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Empresária

Bandeira Laranja (RISCO MÉDIO)
Ainda dentro do esquema das bandeiras usados como protocolo pelo Governo do Estado, a região seguiu operando nesta semana 

em bandeira laranja, que representa o risco médio. A discussão que tomou conta da semana foi em relação ao retorno das aulas presen-
ciais. O Governo começou a semana com a ideia de voltar dia 13, no entanto, já adiou para depois do dia 20.
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MIX

Ouça na Província

Raiana
Silva

Apresentação
21 horas

Segunda a Sexta

Assine
(55) 3551-1877

e receba na 
sua casa.

Faltam
36

Dias

Mais de 70% dos pais são 
contra o retorno das 

aulas presenciais

Eduardo Salvadori

Dois municípios da 
Região Celeiro tem 
mais eleitores do que 
habitantes
Na somatória dos 21 municípios 
mais de 80% dos maradores estão 
aptos a votar em 15 de novembro.

Em pesquisa, Região
Celeiro acompanha
tendência do estado e
pais preferem não
enviar seus filhos para 
aulas presenciais. Pag. 06
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2 Editorial

A morte passou a fazer parte da agenda
Cícero Manoel Bezerra

Se a vida não tem preço, nós comportamo-nos sempre como se alguma coisa ultrapassasse, em 
valor, a vida humana... Mas o quê?

Antoine de Saint-Exupéry
As vítimas de um vírus incontrolável que a ciência do mundo inteiro busca um antídoto, classifica a 

situação como pandêmica, fora do controle da ciência e a solução encontra-se a caminho. O tema rela-
cionado à morte há bem pouco tempo era evitado, agora virou assunto do momento, pois as estatísticas 
são alarmantes.

Às vezes esquecemos os pais, mães, filhos, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, entre 
outros, que morreram e não existem mais, fica somente a lembrança, a saudade e os momentos mar-
cantes que foram vividos.

A vista de tudo isso, não cabe fazer uma análise geográfica ou demográfica da existência humana, 
mas sim ao fato de que não podemos de forma alguma esquecer da importância dos nossos queridos. 
Perdermos a noção do valor da vida humana, o ser humano em sua busca frenética pelo dinheiro, chega 
a valorizar uma vida em nove milhões de dólares; fazendo uma multiplicação pelos milhares de mortos, 
o valor financeiro é astronômico. Mas a questão não é financeira, é a respeito da vida, dos relaciona-
mentos, do amor familiar entre pai e filho, do amor matrimonial entre o marido e a esposa, a relação 
entre os parentes e queridos da família, enfim o que importa é a vida.

Aqueles que se foram não estarão presentes na próxima festa, não participarão do próximo almoço, 
não estarão na mesa festiva do Natal, não participarão da chegada do Ano Novo, não conhecerão o 
novo membro da família que está para nascer, não poderão participar da inauguração da casa nova, o 
carro que compraram ainda está na garagem, as pessoas da família não têm coragem de usar.

Para concluir, lembremos da importância da vida humana, não se brinca com a perda dos queridos, 
não se politiza os sentimentos humanos, não conseguiremos repor por muito tempo a presença dos que 
se foram, teremos uma falta que será difícil repor. Nos próximos dias, precisaremos de mais fraternida-
de e solidariedade, devemos estar unidos e comprometidos com o bem-estar do próximo. Será possível 
sairmos mais fortes e unidos depois de toda essa dor.

Cícero Manoel Bezerra é coordenador da área de Humanidades do Centro 
Universitário Internacional Uninter.

 “Panta rei” - tudo 
flui -, afirmava o filósofo 
Heráclito, no séc. V a.C. 
Essa antiga idéia, segun-
do a qual a evolução é 
regra universal e irrestri-
ta, foi firmando parceria 
com uma outra, segun-
do a qual tudo caminha 
no sentido da perfeição. 
Esse pacote de crenças 
está muito presente na 
cultura contemporânea. 
A maior parte das pes-
soas acredita piamente 
nela. Que tudo muda é 
verdade, não é certo, porém, que toda mudança implique evolução 
e aperfeiçoamento.

 No século passado, o evolucionismo recebeu dois importan-
tes reforços através de Herbert Spencer e de Charles Darwin. O 
primeiro expôs uma teoria segundo a qual a evolução é uma pas-
sagem do simples ao complexo, do menos ao mais coerente; o se-
gundo deu-lhe a conhecida dimensão biológica: a sobrevivência e 
o desenvolvimento dos indivíduos são determinados por sua capa-
cidade evolutiva e de adaptação ao ambiente.

 Não consegui localizar o ponto exato em que o evolucionismo 
se associou à tese do “constante aperfeiçoamento das coisas”, mas 
aconteceu aí um abuso semelhante ao que os modernos relativistas 
cometeram com a teoria física da relatividade. Assim como o que 
era físico ganhou uma descabida dimensão “moral” (o relativis-
mo), “mudança” passou a ser sinônimo de “aperfeiçoamento”.

 E daí? E daí decorre um monte de absurdos. Tudo que é antigo 
é imperfeito e tudo que é moderno é perfeito; o que muda evolui e 
o que permanece involui; tudo que se faz hoje supera o que se fazia 
ontem. Vive-se sob o império da moda: o jovem é bonito e sábio; 
o velho é feio e burro. Essa curiosa associação de novidade com 
qualidade produz uma espécie de iconoclastia de fraldas à qual 
nada antigo resiste.

 A começar pelo amor – coisa antiga demais – que se esgota na 
curtição recíproca, não implica laços nem o respeito indispensável 
à relação entre as pessoas. Como estabelecer, por exemplo, a su-
premacia do novo sobre o antigo nas relações entre pais e filhos, 
entre alunos e professores?

Poucas coisas tão antigas e, portanto, tão “superadas” quanto a 
instituição familiar. Desencadeou-se contra ela um furioso ataque. 
Afrouxaram seus elos; abriram-na e desoneraram seus membros 
de maiores deveres; por fim, cumpriu-se a tarefa de desorientá-
-la com ideias que são droga e drogas que turvam a mente. Tudo 
moderno, bom e politicamente corretíssimo. Aliás – quer passar 
por panaca? – defenda coisas tão absurdas quanto religião, família 
e valores.

ICONOCLASTIA DE 
FRALDAS

O Rock ainda respira
Um dos gêneros musicais brasileiros que mais perdeu força ao lon-

go dos últimos anos foi o rock. O gênero que com Renato Russo, Ca-
zuza, Dinho Ouro Preto e Lulu Santos, Raul Seixas, se tornou uma fe-
bre nos anos 80 e inicio dos 90, simplesmente desapareceu da playlist 
de sucessos que tocam no Brasil atual, abrindo espaço para gêneros 
muito mais populares e acessíveis como o sertanejo e o funk.

Dois fatores podem ser levados em conta quando analisamos essa 
hegemonia desses gêneros sobre os demais. O primeiro é uma questão 
de arte, propriamente dita. A arte precisa ser revolucionária. Nenhuma 

arte prospera se ela não aguçar sentimentos e sensações nos seus consumidores. Mesmo a arte que te 
causa revolta, repulsa ou indignação tem poder artístico maior do que aquela que tu valorizas, mas que 
passa em branco no seu âmago de sensações. 

O rock perdeu o poder de gerar sentimentos nas pessoas. Deixou de ser indagador, intrigante, pro-
vocante e rebelde. Ele, assim como ocorreu com a Bossa Nova, Tropicalismo e aquele clássico gênero 
popularmente chamado de MPB, tornou-se algo elitizado, deixou escapar as massas e se perdeu em um 
público que aprecia, mas não consome; e no mundo em que vivemos, a arte necessita do consumo para 
sua popularização.

O segundo, e talvez mais importante motivo pelo qual o rock perdeu espaço no gosto popular, é 
exatamente o conceito de popularidade aqui destacado. A musica brasileira, até o final dos anos 80, 
sempre foi algo elitizado. Os gêneros musicais e seus autores eram figuras, na maioria bem nascidas, 
que desfilavam por Copacabana e ditavam as regras do que era bom ou não. No entanto, a partir dos 
anos 90 o interior ganhou vitrine e a partir do final daquela década,  a favela desceu pro asfalto, ou 
vice-versa, é difícil dizer.

O Brasil não é um país de elite. Está longe disso, logo as suas expressões culturais também não 
podem ser definidas pela elite, muito pelo contrário. O verdadeiro gênio musical não estudou em aca-
demias de musica, mas foi autodidata e cantou aquilo que a vida lhe deu para cantar.

O rock estava morto como cultura de massa. Era uma expressão já quase que superada, mas voltou 
a respirar nesta semana, quando o Detonautas ganhou as manchetes com uma canção que provoca a 
primeira dama. Se a qualidade musical está longe de ser um primor, como arte ele cumpriu seu papel: 
Ela provocou. Talvez seja o caminho para o rock voltar para seu lugar de direito.
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Recuperando a Br-468
A recupe-

ração da ro-
dovia BR-468 
, treco entre 
Três Passos 
até o trevo 
de acesso a 
ERS-155 está 
em pleno an-
damento. As 
empresas li-
citadas estão 
providencian-
do na reposi-
ção da camada 
asfáltica nos 
lugares onde 
for necessá-
rio. No entan-
to, o trabalho que mais chama a atenção 
dos usuários é a pode e o corte radical 
da vegetação que ao longo dos anos in-
vadiu as margens da pista. Sem seleção, 
com objetivo de devolver a visibilidade 
original à pista, muitas árvores de mé-

*** O tempo passa, o tempo voa. Só a pou-
pança Bamerindus continua numa boa..kkk
***No passado próximo eles faziam cam-
panha contra o candidato do próprio partido 
e agora ameaçam com código de “ÉTICA” 
quem não estampar o número do candidato 
à prefeito do histórico rival...kkk
***Dizem por aí, segundo o C.T. que pior 
que reclamar da sorte é ter que estampar o 
carro com propaganda política para garantir 
ou manter um emprego.
***A vida não tá fácil prá ninguém.
***Dizem por aí, à boca miúda, que uma 
pesquisa aponta um número elevado de 
votos em branco e nulos. Uma justa razão 
para os candidatos arregaçarem as mangas, 
usarem do proselitismo e se dedicando na 
busca do apoio e do voto, deixando o dis-
curso do ódio de lado.

Um casal chegou às bodas de prata e, por 
coincidência, ambos com 60 anos de idade.
Para comemorar, fizeram uma festa em fa-
mília, e ganharam dos filhos uma viagem 
para uma linda praia paradisíaca, onde só 
haviam alguns pescadores.
Eles andavam pela beira do mar quando 
encontraram uma linda lâmpada dourada 
fechada por uma rolha. A mulher diz:
— Abra! Pode ser um gênio que realiza de-
sejos, igual vemos nos filmes.
— Que bo-bagem! — diz o marido — 
Isso não existe!
Mas eis que, ao abrirem, deparam-se não 
com um gênio, mas uma “gênia”! E ela diz:
— Muito obrigada por me soltaram após 
tantos anos pressa nessa garrafa! Como 
agradecimento, vou conceder um pedido a 
cada um! Primeiro as damas.
— Que maravilha! — diz a mulher — Eu 
quero fazer uma viagem ao redor do mundo 
com o meu querido marido! 
E eis que, em um segundo, surge nas mãos 
da esposa muitas passagens de avião e re-
servas em hotéis luxuosos, além de cartões 
de crédito e dinheiro para gastarem!
— Agora é a sua vez, diz a “gênia” ao ma-
rido.
Ele olha para a esposa e diz:
— Bem, esse clima está muito romântico, 
mas uma chance dessas só se tem uma vez 
na vida. Sinto muito benzinho… Mas o 
meu desejo é ter uma mulher 30 anos mais 
jovem do que eu!
A esposa fica muito chateada, mas a 
“gênia”diz:
— Tudo bem. Pedido é pedido.
E então… puf!
O homem ficou 30 anos mais velho! Ga-
nhou até uma bengala!
— Ei, o que você fez?, esbraveja o marido. 
E ela responde:
— Ora, agora você tem 90 anos e sua mu-
lher 60!

Esperando candidatos
Mesmo em período eleitoral, quando a tra-
dição administrativa local há muitos anos 
determina que as obras urbanas se intensi-
fiquem e que os períodos de trabalho au-
mentem consideravelmente algumas vias 
continuam abandonadas. Dizem que as 
obras obedecem ao critério de quem pede. 
Verdade ou não, situação da rua Vilmar 
Morais no Bairro Isabel é deplorável uma 
vez que ela está esperando pavimentação 
enquanto, todos os seus acessos já foram 
calçados. Outra e a Goytacazes que segun-
do um morador está uma m.... Em pelo me-
nos um destes locais alguns cidadãos estão 
esperando os “políticos” irem pedir votos 
para dizerem algumas verdades.

É uma tradição local

O transporte de casas inteiras é uma tradi-
ção na região. Com muita frequência se vê 
no nosso interior residencias sendo levadas 
inteiras na traseira de caminhões. Nesta 
semana uma casa que permaneceu muitos 
anos no centro da cidade, junto ao hotel Bi-
guelini, foi transportada para um município 
vizinho. Em lugar das velhas casas a cidade 
abre espaço para a valorização dos terrenos 
e a construções de prédios modernos.

E a pandemia???
O que menos se vê nos fins de semana na 
praça central da cidade são pessoas com 
máscara e fiscalização. Centenas de jovens 
compartilham abraços, copos e garrafas 
como se a pandemia fosse coisa do passa-
do. Porém, é bom lembrar que o RS regis-
trou na semana morte 5 mil em decorrência 
do vírus.

***Exagero: existe candidato mais pre-
ocupado com o sucesso (ou insucesso) 
do companheiro de chapa do que do ad-
versário.
***É crime eleitoral pedir voto ou pedir 
para emblemar carros dentro de reparti-
ção pública. Dizem por aí que já existe 
uma gravação neste sentido... A jeripoca 
vai piar...
***Dizem que seja qual for o resultado 
da eleição pouco muda. A situação tro-
caria o PCdoB pelo MDB e a oposição 
voltaria depois de deixar a coligação do 
governo seis meses atrás.
***Alguém precisa tomar uma provi-
dência para terminar com o trânsito de 
bicicletas nas calçadas.
***Se fossem só crianças, bastaria 
orientar os pais, mas tem barbado cor-
rendo entra as pessoas que caminham no 
fim de tarde.

dio porte são cortadas ou podadas. Nos 
trechos onde o trabalho já foi executado 
é visível a melhora em relação à segu-
rança. Este tipo de procedimento deveria 
ser estendido à outras estradas da região, 
em especial RSC-472.
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Eleições 2020 Pandemia

Pesquisa aponta que 74% 
dos prefeitos gaúchos 
aptos devem tentar a 

reeleição em 2020

Federação das Associações 
de Municípios do Rio Grande 
do Sul (FAMURS) realizou um 
levantamento com os prefei-
tos gaúchos que poderão con-
correr à reeleição no próximo 
pleito, em 15 de novembro. O 
estudo aponta que dos 497 ges-
tores, 392 assumiram o cargo 
na última eleição, em 2016, e 
estão aptos a disputar o segun-
do mandato. No entanto, nem 
todos irão encarar às urnas. 
Foram 291 prefeitos que mani-
festaram interesse na reeleição, 
o que representa 74% dos ges-
tores aptos.

Ainda assim, este é um dos 
maiores índices de busca pela 
reeleição para chefia do Exe-
cutivo Municipal. Para se ter 
ideia, na última eleição, menos 
da metade dos prefeitos e pre-
feitas concorreram. Dos 222 
candidatos, apenas 115 foram 
eleitos novamente.

Para o presidente da FA-
MURS e prefeito de Taquari, 
Maneco Hassen, a escolha dos 
gestores em buscar um novo 
mandato representa coragem, 
além de demonstrar preocu-
pação com os municípios e ci-
dadãos, frente ao momento de 
crise causado pela pandemia de 
Covid-19 e que deve se manter 
em 2021.

O levantamento também 
aponta que 101 gestores que 
poderiam tentar a reeleição op-
taram por não entrar na disputa. 
Os motivos para essa decisão 
são diversos, como articulação 
política, pressão administrativa 
ou até mesmo questões pesso-
ais.

De acordo com o presiden-
te da FAMURS, as principais 
razões são a dificuldade de se 
fazer gestão pública; o aumento 

frequente de responsabilidades 
e as limitações financeiras.

— Este número elevado de 
desistências nos surpreendeu, 
mas este número representa o 
aumento de responsabilidades 
dos municípios, que vem as-
sumindo serviços com menor 
repercussão financeira e com 
menor aporte financeiro dos 
governos Federal e Estadual — 
justificou Maneco Hassen.

Além disso, o presidente da 
entidade ressaltou que a desis-
tência dos prefeitos à reeleição 
também está relacionada a pres-
são cada vez maior do Tribunal 
de Contas e do Ministério Pú-
blico, que interferem na gestão 
dos municípios, em situações 
que muitas vezes os gestores 
não tem culpa ou não realizam 
de maneira dolosa.

O presidente da FAMURS 
entende que muitos dos casos 
poderiam ser resolvidos com 
diálogos e orientações por par-
te dos órgãos de controle. — 
Isso é algo que tem melhorado, 
através de parcerias e trabalhos 
conjuntos com os órgãos de 
fiscalização, mas precisamos 
nos esforçar para melhorar a 
relação com os municípios — 
acrescenta Maneco Hassen.

— Certamente este é um fa-
tor que inibe a participação das 
pessoas na política e inibe boa 
parte dos prefeitos e prefeitas 
que poderiam ir à reeleição e 
não vão por conta dos proces-
sos que certamente sofrerão de-
pois que saírem da administra-
ção municipal — complementa 
o presidente da FAMURS.

Somados aos prefeitos e 
prefeitas que já estão em seu se-
gundo mandato, serão, ao todo, 
206 novos gestores municipais 
no Estado, em 2021.

Diones Roberto Becker

O Tenente Portela desistiu de tentar a reeleição

CORSAN retoma serviços 
de corte e cobrança

Após seis meses de suspen-
são, e na linha com o que vem 
sendo adotado por outras con-
cessionárias de serviços pú-
blicos no país, a Companhia 
Rio-Grandense de Saneamento 
(CORSAN) retomou o corte do 
abastecimento e a cobrança aos 
clientes com tarifa social.

Os benefícios implantados 
durante a pandemia, em alinha-
mento às ações do Governo do 
Estado, estiveram vigentes por 
180 dias e, durante este perío-
do, a CORSAN qualificou seus 
processos, disponibilizou ca-
nais digitais mais ágeis e efeti-
vos e tomou uma série de me-
didas, visando contribuir para 
apoiar os clientes em seus pa-

gamentos pelos serviços.
Para obter as vantagens, em 

especial no Programa de Rene-
gociação de Dívidas, o titular da 
conta deverá entrar em contato 
com a CORSAN pelo telefone 

0800 646 6444 ou por meio dos 
canais digitais. Para o atendi-
mento presencial é necessário 
agendar horário via telefone, 
pelo site da companhia ou pelo 
aplicativo de smartphone.

Retorno de cortes acontece depois de 180 dias
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Governo do estado
Zaca - Educador Fisíco
CREF - 016912G/RS - 
robinson.giraldi@bol.com.brComeçam as campanhas 

de vacinação contra pólio 
e de multivacinação

Começa hoje (5) a Campa-
nha Nacional de Vacinação con-
tra a Poliomielite para crianças 
de até 5 anos. A mobilização vai 
até o dia 30 de outubro em pos-
tos de saúde de todo o país. Os 
órgãos de saúde alertam que a 
população deve procurar o ser-
viço mesmo com a pandemia 
de covid-19, pois a vacina é de 
extrema importância para man-
ter as crianças imunes à doen-
ça. No sábado (17), a vacinação 
será reforçada com o dia de mo-
bilização nacional. 

Também a partir desta se-
gunda-feira, inicia-se a cam-
panha nacional de multivaci-
nação. Crianças e adolescentes 
menores de 15 anos, não vaci-
nados ou com esquemas incom-
pletos de qualquer vacina, de-
vem comparecer às unidades de 
saúde para atualizar a caderneta 
de vacinação. 

No público-alvo da campa-
nha contra a poliomielite estão 
crianças menores de 5 anos de 
idade, com estratégias diferen-
ciadas para crianças com até 1 
ano incompleto e para aquelas 
na faixa etária de 1 a 4 anos. A 
depender do esquema vacinal 
registrado na caderneta, a crian-
ça poderá receber a Vacina Oral 
Poliomielite (VOP), como dose 
de reforço ou dose extra, ou a 
Vacina Inativada Poliomielite 
(VIP), como dose de rotina. 

A estimativa do Ministério 
da Saúde é que haja no país 
11,2 milhões de crianças nessa 
faixa etária. A meta é imunizar 
95% desse público. 

A poliomielite, também 
chamada de pólio ou paralisia 
infantil, é uma doença con-
tagiosa aguda causada pelo 
poliovírus, que pode infectar 
crianças e adultos e, em casos 
graves, pode levar a paralisias 
musculares, em geral nos mem-
bros inferiores, ou até mesmo 
à morte. A vacinação é a única 
forma de prevenção. 

A falta de saneamento, as 
más condições habitacionais e 
a higiene pessoal precária são 
fatores que favorecem a trans-
missão do poliovírus, por meio 
do contato direto com fezes ou 
com secreções eliminadas pela 
boca das pessoas doentes. 

Não existe tratamento es-
pecífico para a poliomielite, 
todas as pessoas contaminadas 
devem ser hospitalizadas, rece-
bendo tratamento dos sintomas 
de acordo com o quadro clínico. 
Entre os sintomas mais frequen-
tes estão febre, dor de cabeça e 
no corpo, vômitos, espasmos e 
rigidez na nuca. Na forma para-
lítica ocorre a súbita deficiência 
motora, acompanhada de febre, 
flacidez e assimetria muscular 
e persistência de paralisia resi-
dual (sequela) após 60 dias do 
início da doença. 

As sequelas são tratadas por 
meio de fisioterapia e de exercí-
cios que ajudam a desenvolver 
a força dos músculos afetados. 
Além disso, pode ser indicado o 
uso de medicamentos para ali-
viar as dores musculares e das 
articulações. 

O Ministério da Saúde 
orientou a rede pública a adotar 

medidas de prevenção contra a 
covid-19, para garantir a segu-
rança das pessoas que compare-
cerem aos postos.

Entre as orientações para as 
unidades de saúde estão garan-
tir a administração das vacinas 
em locais abertos e ventilados; 
disponibilizar local para lava-
gem das mãos ou álcool em gel; 
orientar que somente um fami-
liar acompanhe a pessoa a ser 
vacinada e realizar a triagem de 
pessoas com sintomas respira-
tórios antes da entrada na sala 
de vacinação. 

De acordo com o ministé-
rio, até o momento não há con-
traindicação médica para vaci-
nar pessoas com infecção pelo 
novo coronavírus. Caso alguma 
pessoa com covid-19, suspeita 
ou confirmada, esteja hospita-
lizada ou em unidade de saúde 
com sala de vacina, ela deve 
receber as doses de acordo com 
o calendário nacional de vaci-
nação. 

A campanha nacional tam-
bém visa a conscientizar a po-
pulação sobre a importância da 
vacinação para a proteção con-
tra diversas doenças, no âmbito 
do Movimento Vacina Brasil, 
lançado no ano passado com o 
objetivo de combater as fake 
news e aumentar a cobertura 
vacinal da população.

A Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento informou 
que no dia 17, sábado, qual será 
o Dia D de vacinação da cam-
panha, os postos de saúde esta-
rão abertos das 8h às 12h e das 
13h às 17h.

A campanha nacional também visa a conscientizar a população sobre a importância da vacinação para a proteção contra diversas doenças

A utilização do levantamento de peso olímpico (LPO) como 
recurso de treinamento  esportivo está baseado na capacidade de 
se gerar potência ( produto da força pela velocidade) e a pedra 
fundamental para gerar força e potência nos esportes está na efi-
ciência das ações pliométricas (CAE), na capacidade de se arma-
zenar energia elástica nos músculos e nos tecidos conectivos e 
posteriormente utilizá-las para o movimento. Tendo em vista esse 
propósito devemos treinar o recrutamento máximo das unidades 
motoras através de exercícios multiarticulares, que utilizem mui-
tos músculos ao mesmo tempo e que permitam gerar força máxi-
ma em um mínimo de tempo.

Uma transferência efetiva para os esportes depende da utili-
zação de recursos que permitam aumentar a eficiência das ações 
pliométricas.

Durante a execução de arranques (snatch) e de arremessos 
(clean + jerk) do levantamento de peso olímpico, a aprendizagem 
da técnica de “dupla flexão de joelhos” (DFJ) por parte do atleta 
permite um grande aumento na eficiência e na transferência de 
treinamento para os esportes, além disso há uma grande dimi-
nuição na tensão sobre a coluna tornando o levantamento mais 
seguro. Mas qual a importância da DFJ? Durante os movimentos 
de arranque e arremesso há um momento em que a barra é levada 
para os ombros (Clean do arremesso) ou para acima da cabeça 
(no caso do arranque). Em ambos os movimentos a técnica mais 
eficiente passa pela realização de uma dupla flexão dos joelhos 
produzindo assim um ciclo alongamento encurtamento (CAE) e 
com isso gerando mais potência, além disso, através da DFJ o 
atleta amortece a carga diminuindo a tensão na coluna e com isso 
o levantamento torna-se além de eficiente, seguro. 

O treinamento para atletas tem como base fundamental o co-
nhecimento biomecânico dos gestos envolvidos nos esportes e 
com isso na maioria dos esportes a análise da fisiologia articu-
lar nos revela que a base principal do treinamento para atletas 
irá passar pelo treinamento de força e potência (lembrando que a 
técnica sofre influência direta dos níveis de força e potência) com 
exercícios em cadeia cinética fechada que permitam gerar força 
dos grandes grupos musculares em um tempo mínimo.

Arranque, arremesso, agachamento e seus derivados devem 
formar a base de treinamento para atletas da maioria das modali-
dades esportivas, pois geram altas taxas de força e potência além 
de um grande potencial de transferência para os gestos esportivos. 
Estes exercícios juntamente com os saltos nos permitem incorpo-
rar o movimento de tripla extensão de MMII (extensão simultâ-
nea de tornozelo, joelho e quadril), incorporar contra movimen-
tos, tanto em movimentos lentos como o agachamento, como em 
ações rápidas como o arranque e o arremesso, além de permitir 
treinar com eficiência acelerações partindo de velocidade zero. 
Estas características permitem que estes exercícios melhorem a 
eficiência neuromuscular, aumentando assim o rendimento em 
movimentos de biomecânica similar.

Observe movimentos de sprint , saltos , saque do tenista, do 
voleibol e etc. e perceba que em todos eles estão presentes a tripla 
extensão de joelhos o que permite grande transferência entre os 
movimentos do LPO e os esportes.

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
Nono Termo Aditivo do Contrato nº 94/2018
DATA: 14/08/2020
CONTRATADO: DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA EPP
CNPJ: 11.663.640/0001-06
OBJETO: Supressão no quantitativo de itens do referido Con-
trato

Tripla Extensão do LPO e a 
Transferência para 
os Esportes
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Maioria dos pais é contra o retono das aulas presenciais

O retorno às aulas presenciais tem 
sido um grande ponto de discussão no 
estado nesses últimos dias. O governo 
do estado havia planejado o retorno para 
a partir da próxima semana.

Nesta semana a Secretaria Estadual 
de Educação anunciou que a volta das 
aulas nas Escolas Estaduais será no dia 
21 de outubro. Anteriormente, a data 
prevista era dia 13 deste mês. A altera-
ção se deve à necessidade de garantir 
que os materiais de desinfecção e os 
Equipamentos de Proteção Individuais 
(EPI) sejam entregues a todas as escolas.

A retomada das aulas se inicia pe-
los alunos do Ensino Médico, que deve 
acontecer de forma escalonada, interca-
lando entre aulas presenciais e aulas à 
distância. As escolas também precisam 
respeitar, por exemplo, as regras de dis-
tanciamento social, atingindo um teto 
máximo de 50% alunos presentes por 
turma.

O calendário estabelecido pelo go-
verno prevê ainda a retomada das aulas 
nos anos finais do Ensino Fundamental 
para o dia 28 de outubro. Já os alunos 
dos anos iniciais, devem voltar no dia 12 
de novembro.

No entanto, o calendário decidido 
pelo Governo do Estado não tem sido 
bem recebido no interior do estado. Em 
nossa região , então, neste momento está 
longe do Governador, Eduardo Leite 
conseguir o apoio necessário para pensar 
no retorno das aulas.

Em reunião realizada com o governo 
do Estado e Associações de Municípios, 
na manhã desta terça-feira (1/9), o Exe-
cutivo apresentou à Famurs um novo ca-
lendário de retorno das aulas presenciais 
no RS. Conforme a proposta, a retomada 
será pela Educação Infantil a partir do 

dia 8 de setembro, seguido do Ensino 
Superior e Médio, Ensino Fundamental 
anos finais e, depois, anos iniciais. A 
Famurs manifestou, mais uma vez, que 
não é favorável a volta às aulas neste 
momento.

Para a entidade, o estudo apresenta-
do pelo Executivo não levou em consi-
deração o estágio da pandemia no esta-
do, na comparação com outros estados 
brasileiros e países, e não considerou 
um programa efetivo de testagem. Em 
sua explanação, o presidente da Famurs 
e prefeito de Taquari, Maneco Hassen, 
argumentou que ainda não há uma estru-
tura mínima para garantir que os proto-
colos sejam cumpridos. “O Estado, que 
deveria ser o primeiro a nos dar seguran-
ça, só vai retornar daqui a 45 dias. Nós, 
municípios, teremos que fazer o expe-
rimento, o teste e correr o risco de ter 
alunos contaminados, enquanto o Estado 
espera e, se tudo der certo, voltar em 45 
dias. Mais uma vez a responsabilidade 
fica com os prefeitos e prefeitas” repro-
vou.

Segundo o presidente da Famurs, o 
calendário apresentado não é aplicável. 
“Se é para voltar, que Estado e municí-
pios voltem ao mesmo tempo. É uma in-
justiça fazer com que prefeitos e prefei-
tas tenham essa responsabilidade em um 
ano de eleição e sofram pressão dos pais, 
uma vez que a rede estadual voltaria e a 
municipal não”, justificou Maneco.

A Famurs também reforçou que o ca-
lendário de retorno deveria ser invertido, 
não começando pelas crianças de 0 a 5 
anos. Desta forma, a rede estadual retor-
naria primeiro.

Em suas manifestações, os presi-
dentes das regionais demonstraram 
novamente preocupações com o cum-

primento dos protocolos e fiscalização 
sanitária; contágio das crianças; despe-
sas com EPIs; dificuldades financeiras 
para montar estruturas de prevenção; 
planejamento pedagógico; e testagem de 
docentes e alunos.

A União dos Secretários de Saúde da 
Região Celeiro também se pronunciou 
no mesmo sentido, afirmando que não 
deseja que as aulas retornem, inclusive 
sugere que elas retornem somente em 
fevereiro de 2021 e que esse ano letivo 
seja finalizado de maneira online, em 
dezembro e garanta o direito de férias, 
tanto de alunos quanto de professores.

Uma pesquisa realizada em quinze 
municípios da Região Celeiro mostra 
que mais de 70% dos pais reapoderam 
que em caso de retorno das aulas não 
enviarão seus filhos novamente para as 
escolas. A pesquisa ouviu quase 8 mil 
famílias. Somente 18% afirmaram que 
enviariam os filhos novamente para a es-
cola e 11% não sabiam ou não quiseram 
responder.

Nos municípios de Bom Progresso e 
Tiradentes do Sul, 95% dos entrevista-
dos disseram que não enviaram seus fi-
lhos novamente para a escola. Em Coro-

nel Bicaco foram 89% e em São Valério 
do Sul foram 85%.

Miraguaí também teve um alto índice 
de pais indicando que não permitiram o 
retorno de seus filhos para as salas de au-
las no atual momento, onde apenas 23% 
assinaram positivo para a possibilidade.

Um detalhe importante de ser ob-
servado nesta quebra de braço é que o 
transporte escolar dos alunos das escolas 
estaduais, na maioria dos municípios da 
região é compartilhado com os das es-
colas municipais, por isso, no final das 
contas a decisão caberá aos prefeitos, se 
determinam o retorno das aulas ou não, 
uma vez que de qualquer forma a situa-
ção está longe de voltar a normalidade.

A analisar pelos números da pes-
quisa, mesmo que haja um acerto entre 
Governo do Estado e municípios ainda 
faltaria convencer os pais a permitir que 
seus filhos fossem para as salas de aulas.

Por fim tem outra parte importante 
dessa equação: os professores, que pelo 
menos da rede estadual também são con-
tra o retorno imediato.

Nesta semana o Conselho Nacional 
da Educação permitiu que as aulas re-
motas se prolonguem até fim de 2021.

Escola Feliciano Jorge Alberto de Redentora

Diones Roberto Becker
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Rural

Sicredi começa etapa de 
cadastro para o Pix

Nova Lei

Entre 5 de outubro e 15 de novem-
bro, o Sicredi fará o cadastramento de 
associados para uso do Pix, sistema de 
pagamentos instantâneos do Banco Cen-
tral do Brasil, que começa a 
funcionar dia 16 de novem-
bro e promete revolucionar 
as transações financeiras no 
país. Os associados interessa-
dos em usar a solução podem 
cadastrar as “Chaves Pix”, 
que podem ser CPF ou CNPJ 
e, para aqueles que já indicaram estes na 
fase de pré-cadastro, dados como e-mail 
e números de telefones celulares. Essas 
chaves servirão como identificação dos 
usuários no momento da operação finan-
ceira. 

O Pix não é um novo aplicativo e sim 
uma solução que estará disponível den-
tro do aplicativo Sicredi e no app Woop 
Sicredi, conta 100% digital. Cidmar 
Stoffel, diretor executivo de Produtos e 
Negócios do Banco Cooperativo Sicredi, 
explica que a solução marca uma evolu-
ção importante do Sistema Financeiro 
Nacional (SFN). “A alternativa traz mais 
segurança e praticidade aos consumido-
res e está totalmente em linha com a nos-

sa estratégia no Sicredi, de buscar cada 
vez mais experiências digitais econômi-
cas para os nossos mais de 4,5 milhões 
de associados”. 

O Pix será uma alterna-
tiva à TED (Transferência 
Eletrônica Disponível) ou ao 
DOC (Documento de Ordem 
de Crédito). Com um simples 
clique, os consumidores po-
derão transferir, pagar ou re-
ceber imediatamente a qual-

quer horário ou dia. As movimentações 
financeiras poderão ser feitas por pesso-
as físicas e jurídicas utilizando as “Cha-
ves Pix” cadastradas, via QR Code ou 
ainda usando os dados bancários, como 
já é feito atualmente. 

Mesmo com a nova forma de paga-
mento, no Sicredi as opções de TED e 
DOC continuarão disponíveis. Para ter 
acesso à novidade, bastará atualizar o 
aplicativo Sicredi ou Woop Sicredi dis-
poníveis para os sistemas operacionais 
Android e IOS.  

O Banco Central determinou horá-
rios para realização do cadastro e o Si-
credi disponibilizou as informações na 
página www.sicredi.com.br/pix. 

Receita Federal recebe quase 5,8 
milhões de declarações de ITR 
dentro do prazo regulamentar

Dentro do prazo regulamentar, que 
encerrou em 30 de setembro, a Receita 
Federal recebeu quase 5,8 milhões de 
Declarações do Imposto sobre a Pro-
priedade Territorial Rural (DITR) em 
meio eletrônico. Neste ano, foram 1.200 
declarações a mais do que em 2019, va-
riação de 0,02%. Agora, o produtor rural 
que entregar a DITR a partir de outubro 

pagará multa de 1% ao mês 
sobre o tributo devido ou R$ 
50,00, prevalecendo o maior 
valor.

Há 14 anos a entrega da 
DITR vem crescendo consecu-
tivamente no Brasil. Entre 2020 
e o ano passado, a variação po-
sitiva foi de 2,35%. A maior 
diferença entre um exercício e 
outro foi observada entre 2006 
e 2007, quando as declarações 
passaram de 4,4 milhões para 
4,6 milhões.

Desde 2005, a legislação 
brasileira permite que a Receita 
Federal celebre convênios com 
o Distrito Federal e municípios 

para que as gestões locais fiscalizem e 
cobrem o Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural. Pela Constituição Fe-
deral, 50% da arrecadação do tributo 
deve ser repassada aos municípios onde 
estão localizadas as propriedades rurais. 
No entanto, a cidade que optar pelo con-
vênio e realizar a fiscalização do imposto 
pode ficar também com os outros 50%.

Candidato que for entregar o ITR a partir de agora paga multa

Foto: Diones Roberto Becker
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Cooperativismo
    Informativo

 Câmara Municipal de 
Vereadores de Tenente Portela

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 05/10/2020

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Verea-
dores de Tenente Portela, às 19 horas em Sessão Ordinária, re-
alizada no dia 05 de outubro de 2020, com as seguintes presen-
ças: Vereador Presidente: NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/
MDB, e vereadores: ELESSANDRO TIAGO FUCK/MDB, 
ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/MDB, ODILO 
GABRIEL/MDB, MARILENE F. DA SILVEIRA/MDB, LUIS 
CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, SALETE BETTIO SALA/
PSDB, CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA, ITOMAR OR-
TOLAN/PROGRESSISTA. Havendo número legal de Vereado-
res em Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os traba-
lhos 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 proposi-
ções dos senhores Vereadores:

Da Presidência: Natanael Diniz de Campos:
1- Requereu que seja encaminhada correspondência a em-

presa ALBA PESCA, parabenizando pela realização do 4º TOR-
NEIO FOFO PESCA realizado na cidade de Tenente Portela, no 
dia de ontem, onde participaram 60 pescadores de 24 municípios 
do RS e SC. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Cris-
tiane Feyth, Marilene Fatima Silveira, Rosângela M. F. Fornari, 
Itomar Ortolan, Odilo Gabriel.

2- Requereu que seja encaminhada correspondência para 
aos agentes de combate às endemias e agentes comunitários de 
saúde do nosso município pela passagem de seu dia que foi co-
memorado no dia 04 de outubro, agradecendo-os pelo trabalho 
desenvolvido neste setor com zelo, dedicação e amor.

Da Vereadora Marilene Silveira: 
1 -  Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que designe à 

Secretaria de Desenvolvimento Rural que faça a estrada na pro-
priedade de Vivaldino Dias de Jesus localizado na localidade do 
Burro Magro, para que possa ser retirado eucaliptos da mesma, 
com maior brevidade possível.

2 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que seja ampliado 
as Redes de Águas na localidade de Nossa Senhora de Lurdes, 
para que possa atender as necessidades dos moradores de Linha 
Seca e Linha Alto Azul.

Da Vereadora Rosângela M. F. Fornari: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que designe à Se-

cretaria de Desenvolvimento Urbano, para que haja a recupe-
ração do calçamento da Rua Tibiriçá, de modo preciso no final 
desta rua.

2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que designe à Se-
cretaria de Desenvolvimento Urbano, que seja retirado os entu-
lhos que se encontram em frente à residência, localizada na Rua 
Guarani nº 601.

Da Vereadora Salete Sala: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que envie a esta 

casa Legislativa, cópia dos Termos de Convênio/Parceria com os 
municípios vizinhos no que se refere ao rateio das parcelas do 
Caminhão de Bombeiros, acordado com os Prefeitos, bem como 
o total pago até o momento, e qual valor cabe a cada município.

2 -  Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que solicite a 
Secretária Municipal de Saúde, para que informe a esta casa Le-
gislativa, quais ações serão implementadas mais fortemente nes-
te mês de outubro, a respeito do Câncer de Mama. Prevenção é 
tudo.

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS: 
Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 010/2020: Altera a Lei 

Municipal n. 1.674, de 23 de julho de 2009, que regulamenta a 
utilização de equipamentos de amplificação de som em veículos, 
concede a autorização a veículos e dá outras providências. Este 
Projeto foi aprovado por Unanimidade. 

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presi-
dência agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encer-
rou os trabalhos. Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente 
Portela, em 05 de outubro de 2020. Você ainda poderá acessar 
o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informa-
ções do Legislativo Municipal de Tenente Portela.

Sicredi tem programa nacional para 
ampliar a participação das mulheres 

no cooperativismo de crédito

Para potencializar a pauta da 
inclusão e diversidade em toda 
sua estrutura, o Sicredi lançou 
o programa Comitê Mulher Si-
credi em nível nacional. Indo 
além da formação de grupos de 
discussão sobre estes temas, a 
iniciativa engloba um conjunto 
de ações que buscam promover 
a equidade de gênero, o empo-
deramento e a capacitação de 
mulheres para que elas possam 
participar da gestão em todos os 
níveis da organização e aumen-
tar sua representatividade no 
cooperativismo de crédito.

O lançamento nacional do 
programa coloca as questões de 
equidade de gênero no centro 
das discussões estratégicas da 
instituição e cria diretrizes para 
que todas as mais de 100 coo-
perativas de crédito integrantes 
do sistema possam desenvolver 
a iniciativa localmente.

O programa tem como cau-
sa o desenvolvimento pessoal e 
profissional, assim como o cres-
cimento e fortalecimento das 
participantes, por meio de capa-
citações e encontros periódicos. 
Os comitês podem ser formados 
em todas as cooperativas do Si-
credi, sendo compostos por mu-
lheres associadas à instituição, 
de forma voluntária.

— Buscamos ser uma ins-
tituição financeira cooperativa 
cada vez mais comprometida 
com o desenvolvimento econô-
mico e social dos associados e 
das comunidades. Para que isso 
seja alcançado de maneira sus-
tentável e coerente, entendemos 
ser imprescindível reforçar o 

debate sobre inclusão e diver-
sidade em toda a organização. 
Nesse sentido, um dos nossos 
objetivos é proporcionar espa-
ços para que as mulheres sejam 
ainda mais atuantes em nossas 
cooperativas de crédito, partici-
pando ativamente dos comitês e 
do quadro social das entidades 
— afirma Manfred Alfonso Da-
senbrock, presidente da Sicredi-
Par, da Central Sicredi PR/SP/
RJ e conselheiro do WOCCU 
(sigla em inglês para Conselho 
Mundial de Cooperativas de 
Crédito).

Cada Comitê Mulher tem 
como abrangência a área de atu-
ação de sua cooperativa, possui 
um plano de ação claro e objeti-
vo, que será acompanhado pelo 
Conselho de Administração da 
própria cooperativa. Esse plano 
tem por base os direcionadores 
de sustentabilidade do Sicredi: 
relacionamento e cooperativis-
mo, desenvolvimento local e 
soluções responsáveis. Ao lon-
go do ano, as membras cum-
prem uma agenda de interações 
entre si, com encontros locais, 
regionais e nacionais para troca 
de experiências.

— Queremos ampliar a par-
ticipação feminina no coope-
rativismo de crédito, buscando 
aumentar a presença de mu-
lheres em cargos de liderança. 
Iniciamos esse movimento no 
Sicredi em 2016, quando cada 
cooperativa criava suas inicia-
tivas. Agora, com o programa 
Comitê Mulher institucionaliza-
do, a nossa estratégia certamen-
te será potencializada. Somos 

pioneiros no setor por termos 
introduzido o nosso modelo de 
negócio no país, e também pas-
saremos a ser reconhecidos por 
abrir as portas do cooperativis-
mo à maior participação femini-
na nele — explica João Tavares, 
diretor presidente da Fundação 
Sicredi.

Inclusão e diversidade são 
temas debatidos em empresas 
de diversos perfis no mundo 
todo e vêm tendo sua implemen-
tação impulsionada por meio da 
agenda 2030 do Pacto Global 
da ONU e seus 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

O programa Comitê Mu-
lher Sicredi atende a três de-
les: ‘Educação de Qualidade’ 
(ODS 4), que visa assegurar a 
educação inclusiva e equitati-
va de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem 
ao longo da vida para todos; 
‘Igualdade de Gênero’ (ODS 5), 
alcançar a igualdade de gênero 
e empoderar todas as mulheres 
e meninas; ‘Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico’ (ODS 
8), promover o crescimento 
econômico sustentado, inclu-
sivo e sustentável, o emprego 
pleno e produtivo e o trabalho 
decente para todos.

A iniciativa também está ali-
nhada à criação da Rede Global 
de Mulheres Líderes, criada em 
2009 pelo Conselho Mundial 
de Cooperativas de Crédito 
(WOCCU) para oferecer às mu-
lheres oportunidade e recursos 
de desenvolvimento de carreira 
nas cooperativas de crédito em 
que trabalham.

 Diones Roberto Becker

Sicredi está em 22 estados e no Distrito Federal, com mais de 1.900 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Eleição 2020

Município Habitantes Eleitores
Barra do Guarita 3.257 2.517
Bom Progresso 1.899 2.313
Braga 3.311 2.886
Campo Novo 4.376 4.181
Chiapetta 3.719 3.554
Coronel Bicaco 7.268 5.983
Crissiumal  13.357 10.707
Derrubadas 2.761 2.757
 Esperança do Sul 2.885 2.933
Humaitá 4.736 4.102
Inhacorá 2.215  1.982
Miraguaí 4.911 4.070
Redentora 11.669 6.620
Santo Augusto 13.848 11.059
São Martinho 5.380 4.758
São Valério do Sul  2.729 2.307
Sede Nova 2.891 2.381
Tenente Portela 13.434 9.927
Tiradentes do Sul 5.616 4.553
Três Passos 23.852 17.699
Vista Gaúcha 2.855 2.626
Total: 136.969 109.915

80% dos moradores da Região 
Celeiro estão aptos a votar em 15 

de novembro

Utilizando a estimativa po-
pulacional divulgada em agos-
to, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
e dados do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) verifica-se que 
80,24% dos habitantes da Re-
gião Celeiro estão aptos para 
votar no pleito de 15 de novem-
bro. Em números absolutos, 
são 109.915 eleitores e 136.969 
moradores, somando os 21 mu-
nicípios.

Comparando o quantitativo 
de domiciliados e de votantes 
em cada município da Região 
Celeiro, conclui-se que em 
Bom Progresso e em Esperan-
ça do Sul o número de eleitores 
supera o de habitantes. No pri-
meiro caso, a diferença chega a 
414 e, no segundo, a 48.

Em Tenente Portela, da po-
pulação de 13.434 pessoas, 

9.927 estão autorizadas a parti-
cipar do pleito de 15 de novem-
bro, o que representa 73,89%.

Outro municipio que chama 
a atenção é Derrubadas. O nú-
mero de habitantes é de 2761, 
enquanto que o número de elei-
tores é de 2.757.

Essas diferenças pouco usu-
sias e quase que inacreditável 
podem ser explicados por diver-
sos fatores. Um deles o fato de 
que algumas pessoas mudam-se 
da região, no entanto, mantém 
seu domicílio eleitoral em suas 
cidades natais.

Um outro fator muito im-
portante está no número de ha-
bitantes, uma vez, que os dados 
divulgados pelo IBGE são esti-
mativas e não números absolu-
tos e reais, uma vez que Censo, 
que serve de quantitativo mais 
real acontece apenas de 10 em 
10 anos.

Uma nova edição do Censo 
estava marcada para esse ano, 
mas em virtude da pandemia 
de Coronavírus foi adiada para 
2021 e já se comentou, inclusi-
ve, que ela poderia não sair tão 
cedo.

Assim para efeitos legais 
e de estatísticas os dados que 
valem são os estimados pelo 
IBGE.

Obsevando esses dois nú-
meros nota-se que em toda a 
Região Celeiro o município 
com a maior deproporção en-
tre o número de habitantes e o 
número de eletores está em Re-
dentora, onde a população é de  
11.669 e o número de eleitores 
é de 6.620, o que corresponde a 
apenas 56,73%.

Apesar de ser o terceiro mu-
nicipio em número de habitan-
tes, Tenente Portela é o quatro 
em número de eleitores. Três 
Passos lidera com 23.852 mo-
radores e 17.669 eleitores, San-
to Augusto é o segundo com 
13848 habitantes e 11.059 elei-
tores.

Já a terceira posição existe 
uma variação, enquanto Te-
nente Portela como já dito tem 
13.434 habitantes e 9.927, Cris-
siumal tem menos habitantes 
com 13.357, mas tem mais elei-
tores com 10.707 aptos à votar.

Bom Progresso possui 1.899 moradores e 2.313 votantes, uma diferença de 414 pessoas

Quem nunca ouviu falar de uma apre-
sentação da dança dos facões. Se tu não 
ouviu, tu pode imaginar a grosso modo, que são só homens, cada 
um com dois facões, que ficam dançando e batendo eles no ar. Ta, 
ta, ta, não é barbada assim.

    Então tchê, se tu quer saber mais sobra a Dança dos Facões, 
continue lendo.

    Bueno, pra começar quero destacar que as informações deste 
texto foram retiradas do livro Tropeirismo Biriva: História, Canto 
e Dança, de Cristiano Silva Barbosa, lançado em 2016.

. Parece que tem suas origens distantes, nas danças de esgri-
ma, vinda da Europa Oriental, da Ásia e África Muçulmana. Os 
Portugueses e Espanhóis que vieram para o Rio Grande do Sul, 
trouxeram em sua bagagem uma carga cultural repleta de influên-
cia dos Árabes.

    Alguns destaques importantes:
    Só é dançado por homens; os facões são afiados, e podem 

fazer uns “taio” graúdo; se tu não gosta de alguém do teu grupo, 
não dance a Dança dos Facões, pode dar problema...

     A dança dos facões e uma luta? Teve origem na guerra?
     Esta dança não teve origem, como muitos erroneamente 

afirmam, nos acampamentos militares dos campos de batalha da 
Guerra do Paraguai. A imaginação criadora empolga fantasiosa-
mente essa crença, mas sem dúvida, só é válida, até o momento 
em que se estabelece o limite de verdade. Ou seja, não nasceu em 
guerra nenhuma.

    “Temos visto grupos folclóricos fazendo deste tema um 
motivo coreográfico barbaresco, de infundida violência, fugindo 
de uma expressão artística singela...De Certo modo há um simbo-
lismo, uma representação ensaiada em seus movimentos, mas não 
se faz dela uma luta de ferro branco”.

     Então se tu acha que a gauchada está brigando, ou um ten-
tando atacar o outro, tu te quebrou...

     Primeiro porque se é pra brigar, não ia ser dançando que 
iria acontecer, e sim sem música sem nada, na peleia à moda dos 
antigamente mesmo.

     E quais as influências dessa dança?
     Para qualquer dança, são as influências de alguma região, 

que bailava algo semelhante, e ao chegar aqui, de aquela “agau-
chada” e foi ficando.Com os facões não foi diferente. Em outros 
lugares se bailava com espadas, sabres, facões, facas, e tudo 
quanto é tipo de arma branca.

     Dança do Sabre, originária da Rússia; Vilão da Faca, dança-
da no Brasil Central; Danças militares dos Índios Guaranis, onde 
como espada realizavam batidas compassadas utilizando-as como 
um segundo instrumento.

     E como se dança?
     Como já foi dito é apenas por homens. Pode ser apresentada 

em filas, ao redor do salão, rodas, disposições livres, em dois ou 
mais grupos em confronto. O número mínimo de tropeiros para 
executar a dança é de oito integrantes.

     No livro O Gaúcho – Danças Trajes e Artesanato, Paixão 
nos traz uma ideai de como eram feitas as marcações:

     “...o importante é a marcação do ritmo dado pelas batidas 
de um facão contra o outro, por entre uma perna e outra, em cima 
e na frente, embaixo e atrás. Quando bem executado, ouve-se um 
único som, característico e original. Aliás, a marcação do ritmo 
era um dos elementos que servia para anotar as faltas dos parti-
cipantes deste ou daquele terno quando batiam os facões fora do 
tempo musical...”

     E se não era uma luta, era o que? Qual o clima da dança?
     Paixão relata que era a ideia de descontração, alegria e 

diversão, clima de amizade e camaradagem que envolvia esses 
encontros.

    “...naquela época, a incorreção das batidas dos facões de 
cada um dos participantes, no tempo certo da música, ocasionava 
a quebra da harmonia sonora de “terno” e motivava a penalização 
daquele que incorria no tal erro, já que era frequente por brinca-
deira, o “terno” com maior incorreção, ter que pagar uma galinha-
da ou uma rodada grande de cerveja...”

    Eu tenho uns quantos conhecidos que iam querer dançar só 
pra tomar cerveja dos que deveriam pagar, mas pena que hoje não 
acontece mais...

     Desafio lançado aqui: Vamos ver quem vai formar primeiro 
o Grupo da dança dos Facões; CTG Guardiões da Fronteira? Ou 
Sentinela da Fronteira? Não vamos deixar essa dança morrer.

            Até a próxima.

Dança dos Facões!
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de  Derrubadas

Pandemia

No dia cinco de outubro de dois mil e 
vinte, às dezenove horas, reuniu-se a Câma-
ra Municipal de Vereadores, em Sessão Ordinária, sob a Presi-
dência do Vereador ADEMIR CEMIN. A sessão também contou 
com a presença física dos Vereadores: LUIS CARLOS SEFFRIN, 
CRISTIANO CARVALHO, NELCI LUIS GAVIRAGHI, MAG-
NUS ANTÔNIO GEROLDINI, DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, 
ALDORI BIGUELINI e ADELINO MACHADO VASCON-
CELLOS e OSMAR VON MÜLLER. 

Aberto os trabalhos o Presidente determinou ao Secrtetário da 
Mesa Diretora que procedesse a leitura da notificação de retorno 
às atividades presenciais, do Vereador Osmar Von Müller, a contar 
do dia 05 de outubro de 2020. 

Em seguida o Presidente colocou em discussão e votação a 
ATA Nº 030/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 21 de 
setembro de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada por unani-
midade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 
031/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 28 de setembro de 
2020, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Havia inscrito neste espaço o seguinte 
Vereador: Da Bancada do Progressistas: Apresentado pelo Vere-
ador Osmar Von Müller. Requereram ao Prefeito Municipal, Sr. 
Alair Cemin, solicitando estudos quanto a possibilidade de desti-
nação de 30% (trinta por cento) das sobras de recursos do Poder 
Legislativo de Derrubadas, no ano de 2020, à Associação Hospi-
talar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela, a qual atende 
nossa população derrubadense, e torna-se referência em diversas 
especialidades, necessitando cada vez mais do auxílio dos Muni-
cípios da região para mantê-la. Este Requerimento foi aprovado 
por unanimidade, subscrito pelo Vereador Luis Carlos Seffrin. 

ORDEM DO DIA: Haviam neste espaço as seguintes matérias 
para apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 022/2020: que Altera a Lei Municipal 
nº 1387, de 03 de março de 2020, que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a conceder Escritura Pública, prorroga o prazo de vi-
gência e dá outras providências. Este Projeto de Lei foi aprovado 
por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 024/2020: que Dispõe sobre a venda de 
ingressos no Parque Estadual do Turvo, por meio da Rede Mun-
dial de Computadores – INTERNET, com pagamento através de 
cartões de crédito ou débito e boletos e dá outras providências. 
Este Projeto de Lei encontra-se baixado junto as Comissões Per-
manentes. 

PROJETO DE LEI Nº 025/2020: que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder subvenção social especial e complementar à Asso-
ciação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela 
e dá outras providências. Este Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade. 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVA Nº 003/2020: que Fixa os 
subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito de Derrubadas para a Legis-
latura de 1º de janeiro de 2021 à 31 de dezembro de 2024 e dá ou-
tras providências. Este Projeto de Lei Legislativa teve seu Regime 
de Urgência Especial aprovado por unanimidade, com parecer fa-
vorável emitido pelas Comissões Permanentes e em seguida foi o 
mesmo aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVA Nº 004/2020: que Fixa os 
subsídios dos Vereadores de Derrubadas para a Legislatura de 1º 
de janeiro de 2021 à 31 de dezembro de 2024 e dá outras pro-
vidências. Este Projeto de Lei Legislativa teve seu Regime de 
Urgência Especial aprovado por unanimidade, com parecer favo-
rável emitido pelas Comissões Permanentes e em seguida foi o 
mesmo aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVA Nº 005/2020: que Fixa os 
subsídios dos Secretários Municipais para a Legislatura de 1º de 
janeiro de 2021 à 31 de dezembro de 2024 e dá outras providên-
cias. Este Projeto de Lei Legislativa teve seu Regime de Urgên-
cia Especial aprovado por unanimidade, com parecer favorável 
emitido pelas Comissões Permanentes e em seguida foi o mesmo 
aprovado por unanimidade.

No espaço das Explicações Pessoais estava inscrito o Vereador 
Osmar Von Müller, o qual abordou diversos assuntos de interesse 
público.

Pesquisa mostra impactos da pandemia 
nos municípios brasileiros

A área mais impactada pela 
pandemia do novo coronavírus 
no âmbito dos municípios bra-
sileiros foi a educação, segui-
da pela geração de empregos. 
Nove em cada dez cidades pas-
saram a realizar aulas remotas, 
tanto na rede de ensino público, 
quanto na rede particular. Os 
dados constam na pesquisa ‘Im-
pactos da Covid-19 nos Muni-
cípios’ divulgada na terça-feira 
(06/10) pelo Programa Cidades 
Sustentáveis e pelo IBOPE In-
teligência.

O levantamento foi feito 
com prefeitos, secretários e 
gestores de 302 municípios. O 

objetivo foi mapear ações que 
vêm sendo tomadas pela ges-
tão pública municipal para o 
enfrentamento da pandemia e 
quais os impactos já sentidos 
pelas cidades.

Praticamente sete em cada 
dez prefeituras avaliam como 
muito alto ou alto os impactos 
da pandemia nas contas públi-
cas e um quarto relataram que 
o impacto é médio. Em 73% 
das cidades, a pandemia afetou 
muito os programas e medidas 
previstos para o desenvolvi-
mento dos municípios e em 
27% afetou pouco.

A diretora de políticas públi-

cas do IBOPE Inteligência, Pa-
trícia Pavanelli, destacou que a 
grande maioria (82%) concorda 
que a desigualdade social ficou 
ainda mais evidente durante 
este período de pandemia.

— A suspensão das aulas, 
as campanhas de prevenção, a 
proibição de grandes eventos 
e aglomerações, a criação de 
políticas de assistência social 
às pessoas mais vulneráveis, in-
cluindo a distribuição de cestas 
básicas, os investimentos emer-
genciais na área da saúde estão 
entre as medidas mais adotadas 
pelas prefeituras — disse Patrí-
cia Pavanelli.

A área mais impactada pela pandemia do novo coronavírus no âmbito dos municípios brasileiros foi a educação

Tenente Portela possui seis 
casos ativos de coronavírus

Pandemia

O boletim epidemiológico 
publicado às 17 horas da quinta-
-feira (08/10) revela que, no 
momento, seis moradores de 
Tenente Portela são considera-
dos casos ativos de coronavírus 
(Covid-19).

Segundo o informativo, dos 

383 portelenses contaminados, 
373 já se recuperaram. O muni-
cípio ainda registra quatro óbitos 
em virtude da doença.

Até agora, 2.161 moradores 
realizaram testes para detecção 
do novo coronavírus e 1.786 ti-
veram resultado negativo. Duas 

pessoas esperam o retorno dos 
exames laboratoriais, atualmen-
te.

Apenas um domiciliado em 
Tenente Portela está interna-
do no Hospital Santo Antônio 
(HSA) por causa de Covid-19 e 
ele é tratado como caso suspeito.

Diones Becker
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Justiça 

Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de JustiçaProjeto de Lei visa descontar do 

salário o auxílio emergencial recebido 
irregularmente por servidores

O Governo Estadual en-
caminhou à Assembleia Le-
gislativa (AL-RS), em regime 
de urgência, na quarta-feira 
(07/10), o Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) que autoriza o 
próprio Executivo, assim como 
os demais poderes, a realizar 
o desconto na remuneração de 
servidores que receberam o au-
xílio emergencial de forma irre-
gular. Pela proposta, os valores 
descontados serão restituídos à 
União. Depois de protocolado, 
recebeu a identificação de PLC 

nº 224/2020.
A Controladoria Geral da 

União identificou cerca de 3,5 
mil vínculos, entre servidores, 
aposentados e pensionistas, ci-
vis e militares, do Estado que 
receberam irregularmente o 
benefício. Criado pelo Gover-
no Federal, o auxílio emergen-
cial de parcelas de R$ 600,00 
é destinado a trabalhadores 
informais, microempreendedo-
res individuais, autônomos e 
desempregados diante da crise 
causada pelo distanciamento 

social necessário para enfrenta-
mento ao novo coronavírus.

— O auxílio foi destinado a 
pessoas que tiveram sua fonte 
de renda afetada e que, efeti-
vamente, perderam com a pan-
demia. Não é o caso de quem 
está recebendo do Estado. Por 
mais dificuldades que o RS te-
nha, não é a pandemia que está 
trazendo problemas à remune-
ração dos servidores estaduais. 
O pagamento do benefício não 
é, portanto, adequado. Temos 
de ter clareza de que, se quere-
mos um país livre de corrupção, 

o combate à corrupção tem de 
ser feito em todos os níveis. Por 
isso, se alguém recebeu renda 
extra indevida, precisa ter os 
descontos feitos para devolver 
à União — disse o governador 
Eduardo Leite em um vídeo pu-
blicado nas redes sociais.

O Governo Estadual ressal-
va que, além de má fé, as irre-
gularidades apuradas também 
podem incluir falhas técnicas 
no cruzamento de dados que 
são utilizados pela União, mas 
que isso não afasta a necessi-

dade de devolução dos valores 
porventura recebidos irregular-
mente.

O PLC engloba órgãos e en-
tidades integrantes da adminis-
tração pública direta e indireta 
de qualquer dos poderes do Es-
tado, bem como, o Ministério 
Público Estadual, o Tribunal de 
Contas do Estado e a Defenso-
ria Pública do Estado.

De acordo com o procura-
dor geral do Estado, Eduardo 
Cunha da Costa, o desconto só 
será feito após a conclusão dos 
procedimentos administrativos 
para apurar responsabilidade, 
com ampla defesa, confirmando 
que houve recebimento irregu-
lar e que os valores ainda não 
foram ressarcidos.

Pela proposta, o desconto 
compreende todos os valores 
recebidos irregularmente acres-
cidos de juros de 1% ao mês e 
correção monetária. Além dis-
so, a devolução do benefício 
não substitui outras punições.

— Esse é mais um instru-
mento que nós estamos propon-
do. A devolução, voluntária ou 
impositiva após a aprovação do 
projeto, não elimina a possibili-
dade da punição, seja ela admi-
nistrativa ou criminal, confor-
me a legislação aplicável, que 
vai desde repreensão, que pode 
impedir progressões funcionais 
e promoções, por exemplo, até 
uma possível demissão, carac-
terizada diante de uma possível 
improbidade administrativa, 
diante da violação intencional 
das normas legais para recebi-
mento do auxílio emergencial 
— explicou Eduardo Cunha da 
Costa.

Texto foi encaminhado pelo Governo Estadual à Assembleia Legislativa, em regime de urgência, na quarta-feira

Leandro Osório - Mas pai, a professora disse que o javali é prejudicial ao meio 
ambiente... - ia perguntando se pelo menos esse bicho pode ser 
caçado, quando meu pai interrompe convicto:

 - Prejudicial ao meio ambiente é só o ser humano. Se 
tem muito javali é porque o homem desequilibrou a natureza. 
Caçá-los nunca será a solução; tem é que resgatar o seu predador 
natural, que desapareceu por causa da caça e da derrubada das 
florestas.

 Do alto do morro já é possível divisar parte do telhado 
da escolinha por entre os cinamomos e laranjeiras que meu pai 
mesmo plantou muito antes de eu nascer, no terreno que doou 
para a construção da escola.

 Quisera continuar aquela conversa o dia todo, pois essa 
lição de meu pai é tão boa quanto às da professora. Mas é preciso 
concluir. E tento fazê-lo com uma sugestão corajosa:

 - Vamos contar à polícia o que os caçadores bandidos 
fizeram com aquele pobre bichinho e seus filhotes. Isso não pode 
ficar assim, é muita maldade...

 - De nada adianta – replica ele desanimado. – Os da ci-
dade não enxergam o sofrimento dos bichinhos. Eles perderam 
completamente o contato com a terra, com o mato, com os bi-
chos, enfim, com a beleza da vida. A alma da maioria deles ficou 
bruta como a do caçador. Muitas autoridades também caçam, 
quando deveriam botar na cadeia esses bandidos. Gente estuda-
da de lá defende a liberação da caça por diversão, dizendo que 
uma atrocidade dessas pode ser eticamente sustentável e gerar 
dinheiro para o País. Como se a diversão e o dinheiro fossem 
mais importantes que a vida. Denunciar é até perigoso, porque 
no gabinete da autoridade podemos dar de cara com quem apoia 
a caça. Ou com o próprio caçador. Quem sabe com a mesma 
pessoa que causou tanta dor e tristeza a essa família de graxaim 
agora destruída. E naquele mesmo dia ainda levou mortas para 
a cidade outras mãezinhas de bichinhos, reuniu os amigos e jun-
tos refestelaram-se às gargalhadas comendo a carne das pobrezi-
nhas, bebendo vinho e contando piadas e “bravuras” de caçadas. 
Pode essa autoridade ser daquelas pessoas que nas férias vão para 
outros países caçar por esporte...

 Agora sou eu quem interrompe a conversa, parando de 
supetão bem na frente do meu pai: - Caçar em outro país? Por 
quê? E como eles levam as armas? E como trazem de lá os bichi-
nhos mortos?

 - Pois é! – exclama roçando o queixo com a ponta dos 
dedos enquanto pensa numa resposta à altura do meu entendi-
mento, notando meu semblante de assombro. – As armas ficam lá 
mesmo. É só pagar para usá-las. E os animais caçados são joga-
dos fora. Esse tipo de caça só tem um motivo: divertimento. Não 
disse que essa gente tem a alma bruta? Só caçam pelo prazer que 
decerto sentem ao ver o bichinho tombar sem vida. E companhei-
ros de caça (deveria dizer quadrilha de bandidos) disputam entre 
si quem mata mais animaizinhos indefesos. E riem fartamente 
quando o amigo competidor deixa escapar o bichinho apenas fe-
rido, para a toca, para o ninho ou algum outro esconderijo. Se os 
dois filhotinhos de graxaim falassem, é provável que iriam contar 
que escutaram gargalhadas humanas enquanto a mamãe se reco-
lhia ao ninho em pânico e ensanguentada. Para nunca mais poder 
buscar alimento. Ia esquecendo, mas políticos e outras pessoas 
de alma bruta querem trazer para o Brasil a lei estrangeira que 
permite a caça por esporte. Reclamam que por aqui só os índios 
podem caçar. Só que nenhum índio do mundo alguma vez caçou 
por esporte ou diversão.

 A chegada à escola impõe a suspensão da conversa. Mas 
meu aprendizado da vida continua depois, em casa e pela vida 
afora. Dava gosto aprender essas coisas com meu pai.

 E com minha mãe. Com as mulheres é ainda mais fas-
cinante aprender sobre o tema. Todas elas são em si fontes de 
sabedoria quando o assunto é a vida. A alma feminina já de fá-
brica vem divinamente lapidada; jamais consegue embrutecer-se 
a ponto de agredir a vida, como acontece com os homens que 
caçam por esporte ou divertimento.

 Quando alguma mulher defende a caça de animais, pode 
ter certeza de que não o faz de verdade. Não com a alma, pois 
alma lapidada por Deus não ofende a vida. E se ela insistir na 
ideia, é só oportunizar-lhe ver o que vi com meu pai, e ela volta à 
sua verdadeira natureza. E defende a vida a todo custo. Qualquer 
forma de vida.

Lições sobre a caça e a 
alma dos homens (final)
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Começa a propganda 
eleitoral no rádio

A propaganda eleitoral no rá-
dio e TV para as Eleições 2020 
começa a ser veiculada a partir da 
próxima sexta-feira (9). Os anún-
cios serão divulgados em dois for-
matos: nos blocos de 10 minutos, 
que vão ao ar de segunda-feira a 
sábado, duas vezes ao dia, e serão 
usados para mostrar os candidatos 
que disputarão o pleito marcado 
para dia 15 e 29 de novembro, pri-
meiro e segundo turnos, respecti-
vamente.

Além disso, as emissoras exi-
birão comerciais, de 30 segundos 
ou um minuto cada, que serão ao 
longo do dia. Para as inserções, 
cada emissora de rádio e televisão 
vai destinar 70 minutos diários.

Em Tenente Portela a Rádio 
Província é a responsável pela 
geração do programa que será re-
transmitido pelas demais emisso-
ras.

Pela ordem determinada pela 
justiça eleitoral o primeiro programa a ser reproduzido nesta sexta-feira é da chapa liderada por Cris-
tiane Feyth, seguida pela chapa liderada por Rosemar Sala.

Os vereadores não terão programas e serão apenas vinculados através das inserções. Como não há 
coligações nas proporcionais, cada partido é responsável pela produção do material de seus candida-
tos.

Se ligue na Província pelo 100,7 FM ou através do aplicativo e site do Sistema Província de comu-
nicação para acompanhar os programas de seus candidatos.


