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2 Editorial

Pela primeira vez na história do sistema bancário brasileiro, enxer-
gamos os grandes bancos atraindo os consumidores a utilizarem um 
serviço bancário de forma gratuita. Isso é novo. Só por esse ponto eu 

diria que o consumidor já está ganhando. No entanto, este serviço é gratuito porque os bancos mudaram 
na sua forma de operar? Certamente não. Então, qual o motivo dessa série de campanhas comerciais dos 
grandes bancos, atraindo os usuários para suas plataformas? A resposta é muito simples.

Os bancos já perderam as receitas que eram adquiridas a partir das taxas dos TEDs e DOCs. Agora, o 
usuário, sabedor de um serviço gratuito, que é o PIX, não vai mais retornar para um serviço caro e pouco 
ineficiente. Porque, diga-se de passagem, o TED e o DOC são serviços caros e ineficientes. Além do que, 
não é possível fazer uma dessas transações a partir das 16 horas, nem em um feriado ou final de semana, 
uma vez que precisa ser dentro do expediente bancário.

Com a modalidade PIX isso vai ser possível durante as 24 horas, em feriados ou finais de semana e de 
forma gratuita. É um outro mundo para as transações financeiras eletrônicas. E os bancos, certos de que vão 
perder essa receita, que eram geradas por essas modalidades, TED e DOC, já começaram a correr atrás para 
não perder também os seus clientes, visto que o PIX, gradativamente, irá aperfeiçoar as suas aplicações e 
trará, com mais amplitude, outros serviços, além de simplesmente as transferências eletrônicas.

Um outro ponto importante é que o fato desse serviço ser gratuito não isenta o banco de prestar um bom 
serviço. É claro que o desenvolvimento, o arcabouço tecnológico é feito pelo Banco Central, o grande guar-
dião do PIX. Mas, a partir do momento que o Banco Central disponibilizou esse serviço aos bancos, passa 
a ser responsabilidade do banco para com seus clientes finais.

Portanto, como é de conhecimento comum, já existem fraudes envolvendo essa nova modalidade, como 
links maliciosos, que tentam capturar as informações das transações, através de meios escusos; os hackers 
de modo geral, que podem invadir o sistema bancário, que podem invadir uma transação, ou gerar um 
pagamento indevido contra um usuário de um determinado banco. No entanto, apesar de ser gratuito, o 
banco terá responsabilidade sobre essas transações. Assim, o consumidor lesado, o consumidor que expe-
rimentar uma fraude em sua transação, mediante a plataforma PIX, certamente terá como responsabilizar, 
claro dentro das possibilidades, na falha do serviço bancário, aquela rede bancária, porque ela falhou com 
sua aplicação, falhou com o consumidor, ou seja, deixou de prestar um serviço adequado ao consumidor, 
independente desse serviço ser pago ou não.

Vale destacar, que haverá, também, novas possibilidades, novos negócios tecnológicos/bancários que 
surgirão a partir do PIX, pois a nova modalidade está trazendo uma integração social econômica de muita 
gente. Muitos usuários que não são adeptos, que não estão “bancarizados”, passarão a utilizar de um sistema 
financeiro atual e moderno. Ainda que a pessoa não tenha uma conta bancária, vai conseguir, com o PIX, 
fazer uma transferência de valores para uma outra, e isso vai atender a milhões de pessoas que não possuem 
conta corrente. Portanto, esse público vai passar a consumir um serviço bancário inexistente.

Dessa forma, poderão surgir novas fintechs, que são empresas que combinam tecnologia e finanças, para 
atender especificamente esse público, por exemplo, que são aqueles consumidores que não têm conta em 
banco tradicional, mas que têm um smartphone. Porque para a utilização do PIX, tudo o que se precisa é de 
um smartphone e um CPF. Então, essas pessoas serão integradas a esse novo sistema e haverá, certamente, 
o surgimento e a necessidade de um aprimoramento de serviços para este usuário, pois, já era um indivíduo 
não “bancarizados”.

O que virá daqui para frente para atrair e manter esse indivíduo terá que ser uma ferramenta nova. Certa-
mente, também ganhará a economia, com o surgimento de novas aplicações de novas empresas e de novos 
negócios para atender esse público.

Saem TEDs e DOCs, entra o PIX

Rony Mendes Santos, sócio da Mendes Santos Advogados. Especialista em Direito 
Tributário pela PUC/MG e em Direito Processual Civil pela EPD/SP

Rony Mendes Santos

 Depois do futebol, o segundo maior esporte nacional é colo-
car a culpa nos outros. O objetivo consiste em transferir para fora 
a causa de nossos males, como se fosse da água do mar e não dos 
furos no casco a responsabilidade pelo afundamento do navio. 
Tudo serve, desde que não se torne necessário um mea culpa.

 Para evitá-lo, decidimos que o Brasil é um país rico. Sendo 
assim, embora o PIB per capita nos situe pouco acima da linha do 
miserê, o Estado deve gastar como numa eterna terça de carnaval 
e não houvesse amanhã. Em inusitada e superfaturada declaração 
de rendimentos, nos proclamamos “ricos”. E estamos tão convic-
tos disso que não hesitamos em crer quando nos dizem que norte-
-americanos e europeus, ou chineses, ou africanos, parceiros dos 
nossos adversários políticos, sejam de que banda forem, viveriam 
séculos de necessidade sem a sistemática exploração do Brasil.

Afinal, convenhamos: só mandamos para Brasília gente da 
melhor qualidade, admiráveis estadistas, homens sábios, austeros 
e dedicados exclusivamente ao interesse público, que fugiram do 
endividamento e combateram ferozmente a corrupção e a impuni-
dade. Não estivemos, durante um quarto de século, sob governos 
de esquerda, atualizados com o que há de mais moderno em pen-
samento político?

Pode haver modelo mais bem sucedido do que esse que insis-
tentemente preservamos em todas as constituições republicanas e 
referendamos em dois plebiscitos? Só alguém muito tolo (como 
eu mesmo) não notou ainda aquilo que todo cidadão esclarecido 
percebe: a concepção engenhosa e funcional do nosso sistema, 
que afasta os demagogos e atrai para a vida pública os maiores 
talentos que a nação produz. Não é certo que ele gera estabilidade 
e instituições sólidas? Não produz ele partidos e programas que 
se sobrepõem aos grupos de interesse? Não é como conseqüência 
dele que o eleitor brasileiro, lúcido e participativo, comparece pe-
riodicamente às seções de votação movido pelos mais nobres ide-
ais, estimulado à fascinante tarefa de escolher os melhores dentre 
os muito bons?

Por outro lado, dado que a riqueza de uma nação também 
se apóia em certos requisitos sociais, nosso povo é orientado a 
apreciar valores morais elevados. A arte, a cultura, a educação, 
o civismo e a ordem pública têm entre nós a devida reverência, 
não é mesmo? Admiramos nossos presidentes porque gastam com 
prudência. Bem sabemos que nossos parcimoniosos legisladores 
condenam todo privilégio e dedicam pentecostal fidelidade a seus 
partidos. Orgulhamo-nos de que nossas leis, redigidas com sabe-
doria, valendo para todos e refletindo a vontade social, valorizam 
a família, a conduta austera, a iniciativa privada, a propriedade, a 
ordem, a justiça e a liberdade exercida com responsabilidade. Um 
novo século de Péricles, 2,5 mil anos depois!

Um país assim só pode ser objeto da mais cobiçosa explora-
ção. Se no que nos concerne como nação, sempre fizemos nossa 
parte, a máxima culpa dos males brasileiros só pode ser dos ou-
tros, não é mesmo?

NÓS NÃO SOMOS 
INOCENTES!

O valor do voto
Domingo, quando chegar em frente a urna, conclamamos você a 

fazer uma reflexão de qual o valor de seu voto? Será que é possível 
dimensionar um valor para o seu voto?

Muitas vezes esquecemos, na empolgação, que o voto é única fer-
ramenta que possuímos para construir mudanças significativas em um 
mundo que carece tanto de melhorias.

Somente com o voto, poderemos dizer não às coisas que estão er-
radas e sim paras as que estão certas, buscando sempre novas possibi-

lidade e reforçando sempre a nossa fé de que o por vir será muito melhor, pois a evolução é a essência 
da nossa natureza.

Neste domingo ao votar analise bem o seu candidato para entender seus planos e projetos, mas vá 
além, analise também o grupo que o cerca, a liberdade que ele terá para colocar suas ideias em prática 
e a viabilidade daquilo que ele projeta. Não esqueça que quando você digita seu voto na urna, você não 
está escolhendo apenas um nome, está também escolhendo um grupo que vai se formar em volta desse 
nome e que terá a obrigação de colocar em práticas as politicas que ele planeja.

O voto é, antes de mais nada, uma conquista sua. Quando for votar, lembre-se das pobres almas que 
habitam sobre o cajado dos déspotas, sem direito a escolha sobre o seu próprio futuro. Você é senhor do 
seu voto e o valor que você dá a ele agora é diretamente ligado ao preço que você poderá pagar amanhã.
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Melhore
o humorO Debate que não aconteceu

***Alguns católicos torceram o nariz ao 
ouvirem na missa uma convocação para 
uma carreata de inauguração do asfalto...
***Uns mais exaltados queriam até cópia 
da missa...(talvez ouviriam uma pela pri-
meira vez...kkk).
***Na verdade não era nada disso. Era uma 
procissão pela chuva, que por sinal funcio-
nou. Choveu no mesmo dia e durante a se-
mana.
***Os eleitores “comuns” estão muito si-
lenciosos, contrariando os pleitos passados. 
Só se vê manifestações na rua dos interes-
sados diretos nos resultados...
***Em Redentora uma candidata do 15, 
uma semana antes da eleição abriu apoio ao 
45 do Cardeiro.
***Em Miraguaí, dois candidatos a verea-
dores protagonizaram um vídeo de agres-
sões que viralizou nas redes de whatsapp.
***O candidato a vice da chapa liderada 

pelo PP não nega as origens. Ouvindo o seu 
sotaque no rádio, não há quem não lembre 
do seu pai que foi também candidato à pre-
feito e vereador por anos.
***O azul do novembro azul espalhado em 
bandeiras pela cidade foi mal-entendido por 
alguns que o associaram ao 11.
***A medida inédita de fiscalizar a distri-
buição de combustíveis, anunciada no iní-
cio da semana pela MP, foi elogiada pela 
comunidade. Mas... será que funcionou???
***DIZEM POR AÍ que após a eleições 
o assunto que deverá prevalecer na cidade 
serão as pesadas denúncias feitas por um 
profissional de saúde em uma rede social.
***O grupo comunitário prometeu uma 
nota de solidariedade e apoio a atual admi-
nistração do nosso HSA.
***Será que todas as candidatas femininas 
estão mesmo no páreo ou tem umas apenas 
para dar garantia de quórum?

O debate entre os candidatos à prefeitura de Tenente Portela programado desde 
outubro, acabou virando uma entrevista com apenas um dos postulantes ao cargo. 
A candidata Cris Feyth que representa a coligação Portela Unida e Forte preferiu 
atender um pedido de entrevista formulado pela Empresa Pública Rádio Munici-
pal em ofício datado em 9 de 
novembro (3 dias antes do 
embate político programa-
do pela coirmã Província 
FM) em detrimento ao con-
vite feito em 16 de outubro 
pelo Sistema Província. No 
inicio da tarde do dia 12 de 
novembro, a coligação atra-
vés de um ofício, comuni-
cou ao presidente do grupo 
promotor do evento que a 
candidato daria preferencia 
a entrevista programada para 
o mesmo horário e ofereceu 
o candidato à vice como substituto. A emissora declinou da solicitação uma vez não 
havia oferecido esta possibilidade à outra coligação, entre outros motivos, porém 
mesmo assim deixou a critério do candidato Rosemar Sala a possibilidade de deba-
ter com o candidato à vice da chapa adversária. A entrevista obedeceu às linhas de 
isenção do debate abrindo espaço para questionamentos realizados por entidades, 
enviados em envelopes lacrados.

As perguntas das entidades 
portelenses

Separamos aqui algumas perguntas 
que nos foram enviadas por entidades 
portelenses para serem respondidas no 
debate desta quinta-feira. As deixamos 
aqui, como registro dos anseios que a 
comunidade tem para a próxima gestão.

1 - A nova administração vai garan-
tir a continuidade do pagamento do piso 
dos professores?

2 - Quais as suas propostas em rela-
ção ao novo FUNDEB?

3 - Qual será a participação da ACI 
na escolha do Secretário de Indústria e 
Comércio?

4 - Qual a possibilidade de termos 
um parque de eventos no município?

5 - Qual a dotação orçamentária anu-
al prevista para área de cultura?

6 - Qual seu projeto para o controle 
do aumento de animais de rua?

7 - Quais as metas para fomentar o 
aumento da produção e consequente ge-
ração de receitas no setor rural?

8 - O que significa para sua gestão 
o Hospital Santo Antônio e qual o seu 
plano de governo para continuar a ajudar 
para que ele se mantenha firme e forte?

9 - Quais os programas serão desen-
volvidos no setor agropecuário do mu-
nicípio?

10 - Qual a importância do Acampa-
mento Farroupilha para Tenente Portela?

11 - Quais as medidas que serão ado-
tadas referente a educação de crianças, 
jovens e adultos dentro dos CTGs?

12 - Tem alguma proposta para am-
pliar o programa armazenar?

13 - Tem alguma proposta para am-
pliar e melhorar a genética dos animais 
na atividade leiteira de nosso município?

14 - Qual a proposta para aumentar 
o percentual dos recursos destinados à 
agricultura do nosso município?

15 - Como será ampliado o programa 
círculos de máquinas?

16 - Quais serão as políticas publicas 
defendidas para as pessoas com defici-
ência?

17 - Quais são as iniciativas previs-
tas para atrair empreendedores e conse-
quentemente gerar empregos em nosso 
município?

18 - Quais as iniciativas para pro-
mover com a sociedade civil, palestras, 
debates e seminários que ajudem as pes-
soas a entender o contexto democrático 
e de cidadania que vivemos?

Dois amigos se encontram depois de 
muitos anos.

- Casei, separei e já fizemos a parti-
lha dos bens.

- E as crianças?
- O juiz decidiu que ficariam com 

aquele que mais bens recebeu.
- Então ficaram com a mãe?
- Não, ficaram com nosso advogado.
***
O condenado à morte esperava a 

hora da execução, quando chegou o pa-
dre:

- Meu filho, vim trazer a palavra de 
Deus para você.

- Perda de tempo, seu padre. Daqui a 
pouco vou falar com Ele, pessoalmente. 
Algum recado?

***
Um rapaz chegou num velório e a 

primeira coisa que perguntou foi:
– Qual é a senha do Wi-Fi?
Um parente incomodado disse:
– Respeite o falecido!
E ele perguntou:
– É tudo junto?

****
Manuel está to-

mando banho, e grita 
para Maria:

– Ô Maria, me traz 
um xampu.

E Maria lhe entre-
ga o xampu. Logo em 

seguida, ele grita novamente:
– Ô Maria, me traz outro xampu.
– Mas eu já te dei um agorinha mes-

mo, homem!
– É que aqui está dizendo que é para 

cabelos secos, e eu já molhei os meus.
***
Dois amigos conversando…
-Meu pai quer que eu faça Direito e 

seja um bom Advogado.
-Que bom, vai seguir a profissão do 

velho?
-Não, ele quer que tire ele da cadeia.
***
Aluno de Direito ao fazer prova oral:
- O que é uma fraude?
- É o que o senhor professor está fa-

zendo - responde o aluno.
O professor fica indignado: ora essa, 

explique-se.
Então diz o aluno: segundo o Código 

Penal, ‘comete fraude todo aquele que 
se aproveita da ignorância do outro para 
o prejudicar’.

****
O funcionário reclama do baixo sa-

lário que recebe e resolve reclamar com 
o patrão:

— Meu salário não está compatível 
com as minhas aptidões!

— Eu sei, eu sei! Mas não podemos 
deixar você morrer de fome.
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MP repassa orientações 
aos postos de combustíveis 

de Tenente Portela

Na manhã de hoje o Minis-
tério Público Eleitoral realizou 
audiência extrajudicial com re-
presentantes de postos de com-
bustíveis e da Brigada Miliar da 
cidade de Tenente Portela para 
cientificá-los quanto a reco-
mendação expedida pelo órgão 
relativa às medidas de preven-
ção à corrupção eleitoral e à 
captação ilícita de sufrágio me-
diante interposição de postos de 
combustíveis. 

O Ministério Público ob-
jetiva que a lisura do processo 
eleitoral e a prevenção de in-
terferência desmedida do po-
der econômico em seus rumos 
constituem objetivos atrelados 
à defesa do regime democráti-
co.

 A ação do Minsitério Públi-
co acontece após esse receber 
notícia de que algusn postos po-
deriam vir a ser usados por can-
didatos para distribuir combus-
tíveis na reta final das eleições.

O Ministério Público está 
recomendando que os postos 
se abstenham, por si próprios 
e seus prepostos e ou emprega-
dos, de praticar qualquer con-
duta passível de subsunção aos 
conceitos de corrupção eleito-
ral, captação ilícita de sufrágio 
e ou compra de votos;

 Que redobrem a atenção 
quanto à utilização de seus 
respectivos estabelecimentos 
como pontos intermediadores 

de compra de votos por parte de 
candidatos, coligações e cam-
panhas;

Que vinculem, necessa-
riamente, as aquisições de 
combustíveis promovidas por 
candidatos, coligações e cam-
panhas aos CNPJs respectivos;

Que informem ao Ministério 
Público Eleitoral qualquer pro-
posta, sinalização ou suspeita 
de utilização do comércio de 
combustíveis como contrapres-
tação a apoio político-eleitoral;

Que mantenham controle 
estrito de faturamento advindo 
do comércio de combustíveis 
e comuniquem disparidade 
eventualmente havida nos dias 
imediatamente anteriores ao do 
pleito em relação à média do 
restante do mês e do ano;

Que, até o dia 16, um dia 
após a eleição, mantenham có-
pia da presente recomendação 
afixada em seus estabelecimen-
tos, em local de fácil acesso ao 
público e adequada visibilida-
de;

O desatendimento à presen-
te Recomendação poderá impli-
car a adoção das medidas legais 
e judiciais cabíveis.

Da mesma forma, cientifica-
-se que eventual descumpri-
mento da normativa deve ser 
informado à Promotoria de 
Justiça, para a tomada das pro-
vidências no âmbito de sua atri-
buição.

Trabalho do Ministério Público é preventivo ao risco de captação irregular 
de sufrágios

Diones Roberto Becker

Coronel Bicaco: Legislativo aprova em 
1º turno, proposta que veda a prática de 

nepotismo na administração pública
 Apresentada em junho des-

te ano pelo Executivo Munici-
pal, após sugestão do vereador 
Tito Lívio Najar Porto (MDB), 
a proposta de emenda à Lei Or-
gânica nº 07/2020 foi aprovada 
por unanimidade, em primeiro 
turno, na sessão ordinária do 
Poder Legislativo de Coronel 
Bicaco, na manhã da segunda-
-feira (09/11).

Entretanto, a apreciação da 
matéria somente ocorreu de-
pois de uma rápida reunião em 
plenário e a concordância de 
todos os líderes de bancada. A 
proposta prevê o acréscimo do 
artigo 11-A e seus incisos na Lei 
Orgânica de Coronel Bicaco, 

vedando a prática de nepotismo 
em todos os níveis da adminis-
tração pública municipal.

— Estou muito satisfeito 
com a votação do dia de hoje. 
Foi um avanço muito grande. 
Com certeza, isso reflete em 
toda a região. Coronel Bica-
co será reconhecido como um 
exemplo nesta área da morali-

dade pública — destacou o ve-
reador Tito Lívio Najar Porto 
ao utilizar seu espaço no grande 
expediente.

A proposta de emenda à Lei 
Orgânica será colocada em vo-
tação, em segundo turno, den-
tro do prazo de 60 dias. Para 
ser aprovada em definitivo, são 
necessários seis votos.

Diones Roberto Becker

Politica



ROTA DO YUCUMÃ, 13 de novembro 2020 5

Rural

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

Estiagem afeta lavouras de milho 
e produtores estimam perdas de 

até 80% no RS

As lavouras de milho do Rio 
Grande do Sul dão os primeiros 
sinais de perdas devido à falta 
de chuvas regulares. No muni-
cípio de São Luiz Gonzaga, na 
Região Missioneira, por exem-
plo, o produtor Marcos Pileco, 
que tem 55 hectares plantados, 
estima que vai perder até 80% 
da sua safra.

Segundo Adriano Gomes, 
analista de mercado da AgRu-

ral, a falta de chuvas no Estado 
já vem dando indícios de uma 
situação complicada para as la-
vouras. — Tivemos um início 
de novembro predominante-
mente seco e também outubro 
com chuva abaixo do normal. 
Essa falta de umidade no solo 
e temperaturas mais elevadas 
têm prejudicado áreas de milho 
de verão mais adiantadas no 
Estado, que estão localizadas 
na Fronteira Oeste e Região das 
Missões — destaca o analista.

Com o clima adverso no Rio 
Grande do Sul, Adriano Gomes 
prevê que o desempenho das la-
vouras consequentemente será 
menor. A estimativa feita pela 
AgRural em outubro reduziu a 
produtividade das lavouras do 
Centro Sul de 123 para 118 sa-
cas por hectare.

— Para os números que se-
rão divulgados neste mês de-
veremos ter um novo corte nas 
projeções — pontua o analista 
de mercado.

Falta de chuvas no Estado já vem dando indícios de uma situação complicada para as lavouras de milho

Canal Rural

CONAB confirma a maior produção de grãos 
da história do país na safra 2020/2021

De acordo com o 2º le-
vantamento da safra de grãos 
2020/2021, divulgado pela 
Companhia Nacional de Abas-
tecimento (CONAB), na terça-
-feira (10/11), o Brasil deverá 
alcançar a produção de 268,9 
milhões de toneladas de ali-
mentos, que representa 11,9 
milhões de toneladas ou 4,6% 
a mais do que a temporada de 
2019/2020. Em relação ao vo-
lume estimado no mês passado, 
houve aumento de 269 mil to-
neladas. Com este resultado, o 
Brasil caminha para bater novo 
recorde.

A nova estimativa considera 
a recuperação da produtividade 
das culturas da soja e do milho 
primeira safra. Ambas foram 
severamente prejudicadas pela 
estiagem em 2019, sobretudo 
no Rio Grande do Sul. Apesar 
do atraso das chuvas neste ano, 

os produtores aceleraram o rit-
mo e, até a última sexta-feira, o 
plantio alcançava 55% da área 
estimada, contra 56% no mes-
mo período da safra passada. O 
milho primeira safra estava em 
54%, contra 42% há um ano.

Outro fator que contribui 
para o recorde é o aumento na 
área plantada. Este ano, a pre-
visão é de que sejam cultivados 
67,1 milhões de hectares, 1,8% 
a mais que na safra passada. 
Isso faz com que a área planta-
da também seja recorde.

A produção de soja deve al-
cançar 135 milhões de tonela-
das, confirmando o país como o 
maior produtor mundial da ole-
aginosa. A área de cultivo está 
estimada em 38,2 milhões de 
hectares. A safra total de milho 
também deverá ser a maior da 
história, com produção projeta-
da em 104,9 milhões de tonela-

das, colhidas em 18,4 milhões 
de hectares (área total).

Quanto à produção de fei-
jão, somando-se as três safras, 
a estimativa é de 3,1 milhões de 
toneladas com área total de 2,9 
milhões de hectares. O algodão 

em pluma deve chegar a 2,7 mi-
lhões de toneladas, com área de 
1,6 milhão de hectares, enquan-
to a produção de arroz sequeiro 
somada à de arroz irrigado de-
verá ficar em 11 milhões de to-
neladas, obtidas em 1,7 milhão 

Produção de soja deve alcançar 135 milhões de toneladas, confirmando o país como o maior produtor mundial da oleaginosa
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de hectares.
Em relação ao trigo, cerca de 

80% da colheita da safra 2020 
já foi concluída. O volume de 
produção está estimado em 6,4 
milhões de toneladas, com 2,3 
milhões de hectares cultivados.

Os exercícios multiarticulares são os protagonistas dos trei-
namentos e deveriam ser prioridade em seus trabalhos. Tecnica-
mente, exercício multiarticular é todo exercício que move mais de 
uma articulação quando executado. Mas normalmente considera-
-se apenas os movimentos em que as articulações desempenham 
um papel fundamental em sua realização.

Por exemplo, no supino ocorre uma aproximação dos braços 
ao corpo (articulação dos ombros) e também uma extensão dos 
cotovelos (articulação dos cotovelos), ambos os movimentos são 
fundamentais para realizar o exercício. Logo, o supino se configu-
ra como um exercício multiarticular.

Os exercícios multiarticulares são indicados pois, em compa-
ração com os isolados, dão melhor retorno por repetição realizada, 
ou seja, é o melhor investimento que podemos fazer se tratando de 
escolha de exercícios.

Além do óbvio benefício de trabalhar mais músculos ao mes-
mo tempo, os multiarticulares também produzem maior número 
de micro lesões nas musculaturas. Isso porque nos permitem mo-
vimentar maior carga e, consequentemente, gerar maior liberação 
hormonal (o que é essencial para os resultados).

Os exercícios multiarticulares também são favoráveis em ter-
mos funcionais. Devemos lembrar que a vida é multiarticular, ou 
seja, no dia a dia nós corremos, agachamos, empurramos, pula-
mos, puxamos e arremessamos. Todos esses movimentos são mul-
tiarticulares. Então faz sentido que esses sejam os exercícios que 
geram maiores benefícios para nossa vida diária.

Acontece que, eventualmente, algum exercício isolado pode 
ser importante para ajudar num possível desequilíbrio muscular a 
fim de evitar lesões.

Falando em padrões, utilizando apenas multiarticulares é pos-
sível dividir o treinamento somente em padrões de agachar, em-
purrar e puxar.

Os exercícios multiarticulares além de serem mais eficientes, 
exigem mais coordenação motora na realização dos movimen-
tos, necessitando mais atenção na realização dos exercícios. Os 
multiarticulares estão muito presentes na prática do treinamento 
funcional e no Crossfit, desenvolvendo várias capacidades físicas.

Importância do Treinamento 
Multiarticular
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    Informativo

 Câmara Municipal de 
Vereadores de Tenente Portela

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
09/11/2020.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de 
Tenente Portela, às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia de 
09 de novembro de 2020, com as seguintes presenças: Vereador Presidente: NATANAEL DINIZ DE 
CAMPOS/PDT, e vereadores: ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/MDB, ELESSANDRO 
TIAGO FUCK/MDB, ODILO GABRIEL/MDB, MARILENE FÁTIMA SILVEIRA/MDB, SALETE 
BETTIO SALA/PSDB, LUCIDIO G. DE OLIVEIRA/PROGRESSISTA, ITOMAR ORTOLAN/PRO-
GRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, 
a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos, saudou os Vereadores e o público presente. Em segui-
da solicitou a Secretária a leitura das correspondências recebidas pela Casa. Após, dando continuidade, 
passou para o espaço de requerimentos e proposições dos senhores Vereadores:

Da Presidência – Vereador Natanael Diniz de Campos: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que seja estudada a possibilidade de criação de Vale Ali-

mentação para os funcionários públicos municipais, com uma parceria financeira entre Câmara de Verea-
dores e Prefeitura Municipal para o custeio das despesas decorrentes desta iniciativa.

2 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que seja estudada a possibilidade de criação de um projeto 
em parceria com uma entidade esportiva do Município para a realização de eventos, bem como um centro 
de treinamento e capacitação do Boxe, pois tal esporte já foi muito praticado no município, atraindo vá-
rios adeptos e desenvolvendo grandes eventos. O Vereador justificou sua solicitação, tendo em vista que 
já foi procurado por vários munícipes sugerindo tal iniciativa. Este requerimento foi subscrito pelos ve-
readores Odilo Gabriel, Itomar Ortolan, Lucídio de Oliveira, Elessandro Tiago Fuck e Marilene Silveira.

Do Vereador Odilo Gabriel: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente para que seja realiza-

do, com urgência, serviços de recuperação do calçamento na Avenida Ceres, em nossa cidade, especial-
mente na quadra em frente ao Mercado Rede Forte, que se encontra em péssimas condições quase que 
impossível, para o tráfego de veículos. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Itomar Ortolan, 
Elessandro Tiago Fuck, Lucídio de Oliveira, Rosângela Fornari, Marilene F. Silveira e Natanael Diniz de 
Campos.

Da Vereadora Marilene Silveira: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente a colocação de uma 

lâmpada de iluminação pública em frente à propriedade de Alerson Vedich, na localidade de Baixo Azul.
Do Vereador Lucídio G. de Oliveira: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que solicite ao setor de engenharia a realização de projeto 

de conclusão do calçamento nas ruas Elias Fornari e Francisco Sperotto, no Bairro Modelo, pelas quais 
transitam vários veículos do transporte escolar, principalmente da APAE. Esta solicitação já foi enca-
minhada ao Poder Executivo através dos Ofícios nº 66/2017 e 08/2018, de 20/06/2017 e 06/03/2018, 
respectivamente. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Itomar Ortolan, Marilene Silveira e 
Odilo Gabriel.

2- Requereu que seja encaminhada nota de pesar aos familiares de Ricardo Bauer pelo seu falecimento 
ocorrido na data do dia 07 de novembro de 2020.

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:
Projeto De Lei Legislativo N°10/2020: Fixa o subsidio do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de 

Tenente Portela para o Mandato 2021-2024 e dá outras providencias. 
Foi apresentada Emenda ao referido Projeto de Lei, pela Vereadora Salete Sala, a qual foi reprovada 

por 6 (seis) votos contrários (vereadores: Odilo Gabriel, Marilene Silveira, Elessandro Tiago Fuck, Luci-
dio G. De Oliveira, Itomar Ortolan, Luis Claudir dos Santos) à 2 (dois) favoráveis (vereadoras: Salete B. 
Sala e Rosangela M. F. Fornari). O Projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto De Lei Legislativo Nº 11/2020: Fixa o subsidio dos Vereadores do Município de Tenente Por-
tela para a legislatura 2021-2024 e dá outras providencias. Foi apresentada Emenda ao referido Projeto 
de Lei, pela Vereadora Salete Sala, a qual foi reprovada por 5 (cinco) votos contrários (vereadores: Odilo 
Gabriel, Marilene Silveira, Elessandro Tiago Fuck, Lucidio G. De Oliveira, Luis Claudir dos Santos) à 
3 (três) favoráveis (vereadoras: Salete B. Sala e Rosangela M. F. Fornari, Itomar Ortolan). O Projeto foi 
aprovado por 5 (cinco) votos favoráveis (vereadores: Odilo Gabriel, Marilene Silveira, Elessandro Tiago 
Fuck, Lucidio G. De Oliveira, Luis Claudir dos Santos) e 3 (três) contrários (vereadores: Salete B. Sala, 
Rosangela M. F. Fornari e Itomar Ortolan).

Projeto De Lei Legislativo N°12/2020: Fixa o subsidio dos secretários municipais de Tenente Portela 
para o quadriênio 2021-2024 e dá outras providencias.  Foi apresentada Emenda ao referido Projeto de 
Lei, pela Vereadora Salete Sala, a qual foi reprovada por 6 (seis) votos contrários (vereadores: Odilo 
Gabriel, Marilene Silveira, Elessandro Tiago Fuck, Lucidio G. De Oliveira, Itomar Ortolan, Luis Claudir 
dos Santos) à 2 (dois) favoráveis (vereadoras: Salete B. Sala e Rosangela M. F. Fornari). O Projeto foi 
aprovado por 6 (seis) votos favoráveis (vereadores: Odilo Gabriel, Marilene Silveira, Elessandro Tiago 
Fuck, Lucidio G. De Oliveira, Itomar Ortolan, Luis Claudir dos Santos) e 2 (dois) contrários (vereadoras: 
Salete B. Sala e Rosangela M. F. Fornari).

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA COMISSÃO:
Moção de Apoio do Legislativo: Moção de apoio ao pagamento do 14º (décimo quarto) salário aos 

pensionistas do INSS.
Projeto de Lei do Executivo nº063/2020: Autoriza servidores efetivos a dirigirem veículos oficiais da 

administração pública municipal direta e da outras providências.
Projeto de Lei do Executivo nº064/2020: Inclui dispositivo no PPA, na LDO e LOA, autoriza a aber-

tura de crédito especial e dá outras providências. 
Projeto de Lei do Executivo nº065/2020: Inclui dispositivo no PPA, na LDO e LOA, autoriza a aber-

tura de crédito especial 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 09 de novembro de 2020. Você ainda 

poderá acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Muni-
cipal de Tenente Portela. 

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2020

CONTRATO Nº 164/2020
DATA: 09/11/2020
CONTRATADO: ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO 

ME
CNPJ: 38.387.883/0001-07
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática e cli-

matizador de ar para uso na Secretaria Municipal da Assistência 
Social e Secretaria Municipal da Saúde

VALOR R$:  4.147,00
CONTRATO Nº 165/2020
DATA: 09/11/2020
CONTRATADO: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN 

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

matizador de ar para uso na Secretaria Municipal da Assistência 
Social e Secretaria Municipal da Saúde

VALOR R$: 11.999,97
CONTRATO Nº 166/2020
DATA: 11/11/2020
CONTRATADO: ALICSON BRAUCKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na me-

renda escolar 
VALOR R$: 8.251,32
CONTRATO Nº 167/2020
DATA: 11/11/2020
CONTRATADO: COMERCIAL WEIMER LTDA ME
CNPJ: 97.883.425/0001-28
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na me-

renda escolar 
VALOR R$: 1.470,70
CONTRATO Nº 168/2020
DATA: 11/11/2020
CONTRATADO: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI 

COSTA EPP
CNPJ: 10.887.449/0001-77
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na me-

renda escolar
VALOR R$: 4.671,80
CONTRATO Nº 169/2020
DATA: 11/11/2020
CONTRATADO: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME
CNPJ: 17.552.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de doces para distribuição as crianças, 

idosos e portadores de deficiência por ocasião do Natal/2020
VALOR R$: 15.062,00
CONTRATO Nº 170/2020
DATA: 11/11/2020
CONTRATADO: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI 

COSTA EPP
CNPJ: 10.887.449/0001-77
OBJETO: Aquisição de doces para distribuição as crianças, 

idosos e portadores de deficiência por ocasião do Natal/2020
VALOR R$: 565,60

Como votar
Fonte: Justiça Eleitoral

• O primeiro turno das eleições será no dia 15 de novembro. Nos 
locais em que houver segundo turno, a data é o dia 29 de novem-
bro.

• O horário de votação foi ampliado por conta da pandemia da Co-
vid-19. Os eleitores poderão comparecer às urnas de 7h às 17h. 
Importante destacar que o horário entre 7h e 10h é preferencial, 
para pessoas acima de 60 anos.

• Lembre-se! O voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 
anos e facultativo para analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos.

• No dia da eleição, leve um documento oficial com foto: carteira 
de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reco-
nhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou 
carteira nacional de habilitação.

• Leve também seu título de eleitor, já que nele constam informa-
ções sobre a zona e a seção eleitoral.

• Se preferir, baixe e instale o e-Título. Disponível na Google Play 
Store e Apple Store.

• As certidões de nascimento ou de casamento não valem como 
prova de identidade na hora de votar.

Observador Regional
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Eleições 2020

Pix

Como fazer o 
cadastro?
1 - Acesse o aplicativo Sicredi;
2 - Clique em Menu > Pix;
3- Cadastre o CNPJ ou CPF, e-mail 
e celular;
4 - Com o cadastro concluído, é só 
aguardar o lançamento do Pix para 
aproveitar. 

Faça o seu 
cadastro para 

o Pixusar

Justiça Eleitoral cassa registros de candidatura 
de Prefeito e Vice de Tiradentes do Sul

A Justiça Eleitoral, em decisão de 1º 
grau proferida pela Juíza da 86ª Zona 
Eleitoral de Três Passos/RS, determinou 
a cassação do registro de candidatura 
dos candidatos a Prefeito e Vice de Ti-
radentes do Sul, Alceu Diel (atual pre-
feito), do PSDB e Anselmo Feller (atual 
vice), do PP.  A publicação ´´e do site 
Observador Regional.

Na decisão, a justiça reconhece o fato 
de que Alceu e Anselmo participaram de 
inauguração de obra pública no dia 27 
de outubro de 2020, conduta esta vedada 

aos agentes públicos durante o período 
eleitoral, condenando Alceu e Anselmo 
e aplicando a sanção de cassação dos re-
gistros de candidatura de ambos.

De acordo com o artigo 77 da Lei 
das Eleições (Lei 9504/97), é proibido 
a qualquer candidato, nos três meses 
que antecedem o pleito, comparecer a 
inaugurações de obras públicas. A inob-
servância desta disposição legal acarreta 
a cassação do registro ou do diploma, a 
depender de quando a Justiça Eleitoral 
emitir a decisão (antes ou depois da elei-
ção).

Alceu e Zeca, através de sua assessoria de imprensa divulgaram nota de es-
clarecimento sobre o caso. Confira na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO
Nós não concordamos com a decisão proferida pela Justiça Eleitoral de Três 

Passos que cassou o registro de candidatura de Alceu e Zeca, no município de 
Tiradentes do Sul.

Segundo a sentença proferida pela Juíza Eleitoral no processo nº 0600505-
83.2020.6.21.0086, em ação de representação eleitoral movida pelo candidato do 
PC do B, Alceu e Zeca teriam participado de inauguração virtual de uma rede de 
água na localidade de Ressaca do Sales.

O vídeo usado na representação eleitoral mostra os candidatos Alceu e Zeca 
divulgando a rede de água e confirmando que a mesma está inacabada e que em 
breve estará concluída.

Não houve inauguração da rede de água, nem de forma virtual e nem de forma 
presencial.

O próprio Promotor de Justiça, em seu parecer, diz textualmente que não ficou 
configurada uma inauguração de obra, porque a mesma ainda não está acabada. 
Segundo o Promotor de Justiça Ricardo Melo de Souza,” nem os documentos jun-
tados no processo e nem testemunhas ouvidas provam uma inauguração de obra 
pública”.

Nós ingressaremos com recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral em Porto 
Alegre para reformar a decisão da Justiça Eleitoral de Três Passos.

Alceu e Zeca seguem candidatos e no domingo (15), seus nomes estarão nas 
urnas eletrônicas aptos a serem votados.

O vídeo utilizado na representação 
eleitoral, que foi movida pelos candida-
tos do PCdoB, seria de um evento virtual 
de inauguração de rede de água.

A defesa afirma que irá apresentar re-
curso ao Tribunal Regional Eleitoral do 

Rio Grande do Sul, uma vez que o vídeo 
não se trata de inauguração, mas sim a 
divulgação de uma obra que ainda está 
inacabada e em breve estará concluída.

O processo está registrado sob o nº 
0600505-83.2020.6.21.0086.

Candidatos cassados vão recorrer da decisão e por isso estarão no pleito do próximo domingo

Observador Regional

Observador Regional
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Pesquisa mostra Locatelli com 75,4% das 
intenções de votos em Vista Gaúcha

Uma pesquisa de intenção 
de votos realizada pela empresa 
Doop Consultoria e Pesquisa, 
no município de Vista Gaúcha 
apontou uma grande vantagem 
para o candidato do MDB, 
Claudemir José Locatelli, sobre 
o seu adversário, Luiz Mantelli 
Junior, do PSDB.

Na pesquisa estimulada,  
quando são apresentados os no-
mes dos candidatos ao eleitor, a 
dupla Locatelli e André recebeu 
75,4% das intenções de votos, 
enquanto que, 18,2% disseram 
que pretendem votar em Júnior 
e Kiko. 5,8% dos eleitores res-
ponderam que não sabem em 
quem vão votar e 0,6% afirma-
ram que vão votar em branco 
ou vão anular o voto.

A pesquisa também ques-
tionou os eleitores em relação 
à rejeição dos candidatos, per-
guntando em quem eles não vo-
tariam? neste questionamento,  
49,5% dos entrevistados res-
ponderam que não votariam em 
Júnior e Kiko, 39,5% disseram 
não saber e 10,9% disseram 
que não votariam em Locatelli 
e André.

A pesquisa foi encomen-
dada pelo partido do MDB de 
Vista Gaúcha e foi realizada no 
dia 03 de novembro, ouviu 335 
pessoas, de todos os setores do 
município, com margem de erro 
de 5 pontos percentuais para 
mais ou para menos, com inter-
valo de confiança de 95% e está 
registrada na Justiça Eleitoral 
com o número RS-06221/2020.

As eleições ocorrem no pró-
ximo domingo com abertura 
das seções eleitorais as 07 ho-
ras da manhã e fechamento as 
17 horas. 

Sobre a pesquisa: Períodos de realização: 03 de novembro Margem de Erro: 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de 
confiança: 95% Número de entrevistados: 335 entrevistas Nome do contratante: Movimento Democrático Brasileiro de Vista Gaúcha.
Nome da empresa que realizou a pesquisa: Doop Consultoria em Gestão Pública e Pesquisas LTDA. Número do registro: RS-06221/2020 
Data para divulgação: 06 de Novembro de 2020
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A eleição do Coronavírus decide prefeitos e 
vereadores em todo o Brasil

O espaço democrático de di-
reito chega ao seu ápice neste 
domingo, dia 15 de novembro.

Neste  ano atípico em que 
até se cogitou transferir as elei-
ções para início de 2021, ou 
então, para os mais afoitos pela 
mudança de regras, dar cinco 
anos de gestão atuais e reali-
zar o pleito somente no final do 
próximo ano, acabou que o dia 
15 de novembro foi o escolhi-
do e será quando os municípios 
brasileiros irão às urnas para 
escolher os seus representantes. 
A única exceção é Macapá no 
Amapá que com a falta de ener-
gia elétrica teve a sua eleição 
transferida.

Um fator preocupa o Tribu-
nal Superior Eleitoral, partidos 
políticos e candidatos: o núme-
ro de pessoas que não irão vo-
tar em virtude da pandemia de 
coronavírus. Em uma situação, 
talvez, nunca vista na história, 
a pandemia também influen-
ciou na campanha eleitoral, que 
esteve longe ser aquela que foi 
vista anos atrás.

Nos 21 municípios da Re-
gião Celeiro existem, segundo 
o Tribunal Regional Eleitoral, 
109.915 eleitores aptos a votar, 
divididos em cinco Zonas Elei-
torais.

A 86ª Zona, é a maior de-
las com com 27.498 eleitores, 
abrangendo os municípios de 
Bom Progresso, Esperança do 
Sul, Tiradentes do Sul e Três 
Passos.

Já a 107ª, conta 23.660 elei-
tores, e abriga os municípios 
de Chiapetta, Inhacorá, Santo 
Augusto, São Martinho e São 
Valério do Sul.

Na 101ª, votam 21.897 pes-
soas oriundas dos municípios 

Para esta eleiçãos temos algumas alterações nas seções 
eleitorais, algumas foram fechadas defenitivamente e 
outras foram equalizadas. 
A equalização significa que eleitores que votavam em 

uma determinada seção eleitoral foram redistribuídos nas de-
mais seções do mesmo local de votação. 
Isso acontecelo pelo fato de o Tribunal Superior Eleitoral não 
ter conseguido adquirir novas urnas eletrônicas a tempo para 
serem utilizadas nesta eleição. Assim, o TRE-RS teve que redu-
zir o número de seções em âmbito estadual para remeter urnas 
a outros regionais que não dispunham desse equipamento em 
quantidade suficiente. 
 
Tenente Portela 
Os eleitores das seguintes seções foram redistribuídos nas de-
mais seções do mesmo local de votação: 
Centro Pastoral: Seção 32. 
Escola Airton Senna: Seção 68 
Escola Sepé Tiaraju: Seção 87 
Escola Tenente Portela: Seção 70 
Escola Cléia Salete Dalberto: Seções 15 e 86 
No interior de Tenente Portela: 
- Os eleitores da seção 40  - São Sebastião foram transferidos 
para a Escola Sepé. 
- Já os eleitores da seção 29 - Nossa Senhora de Lourdes, foram 
transferidos para a seção 46 - Comunidade São Marcos. 
- Nas Comunidades de São Pedro e de Daltro Filho havia duas 
seções em cada local, elas também foram reunidas numa só 
seção. 
Em Tenente Portela para as Eleições 2020 funcionarão 34 
seções, sendo 21 seções localizadas na cidade e 13 no interior. 
E há 9.927 eleitores aptos para votar.

Em Barra do Guarita: 
Funcionarão 9 seções, sendo 4 na cidade e 5 no interior, sendo 
que há 2.517 eleitores aptos a votar. 
A seção 72 na cidade foi equalizada. 
E as duas seções da Comunidade de Jaboticaba foram novamen-
te reunidas numa só.

Em Derrubadas: 
Em Derrubadas funcionarão 15 seções eleitorais, sendo 04 

na cidade e 11 no interior, num total de 2.757 eleitores. 
- Não há nenhuma seção equalizada. 
- Os eleitores da seção 50 - Linha Lebre - foram transferidos de-
finitivamente para a seção 05 na Comunidade de Dois Marcos. 
- Já os eleitores da seção 38 - Centro Novo - foram transferidos 
definitivamente para a seção 45 - Desimigrados.

Em Miraguaí:
Em Miraguaí também funcionarão 15 seções eleitorais, sen-

do 06 na cidade e 09 no interior com um total de 4.070 aptos. 
- Na escola Fagundes Varela foi equalizada uma seção que era 
nova no local, a 91.
- Já nas comunidades de Tronqueiras e Irapuá, nas quais há duas 
seções, os eleitores foram reunidos numa só.

Em Vista Gaúcha:
Em Vista Gaúcha funcionarão 12 seções eleitorais, 03 na 

cidade e 09 no interior, sendo um total 2.626 eleitores aptos. 
- A seção nova na Escola Érico Veríssimo de n° 88 foi equaliza-
da.

Mudanças em seções
da 101ª Zona Eleitoral

Para estas eleiçõees temos algumas alterações nas seções 
eleitorais. Algumas foram fechadas definitivamente e outras 
foram equalizadas, isso ocorre quando eleitores de  uma seção 
eleitoral são redistribuídos nas demais seções do mesmo local 
de votação.

Essa decisão ocorre em virtude de que  Tribunal Superior 
Eleitoral não ter conseguido adquirir novas urnas eletrônicas a 
tempo para serem utilizadas nesta eleição. Assim, o TRE-RS 
teve que reduzir o número de seções em âmbito estadual para 
remeter urnas a outros regionais que não dispunham desse equi-
pamento em quantidade suficiente.

Tenente Portela

Em Tenente Portela para as Eleições 2020 funcionarão 34 
seções, sendo 21 seções localizadas na cidade e 13 no interior. E 
há 9.927 eleitores aptos para votar.

- Na cidade de Tenente Portela, os eleitores das seguintes se-
ções foram redistribuídos nas demais seções do mesmo local de 
votação:

- Centro Pastoral: Seção 32.
- Escola Airton Senna: Seção 68
- Escola Sepé Tiaraju: Seção 87
- Escola Tenente Portela: Seção 70
- Escola Cléia Salete Dalberto: Seções 15 e 86
- Os eleitores da seção 40 - São Sebastião foram transferidos 

para a Escola Sepé.
- Já os eleitores da seção 29 - Nossa Senhora de Lourdes, 

foram transferidos para a seção 46 - Comunidade São Marcos.
- Em São Pedro e de Daltro Filho havia duas seções em cada 

local, elas também foram reunidas numa só seção.

 Barra do Guarita:
Funcionarão 9 seções, sendo 4 na cidade e 5 no interior, sen-

do que há 2.517 eleitores aptos a votar.
 - A seção 72 na cidade foi equalizada.
- As s seções da Comunidade de Jaboticaba foram novamente 

reunidas numa só.

Derrubadas
Em Derrubadas funcionarão 15 seções eleitorais, sendo 04 na 

cidade e 11 no interior, num total de 2.757 eleitores.
 - Não há nenhuma seção equalizada.
- Os eleitores da seção 50 - Linha Lebre - foram transferidos 

definitivamente para a seção 05 na Comunidade de Dois Marcos.
- Eleitores da seção 38 - Centro Novo - foram transferidos 

definitivamente para a seção 45 - Desimigrados.

Miraguaí
- Em Miraguaí também funcionarão 15 seções eleitorais, sen-

do 06 na cidade e 09 no interior com um total de 4.070 aptos.
- Na escola Fagundes Varela foi equalizada uma seção que 

era nova no local, a 91.

- Já nas comunidades de Tronqueiras e Irapuá, nas quais há 
duas seções, os eleitores foram reunidos numa só.

Vista Gaúcha
- Em Vista Gaúcha funcionarão 12 seções eleitorais, 03 na 

cidade e 09 no interior, sendo um total 2.626 eleitores aptos.
 - A seção nova na Escola Érico Veríssimo de n° 88 foi equa-

lizada.

Alterações na 101ª 
Zona Eleitoral

Fonte: 101ª Zona Eleitoral

de Barra do Guarita, Derruba-
das, Miraguaí, Tenente Portela 
e Vista Gaúcha.

A 140ª, conta 19.670 eleito-
res, e é composta pelos muni-
cípios de Braga, Campo Novo, 
Coronel Bicaco e Redentora.

Na 91ª votam 17190 pessoas 
dos s municípios de Crissiumal, 
Humaitá e Sede Nova.

Em relação ao ano de 2016, 
quando ocorreu a última elei-
ção municipal, houve uma re-
dução de 2.128 eleitores na 
Região Celeiro, sendo que a 91ª 
Zona Eleitoral, com sede em 
Crissiumal, foi a que mais per-
deu eleitores com 850 a menos. 
Na outra ponta está a 140ª, com 
sede em Coronel Bicaco,  que 
teve aumento de 727 eleitores.

Dos 21 municípios da Re-
gião Celeiro, 12 tiveram au-
mento de eleitores e 09 diminu-
íram.

Três Passos lidera as estatís-
ticas de perda real com 1.329 
a menos, no entanto, quando 
analisada proporcionalmen-
te a maior queda foi em Barra 
do Guarita com 320 eleitores e 
uma queda de 11,3%.

Por outro lado, Redentora 
foi o que mais teve aumento, 
com 498 eleitores a mais que 
em 2016. Quando analisado 
proporcionalmente, Bom Pro-
gresso lidera com um aumento 
de 12,94%.

Segundo a Justiça Eleitoral, 
52 nomes irão concorrer ao car-
go de prefeito na Região Celei-
ro no pleito deste ano. Destes 
13 prefeitos buscarão nas urnas 
o segundo mandato consecuti-
vo. As tentativas de reeleição 
ocorrerão em Barra do Guarita, 
Bom Progresso, Campo Novo, 
Chiapetta, Coronel Bicaco, 

Derrubadas, Esperança do Sul, 
Inhacorá, Miraguaí, Redentora, 
Santo Augusto, São Valério do 
Sul e Tiradentes do Sul.

Os candidatos são integran-
tes de 13 siglas partidárias. O 
Partido Progressista (PP) pos-
sui o maior número de concor-
rentes em 2020 na Região Ce-
leiro. O PP estará disputando a 
eleição majoritária em 11 dos 
21 municípios. Depois apare-
cem o MDB e o PT, com nove 
e oito candidaturas, respectiva-
mente. Já o PODEMOS, PDT, 
PSL, PL e DEM têm apenas um 
postulante ao cargo de prefeito 
cada.

No âmbito regional, Crissiu-
mal é o município que detém a 
maior quantidade de concorren-
tes na eleição majoritária: cin-
co. Por outro lado, em Inhaco-
rá, há apenas uma candidatura 
ao Poder Executivo.

A Rádio Província, como 
faz em todas as eleições estará 
realizando uma grande cobertu-
ra do dia do voto e da apuração 
das urnas.

O trabalho da emissora já 
começa pela parte da manhã 
com diversos boletins com os 
correspondentes na região, par-
ceiros e com a reportagem da 
Província que estará nas ruas, 
trazendo o clima eleitoral, a 
movimentação nas seções elei-
torais e os acontecimentos rele-
vantes que por ventura vierem a 
acontecer.

Após o fechamento das ur-
nas, o trabalho passa a ser foca-
do na apuração do votos, no es-
crutínio das urnas e no anúncio 
dos eleitos, o que deve ocorrer 
de forma bastante rápida.

O chefe do Cartório Elei-
toral Dércio Rower prevê que 
até as 19 horas, os cinco mu-
nicípios da 101ª Zona Eleitoral 
já deverá ter a apuração finali-
zada, no entanto, baseado nos 
últimos pleitos esse tempo pode 
ser ainda menor.

A mesma situação deverá 
ser observada em todos os mu-
nicípios da região, que atá as 19 
horas já deverão estar comemo-
rando seus eleitos e lamentando 
seus derrotados.

A transmissão da Província 
FM estará em 100,7FM, na in-
ternet no Clic Portela e aplicati-
vo do Sistema Província e tam-
bém pelo facebook e intagram 
da emissora que estará movi-
mentado durante todo o domin-
go com informações e notícias 
sobre o pleito.



ROTA DO YUCUMÃ, 13 de  novembro  202010

Politica

Maioria dos vereadores de Tenente Portela vota pela não 
redução dos salários dos agentes políticos

Na sessão ordinária na noi-
te da segunda-feira (09/11), a 
Câmara de Vereadores apreciou 
os três projetos legislativos que 
versam sobre os subsídios dos 
agentes políticos de Tenente 
Portela para o próximo quadri-
ênio (2021/2024).

Os edis João Antônio Ghel-
ler (MDB) e Cristiane Feyth 
(PP) não compareceram à ses-
são ordinária. As duas vagas 
foram preenchidas, respecti-
vamente, pelos suplentes Ma-
rilene Fátima Silveira (MDB) 
e Lucídio de Oliveira (PP). O 
progressista que é cadeirante 
precisou ser carregado até o 
plenário, pois algumas partes 
da sede do Poder Legislati-
vo não dispõem de rampas de 
acessibilidade.

Na sessão ordinária de 26 
de outubro, a vereadora Salete 
Sala (PSDB) apresentou emen-
das aos três projetos legislati-
vos propondo redução de 20% 
nos salários do prefeito, vice-
-prefeito, secretários munici-
pais, vereadores e presidente do 
Poder Legislativo.

De acordo com a autora das 
emendas, a diminuição dos ven-
cimentos iria gerar uma econo-
mia aos cofres públicos, em 
quatro anos, de R$ 237.832,40 
no caso do prefeito e do vice-
-prefeito; R$ 518.914,24 no 
caso dos secretários munici-
pais; R$ 378.373,00 no caso 
dos vereadores e do presidente 
do Poder Legislativo. Somados, 
esses montantes totalizaram R$ 
1.135.120,48.

No entanto, as três emen-

das foram rejeitadas em plená-
rio. Já os projetos legislativos 
(nº 010/2020, nº 011/2020 e nº 
012/2020) acabaram aprovados 
pela maioria. Como consequ-
ência, os salários dos agentes 
políticos de Tenente Portela 
permanecem inalterados para 
o período entre 1º de janeiro 
de 2021 e 31 de dezembro de 
2024.

- Prefeito: R$ 14.552,56;
- Vice-prefeito: R$ 8.315,94;
- Secretários municipais: R$ 

6.236,96;
- Presidente da Câmara: R$ 

5.197,08;
- Vereadores: R$ 3.464,97;
Numa live feita pelo asses-

sor parlamentar Cleber Tesche 
e transmitida ao vivo através do 
Facebook, a maioria esmagado-
ra dos internautas que deixaram 
comentários, repudiou a apro-
vação das matérias sem o efei-
to das emendas. A votação dos 
projetos legislativos também 
atraiu o interesse de dezenas de 
pessoas, tanto que o espaço des-
tinado ao público para acompa-
nhar as sessões ordinárias ficou 
lotado. Foram respeitadas todas 
as regras de distanciamento so-
cial.

Veja como votou cada edil 
em relação às emendas e aos 
projetos legislativos.

Projeto Legislativo (PL) nº 
010/2020 - Fixa o subsídio do 
prefeito e do vice-prefeito do 
município de Tenente Portela 
para o mandato 2021/2024:

- Favorável à emenda: Sa-
lete Sala (PSDB) e Rosângela 
Fornari (MDB).

- Contrário à emenda: Luís 

Claudir dos Santos (PDT), Lu-
cídio de Oliveira (PP), Mari-
lene Fátima Silveira (MDB), 
Elessandro Fuck (MDB), Ito-
mar Ortolan (PP) e Odilo Ga-
briel (MDB).

- A favor do PL: Luís Clau-
dir dos Santos (PDT), Lucídio 
de Oliveira (PP), Marilene Fáti-
ma Silveira (MDB), Elessandro 
Fuck (MDB), Itomar Ortolan 
(PP), Odilo Gabriel (MDB), 
Salete Sala (PSDB) e Rosânge-
la Fornari (MDB).

Projeto Legislativo (PL) nº 
011/2020 - Fixa o subsídio dos 
vereadores do município de Te-
nente Portela para a legislatura 
2021/2024:

- Favorável à emenda: Sale-
te Sala (PSDB), Rosângela For-
nari (MDB) e Itomar Ortolan 
(PP).

- Contrário à emenda: Luís 
Claudir dos Santos (PDT), Lu-
cídio de Oliveira (PP), Mari-
lene Fátima Silveira (MDB), 
Elessandro Fuck (MDB) e Odi-
lo Gabriel (MDB).

- A favor do PL: Luís Clau-
dir dos Santos (PDT), Lucídio 
de Oliveira (PP), Marilene Fáti-
ma Silveira (MDB), Elessandro 
Fuck (MDB) e Odilo Gabriel 
(MDB).

- Contra o PL: Salete Sala 
(PSDB), Rosângela Fornari 
(MDB) e Itomar Ortolan (PP).

Projeto Legislativo (PL) nº 
012/2020 - Fixa o subsídio dos 
secretários municipais de Te-
nente Portela para o quadriênio 
2021/2024:

- Favorável à emenda: Sa-
lete Sala (PSDB) e Rosângela 
Fornari (MDB).

- Contrário à emenda: Luís 
Claudir dos Santos (PDT), Lu-
cídio de Oliveira (PP), Mari-
lene Fátima Silveira (MDB), 
Elessandro Fuck (MDB), Ito-
mar Ortolan (PP) e Odilo Ga-
briel (MDB).

- A favor do PL: Luís Clau-

Mesa diretora da Câmara de Vereadores de Tenente Portela na legislatura desse ano

dir dos Santos (PDT), Lucídio 
de Oliveira (PP), Marilene Fáti-
ma Silveira (MDB), Elessandro 
Fuck (MDB), Itomar Ortolan 
(PP) e Odilo Gabriel (MDB).

- Contra o PL: Salete Sala 
(PSDB) e Rosângela Fornari 
(MDB).

Nas redes sociais, 
internautas criticam 

votação

A rejeição das emendas que sugeriam o corte de 20% nos 
vencimentos dos agentes políticos e a aprovação dos três proje-
tos legislativos que garantiram o congelamento dos salários do 
prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos ve-
readores de Tenente Portela para o quadriênio 2021/2024, ainda 
rende comentários e críticas nas redes sociais.

Publicada no site Clic Portela, a reportagem sobre a vota-
ção ocorrida na sessão ordinária do Poder Legislativo, na noite 
da segunda-feira (09/11), foi postada também no Facebook do 
Sistema Província de Comunicação e teve dezenas de compar-
tilhamentos. Além disso, diversos internautas se manifestaram 
criticando o posicionamento de determinados edis que votaram 
favoráveis ao congelamento dos salários dos agentes políticos.

Muitos portelenses classificaram a não redução dos venci-
mentos como sendo uma ‘vergonha’. Outros cravaram que ‘a 
resposta para a reeleição virá nas urnas’. Alguns comentários 
questionaram ‘onde está a defesa dos interesses do povo’. Um 
internauta já foi mais enfático: ‘estão ali pelo dinheiro, não pelo 
povo’.

Ainda é possível ver manifestações e críticas em páginas 
particulares de moradores de Tenente Portela. Várias pessoas 
preferiram escrever que o dinheiro economizado poderia ser re-
manejado para áreas essenciais do município.

Um cálculo elaborado pela autora das emendas mostra que 
a diminuição de 20% nos salários dos agentes políticos iria 
gerar uma economia aos cofres municipais, em quatro anos, 
de R$ 237.832,40 no caso do prefeito e do vice-prefeito; R$ 
518.914,24 no caso dos secretários municipais; R$ 378.373,00 
no caso dos vereadores e do presidente do Poder Legislativo. 
Somados, esses montantes totalizaram R$ 1.135.120,48.

Reprodução /Internet
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Educação

SEDUC divulga atualização 
sobre retorno das aulas presenciais 

nas escolas estaduais do RS
Com a autorização para o 

retorno das aulas presenciais da 
rede estadual no ensino médio 
e técnico, além dos anos finais 
do ensino fundamental, a Se-
cretaria Estadual da Educação 
(SEDUC) atualiza os dados re-
cebidos das 30 Coordenadorias 
Regionais de Educação (CREs) 
sobre o funcionamento das es-
colas.

Até o momento, 168 edu-
candários recebem alunos para 
aulas presenciais na rede públi-
ca estadual.

No Rio Grande do Sul, 234 
municípios têm decretos que 
restringem a realização de au-
las presenciais. Nessas regiões 
estão cerca de 300 mil alunos 
matriculados.

No Rio Grande do Sul, 234 municípios têm decretos que restringem a 
realização de aulas presenciais

Proposta aumenta punição para 
peculato e corrupção relacionados a 

desvios na saúde pública

Mudança na lei

O Projeto de Lei nº 
3.600/2020 aumenta as penas e 
transforma em hediondos o pe-
culato e a corrupção quando re-
lacionados ao desvio de recur-
sos da saúde pública. O texto, 
que tramita na Câmara dos De-
putados, altera o Código Penal.

Autor da proposta, o depu-
tado Sidney Leite (PSD-AM) 
afirma que desviar recursos do 
sistema de saúde significa atin-
gir um dos pilares do suporte à 
vida do ser humano. Segundo 
dados do Instituto Ética Saúde 
(IES), citados pelo autor, cerca 
de R$ 15 bilhões investidos em 
saúde acabam desperdiçados no 
Brasil por conta de desvios.

O parlamentar acrescen-
ta que a dispensa de licitações 
para aquisição de bens, produ-
tos e insumos durante a pan-
demia de Covid-19 vem sendo 
usada para corromper, fraudar 
e desviar recursos da saúde em 
vários estados.

— Não é de agora que temos 
notícias de corrupção, fraudes e 
desvio de recursos do sistema 
de saúde, apenas o momento 
que estamos passando tornou-
-se mais evidente a sua gravida-
de — disse Sidney Leite.

Segundo o texto, os crimes 

de peculato, incluindo o prati-
cado mediante a erro de outra 
pessoa, e de corrupção, ativa e 
passiva, terão a pena aumenta-
da até a metade se estiverem re-
lacionados a desvios na saúde.

O peculato ocorre quando o 
funcionário se apropria de di-
nheiro público, valor ou qual-
quer outro bem móvel, público 
ou particular, de que tem a pos-
se em razão do cargo.

      Por suas características únicas no cenário pampiano, é natu-
ral que o Cerro do Jarau, em Quaraí, no oeste do Estado, ganhasse 
uma aura mítica. Assim, no imaginário local, acabou fundindo-se 
com tradições indígenas e antigas histórias ibéricas sobre mouras 
encantadas para dar origem à famosa lenda da Salamanca do Ja-
rau, esteio da cultura rio-grandense. No século 19, essa lenda foi 
recolhida em livro por pesquisadores do folclore platino e inspi-
rou João Simões Lopes Neto (1865-1916) a compor uma versão 
reestilizada, publicada no clássico Lendas do Sul (1913).

    A lenda envolve também um sacristão da cidade de São 
Tomé, nas missões jesuíticas, que um dia encontrou a lagartixa e 
capturou-a, sabendo que “quem prendesse a teiniaguá ficava sen-
do o homem mais rico do mundo”.

    Ele passou a cuidar da princesa encantada, alimentando-a 
com mel de lechiguana. No quarto trancado do sacristão, a lagar-
tixa virou gente. “Bonita, linda, bela, na minha frente estava uma 
moça! (...) Cada noite era meu ninho o regaço da moura”, reme-
mora ele, muito depois, num encontro com Blau Nunes diante do 
Cerro do Jarau.

    Um dia, o sacristão roubou o vinho da missa e embebedou-
-se com a princesa. Quando acordou, estava cercado pelos padres 
jesuítas. “Fui sentenciado a morrer pela morte do garrote, que é 
infame; condenado fui por ter dado passo errado com bicho imun-
do, que era bicho e mulher moura, falsa, sedutora e feiticeira”, 
relata.

    Na hora da execução, com os urubus já fazendo baixo a sua 
contradança, apareceu a teiniaguá, “fogachando luminosa como 
nunca”, e resgatou o sacristão, levando para o Jarau. No cerro, por 
duzentos anos, o sacristão serviu de guardião junto a uma furna, 
sem comer ou dormir, vítima de um encantamento. Lá dentro do 
morro, em um palácio maravilhoso, repleto de tesouros, vivia a 
teiniaguá.

    Instado pelo sacristão a quebrar o feitiço, Blau entra pela 
furna, “a boca da toca”, e avança para dentro do cerro. Vence 
sete provas, até encontrar “uma velha, muito velha, carquincha e 
curvada”, que pela proeza permite-lhe escolher entre as maiores 
riquezas e poderes. Ele recusa tudo e diz à velha:

— Teiniaguá encantada! Eu te queria a ti, porque tu és tudo! ... 
És tudo o que eu não sei o que é, porém que atino que existe fora 
de mim, em volta de mim, superior a mim...

    Uma escuridão caiu e Blau Nunes viu-se de novo do lado 
de fora do Jarau. Quis entrar de novo pela furna, “mas bateu coo 
peito na parede dura do cerro”. Já não havia “fresta, nem brecha, 
nem buraco”. Apareceu-lhe o sacristão, com um presente, uma 
moeda furada mágica, que gerava moedas infinitas, mas só uma 
de cada vez.

    A onça de ouro fez de Blau um homem rico, mas não feliz.
    Ele voltou ao cerro para devolvê-la ao sacristão. “Neste 

mesmo momento ouviu-se um imenso estouro, que retumbou na-
quelas vinte léguas em redor; o Cerro do Jarau tremeu de alto a 
baixo, até as suas raízes, nas profundas da terra, e logo, em cima, 
no chapéu do espigão, apareceu, cresceu, subiu, aprumou-se, 
brilhou, apagou-se, uma língua de fogo, alta como um pinheiro, 
apagou-se e começou a sair fumaça negra, em rolos grandes (...). 
Era a queima dos tesouros da Salamanca.”

    Blau viu a velha transformar-se em teiniaguá e a teiniaguá 
em princesa. De mãos dadas, ela afastou em “viagem de alegria” 
com o sacristão. O encantamento estava desfeito.

 “ Assim acabou a Salamanca do Cerro do Jarau, que aí durou 
duzentos anos, que tantos 

se contam desde o tempo das Sete Missões, em que estas cou-
sas principiaram”, conclui Lopes Neto.

 Fonte: Contos Gauchescos e Lendas do Sul.
   Até a próxima.

Lenda da Salamanca do 
Jarau, as histórias 
consagradas do famoso 
Cerro em Quaraí!
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Pandemia

Região Celeiro: Candidatos com patrimônio acima de R$ 
300 mil receberam auxílio na pandemia

Através do cruzamento de 
dados com o Ministério da Ci-
dadania, o Tribunal de Contas 
da União (TCU), identificou 
que cerca de 10,7 mil candi-
datos nas eleições 2020, decla-
rantes de patrimônio igual ou 
superior a R$ 300 mil, recebe-
ram alguma parcela de auxílio 
(emergencial ou residual) con-
cedido pelo Governo Federal 
durante o período da pandemia 
até julho deste ano. No Rio 
Grande do Sul, são quase 700 
nomes.

A lista, divulgada mediante 
parcial supressão do CPF dos 
postulantes aos cargos eletivos 
neste ano, aparece no despacho 
do ministro do TCU, Bruno 
Dantas, publicado na sexta-fei-
ra (06/11).

Na Região Celeiro, 23 con-
correntes em 11 municípios fa-
zem parte da relação produzida 
pelo TCU. São 21 candidatos à 
vereador, dois a vice-prefeito 
e um a prefeito. A maioria dos 
auxílios foi solicitada via apli-
cativo disponibilizado pela Cai-
xa Econômica Federal (CEF). 

Os valores oscilam entre R$ 
300,00 e R$ 600,00.

De acordo com o TCU, é 
possível verificar também situ-
ações em que o patrimônio de-
clarado do candidato supera R$ 
1 milhão, Tais casos demons-
tram potenciais integrantes do 
rol de inclusões indevidas do 
benefício, uma vez que os indí-
cios apontam renda incompatí-
vel com as regras do programa.

Vale destacar que o Ministé-
rio da Cidadania deliberou pelo 
cancelamento de todos os be-
nefícios detectados pelo TCU, 

sem prejuízo da possibilidade 
de os beneficiários contestarem 
nos canais adequados. A única 
exceção se refere ao auxílio 
concedido judicialmente.

Na imagem mais abaixo, 
você pode conferir o nome dos 
23 candidatos da Região Celei-
ro que receberam auxílio, de 
acordo com o TCU.

Alertas importantes:
- Os resultados são apenas 

indícios de renda incompatível 
com o auxílio;

- Há risco de erro de preen-
chimento pelo candidato;

- Há risco de fraudes estru-
turadas com dados de terceiros;

- Só o Ministério da Cidada-
nia pode confirmar se o paga-
mento é indevido;

- Só o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) pode confirmar 
eventuais crimes eleitorais;

- O papel do TCU é garantir 
o bom uso do dinheiro público;

- Os dados dos candidatos 
são públicos e estão disponíveis 
no site do TSE;

- Os dados dos beneficiários 
do auxílio são públicos e estão 
no Portal da Transparência;

Na Região Celeiro, 23 candidatos em 11 municípios fazem parte da relação produzida pelo TCU

Diones Roberto Becker

INSS: Perícias por telemedicina 
ocorrerão até janeiro de 2021

Os atendimentos da expe-
riência piloto de realização de 
perícias médicas com uso da te-
lemedicina ocorrerão a partir da 
segunda-feira (16/11) até o dia 
31 de janeiro de 2021.

De acordo com a Secretaria 
Especial de Previdência e Tra-
balho, o protocolo da experiên-
cia piloto foi aperfeiçoado para 
dar segurança ao ato pericial 
dos peritos médicos federais, 
que ficam autorizados a reali-
zar perícias médicas por tele-
medicina, durante o período de 
enfrentamento da pandemia de 
Covid-19. A medida foi tomada 
em cumprimento à decisão do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU).

— A Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho e o Ins-
tituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) realizaram reuniões 
com o Conselho Federal de Me-
dicina e a Associação Nacional 
de Medicina do Trabalho para 
aperfeiçoar o protocolo e dar 

cumprimento à decisão do tri-
bunal — informou a secretaria.

Houve consenso entre os ór-
gãos sobre a necessidade de se 
promover ajustes no protocolo 
formalizado pela Subsecretaria 
da Perícia Médica Federal e 
INSS no dia 07 de outubro, es-
pecialmente no que diz respeito 

à atuação do médico do traba-
lho.

O INSS disponibilizará às 
empresas, por meio eletrônico, 
o Termo de Adesão de Partici-
pação da Experiência Piloto de 
Realização de Perícias Médi-
cas com Uso da Telemedicina 
(PMUT).

Diones Roberto Becker

Experiência piloto de realização de perícias médicas com uso da teleme-
dicina começará na segunda-feira

Campanha alerta 
caminhoneiros sobre 

roubo de cargas

Segurança

Uma campanha do Serviço 
Social de Transportes (SEST) e 
do Serviço Nacional de Apren-
dizagem dos Transportes (SE-
NAT) vai alertar os motoristas 
de transportes de cargas sobre 
os riscos de roubos nas rodo-
vias brasileiras. Até a sexta-fei-
ra (13/11), serão montados 350 
postos de atendimento para os 
caminhoneiros e outros profis-
sionais do setor.

Nesses locais, montados em 
pontos de parada credenciados 
pelo Ministério de Infraestru-
tura, postos de combustíveis e 
unidades operacionais da Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF), 

os motoristas receberão orien-
tações sobre planejamento de 
rotas para evitar roubos de car-
gas e acidentes.

Também serão oferecidos, 
serviços de odontologia, fisio-
terapia, nutrição e psicologia, 
além de orientações de autopro-
teção e prevenção do coronaví-
rus (Covid-19).

De acordo com o SEST e o 
SENAT, dados da Associação 
Nacional de Transporte de Car-
gas e Logística mostram que o 
Brasil registrou mais de 18.300 
roubos de cargas em rodovias, 
causando prejuízos de R$ 1,4 
bilhão ao setor.

Diones Roberto Becker
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Em entrevista chefe do Cártorio Eleitoral 
explica regras sobre o dia do voto

Neste sábado, 07, o progra-
ma Tribuna Popular apresentou 
uma entrevista com o chefe do 
Cartório Eleitoral da 101ª Zona 
Eleitoral, Dércio Rower, que foi 
entrevistado pelo jornalista Jal-
mo Fornari sobre os efeitos da 
pandemia na eleição do domin-
go, dia 15.

Ele disse que o TSE tomou 
medidas para evitar o contágio 
pelo vírus, e informou que já 
estão em Tenente Portela os kits 
de segurança, com álcool gel e 
outros materiais para a proteção 
dos mesários.

Segundo Rower os eleitores 
deverão tomar os cuidados ne-
cessários, sendo que não serão 
permitidas que as pessoas en-
tram nas sessões sem o uso de 
máscara e também recomenda 
que o eleitor leve a sua própria 
caneta para assinar.

O chefe do cartório eleitoral 

disse também que cidadão pre-
cisa levar um  documento com 
foto, que será mostrado a uma 
distância segura para o mesário 
e se necessário esse poderá soli-
citar que o eleito abaixe a más-
cara, para melhor identificação.

Sobre o horário, ele explica 
que entre as 7 horas e as 10 ho-
ras a preferência é para o grupo 
de risco, ou seja, para os idosos 
com mais de 60 anos.  Ele pe-
diu para que as demais pessoas 
respeitem essa prioridade para 
evitar aglomerações nos locais 
de votação.

Sobre as regras de transpor-
te de eleitor, ele disse que as 
pessoas podem ir com taxi, no 
entanto, as pessoas tem que se 
atentar para a regra que proibi o 
transporte gratuito de eleitores 
em prol de candidatos, ou seja, 
mesmo com o uso de taxi o pa-
gamento precisa ser feito pelo 
eleitor.

Ele citou também que os 

transportes coletivos serão usa-
dos no transporte de indígenas e 
fez a recomendação para que os 
indígenas utilizassem as másca-
ras já para fazer o transporte.

Sobre as pessoas que estão 
com diagnóstico positivo de co-
vid-19 ou com sintomas tem re-
comendação para que eles não 
compareçam as suas sessões 
eleitorais e aguardem para jus-
tiçar seus votos outros dias.

Ele explica que houve que 
algumas seções foram reduzi-
das para essa eleição, no entan-
to, o eleitor votará no mesmo 
local, mas será distribuído nas 
outras sessões do local. Os elei-
tores deverão se informar no 
local, onde haverá duas pessoas 
que irão orientar os eleitores.

As urnas que foram dividi-
das entre as outras no mesmo 
local são:

Centro Pastoral: Seção 32.
Escola Airton Senna: Seção 

68
Escola Sepé Tiaraju: Seção 

87
Escola Tenente Portela: Se-

ção 70
Escola Cléia Salete Dalber-

to: Seções 15 e 86.
Houveram alterações tam-

bém em duas sessões no inte-
rior, sendo que os eleitores que 
votavam na sessão 29 em Nos-
sa Senhora de Lurdes, foram 
transferidos para a seção 46 em 
São Marcos.

Já os eleitores que votavam 
na seção 40, em São Sebastião 
e que não transferiram sua ses-
são, votarão na cidade, na Esco-
la Sepé Tiaraju.

Urnas foram modificadas em Tenente Portela

Tribuna Popular

Produtividade média do 
trigo registra redução de 
quase 50% no Rio Grande 

do Sul
As chuvas de baixos volu-

mes e distribuição esparsa em 
algumas regiões do Rio Grande 
do Sul, não atrapalhou a colhei-
ta do trigo, que se aproxima de 
80% das lavouras semeadas 
este ano. Os triticultores gaú-
chos destinaram cerca de 920 
mil hectares para a cultura nes-
ta safra.

De acordo com o Informati-
vo Conjuntural da Emater-As-
car, publicado na quinta-feira 

(05/11), a colheita do ‘cereal 
ouro’ está mais avançada na re-
gião de Santa Rosa, que já ul-
trapassa 93% da área cultivada.

Segundo a Emater-Ascar, a 
produtividade média registra re-
dução de quase 50%. As perdas 
se acentuaram com a diminui-
ção das chuvas, o que impactou 
negativamente no rendimento 
das áreas tardias. Entretanto, a 
qualidade dos grãos ceifados é 
satisfatória.

Plantio da soja no Estado alcança 17% 
da área estimada para a safra 2020/2021

Rural

Segundo o mais recente In-
formativo Conjuntural da Ema-
ter-Ascar, as precipitações 
que ocorreram em deter-
minadas partes do Rio 
Grande do Sul favore-
ceram a retomada da 
semeadura da soja, 
que atingiu 17% da 
área projetada para a 
safra 2020/2021.

A instituição prevê que, 
na próxima semana, o plantio 
da oleaginosa deve se estender 
por áreas de várzea onde não foi 
possível realizar a implantação 
das sementes devido ao excesso 

de umidade. Também existe a 
possibilidade de que as baixas 
temperaturas noturnas atrasem 
o processo de emergência das 

plantas.
Em levantamento da Ema-

ter-Ascar referente à safra 
2020/2021 de soja revela 

que a produção e a produ-
tividade devem crescer 
68,8% e 65,7%, respec-
tivamente, no Rio Gran-
de do Sul. A colheita é 

estimada em 19 milhões 
de toneladas, cujo rendi-

mento médio é projetado em 
3,1 toneladas por hectare. A 
área plantada chegará em seis 
milhões de hectares, aumento 
de 1,6% na comparação com a 
safra anterior.

    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de  Derrubadas

CÂMARA DE VEREADORES DE 
DERRUBADAS

No dia nove de novembro de dois mil e vinte, às dezenove ho-
ras, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em Sessão Ordi-
nária, sob a Presidência do Vereador ADEMIR CEMIN. A sessão 
também contou com a presença dos Vereadores: LUIS CARLOS 
SEFFRIN, CRISTIANO CARVALHO, NELCI LUIS GAVIRA-
GHI, MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, DEJAIR JOSÉ GIA-
COMINI, ALDORI BIGUELINI, ADELINO MACHADO VAS-
CONCELLOS e OSMAR VON MÜLLER.

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e vo-
tação a ATA Nº 034/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 
19 de outubro de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada por una-
nimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 
035/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 26 de outubro de 
2020, às 19 horas. 

Não havendo Vereadores inscritos para apresentação de RE-
QUERIMENTOS, de imediato o Presidente passou ao espaço da 
ORDEM DO DIA: Haviam neste espaço as seguintes matérias 
para apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 027/2020: que Dispõe sobre a manuten-
ção do programa de subsídio para produção de silagem aos produ-
tores rurais do Município de Derrubadas e dá outras providências. 
Este Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 029/2020: que Abre crédito especial por 
excesso de arrecadação no Orçamento do Município e dá outras 
providências. Este Projeto de Lei teve seu Regime de Urgência Es-
pecial aprovado por unanimidade, com parecer favorável emitido 
pelas Comissões Permanentes e em seguida foi o mesmo aprovado 
por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 030/2020: que Abre crédito suplementar 
por redução de dotações no Orçamento do Município e dá outras 
providências. Este Projeto de Lei teve seu Regime de Urgência Es-
pecial aprovado por unanimidade, com parecer favorável emitido 
pelas Comissões Permanentes e em seguida foi o mesmo aprovado 
por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 031/2020: que Estima a Receita e Fixa a 
Despesa do Município de Derrubadas para o exercício financeiro 
de 2021. Este Projeto de Lei foi baixado para as Comissões Per-
manentes

Não haviam Vereadores inscritos em EXPLICAÇÕES PESSO-
AIS.

Rural
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Clic Portela

Médico alerta para a 
prevenção ao câncer de 

próstata

O médico urologista, Arthur 
Castelo Branco, que atua no 
Hospital Santo Antônio e em 
sua clínica particular no muni-
cípio de Tenente Portela, par-
ticipou do programa Tribuna 
Popular, deste sábado, 07, onde 
foi entrevistado pelo jornalista 
Jalmo Fornari, sobre o Novem-
bro Azul.

Castelo Branco disse que 
gosta de fazer uma comparação 
com o câncer de mama, que são 
duas doenças assintomáticas, 
pois eles não apresentam dor ou 
alteração visíveis no seu estágio 
inicial. Segundo ele o paciente 
precisa procurar, ou seja, fazer 
o exame para detectar, pois a 
doença somente vai apresentar 
sintomas quando já estiver em 
um estado avançado.

Ele explicou que quando 
o câncer de próstata começa a 
mostrar sintomas, as chances 
de curas são de 5%, enquanto 
que quando ainda está assinto-
mático a chance de cura é de 
90%.

Sobre a idade, ele disse que 
a regra pede que o paciente faça 
anualmente os exames a partir 
dos 50 anos, no entanto, exis-
tem grupos de risco maior, en-
tre os quais ele citou os homens 
negros, e por isso, eles devem 
começar mais cedo, com 45 
anos ou menos.

Em relação aos exames, ele 
disse que vem evoluindo as for-
mas de diagnósticos, citou o 
exame de sangue, mas chamou 
a atenção que este exame é fa-
lho e tem sucesso de diagnós-
tico de 50%, enquanto, que ao 

exame de toque e de imagem, 
tem uma chance de detecção de 
80% nos diagnósticos.

Castelo Branco também dis-
se que os homens têm procura-
do mais o médico e que o pre-
conceito em relação ao exame 
do toque está diminuindo e as 
pessoas estão mais abertas aos 
cuidados com a saúde.

O câncer de próstata é o tu-
mor mais comum entre homens 
com mais de 50 anos. De acor-
do com estatísticas americanas, 
um em cada seis homens desen-
volverá câncer de próstata no 
decorrer da vida. No entanto, 
somente um homem em cada 
35 morrerá da doença. Ele é 
responsável por 10% de todas 
as mortes provocadas por cân-
cer em pacientes do sexo mas-
culino, ficando atrás dos tumo-
res de pulmão e intestino.

Adenocarcinomas : São res-
ponsáveis por 95% dos tumores 
malignos de próstata. Podem 
ser de baixo grau, grau interme-
diário e alto grau. Os tumores 
de baixo grau são formados por 
células bem diferenciadas, que 
guardam certa semelhança com 
as células prostáticas normais. 
Os de alto grau são compostos 
de células com alto índice de 
proliferação, muito diferentes 
do tecido normal da próstata.

Tipos mais raros de cân-
cer de próstata: Os demais 5% 
incluem tipos bem mais ra-
ros: carcinomas de pequenas 
células, sarcomas e linfomas. 
Quando alguém cita o câncer 
de próstata, está se referindo ao 
adenocarcinoma e não a esses 
tipos histológicos mais raros.

Dr. Arthur Castelo Branco, médico Urologista do HSA
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Um erro administrativo tem 
criado um empecilho na fiscali-
zação das rodovias estaduais do 
Rio Grande do Sul. De acordo 
com informações obtidas pela 
coluna, a falha ocorreu em uma 
má interpretação do Departa-
mento de Transportes do Esta-
do (DTERS).

A unidade ligada a Secreta-
ria Estadual de Planejamento 
determinou o corte de gastos 
de combustíveis para todo o 
governo e incluiu o Comando 
Rodoviário da Brigada Mili-
tar (CRBM). Apesar de ter o 
orçamento ligado ao Departa-
mento Autônomo de Estradas 

de Rodagem (Daer), o CRBM 
é ligado à Secretaria Estadual 
da Segurança Pública, que não 
é atingida por estas políticas de 
contenções de custos em gaso-
lina.

Diga-se de passagem que 
este problema não ocorre só 
neste governo. Na gestão passa-
da essa falha já era verificada. E 
até hoje não foi resolvida.

Alguns policiais rodoviários 
ouvidos pela coluna informa-
ram que as viaturas em todo o 
Rio Grande do Sul estão fican-
do sem gasolina, e que o com-
bustível está sendo racionado 
para atender as ocorrências. O 
patrulhamento vem sendo evi-

Falha administrativa corta 
combustível de viaturas que 

fiscalizam rodovias estaduais
tado como forma de economia. 
Já outros disseram que está ha-
vendo um remanejando de co-
tas de combustível das viaturas 
que ficam na sede do CRBM, e 
que não necessitam rodar tanto.

A assessoria da Secretaria 
Estadual da Segurança Pública 
disse que o CRBM comunicou 
que houve uma “alteração or-
çamentária, mas a gestão con-
seguiu equalizar a utilização 
dos recursos sem que houvesse 
impacto nas atividades de poli-
ciamento”.

Sobre a possibilidade de se 
evitar este novo erro no futu-
ro, a assessoria respondeu que 
“alterações e remanejamentos 
orçamentários são da rotina da 
administração pública, e, como 
já respondeu o CRBM, a gestão 
mantém o trabalho e nenhuma 
viatura parou em razão dessa 
alteração”.

Ou seja, o problema é en-
carado com normalidade, e as 
correções para evitar erro no 
futuro não serão realizadas.

Procurado, o comandante do 
CRBM, coronel José Henrique 
Gomes Botelho, nega que as 
viaturas estejam paradas. Ele 
cita que a a situação operacio-
nal do Comando Rodoviário “é 
normal” e que o assunto está 
sendo tratado com o DTERS.

Viaturas estariam ficando sem gasolina para o trabalho de fiscalização

Divulgação

Gaúcha ZH
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Ronda Policial
Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de JustiçaPolícia Civil deflagra operação 

contra caça ilegal em Tenente 
Portela e Vista Gaúcha

A Polícia Civil deflagrou, 
na manhã desta terça-feira (10), 
a Operação Derrubadas com o 
objetivo de reprimir a prática do 
crime de caça ilegal de animais 
silvestres nos municípios de Te-
nente Portela e Vista Gaúcha . 
Na ação três indivíduos foram 
presos em flagrante por posse/
porte irregular de arma de fogo. 
Diversas aves silvestres, galos 
de rinha e apetrechos utilizados 
na caça ilegal foram apreendi-
dos.

Foram cumpridos seis man-
dados de busca, resultando na 
apreensão de acessórios para 
rinhas entre os quais, biquei-
ras, esporas, temporizadores, 
cronômetro, anotações e me-

dicamentos, 33 galos de rinha, 
uma espingarda cal.36, uma 
espingarda cal.20, duas espin-
gardas de pressão, munição de 
diversos calibres, apetrechos 
e insumos para recarga, aves 
silvestres (caturritas, pintas-
silgo, coleiro, azulão), apetre-
chos para captura de animais 
silvestres, como alçapão e ara-
pucas, dois simulacros de arma 
de fogo, carne de caça de tatu, 
veado, quati, capivara e juruti, 
redes e tarrafas de pesca, além 
de um silenciador.

A investigação teve início 
em outubro de 2019 a partir de 
denúncia de caça ilegal e uso 
de armamentos e/ou acessórios 
ilegais, tais como silenciado-
res. Conforme denunciado, os 

integrantes do grupo criminoso 
reúnem-se para caçada ilegal 
de animais silvestres na região 
de Tenente Portela e Derruba-
das, neste Estado, ocasiões em 
que caçam indiscriminadamen-
te animais da fauna silvestre, 
armazenando as carcaças dos 
animais abatidos, em suas re-
sidências, além de guardarem 
fotografias dos animais e as 
exibirem como troféu. 

A ação contou com o apoio 
da Delegacia de Polícia de Te-
nente Portela, e dos policiais 
da 10ª Região Policial e 22ª 
Região Policial, bem como da 
Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente (SEMA) e Associa-
ção Riograndense de Proteção 
dos Animais (ARPA).

Na ação foram apreendidas aves silvestres e galos de rinha, além de armas e acessórios utilizados na caça ilegal

Polícia Civil - Divulgação

Homem se apresenta na DP em Campo 
Novo após tentativa de homicídio

Ronda Policial

Um homem, de 52 anos, se 
apresentou nesta segunda-feira, 
09, na Delegacia de Polícia, em 
Campo Novo, alegando ser o 
autor da tentativa de homicídio 
ocorrida no sábado, 07, no cen-
tro da cidade.

A vítima, de 28 anos, alvo 
de diversos disparos de arma de 
fogo, foi encaminhada ao Hos-
pital Bom Pastor, recebendo 
atendimento médico e liberada 
ainda no domingo,08.

O suposto atirador alegou 
legítima defesa, dizendo que 
há desavenças entre os dois há 
algum tempo. Após prestar de-
poimento foi liberado.

As investigações são condu-
zidas pelo Delgado Vilmar Ala-

ídes Shaefer. De acordo com 
ele, o jovem de 28 anos será 
julgado nos próximos dias por 
homicídio onde foi vítima o ir-

mão do acusado da tentativa de 
homicídio ocorrida neste sába-
do. Em depoimento, ele negou 
relação entre os crimes.

Clic Portela

- O inimigo principal do meu candidato são as urnas eletrônicas. 
Se ele não ganhar é porque houve fraude na eleição.

 Ouvi isso de um cidadão esclarecido, formado em curso su-
perior.

 Pensando em demovê-lo da ideia cega que acabara de exter-
nar, perguntei:

 - E se o teu candidato ganhar?
 - Daí é porque não teve fraude – ele replicou, para minha 

completa estupefação.
 Há mais de 20 anos acompanho eleições como promotor 

eleitoral. E sempre os perdedores suspeitaram de fraude. A diferença 
está em que, no tempo das cédulas de papel e contagem manual, a 
coisa ficava mais na esfera dos boatos e das dúvidas. O perdedor 
chorava, exigia recontagem, mas ao fim e ao cabo sempre se confor-
mava.

 Agora não. As pessoas têm certeza da maldade do adversá-
rio. Certeza absoluta. Perdida a eleição, a fraude por parte do ganha-
dor estará incontestavelmente concretizada. E nem adianta a justiça 
eleitoral ou a polícia atestarem a inexistência de fraude.

 Nosso sistema de votação é seguro. Essa é a convicção 
unânime de todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, estão 
envolvidas com o processo eleitoral, como os promotores e juízes 
eleitorais, desembargadores, ministros, policiais, funcionários dos 
cartórios eleitorais e técnicos de informática. Mesmo os hackers que 
são chamados a testar as urnas concluem que elas são imunes a qual-
quer tipo de violação no sentido de alterar o resultado da votação.

 É importante informar que, antes do dia da eleição, cada 
uma das urnas já passou por uma série de inspeções e testes. Se por 
acaso uma delas apresentar problema, é imediatamente substituída 
por outra, que é igualmente testada à exaustão. Explico que eventuais 
problemas encontrados em algumas urnas se resumem apenas ao fun-
cionamento eletrônico ou a aspectos físico-mecânicos (teclado, por 
exemplo), mas nunca em relação ao mecanismo de armazenamento 
de dados ou ao sistema de segurança.

 Outro argumento que permite concluir pela total segurança 
das urnas eletrônicas é o fato de não estarem ligadas à rede de inter-
net. Se fosse possível acessar as urnas pela internet, aí sim seriam em 
tese mais fáceis eventuais fraudes.

 - E se alguém furtar uma urna, poderá instalar nela um sis-
tema que possa provocar alteração dos votos? – perguntou-me um 
eleitor.

 Aí é querer complicar, apenas. Mas como furtar uma urna, 
levar para casa, alterá-la, e depois invadir novamente o depósito da 
Justiça para devolvê-la no lugar onde ficam as urnas guardadas a sete 
chaves?

 Poderia acontecer isso, sim, em tese. Mas como fazer isso 
sem ser notado? É bom lembrar que no local em que as máquinas são 
guardadas há um sistema de segurança adequado, contando inclusive 
com câmeras em funcionamento ininterrupto.

 E mesmo que fosse possível o furto de algumas urnas para 
fins de violação, sem que a subtração fosse descoberta, de nada 
adiantaria, pois a violação seria facilmente detectada no momento da 
inspeção técnica, antes da votação.

 Vejam bem, estou falando da possibilidade de furto de uma 
ou algumas urnas, com inserção de programa que possa alterar o sis-
tema oficial. É algo que considero fora de cogitação, mas, se porven-
tura acontecer, dificilmente isso seria capaz de mudar o resultado de 
uma eleição.

 Achei genial o que fizeram o juiz e o promotor eleitoral de 
uma comarca gaúcha depois da votação do primeiro turno da elei-
ção de 2018. Chamaram todos os eleitores que haviam reclamado de 
“fraude” nas urnas eletrônicas para participar de uma auditoria nas 
máquinas. A reclamação deles era de que não havia aparecido a foto 
do seu candidato. Para que o teste saísse perfeito, todos esses cida-
dãos quiseram digitar novamente o número dos mesmos candidatos.

 Não era “fraude”. O que aconteceu é que alguns dos elei-
tores queixosos tinham tentado votar em candidatos a deputado de 
outros estados (que apareciam na propaganda da televisão aberta). 
Outros haviam trocado a ordem de votação, digitando primeiro o nú-
mero do candidato a presidente da República. É lógico que jamais 
iria aparecer a foto. 

 Portanto, vamos parar com esses boatos irresponsáveis de 
que as urnas eletrônicas não são seguras. Muitos países estão procu-
rando nosso sistema de votação exatamente em razão da segurança 
que apresenta.

As urnas eletrônicas



ROTA DO YUCUMÃ, SEXTA-FEIRA, 13  DE NOVEMBRO DE 2020
ANO XXXIV    Nº 1263  R$ 2,00

Leia Mais
Ministério Público passa orientações para 
postos de combústiveus em Portela
Estiagem afeta produção do milho e perdas podem 
chegar a 80%
Câmara de Vereadores de Tenente Portela 
vota pela não redução de salários
TCU divulga candidatos com patrimonio acima 
de 300 mil que receberam auxilio emergencial

Empresa Rota do Yucumã LTDA - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Valor R$ 200,00a pedido

100,00

Empresa Rota do Yucumã LTDA - CNPJ: 03.043.551/0001-20 a pedido

Empresa Rota do Yucumã LTDA - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Valor: R$ 200,00a pedido

CNPJ Prefeito: 38.451.482/0001-79 - CNPJ vice 38.451.015/0001-49

Polícia Civil realiza operação contra a caça 
ilegal em Portela e Vista Gaúcha
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Dois projetos do Corede Celeiro 
são eleitos na Consulta Popular

A Secretaria Estadual de 
Planejamento, Governança e 
Gestão (SPGG) homologou, na 
terça-feira (10/11), os projetos 
elencados na Consulta Popu-
lar 2020. A votação, totalmen-
te virtual neste ano em virtude 
da pandemia, ocorreu entre 
os dias 26 de outubro e 03 de 
novembro. Foram computados 
147.556 votos.

De acordo com a SPGG, 
são 62 projetos eleitos pela 
população das regiões dos 28 
Conselhos Regionais de De-
senvolvimento (Coredes). Ao 
todo, 96 propostas constavam 
na cédula de votação, cuja defi-
nição aconteceu entre os meses 
de setembro e outubro após as 
assembleias regionais e ma-
crorregionais, e assembleias 
ampliadas.

Dois projetos do Corede 
Celeiro receberão recursos 
financeiros da Consulta Po-
pular 2020, totalizando R$ 
742.857,14. A demanda 1 obte-
ve 2.057 votos, e a demanda 3, 
390 votos:

1 - Apoio à cadeia produtiva 
de leite (R$ 371.428,57);

3 - Regionalização do abas-
tecimento: construção, reforma 
e aquisição de equipamentos 
para o Centro de Distribuição 

Alimentício in natura e agroin-
dustrializados na Região Celei-
ro (R$ 371.428,57);

O objetivo da Consulta Po-
pular, que acontece há mais de 
20 anos no Rio Grande do Sul, 
é fortalecer o desenvolvimento 
regional, valorizando deman-
das que ampliam o crescimento 
econômico, a ciência e a inova-
ção em áreas como agricultura, 
infraestrutura e turismo.

— Vamos encaminhar a 
aplicação de R$ 20 milhões 
nos projetos. Desse valor, R$ 
10 milhões serão quitados em 
2021, os outros R$ 10 milhões 
avaliados de acordo com a con-
dição financeira de 2022, con-
forme combinamos com os Co-
redes, parceiros na realização 
da votação — afirma a diretora 
de Desenvolvimento Regional 
da SPGG, Bruna Blos.

Projeto mais votado na área do Corede Celeiro prioriza o apoio à cadeia 
produtiva de leite, que obteve 2.057 voto

Diones Roberto Becker
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