade econômica – 
ponderou o governador.

Até a última rodada do Dis-
tanciamento Controlado, as 
coletas de dados eram na sexta-
-feira, os cálculos das bandeiras 
eram feitos e divulgados no sá-
bado para entrarem em vigor na 
segunda-feira.

As mudanças anunciadas 
serão parcialmente incluídas 
na sétima rodada do modelo. 
As próximas bandeiras ainda 
serão divulgadas no sábado 
(20/06), mas o prazo para que 
as regiões entrem com recurso 
já será aberto, até segunda-feira 
(22/06). Com isso, a atualização 
no mapa será válida somente a 
partir da terça-feira. Na semana 
posterior, a coleta de dados será 
antecipada para quinta-feira, 
abreviando o cronograma de 
divulgação e ampliando o prazo 
de recurso.

Período para inscrição no SISU será 
de 07 a 10 de julho

As inscrições para o Sistema 
de Seleção Unificada (SISU), 
do segundo semestre de 2020, 
previstas para 16 a 19 de junho, 
foram prorrogadas para 07 a 
10 de julho. O anúncio foi fei-
to pelo ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, no Twit-
ter. O edital será publicado nos 
próximos dias no Diário Oficial 

da União. 
Segundo o ministro, até o 

momento, as instituições públi-
cas já disponibilizaram 51 mil 
vagas e esse número pode subir. 
Ele destacou que pela primeira 
vez haverá oferta de vagas na 
modalidade de Ensino a Distân-
cia (EaD).

O processo seletivo do pro-
grama, para vagas em cursos 

de graduação, utiliza as notas 
do Exame Nacional de Ensino 
Médio (ENEM) como critério 
de classificação.

Os estudantes interessados 
em concorrer a uma vaga em 
uma universidade ou instituto 
público poderão consultar os 
cursos e o número de vagas que 
serão disponibilizadas por cada 
instituição participante.

Educação

Polícia Civil lança cartilha 
sobre golpes na internet

Serviço

Uma cartilha alertando para golpes na internet é a nova apos-
ta da Policia Civil para ajudar a barrar os crimes de estelionato 
que têm se propagado no mundo virtual – principalmente agora, 
quando mais pessoas utilizam a internet em meio à pandemia. O 
documento com 18 páginas foi lançado oficialmente nesta quinta-
-feira (18) e está disponível para download no site da Polícia Civil 
(www.pc.rs.gov.br). 
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

Cidades

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
08/06/2020

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de 
Tenente Portela, às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 08 
de junho de 2020, com as seguintes presenças: Vereador Presidente: 
NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/MDB, e vereadores: ELESSAN-
DRO TIAGO FUCK/MDB, ROSANGELA MARIA FERRARI FOR-
NARI/MDB, ITOMAR ORTOLAN/PROGRESSISTA, JOÃO ANTO-
NIO GHELLER/MDB, SALETE BETTIO SALA/PSDB, CRISTIANE 
FEYTH/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT e 
ODILO GABRIEL/MDB. 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 correspon-
dências recebidas pela Casa. Após, dando continuidade, passou para o 
espaço de requerimentos e proposições dos senhores Vereadores:

Do Vereador João Antônio Gheller: 
1 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que seja encaminhada 

correspondência as instituições financeiras do município, solicitando 
informações sobre valores que o Executivo tinha em caixa no dia 1º de 
janeiro de 2017, bem como o saldo atual em conta, se possível enviar o 
extrato da conta a esta casa. Este requerimento foi subscrito pelos vere-
adores Elessandro Tiago Fuck e Natanael Diniz de Campos. 

2 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que sejam liberadas 
as atividades esportivas no município, bem com as comunidades res-
ponsáveis pela realização das mesmas. Este requerimento foi subscrito 
pelos vereadores Elessandro Tiago Fuck e Natanael Diniz de Campos. 

Da Vereadora Salete Bettio Sala: 
1 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal informações se já foram 

satisfeitas as exigências do § 3º do Art. 10º da LC 173/2020.
2 – Requereu ao Senhor Prefeito juntamente ao Secretário de Servi-

ços Urbanos solicitando providências no sentido de recolher o lixo ver-
de existentes nas ruas da cidade, principalmente nos bairros Operário e 
Fries, onde a demanda é grande e informe a esta casa qual o fim dado a 
este lixo, se existe alguma área do município apropriada para tal. 

Da Vereadora Rosângela M. F. Fornari:   
1 – Requereu ao Poder Executivo a colocação de calçamento na Rua 

Vilmar Moraes, pois a mesma está em péssimas condições, conforme 
fotos em anexo, bem como solicita o concerto da iluminação da mesma. 

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck:
1 - Requereu ao Secretário de Desenvolvimento Rural se há pos-

sibilidade de serem realizados reparos nas pontes e passarelas sobre o 
Rio Turvo. Solicitou ainda se há recurso disponíveis para tais serviços. 

Do Vereador Itomar Ortolan:
1- Requereu que seja encaminhada nota de pesar a Elemar Dema-

ri e familiares pelo falecimento de seu pai Armindo Demari ocorrido no 
último dia 05. Este requerimento vai subscrito por todos os vereadores 
da Casa.

Da Vereadora Cristiane Feyth e Vereador Itomar Ortolan:
1- Requereram que seja encaminhado correspondência ao Secre-

tário de Agricultura do Estado, Covatti Filho, solicitando que seja reali-
zado a perfuração dos poços artesianos nas localidades de Linha Vargas 
e Linha São Luiz, pois os mesmos já possuem convenio assinado. Este 
requerimento foi subscrito pelos vereadores Elessandro Tiago Fuck e 
Rosangela M.F. Fornari.

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 037/2020: Altera a redação 

do parágrafo único do art. 2º, do inciso I do parágrafo 1º do art. 3º, do 
Caput da cláusula sexta e do inciso I da cláusula sétima do anexo único, 
da Lei Municipal nº 2.619/19, que autoriza o Município de Tenente 
Portela ceder bem público municipal e dá outras providências. Projeto 
aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 06/2020: Institui o brique 
da praça no município de Tenente Portela-RS. Projeto aprovado por 
unanimidade. 

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência 
agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou os traba-
lhos. Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 08 de 
junho de 2020. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenenteporte-
la.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de 
Tenente Portela e assistir as sessões todas as segundas-feiras a partir 
das 19 horas através da página do Faceboock Câmara de Vereadores 
Tenente Portela.  

Presidente do TSE, Ministro Luis Roberto Barroso, concorda com o adiamento das eleições em algumas semanas

TSE

SÍNTESE DA SESSÃO 
ORDINÁRIA REALIZADA 
NO DIA 15/06/2020

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Por-
tela, às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 15 de junho de 2020, com 
as seguintes presenças: Vereador Presidente: NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/
MDB, e vereadores: ELESSANDRO TIAGO FUCK/MDB, ROSANGELA MARIA 
FERRARI FORNARI/MDB, ITOMAR ORTOLAN/PROGRESSISTA, JOÃO AN-
TONIO GHELLER/MDB, SALETE BETTIO SALA/PSDB, CRISTIANE FEYTH/
PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT e ODILO GABRIEL/
MDB. 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 João Antônio Gheller: 
1 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal juntamente com a Secretária Muni-

cipal de Finanças, convidando para participar de uma Sessão Ordinária deste Poder 
Legislativo, com a finalidade de esclarecer quais os critérios utilizados para o cálculo 
da incidência da Contribuição de Melhoria e qual a diferença de valores entre quem 
faz parceria com o Município e quem é obrigado a pagar a referida contribuição de 
melhoria. Este requerimento foi subscrito pelo vereador Elessandro Tiago Fuck. 

2 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que envie a esta Casa quantos FGs e 
CCs foram contratados no período de 1º a 30 de Maio, o motivo da contratação e se 
havia necessidade? 

Da Vereadora Salete Bettio Sala: 
1 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal informações a respeito dos parce-

lamentos que o município tem contratado com o INSS, RGE, Passivo atuarial, pre-
catórios, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Dados referente ao valor das 
parcelas e qual o número de parcelas não vencidas. Este requerimento foi subscrito 
pelo vereador João Antônio Gheller. 

2 – Requereu o reencaminhamento de requerimento já apresentado na sessão Or-
dinária de 1° de junho do corrente ano, o qual solicita ao Sr. Prefeito Municipal para 
que este encaminhe à esta Casa o Termo de Parceria entre o Município e moradores 
que possibilitou as obras de parceria (T.P. 20/2019 e T.P. 21/2019). Informações refe-
rentes ao memorial do cálculo dos valores pagos por cada beneficiário, uma vez que 
não consta no processo licitatório, nem no Portal da Transparência. Solicita também 
quais os critérios determinantes para o percentual de mão de obra, objeto de rateio 
entre os beneficiários. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Elessandro 
Tiago Fuck, João Antônio Gheller, Odilo Gabriel e Natanael Diniz de Campos. 

3 – Requereu ao Poder Executivo e ao Secretário de Serviços Urbanos, solicitan-
do providências a respeito do escoamento da água que desce da rua Santos Dumont 
pela Perimetral até a rua Potiguara, uma vez que está causando transtorno aos mo-
radores com alagamentos e também deposito de barro oriundo das obras da Santos 
Dumont e da Potiguara. Solicita com urgência a retirada do barro depositado na frente 
das casas. 

Da Vereadora Rosângela M. F. Fornari:   
1 – Requereu ao Poder Executivo, conforme abaixo assinado dos moradores da 

Rua Tapijara, inclusive dos funcionários da CRESOL, e moradores do prédio Mer-
cosul, que são todos contrários a mudança de nome dessa Rua, esta vereadora que é 
uma porta voz dos munícipes, vem respeitosamente pedir ao Chefe do Executivo que 
desconsidere o pedido para evitar maiores transtornos aos moradores e entidades. 
Segue anexo. 

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck:
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras, mais uma 

vez solicitando que sejam realizados reparos, com a maior brevidade possível, na 
estrada que dá acesso a localidade da Linha Becker para a Barra do Cedro, mais 
precisamente no serro da Becker. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores 
Natanael Diniz de Campos, Odilo Gabriel e João Antônio Gheller. 

2 – Requereu ao Poder Executivo solicitando colocação de lixeiras no entorno 
da antiga Praça de Brinquedos, especialmente próximo a residência do Senhor Odilo 
Elsenbach. Este requerimento foi subscrito pelo vereador Natanael Diniz de Campos. 

3 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras, mais uma 
vez solicitando que sejam realizados reparos na estrada da localidade do barreirinho. 

Do Vereador Odilo Gabriel: 
1 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que informe qual a previsão de tér-

mino da instalação de água para os moradores do projeto da Lagoa Bonita e Capitel 
Santo Antônio já que se tem informações de que os recursos destinados para esta obra 
estão todos disponíveis para serem aplicados. Que informe também se dará continui-
dade ao projeto, beneficiando os moradores da Linha da Paz que a cada ano passam 
por enormes dificuldades devido à falta de água. Este requerimento foi subscrito pe-
los vereadores Itomar Ortolan, João Antônio Gheller, Natanael Diniz de Campos e 
Elessandro Tiago Fuck. 

Dos Vereadores Itomar Ortolan e Cristiane Feyth:
1 – Requereu ao Chefe do Executivo Municipal, para que informe quantos mo-

radores por rua serão beneficiados com as novas pavimentações que estão sendo rea-
lizadas através do recurso obtido pelo financiamento junto à Caixa, que irão pagar a 
contribuição de melhoria, bem como a soma do valor total de cada rua.

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA AS CO-
MISSÕES: 

Anteprojeto de Lei do Poder Legislativo nº007/2020: Autoriza o Executivo Mu-
nicipal a efetuar o pagamento de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde 
no Município de Tenente Portela, além de pagamento de uma ajuda de custo aos 
Agentes das áreas do interior do Município e dá outras providências.

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agradeceu a 
presença de todos e em nome de Deus encerrou os trabalhos. Secretaria da Câmara de 
Vereadores de Tenente Portela, em 15 de junho de 2020. Você ainda poderá acessar 
o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo 
Municipal de Tenente Portela e assistir as sessões todas as segundas-feiras a partir 
das 19 horas através da página do Faceboock Câmara de Vereadores Tenente Portela.  

MUNICÍPIO DE VISTA 
GAÚCHA, RS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 26/2020. OBJETO: Aqui-
sição de pneus novos para uso 
na Secretaria Municipal de 
Educação e Turismo e na Se-
cretaria Municipal de Indústria 
e Comércio. JULGAMENTO: 
02/07/2020 às 08h30min. Lo-
cal: Centro Adm. Mun., sito a 
Av. Nove de Maio, 1015. In-
formações: No Centro Adm. 
Mun., fone (55) 3552-1022, 
site www.vistagaucha-rs.com.
br e e-mail compras@vista-
gaucha-rs.com.br. Vista Gaú-
cha, RS, 19/06/2020. 

CELSO JOSÉ DAL CERO, 
Prefeito Municipal

Kits de 
higiene 
bucal são 
distribuídos 
nas escolas 
de Redentora

A Administração Municipal, 
através da Secretaria Municipal 
de Saúde – Setor Odontológico, 
fez a entrega de kits de higiene 
bucal às escolas municipais, no 
dia 16 de junho. Os kits serão 
repassados aos estudantes do 
Pré Escolar ao 5º ano do Ensino 
Fundamental.

Na atual situação de iso-
lamento social devido ao Co-
vid-19, e por estarem suspensas 
as aulas presenciais, os dentis-
tas do Município não têm como 
realizar as atividades de pre-
venção nas escolas, como ocor-
ria nos anos anteriores.

Assim, foi realizada a entre-
ga dos kits a professores e di-
reções. Os kits serão repassados 
aos alunos de acordo com o pla-
nejamento de cada escola.

D
ivulgação
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Politíca

O Silêncio da Gaita

Se me perguntassem semana passada, se eu conhecia Élio da 
Rosa Xavier, diriam que não. Agora, se me perguntassem se eu 
conhecia Porca Véia, a resposta seria imediata: Mas claro que 
sim, dancei muitos fandangos animados por Ele e seu Grupo Cor-
diona.

    Nascido em Lagoa Vermelha, na localidade de Pontão, hoje 
distrito de São José do Ouro, no dia 02 de março de 1952, filho 
mais novo do produtor rural Lauro Nunes Xavier e de Julieta da 
Rosa Xavier. Exerceu junto aos pais a atividade campeira até os 
16 anos, quando foi para Viamão estudar na Escola Técnica de 
Agricultura, onde se formou em Técnico Agrícola, onde ali neste 

período de es-
tudos, adqui-
riu o apelido 
“Porca Véia”.

    Em Ta-
quara, cursou 
três anos da 
Faculdade de 
Administração 
de Empre-
sas, até que a 
música falou 
mais alto em 

seu coração.
     Foi aluno dos Irmãos Bertussi, que até hoje ele reverencia 

tocando a música Bertussi nos bailes. Tocou no Grupo Candieiro, 
no Porca Véia, e nos Tropeiritos.

     Ainda criança, com seis anos de idade, começou sua carrei-
ra artística, por influência de familiares, do lado paterno, músicos 
amadores.

     Em meados de 1980, lançou-se definitivamente na car-
reira artística, participando de vários festivais, juntamente com 
outros músicos gaúchos. Na maioria das vezes com o destaque de 
melhor instrumentista. Fez parceria com músicos de expressão, 
entre eles Kleiton e Kledir, nas melhores casas de espetáculos do 
Brasil como o Palace em São Paulo e Canecão no Rio de Janeiro.

     Criou e dirigiu o grupo musical Cordiona, um grupo de 
baile fandangueiro. Durante a sua trajetória, Porca Véia gravou 
21 CD’s e três DVD’s, ganhou por duas vezes o Disco de Ouro 
na música gaúcha.

     Em 28 de agosto de 2009, casou-se em Curitibanos, com a 
catarinense Claudinéia Aparecida Bossardi.

      Depois de trinta e três (33) anos de palcos, Porca Véia 
anunciou que sua carreira artística terminaria em 2013, e no dia 
28 de dezembro, no Pavilhão da Festa da Uva, em um grande 
show com a presença de quase cinco (5) mil pessoas encerrou 
sua carreira, com convidados como Renato Borghetti, Yamandu 
Costa, Daltro Bertussi e Luís Carlos Borges.

     Durante sua trajetória em vida, foi homenageado pelo Po-
der Público dos Municípios de Lagoa Vermelha e São José do 
Ouro, com o Título de Cidadão Lagoense e Ourense. Recebeu 
também o Título de Comendador da Brigada Militar no 1º Ba-
talhão de Policiamento em Áreas Turísticas. Por  ocasião da co-
memoração dos 150 anos da Brigada Militar, recebeu o Título de 
Amigo da Brigada. Na cidade de Canoas, recebeu o Título Desta-
que Musical 2003, honraria oferecida pela Secretaria Municipal 
de Desportos, Cultura e Juventude. Em 2007, foi homenageado 
pelo Poder Público do município de Capão Bonito do Sul, através 
da Secretaria de educação.

    Pessoa de hábito muito simples, seu maior objetivo era 
mostrar o quanto é bela a simplicidade da música de sua terra. 
Foi extremamente comprometido com suas raízes, e um ferrenho 
defensor da autêntica Música Regional Gaúcha.

     Porca Véia nos deixou no dia 12 de junho, aos 68 anos de 
idade. Foi tocar sua gaita na Querência Celestial.

                 Até a Próxima.

TSE sugere datas para a 
realização das eleições 2020

Na manhã da última terça-
-feira (16/06), autoridades e 
especialistas em saúde partici-
param de uma reunião virtual 
para discutir a necessidade de 
adiamento das eleições 2020 
em razão da pandemia causada 
pelo coronavírus (Covid-19).

Entre os participantes, hou-
ve um consenso pelo adiamento 
do pleito por algumas semanas, 
garantindo que seja realizada 
ainda este ano, em data a ser 
definida pelo Congresso Na-
cional com base em uma janela 
que varia entre os dias 15 de no-
vembro e 20 de dezembro.

O presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), ministro 
Luís Roberto Barroso, destacou 
que esse foi um encontro inte-
ressante entre ciência, direito e 
política com a proposta de en-
contrar a melhor solução para 
o país. Ele afirmou ainda que a 
palavra final é do Legislativo, 
que deve deliberar para conci-

liar as demandas da saúde pú-
blica com a democracia.

Cada especialista fez inter-
venções curtas, de três a cin-
co minutos cada, para falar do 
quadro atual e da perspectiva 
para os próximos meses em re-
lação à evolução e ao controle 
da doença. Em cada manifesta-
ção, os médicos reforçaram as 
características únicas desse ví-
rus, que acomete principalmen-
te os mais vulneráveis e com 
limitadas opções de tratamento. 
Eles destacaram que essa não é 
uma gripe como outras que já 
surgiram, especialmente porque 
atinge rapidamente os órgãos e 
tem alto índice de mortalidade.

O médico David Uip, por 
exemplo, pontuou que o Bra-
sil é um país continental e, por 
essa razão, a doença se mani-
festa de forma heterogênea de-
pendendo de cada região. Entre 
as sugestões apresentadas para 
além do adiamento do pleito, 
há a possibilidade de horários 

estendidos para a votação, de-
finição de horários específicos 
para a população vulnerável, 
treinamento e simulação sobre 
medidas de higiene para todos 
que vão trabalhar e aumento 
dos locais de votação para evi-
tar aglomerações.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, fez ques-
tão de ressaltar a importância 
do significado desse encontro 
para debater o adiamento das 
eleições e afirmou que institui-
ções que têm responsabilidade 
em momentos históricos como 
o que estamos vivendo têm a 
consciência de que essa decisão 
necessariamente precisa ser em 
conjunto.

Segundo ele, há um signifi-
cado simbólico no fato de ou-
vir os representantes do povo, 
o que demonstra o respeito do 
TSE pelo parlamento ao envol-
ver todos nessa discussão desde 
o ponto de partida até a solu-
ção. Davi Alcolumbre também 
registrou seu agradecimento à 
Justiça Eleitoral, principalmen-
te, pelo comprometimento e 
pela valorização da ciência.

– Ouvir a medicina e profis-
sionais de saúde é fundamental 
– disse o presidente do Senado, 
ao exaltar que a união entre ci-
ência, Legislativo e Judiciário 
na construção de alternativas 
para cuidar da vida dos brasi-
leiros fortalece a democracia e 
garante que as eleições serão 
realizadas com segurança.

O presidente da Câmara, por 
sua vez, reforçou que, acima 
dos interesses políticos envol-
vidos nas eleições, deve estar 
o bem comum. – Nós temos 
que pensar no bem de todos e 
garantir a saúde da população – 
frisou Rodrigo Maia.

Presidente do TSE, Ministro Luis Roberto Barroso, concorda com o adiamento das eleições em algumas semanas

TSE

As eleições que estavam marcadas para outubro devem ocorrer em novembro

Divulgação
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Pandemia     Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de  Derrubadas

Sessão 08/06/2020
No dia oito de junho de dois mil e vinte, 

às dezenove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em 
Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador ADEMIR CEMIN. 
A sessão também contou com a presença física dos Vereadores: LUIS 
CARLOS SEFFRIN, DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, CRISTIANO CAR-
VALHO, NELCI LUIS GAVIRAGHI, MAGNUS ANTÔNIO GEROL-
DINI, ALDORI BIGUELINI e ADELINO MACHADO VASCON-
CELLOS. O Vereador OSMAR VON MÜLLER encontra-se afastado 
das atividades presenciais, sendo-lhe computado para efeitos de efetivi-
dade o trabalho à distância. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e votação a 
ATA Nº 015/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 25 de maio de 
2020, às 19 horas; a qual foi aprovada por unanimidade, bem como apre-
sentou cópias xerográficas da ATA Nº 016/2020, da Sessão Ordinária 
realizada no dia 01 de junho de 2020, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Havia inscrito neste espaço o seguinte Vere-
ador: 

Do Vereador Adelino Machado Vasconcellos: Requereu ao Prefeito 
Municipal, Sr. Alair Cemin solicitando estudos quanto a possibilidade 
de atualização dos valores pagos aos produtores de leite do nosso Muni-
cípio, de acordo com a Lei Municipal 833/2009, passando do atual R$ 
0,005 (meio centavo de real), por litro de leite comercializado, para R$ 
0,01 (um centavo), sendo assim mais uma iniciativa de incentivo aos 
nossos produtores leiteiros e ao comércio local. Este Requerimento foi 
aprovado unanimidade. 

ORDEM DO DIA: Havia neste espaço a seguinte matéria para apre-
ciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 014/2020: que Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a realizar a venda ou dação em pagamento de bens móveis 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.

Sessão 08/06/2020
No dia quinze de junho de dois mil e vinte, às dezenove horas, reu-

niu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em Sessão Ordinária, sob a 
Presidência do Vereador ADEMIR CEMIN. A sessão também contou 
com a presença física dos Vereadores: LUIS CARLOS SEFFRIN, DE-
JAIR JOSÉ GIACOMINI, CRISTIANO CARVALHO, NELCI LUIS 
GAVIRAGHI, MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, ALDORI BIGUE-
LINI e ADELINO MACHADO VASCONCELLOS. O Vereador OS-
MAR 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 016/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 01 de junho 
de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada por unanimidade, bem como 
apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 017/2020, da Sessão Ordiná-
ria realizada no dia 08 de junho de 2020, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Havia inscrito neste espaço os seguintes Ve-
readores: 

Da Bancada do MDB: Requereram envio de ofício de condolências 
aos familiares de Lucineyde Berghetti Tonello, ocorrido no dia 09 de 
junho de 2020 e Tibair da Rocha, ocorrido no dia 12 de junho de 2020. 
Salientaram os Vereadores proponentes tratar-se de duas mortes repen-
tinas, deixando um vasto círculo de parentes e amigos, enlutando toda a 
comunidade derrubadense. Ainda tratam-se de pessoas muito ligadas à 
Educação do Município, sendo uma professora e o outro munícipe, ma-
rido de uma professora, comovendo assim todo o funcionalismo público 
municipal. Este Requerimento recebeu um adendo da Bancada dos Pro-
gressistas, solicitando ao Poder Executivo Municipal, que nos espaços 
publicitários e redes sociais do Município de Derrubadas, fosse prestada 
uma homenagem, fazendo um apanhado geral da trajetória da Professo-
ra Lucineyde Berghetti Tonello, enquanto professora do Quadro de Pro-
fessores do Município de Derrubadas. Em seguida o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade, subscrito pela Bancada dos Progressistas. 

ORDEM DO DIA: Havia neste espaço a seguinte matéria para apre-
ciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 014/2020: que Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a realizar a venda ou dação em pagamento de bens móveis e 
dá outras providências. Este Projeto de Lei foi aprovado por unanimi-
dade.

HSA registra primeiro óbito em 
decorrência de Covid-19

Morreu no Hospital Santo 
Antônio de Tenente Portela na 
madrugada da última quarta-
-feira, 17, um homem de 82 
anos, morador de Planalto, em 
decorrência da Covid-19. O 
idoso não tinha doenças prévias 
e estava internado na Unidade 
de Tratamento Intensivo - UTI 
e foi o primeiro óbito com ates-
tado em decorrência da doença 
à morrer no hospital de Tenente 
Portela.

A curva segue em elevação 
na região com o número de ca-
sos ainda em crescimento, mas 
por outro lado, o número de 
curados sobe na mesma propor-
ção.

Tenente Portela, por exem-
plo, segundo o boletim divul-
gado pela Secretaria Municipal 
de Saúde, até essa quinta-feira, 
18, tinha 19 casos confirma-
dos, sendo que desses, 16 eram 
considerados curados e apenas 
três casos eram ativos. Nenhum 
paciente portelense estava in-
ternado no Hospital Santo An-
tônio.

Três Passos, até a última 
quarta-feira, já tinha diagnos-
ticado 140 casos de Covid-19. 

As informações constam no 
boletim epidemiológico nº 65 
divulgado pela Secretaria Mu-
nicipal da Saúde (SMS), na 
quarta-feira (17/06).

A publicação oficial tam-
bém revela que quatro pacien-
tes aguardavam o resultado dos 
exames. As suspeitas da doença 
já descartadas chegam a 373. 
Outros 90 pacientes são consi-
derados recuperados. Recente-
mente, a capital da Região Ce-
leiro registrou o primeiro óbito 
em virtude do coronavírus.

A Unidade Sentinela já re-
alizou mais de 4,6 mil atendi-
mentos. Dezenove pessoas ne-
cessitaram de encaminhamento 
ao Hospital de Caridade de Três 
Passos, das quais, quatro per-
manecem internadas.

Outra cidade que chama a 
atenção pelo número de casos 
confirmados é Frederico Wes-
tphalen.  O Hospital Divina 
Providência (HDP) divulgou, 
no final da tarde da quarta-feira 
(17/06), um novo balanço refe-
rente aos casos de coronavírus 
(Covid-19) no município.

Conforme a atualização são 
60 casos confirmados da doen-

ça. Destes, 17 ainda são consi-
derados ativos. Dois pacientes 
seguem hospitalizados, no en-
tanto, ocupando leitos clínicos 
do HDP.

Do total de pessoas testadas, 
95 permanecem em isolamen-
to domiciliar. Até o momento, 
Frederico Westphalen registra 
três óbitos por causa do coro-
navírus.

Esperança do Sul já conta-
biliza 16 casos confirmados de 
coronavírus (Covid-19). O mais 
recente boletim epidemiológico 
foi divulgado no final da tarde 
da quarta-feira (17/06), pela 
Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS).

Ainda, de acordo com o do-
cumento, a nova contaminação 
é de um paciente do sexo mas-
culino, de 29 anos, irmão do 
último caso diagnosticado no 
município. O infectado traba-
lha no frigorífico Seara/JBS em 
Três Passos e possui problemas 
cardíacos.

Nos municípios da micror-
região de circulação do Jornal 
Província os casos mantiveram-
-se estabilizados nesta última 
semana, sem novos registros.

Paciente, morador de Planalto, morreu na UTI Ddo Hospital Santo Antônio de Tenente Portela

Jonas Martins

2020

2020
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Cidades

Campanha conscientiza sobre 
violência contra idosos

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Reden-
tora está decorada com a cor 
violeta para lembrar o Junho 
Violeta.

A Campanha Junho Violeta 
é dedicada à proteção das pes-
soas idosas. O dia 15 de junho 
foi o Dia Mundial da Conscien-
tização da Violência contra a 
Pessoa Idosa, instituída pela 
ONU e pela Rede Internacio-
nal de Prevenção à Violência à 
Pessoa Idosa, para promover o 
combate à violência e a garantia 
de direitos humanos em respei-
to à dignidade da pessoa idosa.

A Assistência Social está na 
linha de frente para a garantia 
de direitos à população idosa. A 
Assistência Social é uma polí-
tica fundamental para a popu-
lação idosa por prover serviços 
e benefícios, como o Benefício 
de Prestação Continuada (BPC) 
pela Lei Orgânica da Assistên-
cia Social (LOAS).

Os dados do Disque 100 
revelam que mais de 80% das 
violações ocorrem nos domicí-
lios. Para denunciar disque 100.

Os maus tratos contra ido-
sos são uma grave violação aos 
direitos humanos, e no Brasil 
também trata-se de conduta cri-
minosa. Segundo o Estatuto do 
Idoso, Lei 10.741/2003, colo-
car em risco a vida ou a saúde 
do idoso, através de condições 
degradantes ou privação de ali-
mentos ou cuidados indispensá-
veis, é crime.

Apesar do Estatuto do Ido-
so, os dados do Ministério da 
Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos apontam que, 

em 2018,  o Disque 100 (Dis-
que Direitos Humanos) recebeu 
13% mais denúncias de viola-
ções contra a pessoa idosa em 
relação ao ano anterior. No en-
tanto, o Ministério aponta que 
ainda há muitos casos que não 
são denunciados. Para doutora 
Marisa, há um conjunto rigo-
roso de normas para salvaguar-
dar a vida da pessoa idosa, no 
entanto, há dificuldades de im-
plementação por conta do iso-
lamento e descriminação dos 
idosos.

A Assistência Social do município está decorada com a cor violeta

Divulgação

Município de Tenente Portela adquire
 3 novos carros

Na manhã desta quarta-fei-
ra, dia 17/06, em frente a pre-
feitura Municipal, foi realizado 
a entrega de mais 3 novos ve-
ículos para o município de Te-
nente Portela,  2 Fiat Doblo, 1 
Fiat Mobi, no qual, irão compor 
a frota das secretarias da Saúde 
e da Assistência Social.

Na oportunidade  estive-
ram presentes, o Vice Prefei-
to Valdir Machado Soares, a 
Secretária da Saúde, Micheli 
Vargas, o Secretário de Assis-
tência Social, Ercílio Neckel, a 
Secretária de Administração e 
Planejamento, Adriane Moraes, 
e  funcionários.

Os dois veículos Doblo, irão 
prestar serviços  a Secretaria 
Municipal da Saúde,  no trans-
porte de pacientes dentro e fora 
do município.

Já o Fiat Mobi, será de uso 
da Secretaria Municipal de As-
sistência Social  e destinado as 
demandas do  Bolsa Família, 
no qual possibilitou a aquisi-
ção deste automóvel,   devido 
ao trabalho dos  funcionários 
(SUAS)  da Secretaria de As-
sistência Social que  contabi-
lizaram um grande número de 
cadastros junto ao Cadunico.

Os 3 veículos fazem parte da 
renovação da frota municipal, 

lembrando que no dia 16 deste 
mês, o prefeitura realizou um 
leilão de maquinas e veículos 
usados, onde na oportunidade 
uma Doblo  utilizada na  Saúde 
foi arrematada.

 A Secretaria Municipal de 
Saúde  de Tenente Portela, re-
cebeu duas  emendas parlamen-
tares  através dos Deputados  
Pompeo de Mattos  e do De-
putado Afonso Motta, ambos 
da bancada do (PDT) , destina-
das  a  estrutura de atendimento 
da saúde Municipal, que neste 
momento de pandemia, vem re-
alizando  diversas ações no en-
frentamento ao Corona Vírus.

Os três veículos foram entregues em frente à prefeiutura nesta quarta-feira

Divulgação

Como teste para poder casar com a filha do rei, um jovem re-
cebe do próprio pai da moça a incumbência de viajar a cavalo por 
vários dias a fim de entregar uma mensagem escrita e um saco de 
diamantes ao rei do país vizinho. Selou um dos cavalos do reino, 
tomou os pertences de viagem, o saco com o tesouro e o envelope 
com a mensagem, montando apressado no animal.

 Já havia dado voz de partida ao cavalo quando um empre-
gado do palácio se aproxima gritando:

 - O rei manda que se apresente a ele antes da partida.
 Em um minuto está diante do trono, reverente e curioso. 

Mas o soberano pronuncia apenas uma frase:
 - Só estarás apto a casar com minha filha se durante a 

viagem cuidares bem do principal.
 E deseja boa viagem depois de olhar bem nos olhos do 

moço.
 Sempre pensando naquela frase do rei, o rapaz exagera no 

cuidado com as pedras de diamante. Prende-as com segurança na 
perna por debaixo da roupa, pois assim, além de ficarem imunes 
aos olhos dos salteadores, cairiam dentro da bota caso se despren-
dessem.

 Para concluir o mais rápido possível a missão, açoita sem 
parar o cavalo e toma atalhos pedregosos que machucam os cas-
cos do animal. E de tanto que cuida do saco de diamantes, não 
sobra tempo para dar água e comida ao cavalo.

 Nem na metade da viagem, e o animal já está trôpego em 
razão da fome e da sede, sem falar nas pisaduras e ferimentos dos 
cascos.

 Um transeunte avisa:
 - Moço, esse cavalo está morrendo. Se não passar a cuidá-

-lo, ficará a pé.
 Em vão. O rapaz apenas meneia a cabeça com desdém, e 

segue pensando: “o que importa é cuidar do principal”. E golpeia 
impiedoso o animal, em intervalos cada vez mais curtos.

 Fim da viagem. O cavalo está tão cansado e machucado, 
que cai de joelhos assim que pisa no pátio do palácio.

 O próprio rei é quem sai para recebê-lo. Toma as joias e 
a mensagem das mãos do rapaz, e analisa vagarosamente todas as 
feridas do cavalo, sem nada dizer.

 Depois toma um papel, escreve alguma coisa, e o entrega 
ao jovem, dizendo:

 - Leve isto para o rei da tua terra. Mas vá a pé; o cavalo 
ficará para que possa ser tratado dos ferimentos.

 Depois de vários dias de sofrida caminhada, o rapaz final-
mente entrega a carta ao seu senhor, que depois da leitura senten-
cia:

 - A mensagem que acabei de ler me informa que durante 
a viagem você não cuidou do principal, como te ordenei. Além de 
chegar todo estropiado, o cavalinho estava debilitado por ter pas-
sado fome e sede na tua mão. Não casarás com minha filha, pois 
quem faz maldades para os animais também o faz para as pessoas.

Ao longo da história, os seres humanos cometeram muitos er-
ros. Alguns tão grandes, que provocam arrependimento e vergo-
nha em toda a humanidade. Por exemplo, as perseguições com 
torturas e mortes por causa de ideias diferentes; guerras com ex-
termínio de milhões por motivos étnicos ou religiosos; degrada-
ção ambiental com a extinção de espécies inteiras de plantas e 
animais.

Mas o maior dos erros que o homem já cometeu foi ter, nos úl-
timos séculos, passado a entender que é superior aos outros seres 
planetários. Que pode subjugar toda a obra da Criação ao seu inte-
resse. Assim, o homem rompeu seus laços afetivos com a natureza 
e passou a ver a terra não mais como a grande mãe universal, mas 
como mero objeto para satisfação de suas necessidades materiais. 
Ele não vê a terra como seu habitat, como uma fonte de vida, 
como um meio de produzir comida e bem estar, mas como meio 
de produzir dinheiro, apenas.

O principal para o homem moderno não é a vida. Nem a dele 
próprio. É o dinheiro.

O principal
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Uceff de Itapiranga 
completa 20 anos

Nesta última quarta-feira (17/06) a UCEFF Itapiranga completou 20 anos de implantação da man-
tenedora da Instituição. “São duas décadas de muito crescimento e contribuindo com o desenvolvi-
mento da região”, destaca o reitor Leandro Sorgato. “Fica nosso sentimento de respeito e de gratidão 
a comunidade regional. Obrigado a todos que ajudaram a construir a história da Instituição, e vamos 
preparar os próximos 20 anos”.

Atualmente a Instituição mantém parceria com a UNETRI de Barracão, oferecendo cursos de gra-
duação híbridos, e também nos campus da UCEFF de Chapecó, totalizando mais de 2 mil alunos 
matriculados. O reitor comemora os 20 anos da UCEFF Itapiranga, destacando que já formou mais de 
3.200 profissionais das mais diversas áreas.

Os projetos mais recentes são a implantação de novos cursos, principalmente na área da saúde, e de 
novas modalidades de ensino, como os cursos híbridos e o EAD.


