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Falando de Política
Por Percival Puggina
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Editorial

Quer dizer, senhores ministros, senhores congressistas, senho-
res da imprensa, que democrático, no seu ponto de vista, é o mal 
nascido e mal criado “Inquérito do fim do mundo”, ilimitado nos 
objetivos e raivoso na condução, sem limites, sem borda e sem 
tampa?

Quer dizer que democrático é o explosivo coquetel ideológi-
co dos grupos Antifa, só porque proclamam, contra os fatos e a 
história, ser “pela democracia”, apesar de justificarem a violência 
que habitualmente praticam?

Quer dizer que democrático é o senador Davi Alcolumbre, 
com conivência da Casa que preside, sentar-se sobre os insisten-
tes pedidos de impeachment contra ministros do STF? Será por 
democrática simetria que um terço dos senadores é investigado 
ou responde ação penal no STF em processos que se arrastam a 
passos de jabuti, enquanto o inquérito das fake news, que interes-
sa particularmente ao STF, anda a galope?

Quer dizer que usar a mão pesada do Judiciário para inibir as 
manifestações populares de desagrado com a conduta belicosa do 
STF é conduta democrática?

Quer dizer que o ministro Celso de Mello se credencia como 
magistrado guardião da democracia e do equilíbrio quando com-
para o Brasil à Alemanha de Hitler e afirma que bolsonaristas 
“odeiam a democracia” e pretendem instaurar 
uma “desprezível e abjeta ditadura”?

Quer dizer que democrático é o silêncio das 
ruas bloqueadas para evitar manifestações popu-
lares diante de um Congresso Nacional omisso, 
surdo aos legítimos anseios expressos nas urnas 
de 2018?

Quer dizer que é antidemocrático apontar 
a chantagem com que parlamentares de má 
fama constrangem o governo?

Quer dizer que é antidemocrática a 
inconformidade popular com o 
fato de o Congresso, em um ano e 
meio, não haver votado a PEC que 
permite a prisão após a condenação 
em segunda instância? Será, então, 
democrático desatender a esse cla-
mor pelo fim da impunidade determi-
nada por uma preceito que só agrada 
bandidos e seus advogados?

Será democrático o STF quando, 
em eloquentes votos, rejeita o ideário 
conservador e liberal que venceu a eleição presidencial?

Será democrático o STF preservar a mentalidade política e as 
posições ideológicas próprias da era Lula, quando a maioria da 
nação já lhe disse não nas urnas?

Serão democráticos, por fim, o doce e dolente sossego dos po-
derosos, o monótono papaguear da grande imprensa, embalados 
pelo silêncio da sociedade? Mas não é esse desejado silêncio a 
própria voz das ditaduras?

O SILÊNCIO É A VOZ 
DAS DITADURAS

ste ano, devido à pandemia, muitas coisas em nossa rotina fica-
ram diferentes: nosso jeito de trabalhar, estudar, comprar, comemorar as datas que para nós são im-
portantes e enfim, chegamos ao mês de junho e o que muita gente temia aconteceu, chegaram as festas 
juninas e o coronavírus ainda está aí.

Mas e agora, o que fazer, cancelamos nossas festas? Deixamos de lado a nossa tradicional festa 
junina?

De jeito nenhum! Brasileiro que é brasileiro tem jeito para tudo.
Que tal buscarmos alternativas para celebrar com alegria as nossas tradições que estão fortemente 

enraizadas à nossa cultura popular?
Vamos então nos vestir de alegria, com cores, tranças e chapéu de palha, vamos dançar um forró, 

uma quadrilha, um arrasta pé, um xote, não sei, o ritmo você escolhe, mas cada um na sua casa, quem 
tem par que pegue o seu, quem não tem, se apegue a Santo Antônio, quem sabe ano que vem?

Vamos encher a casa com aromas de festa? Pipoca, quentão, cachorro quente, canjica e bolo de 
fubá, não precisa muita coisa, o importante é partilhar, dizem que cozinhar é um ato de amor, então 
cozinhe com sua família, faça um bolo com suas crianças, divirta-se.

Aproveite a alegria, junte toda a família e convide a criançada, vamos cortar bandeirinhas de todas 
as cores e pendurar nas janelas, sacadas e mostrar para a vizinhança que na sua casa a tradição não 
morreu.

Solte o som, arraste o sofá, cores, cheiros e muita alegria, sua festa junina será positivamente ines-
quecível.

E que tal as brincadeiras?
Separe algumas guloseimas ou pequenas surpresinhas fáceis de encontrar (não vale fazer aglome-

ração no mercado) e brinque de pescaria, tiro ao alvo, boca de palhaço e outros jogos tradicionais que 
possam divertir as crianças.

A sala da sua casa ou o seu quintal podem se transformar em arraiá e no final, você pode combinar 
com seus amigos e familiares distantes, uma reunião por uma plataforma on line para colocar o papo 
em dia e matar um pouco da saudade.

Então, mãos à obra!
O coronavírus pode ter transformado nosso jeito de festejar, mas nós podemos tirar proveito da si-

tuação e provar que somos capazes de driblar a tristeza e trazer para nossa família um pouco de alegria 
em tempos difíceis, pedindo à São João que esta pandemia vá embora logo e tomando todos os cuida-
dos necessários para que ninguém venha a conhecer São Pedro antes da hora.

Viva Santo Antônio! Viva São João! Viva São Pedro!

“Olha o Corona Vírus! É verdade!”
Florinda Cerdeira Pimente

Porque os prefeitos não querem adiar as eleições
A aprovação pelo senado da data das eleições municipais para 15 

de novembro não tem garantias de que será aprovada na Câmara dos 
Deputados, onde, por ser um Projeto de Emenda à Constituição vai 
precisar de 380 votos em dois turnos.

Por hora ainda não há consenso na proposta. Dois motivos estão 
pesando na decisão dos deputados que pensam em votar contra. O pri-
meiro é que os prefeitos, aqueles que vão à reeleição, não desejam que 

os adversários tenham mais tempo de campanha. Na teoria o candidato que já está no poder, por já ser 
conhecido, tem uma chance maior quando o tempo de campanha é menor. O segundo está nos verea-
dores, principalmente de grandes partidos ou bancadas, que também não gostam da ideia de os novatos 
terem mais tempos de campanha, ainda mais neste ano quando o voto de legenda valerá somente dentro 
da sigla e cada partido vai depender apenas de si.

No interior onde as eleições se decidem no chamado corpo-a-corpo os novatos serão prejudicados 
de qualquer forma, já que por mais que haja mais tempo, haverá ainda pairando sobre nossas cabeças 
a ameaça do coronavírus e os candidatos terão que dosar as suas visitas para que isso não gere uma 
propaganda negativa.

Existe ainda outro fator: Bolsonaro se reaproximou do centrão e esses são os votos que vão decidir 
a data da eleição, no entanto, o partido do presidente não estará nas urnas esse ano, e sem sigla, ele não 
se importa muito com as eleições municipais, sem contar que se ele fizer lobby em favor do adiamento 
estará jogando contra o seu discurso atual de que as pessoas podem sair para as ruas, mesmo em meio 
a pandemia. Enfim, tem muito jogo de interesses a serem discutidos antes da definição da data.
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Humor
Dois caçadores e 

um aviãoDesde o final da semana passada criou força, nos 
bastidores da política de Tenente Portela, a possibili-
dade de uma frente única para as eleições municipais 
deste ano. A informação que corre é de que o pré-candi-
dato pelo MDB, vereador João Antônio Gheller, estaria 
em negociações com o Partido Progressista (PP).

Alguns nomes já circulam para a composição da 
chapa, que teria a vereadora Cristiane Feyth ou o ex-prefeito Élido Balestrin, ambos 
do PP, como candidato a prefeito e o emedebista como vice.

A informação não foi bem recebida por outras siglas partidárias do município, 
entre elas, o PSDB. Dentro do programa Estação Província, apresentado por Jonas 
Martins, o atual presidente do PSDB e também pré-candidato à Prefeitura de Te-
nente Portela, Rosemar Sala, admite que chegou aos seus ouvidos tal conversa, no 
entanto, diz não ter participado de nenhuma reunião sobre o assunto.

– Respeito às decisões dos demais partidos, porém, no atual momento, nossa 
sigla não possui o interesse em tal conluio partidário, não querendo ser apenas uma 
‘figura decorativa’ – afirmou Rosemar Sala. Ele discorreu, ainda, que tem conheci-
mento que apenas uma ala do MDB é favorável à decisão de união com a situação.

Questionado sobre, como andam as negociações políticas, o pré-candidato desta-
cou que em virtude da pandemia de coronavírus, todas as conversas foram adiadas, 
iniciando as tratativas, principalmente com o MDB, somente no início deste mês 
de junho. Rosemar Sala também reiterou que desde que houve esse movimento do 
vereador João Antônio Gheller de aproximar o MDB da situação, o PSDB encerrou 
as tratativas com o MDB, por entender que a posição dos tucanos portelenses nestas 
eleições será de oposição à atual administração.

PSDB garante que se manterá na 
oposição em Tenente Portela

Sem Reciclagem
Consórcio Intermunicipal de Gestão 

de Resíduos Sólidos (CIGRES) inter-
rompeu os trabalhos de reciclagem de-
pois que um dos trabalhadores testou 
positivo para coronavírus (Covid-19).

A paralisação foi confirmada pelo 
presidente do CIGRES e prefeito de 
Pinhal, Edmilson Pelizari, e divulgada 
pelo Jornal Folha do Noroeste, de Fre-
derico Westphalen. Segundo o mandatá-
rio, o funcionário já estava afastado há 
três dias.

Caso Rafael
O Delegado Ercílio Carletti recebeu 

na quarta-feira (24/06), parte dos laudos 
da perícia realizada pelo Instituto Geral 
de Perícias (IGP) em relação ao caso da 
morte de Rafael Mateus Winques, de 11 
anos, em Planalto.

Segundo o portal Infoco RS, o dele-
gado não vai divulgar maiores detalhes 
dos laudos sem antes realizar mais um 
interrogatório da mãe do menino, Ale-
xandra Dougokenski, autora confessa 
do crime. Ercílio Carletti adiantou que a 
perícia confirmou que a causa da morte 
de Rafael foi por asfixia mecânica. Essa 
informação já havia sido divulgada, pois 
fazia parte da perícia preliminar do cor-
po.

Caixa para fechar contas
Durante encontro na Famurs na últi-

ma terça-feira (23.06), o presidente da 
Amuceleiro e prefeito do município de 
Braga, Carlos Alberto Vigne (Nei) enca-
minhou ao Superintendente Institucional 
da Famurs, Márcio Espindola, uma pro-
posta de renovação do contrato de ser-
viços relativos às folhas de pagamentos 
dos municípios gaúchos.

“A negociação aconteceu em 2016, 
e a proposta do Prefeito Nei é extrema-
mente importante pois pode significar 
recurso para fechamento de caixa do atu-
ais gestores e ser um ótimo socorro nes-
tes tempos de pandemia que minguaram 
os recursos para as prefeituras, então o 
Banrisul que é considerado o banco dos 
gaúchos poder ser uma grande parceiro 
nesta crise”, destaca o Superintendente 
Institucional, Márcio Espindola.

Dois caçadores vão ao Quênia, onde 
caçam seis gazelas. Quando a tripulação 
está transportando a carga, o piloto do 
avião diz que poderia levar um máximo 
de quatro gazelas. Um dos caçadores re-
truca:

– Mas da última 
vez o piloto trans-
portou seis, e o avião 
dele era igual ao seu.

Meio a contragos-
to, o piloto concorda 
em levar as seis ga-
zelas e decola. Mas o 
avião é pequeno e, sobrecarregado, cai. 
Saindo dos destroços, o segundo caça-
dor pergunta ao primeiro:

– Tem alguma ideia de onde nós es-
tamos?

O primeiro responde:
– Eu diria que estamos perto do lugar 

em que o outro avião caiu.

####

“Um caipira 
chega à casa de um amigo que estava 
vendo TV e pergunta:

— E aí, firme?
E o outro responde:
— Não, futebor!”

####

- Mamãe, mamãe... na escola me 
chamaram de mentiroso. 

- Cale-se que você nem vai à escola 
ainda...

####

Um baiano deitado na rede pergunta 
pro amigo: Meu rei... tem aí remédio pra 
picada de cobra? Tem não, meu lindo. 
Por que, você foi picado? Não, mas tem 
uma cobra vindo na minha direção.

Jogo Rápido

***Dizem por aí que política é como 
jogo de Xadrez. Basta um movimento 
errado para você ficar mais perto da der-
rota do que da vitória.
***Dizem por aí que um áudio que corre 
no Waths App faz piada com Três Pas-
sos.
***Aso risos o cara diz: “Já fomos cam-
peões na Dengue e agora vamos ser 
campeões do Covid-19.
***Essa estava no facebook, no Waths 
e em todas as partes. O mundo tem que 
seguir exemplo de Tenente Portela.
***Nenhuma pessoa nos shoppings, me-
trôs, praias ou na Estação Rodoviária.
***A pandemia e a chuva estão fazen-
do os buracos na RS-330 abrirem nova-
mente.

***Antes da pandemia o asfalto era per-
feito. kkk
***Os gaúchos compartilharam tanto o 
vídeo de uma oriental cozinhando ga-
fanhoto que os bichinhos rumaram pro 
Uruguai.
*** O PT está de boa na lagoa. Enquanto 
todo mundo mexe suas peças para lá e 
para cá, o partido só observa e aguarda.
***Dizem por aí que Redentora acaba 
de bater um recorde: a cidade com o 
maior número de perfis fakes para atacar 
o prefeito.
*** Dizem por aí que começou os lobby 
das passagens em Tenente Portela.
*** Em Bom Progresso toque de reco-
lher às 10 horas da noite a partir dessa 
sexta-feira.
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HSA de Tenente Portela é 
contemplado com emenda 
parlamentar de R$ 100 mil

O deputado estadual Eduar-
do Loureiro (PDT) informou à 
reportagem do Sistema Provín-
cia de Comunicação que o Hos-
pital Santo Antônio (HSA), de 
Tenente Portela, ganhou impor-
tante reforço financeiro em suas 
ações de combate ao coronaví-
rus (Covid-19).

Na terça-feira (23/06), em 
solenidade virtual a partir da 
Secretaria Estadual da Saúde 
(SES/RS), foi assinado o ter-
mo para liberação de R$ 100 
mil para o HSA, indicados pelo 
parlamentar no Orçamento do 
Estado deste ano.

O dinheiro chega num mo-
mento crucial para o sistema 
público de saúde. A verba será 
utilizada para custear ações de 
prevenção, combate e atendi-
mento aos casos de Covid-19 
junto ao HSA, dentro do pla-
no que a instituição hospitalar 
mantém no enfrentamento à 
pandemia.

Eduardo Loureiro também 
indicou recursos para hospitais 
de Santa Rosa, Espumoso, São 
Luiz Gonzaga, Giruá, Santo 
Ângelo e Sarandi. As emendas 
já liberadas totalizam R$ 1 mi-
lhão.

Parlamentar participando da solenidade virtual para o anúncio da liberação dos recursos

Divulgação

Saúde

Ensino à distância: 61% das 
redes municipais não preparam 

professores
Menos de 40% das redes 

municipais de ensino qualifi-
caram ou estão dando forma-
ção aos seus professores para 
lecionar durante a pandemia 
do Covid-19, com recursos de 
educação à distância, e 61% das 
redes municipais informam que 
não ofereceram qualquer trei-
namento.

Apesar da falta de capacita-
ção, 82% das redes municipais 
ouvidas têm alguma estratégia 
para aula ou oferta de conte-
údos pedagógicos a distância 
durante a pandemia. No caso 
das redes estaduais, todas es-
tão mantendo atividades não 
presenciais. A Base Nacional 
Comum Curricular é a principal 
referência (93%) para a elabo-
ração das atividades.

Os dados constam na pes-
quisa ‘A Educação Não Pode 
Esperar’, elaborada pelo Co-
mitê Técnico da Educação do 
Instituto Rui Barbosa (IRB) e 
pelo Centro de Pesquisa Inter-
disciplinaridade e Evidências 
no Debate Educacional (IEDE), 
com 26 tribunais de contas do 
país.

O trabalho foi feito para o 
IRB a partir de levantamento 
de informações em 249 redes 
de ensino de todas as regiões 
do país. Destas, 232 são mu-
nicipais e 17 estaduais. Entre 
as redes municipais, a amostra 
envolve capitais e cidades sor-
teadas. As informações apura-
das dizem respeito à educação 
infantil, ao ensino fundamental 
e médio.

A pesquisa identificou que é 
recorrente o uso do WhatsApp 
para comunicação entre Secre-
taria da Educação, escolas, pro-
fessores, alunos e responsáveis, 
além do envio de conteúdos 
curtos.

Para os alunos que têm 
acesso à internet, as secretarias 
disponibilizam conteúdos em 
páginas online próprias e em re-
des sociais. Também se identifi-
cou a utilização de plataformas 
como Google Classroom, para 
vídeo aulas em tempo real.

No caso dos alunos que não 
têm acesso à rede mundial de 
computadores, as secretarias da 
Educação informaram que fa-
zem a entrega de conteúdos im-
pressos na própria escola ou até 
nas residências dos estudantes.

Acima de 80% das redes 
municipais e estaduais ouvidas 

pela pesquisa mantêm a distri-
buição de alimentos às famílias 
dos estudantes, como prevê a 
Lei nº 13.987, de 07 de abril de 
2020, que autorizou, em caráter 
excepcional, a distribuição de 
gêneros alimentícios adquiridos 
com recursos do Programa Na-
cional de Alimentação Escolar 
(PNAE) aos pais ou responsá-
veis pelos estudantes das esco-
las públicas.

Ampla maioria (em torno de 
80%) das redes municipais pes-

quisadas está planejando a volta 
às aulas presenciais, elaborando 
estratégias contra o abandono 
escolar e preparando avaliações 
para o retorno às atividades.

No caso das redes estaduais, 
15 das 17 pesquisadas, disse-
ram que estão se organizando 
para a volta às aulas. Todas in-
formaram que têm estratégias 
para evitar o abandono escolar 
e que farão avaliação para ve-
rificar o nível dos estudantes e 
suas principais dificuldades.

Informações apuradas dizem respeito à educação infantil, ao ensino fundamental e médio

Diones Roberto Becker
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Rodoviária de Tenente Portela fecha as 
portas e encerra um ciclo no município

Houve um tempo e talvez 
nem seja tão distante do tempo 
atual em que tudo girava em 
volta da rodoviária. Era nesse 
local que funcionava o pulmão 
dos pequenos municípios do in-
terior do Rio Grande Sul.

Entre chegadas e partidas se 
escreviam histórias que molda-
ram a realidade de suas comu-
nidades.

Do namorado que usava o 
ônibus para buscar a sua ama-
da ao estudante que com a mala 
carregada de sonho partia em 
busca de um futuro melhor.

Era pela rodoviária que che-
gavam as notícias e partiam as 
encomendas. Os ônibus que 
chegavam e serviam de parâ-
metro para medir o quanto o 
município estava crescendo ou 
regredindo. Até de relógio fun-
cionava as chagadas e saídas, 
onde grande parte da comuni-
dade sabia de cor e sorteado os 
horários de saída e de partida.

Ter um ponto comercial pró-
ximo da rodoviária era certeza 

de que teria sucesso. Se fosse 
algo relacionado a agricultura 
então, nem se fala, pois era na-
quele ponto que chegavam de-
zenas, senão centenas de agri-
cultores todas as manhãs, para 
seus afazeres na cidade e no re-
torno voltavam carregadinhos 
de compras.

Os tempos mudaram. Os 
meios de transporte se tornaram 
mais acessíveis e até a aquisi-
ção de veículo próprio foi faci-
litada, contribuindo para que as 
rodoviárias perdessem a impor-
tância na vida das pessoas que 

já tiverem outrora.
Verdade seja dita, que a cada 

ano que passa os passageiros 
diminuem, as linhas fecham e a 
presença da rodoviária torna-se 
mais insignificante a maioria 
das pessoas, no entanto, o papel 
deste empreendimento ainda 
tem dimensional importância 
para muita gente.

Se antes o transporte de pas-
sageiros era a principal função 
das rodoviárias, hoje ela divide 

espaço com as encomendas que 
saem e chegam em praticamen-
te todas as linhas. Enviar pelo 
ônibus é barato e prático.

A notícia que foi divulgada 
nesta semana do fechamento da 
Rodoviária de Tenente Portela 
foi um choque para comunida-
de. Um choque de surpresa já 
que ninguém esperava por essa 
decisão e um choque de reali-
dade, pois estampou o quanto, 
mesmo com todos os fatores 
contrários a rodoviária ainda é 
importante para o município de 
Tenente Portela.

O fechamento da Estação 
ocorreu depois após um pedido 
de rescisão do contrato de con-
cessão da estação rodoviária foi 
encaminhado ao Departamento 
Autônomo de Estradas de Ro-
dagem (DAER) em setembro 
do ano passado. Entretanto, a 
rescisão do contrato foi publi-
cada no Diário Oficial do Esta-
do (DOE) há alguns dias.

Acontece que o titular da 
concessão, Alcides Juraci Par-
zianello, faleceu e após isso os 
herdeiros que hoje moram na 
Região Centro-Oeste do país 
não tinham interesse em manter 
o serviço e inclusive têm a pre-
tensão de vender o prédio onde 
funcionará por anos a Estação 
Rodoviária. A notícia foi di-
vulgada em primeira mão pelo 
Sistema Província de Comuni-
cação na noite da última terça-
-feira.

No dia seguinte o prefeito 
de Tenente Portela, Clairton 
Carboni em entrevista na Rádio 
Província disse que tinha sido 

pego de surpresa com a notícia. 
O funcionamento da Estação 
Rodoviária não é responsabi-
lidade do município e sim do 
Departamento de Estrada de 
Rodagem, que sede o direito de 
executar o serviço através de 
uma concessão pública ofereci-
da em licitação aberta.

Como alternativa o prefeito 
sugeriu que fosse usada a sede 
do Sindicato dos Trabalhadores 
da Agricultura Familiar, SIN-
TRAF, de Tenente Portela, com 
espaço provisório, para ao me-
nos serem disponibilizado um 
local onde os passageiros pode-
riam retirar as suas passagens e 
entregar as suas encomendas.

A situação ainda não estava 
definida até o fechamento dessa 
edição. As empresas de ônibus, 
que usam a rodoviária ainda 
não tinham fechado questão em 
relação ao local, uma vez que 

há um movimento que prefe-
re que a estação permaneça no 
Centro da cidade, em um local 
nas proximidades da agora an-
tiga rodoviária, acontece que o 
local teria limitações físicas.

Enquanto não se chega uma 
definição que envolve bem mais 
do que a intenção do prefeito, 
os ônibus seguem embarcando 
e desembarcando passageiros 
em frente do local onde funcio-
nava a rodoviária. As encomen-
das por sua vez estão suspendas 
para Tenente Portela, tanto para 
chegada quanto para saída.

Existe um porém na discus-
são em relação ao local, porque 
o provisório pode significar de-
finitivo, uma vez que mesmo as 
empresas de transporte viário 
que usam a rodoviária acredi-
tam que alguém vá se interessar 
em ganhar a licitação, dado ao 
fato, de que as exigências são 
grandes e a lucratividade deste 
tipo de empreendimento não é 
mais o mesmo de anos atrás.

Nas redes sociais o assunto 

suscita discussões. No grupo 
Imagens e Retratos de Tenen-
te Portela, a vários internautas 
escreveram a palavra tristeza 
para descrever a situação. Jea-
ne Carla Muller, por exemplo, 
questiona “ Onde vamos chegar 
ao ir visitar famílias parentes? 
Ou fazer a compra de passagem 
pra viagens? . Já Derli Noguei-
ra, lembra com saudosismo da 
Rodoviária ao lamentar a notí-
cia !”Fico triste em ver sonhos 
se acabando e ficando só histo-
ria. Vendia picolé na década de 
80 saudades desta época.”

Em outra publicação, onde o 
jornalista Jalmo Fornari, relata 
um pouco da história do trans-
porte por ônibus na região, fa-
lando que “Quem viveu os anos 
50 e 60 deve ter em algum can-
to da memória as “homéricas” 
viagens de Portela aos muni-
cípios próximos. O ônibus era 

tudo! Duas empresas disputa-
vam o mercado. A PIONEIRA 
que levava o povo pras bandas 
de Santa Rosa, Três Passos e a 
SERTANEJA que ligava Saran-
di, Palmeiras etc. Nestes “Tur” 
, para nós, crianças, a emoção 
maior era atravessar as barcas 
sobre nossos rios. Na foto dos 
anos 60, com um ônibus de 
carroceria “Eliziário” modelo 
1958 (Campeão do mundo), 
os passageiros vivem a rotina 
da travessia do Rio Turvo na 
barca do Ervino Kopp”, muito 
outros comentários lamentaram 
o encerramento das atividades 
da rodoviária e lembraram com 
saudosismo os áureos tempos 
das viagens de ônibus.

Independente das próximas 
definições uma coisa já está 
sacramentada: o local onde por 
anos funcionou a rodoviária 
será apenas imagem na história 
de quem chegou em que partiu, 
retratado apenas na memória e 
nos alfarrábios da história que 
estão em constante mudanças.

Terça-feira , 16, foi o último dia em que  os ônibus  puderam fazer uso das instalações onde por anos funcionaou a rodoviária

Um dos primeiros ônibus a fazer o transporte de passageiros partindo de Portela

A rodoviária funcionou em vários locais diferentes em Tenente Portela

Jalmo Fornari
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Saúde

Começam obras para readequar 
prédio do hospital de Redentora

Foi realizado no inicio desta 
semana, a assinatura de contra-
to com a empresa vencedora da 
licitação que vai revitalizar e 
readequar o Hospital Santa Rita 
de Cássia, em Redentora.

O ato aconteceu em frente a 
Prefeitura Municipal, em virtu-
de da pandemia do Coronavírus 
e as instruções da OMS de não 
aglomeração de pessoas para 
minimizar riscos de contágio do 
Covid-19.

Estiveram presentes na so-

lenidade o Prefeito Municipal 
Nilson Paulo Costa, o Vice Jai-
me Jung, a Primeira-Dama e 
Secretária de Assistência Social 
Eliane Amaral Costa, demais 
secretários da Administração, 
bem como vereadores e o Repre-
sentante Comercial da Empresa 
Construtora e Incorporadora 
Palmitinho LTDA, vencedora 
da licitação, com a proposta de 
R$ 965.277,00 (novecentos  e 
sessenta e cinco mil e duzentos 
e setenta e sete reais).

 Os trabalhos de demolição 
já se iniciaram nessa manhã de 
segunda-feira, 22, e o prazo é de 
10 meses para a entrega.

Desde que fechou as suas 
portas, o Hospital Santa Rita de 
Cássia sempre foi uma das co-
branças mais ferranhas por par-
te da comunidade. 

Nas redes sociais o inicio 
das obras foi comemorada atra-
vés de comentários e comparti-
lhamentos de diversos redento-
renses.

O trabalho de readequação das estruturas do Hospital Santa Rita de Cassia devem durar 10 meses

Divulgação

    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de  Derrubadas

No dia vinte e dois de junho de dois mil 
e vinte, às dezenove horas, reuniu-se a Câ-
mara 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, 
DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, CRISTIANO CARVALHO, NEL-
CI LUIS GAVIRAGHI, MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, 
ALDORI BIGUELINI, bem como com a ausência justificada do 
Vereador ADELINO MACHADO VASCONCELLOS, por moti-
vos de saúde. O Vereador OSMAR VON MÜLLER encontra-se 
afastado das atividades presenciais, sendo-lhe computado para 
efeitos de efetividade o trabalho à distância.

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e vo-
tação a ATA Nº 017/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 
08 de junho de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada por una-
nimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 
018/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 15 de junho 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: Havia neste espaço a seguinte matéria para 
apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 015/2020: que Abre crédito especial e 
suplementar, por redução de dotações no orçamento do Município 
e dá outras providências. Este Projeto de Lei teve seu Regime de 
Urgência Espacial aprovado por unanimidade, com parecer favo-
rável emitido pelas Comissões Permanentes e em seguida foi o 
Projeto de Lei aprovado por unanimidade.

Não haviam Vereadores inscritos em EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS



ROTA DO YUCUMÃ, 26 de junho de 2020 7

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

Pandemia

SERVIÇOS NOTORIAIS E 
REGISTRAIS

Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais
Tenente Portela – RS

EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, 

apresentando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasilei-
ro em seus números I, III e IV.

O cidadão CALEBE SALES PROENÇA nascido em TENEN-
TE PORTELA/RS aos 04 DE JANEIRO DE 1999.  Filho de Elias 
de Oliveira Proença e de Iracema Nalci Sales Proença. E dona  
LETÍCIA FERREIRA nascida em TENENTE PORTELA/RS aos 
20 DE SETEMBRO de 1997. Filha de Carlos Ferreira e Marisa 
Bento. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 24/07/2020.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartó-

rio e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  24 

de junho de 2020.                                                    
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

Casos de Coronavírus seguem 
em evolução na região

A mobilidade articular é um dos componentes 
da aptidão física considerada relevante para a execução eficiente 
de movimentos, para o desempenho esportivo, para a manutenção 
da saúde e para a preservação da qualidade de vida (Silva, Santos 
& Oliveira, 2006), podendo ser definida como a amplitude máxi-
ma fisiológica passiva de um movimento.

A prática esportiva inadequada, longos períodos na posição 
sentada, atividades diárias em posições incorretas podem ocasio-
nar uma diminuição considerável nessa amplitude de movimento.

A falta de mobilidade de uma articulação pode levar ao au-
mento do stress das articulações vizinhas, e consequentemente 
às lesões.

Vejamos como exemplo a articulação do quadril, quando per-
de sua mobilidade, a musculatura e ligamentos (que deveriam 
fornecer suporte e estabilidade para a articulação) tornam-se mais 
rígidos e comprimidos.

Nosso corpo é uma máquina de compensações. Ele dá um jei-
to e continua a se mover da maneira mais confortável possível.

Nesse caso, a falta do movimento eficiente do quadril gera um 
excesso de mobilidade na região diretamente acima, a lombar. 
Logo, a coluna lombar começa a realizar movimentos que não são 
de sua responsabilidade, dando origem à dor lombar. Pacientes 
com artrose do quadril ou com impacto femoroacetabular apre-
sentam perda de rotação do quadril. Nestes casos, para realizar os 
movimentos necessários do dia-dia e durante as atividades espor-
tivas, a coluna lombar precisa trabalhar mais para compensar essa 
falta de mobilidade do quadril, e acaba sendo sobrecarregada.

O tratamento visa melhorar o grau de mobilidade músculo-
-articular, diminuir a compressão no complexo disco vértebras e 
facetas, dando espaço para nervos e gânglios, fortalecer os mús-
culos profundos e posturais da coluna vertebral através de exer-
cícios terapêuticos específicos enfatizando o controle e equilíbrio 
da coluna lombar, cervical, quadril e ombro.

Quadril e Dor Lombar

2020

2020

Nesta semana o estado do 
Rio Grande do Sul chegou a 
500 mortes pelo Coronavírus. 
Dentro do cenário brasileiro, o 
estado é um dos que mantém 
um dos melhores desempenhos 
no combate a doença, o pro-
blema é, que segundo especia-
listas, os gaúchos ainda estão 
longe de viver o chamado pico 
da doença.

Na região os casos evoluem. 
Depois de passarmos um final 
de semana com a ameaça de 
troca de bandeira, houve um re-
cuo do Governo do Estado que 
manteve a cor laranja. Para a 
próxima ainda não se sabe.

Três Passos é o município 
que puxa a dianteira no núme-
ro de casos. No Boletim desta 
quinta-feira já eram informa-
dos 287 casos confirmados da 
doença. A semana também foi 
marcada por uma perda. Um 
homem de 48 anos, sem doen-
ças prévias, que não fazia parte 
do grupo de risco, morreu no 
Hospital de Caridade.

Após essa morte veio as cla-
ras a notícia de que o Frigorifi-
co Seara/JBS está vivendo um 
surto da doença.

Nesta quinta-feira, 25, Te-
nente Portela anunciou que 
elevou o número de pessoas 
consideradas infectadas pelo 
novo coronavírus. Então qua-
tro pacientes são tratados pelos 
órgãos de saúde. Consequen-
temente aumentou também o 
número de casos confirmados 
da doença, agora são 24, sendo 
que um dos casos confirmados 
foi testado fora do município.

De um total de 351 amos-
tras analisadas, 313 testaram 
negativas. Até o momento vin-
te pacientes são considerados 

curados e 15 ainda aguardam 
o retorno junto ao Laboratório 
Central do Estado.

De acordo com o boletim 
epidemiológico, divulgado pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
e Saneamento, Tenente Portela 
ainda mantém 134 pessoas em 
isolamento domiciliar.

A região também teve no-
vidades em outros municípios. 
Foram confirmados na terça-
-feira (23/06), pela Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS), 
dois casos de coronavírus (Co-
vid-19) em Derrubadas. Trata-
-se de duas mulheres, de 20 e 
45 anos, residentes no mesmo 
domicílio.

A equipe da SMS já man-
teve contato com familiares e 
pessoas que tiveram convívio 
recente com as duas infectadas. 
O objetivo é mantê-los em iso-
lamento domiciliar.

– Reforçamos o pedido para 
que a população mantenha os 
cuidados de prevenção e na me-
dida do possível permaneça em 
casa – diz a publicação da Pre-
feitura Municipal no Facebook.

Através do boletim epide-
miológico publicado na tarde 
da terça-feira (23/06), a Se-
cretaria Municipal da Saúde 
(SMS) revelou o segundo caso 
diagnosticado de coronavírus 
(Covid-19) em Miraguaí.

De acordo com a SMS, o 
paciente é do sexo masculino 
e tem 24 anos. Não foram di-
vulgadas maiores informações 
sobre o caso.

O mais recente boletim epi-
demiológico ainda mostra que 
Miraguaí tem 31 notificações 
de síndrome gripal, das quais, 
26 tiveram resultado negativo 
para coronavírus. Três mora-

dores aguardam o retorno dos 
exames e um paciente já é con-
siderado recuperado da doença.

Já Barra do Guarita infor-
mou na tarde desta quinta-feira 
(25), que foram registrados 
mais dois casos de Covid-19 no 
município, chegando a seis o 
número de casos confirmados.

Trata-se de um paciente 
homem, de 31 anos, e uma pa-
ciente mulher, de 41 anos de 
idade. Os dois encontram-se 
em isolamento domiciliar, sob 
monitoramento da Secretaria 
de Saúde.

A prefeitura solicita que 
toda comunidade auxilie nas 
medidas de prevenção e com-
bate ao coronavírus.

A grande preocupação da 
região está relacionada as ban-
deiras de distanciamento so-
cial, pois há um temor de que 
ela possa mudar para vermelha 
e assim aumentar as restrições 
em relação às atividades co-
merciais e industriais. Essas 
bandeiras são avaliadas no sá-
bado de acordo com o número 
de casos, internações e leitos 
disponíveis.

No entanto, se por um lado 
há preocupação com uma pos-
sível quarentena com comércio 
fechado e tudo mais, por ou-
tro, há uma aparente falta de 
comprometimento por parte de 
algumas pessoas em relação à 
observância dos protocolos de 
saúde recomendados.

Nos finais de semana é co-
mum se deparar com um gran-
de número de pessoas aglome-
radas nas praças do município, 
nos bares ou batendo perna pe-
las ruas e na sua grande maioria 
sem o uso de máscaras, que são 
obrigatórias por lei.

O município de Tenente Portela teve um aumento de casos durante essa última semana
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SÍNTESE DA SESSÃO 
ORDINÁRIA REALIZADA 
NO DIA 22/06/2020

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de 
Tenente Portela, às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 22 de 
junho de 2020, com as seguintes presenças: Vereador Presidente: NA-
TANAEL DINIZ DE CAMPOS/MDB, e vereadores: ELESSANDRO 
TIAGO FUCK/MDB, ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/
MDB, ITOMAR ORTOLAN/PROGRESSISTA, MARILENE FÁTI-
MA SILVEIRA/MDB, SALETE BETTIO SALA/PSDB, CRISTIANE 
FEYTH/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT e 
ODILO GABRIEL/MDB. Havendo número legal de Vereadores em 
Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e saudou os 
Vereadores. Em seguida solicitou a Secretária a leitura das correspon-
dências recebidas pela Casa. Após, dando continuidade, passou para o 
espaço de requerimentos e proposições dos senhores Vereadores:

Da Vereadora Salete Bettio Sala: 
1 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal informações sobre o Ter-

mo de Cooperação entre o Município e a Associação dos Amigos Ca-
minhos do Interior: Qual a sua finalidade, quais os participantes, indicar 
local onde se encontram os bens cedidos para tal e cópia da prestação de 
contas do último exercício.  Este requerimento foi subscrito pela verea-
dora Rosângela M. F. Fornari.  

2 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal juntamente com o Se-
cretário de Desenvolvimento Rural providências imediatas com relação 
ao requerido pelo agricultor Ângelo Galli, no sentido de dar acesso a 
sua propriedade de eucaliptos, uma vez que precisa retirar lenha para 
os aviários.  

Do Vereador Odilo Gabriel: 
1 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal para que seja levado à 

discussão junto ao Conselho de Trânsito do nosso município conside-
rando a necessidade urgente de colocação de placas indicativas de ruas 
preferencias em nossa cidade, onde ainda não existem, bem como de 
placas indicativas da velocidade máxima permitida nas ruas e avenidas 
de nossa cidade. Este requerimento foi subscrito pela vereadora Rosân-
gela M. F. Fornari.

Da Vereadora Marilene Fatima Silveira:
1 – Requereu ao Chefe do Executivo Municipal, sugerindo para que 

este estude a possibilidade de firmar parceria com alguma empresa na 
área de instalação de internet, para desenvolver projeto de ligação no 
interior do município, pois com esta pandemia escancarou a necessida-
de de desenvolvermos tal iniciativa para conectarmos principalmente o 
público jovem que está na agricultura. Este requerimento foi subscrito 
pelos vereadores Rosângela M. F. Fornari, Odilo Gabriel, Natanael Di-
niz de Campos, Itomar Ortolan, Elessandro Tiago Fuck, Cristiane Feyth. 

Da Vereadora Rosangela M.F.Fornari:
1- Requereu que seja encaminhada correspondência a nova dire-

tora do NEEJA, Ledi Girardi, que assume a direção, extensivo a toda 
equipe, parabenizando na oportunidade a ex diretora Vera Stein que es-
tava frente a entidade realizando um belo trabalho. Este requerimento 
foi subscrito pelos vereadores Itomar Ortolan e Cristiane Feyth

2- Requereu que seja encaminhada correspondência ao Diretor 
da Rádio Província FM de Tenente Portela, parabenizando-o e a todos 
os funcionários pela passagem do Trigésimo Primeiro aniversário da 
rádio ocorrido no dia 17 de junho, sempre prestando excelente trabalho 
levando entretenimento aos munícipes da cidade e região, sempre com 
seriedade e comprometimento com os fatos. Este requerimento foi subs-
crito pelos vereadores Natanael Diniz de Campos, Odilo Gabriel, Salete 
Bettio Sala.

Da Vereadora Cristiane Feyth e do Vereador Itomar Ortolan:
1- Requereram que seja encaminhada correspondência à Radio 

Província, à Direção e a toda a equipe, parabenizando-os pelos 31 anos 
de trabalho dedicados a transmitir informação com mais rapidez e niti-
dez à Comunidade, sendo referência da comunicação local e regional, 
desejando sucesso.

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência 
agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou os traba-
lhos. Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 22 de 
junho de 2020. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenenteportela.
rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de Te-
nente Portela e assistir as sessões todas as segundas-feiras a partir das 
19 horas através da página do Faceboock Câmara de Vereadores Tenente 
Portela.  

    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

Três Passos: Frigorífico da Seara/
JBS registra surto de coronavírus

Após a confirmação na 
manhã da última terça-feira 
(23/06), da morte por coronaví-
rus de um homem de 48 anos, 
Três Passos confirmou que cer-
ca de 50% dos casos confirma-
dos no municípios são oriundo 
de um surto que registrado no 
Frigorífico Seara/JBS. O pa-
ciente que veio a óbito era tra-
balhador do local.

A empresa divulgou uma 
nota de posicionamento afir-
mando que vem adotando rí-
gido protocolo de prevenção 
ao Covid-19 desde o início da 
pandemia.

Segundo informações apu-
radas, o frigorífico em Três Pas-
sos registrava nesta semana 117 
casos confirmados da doença. 
Deste total, 77 trabalhadores 
têm o vírus ativo e o restante já 
está recuperado.

Em virtude do elevado qua-
dro epidemiológico, a Admi-
nistração Municipal de Três 
Passos informou que a empre-
sa precisará realizar testes em 
100% do seu quadro de colabo-
radores no decorrer dos próxi-
mos dias. A Vigilância Sanitária 
e Epidemiológica do município 
desenvolve fiscalizações sema-
nais na unidade da Seara/JBS 
com o propósito de identificar 
novas contaminações e monito-
rar os demais funcionários.

Justiça do Trabalho deter-
minou, também, que frigorífico 
cumpra diversas medidas elen-
cadas em Recomendação do 
MPT - para evitar contamina-
ção de trabalhadores - e ajuiza-
das em ACP, a primeira no RS 
para compelir unidade frigorífi-
ca a implementar medidas pro-
tetivas contra a Covid-19.

     A Seara Alimentos Ltda, 

de propriedade da JBS, foi con-
denada, na última segunda-feira 
(22/6), a promover imediato 
afastamento - sem prejuízo da 
remuneração - dos empregados 
e trabalhadores terceirizados 
que forem confirmados como 
infectados pelo Covid-19, pelo 
período mínimo de 14 dias, 
orientando, ainda, para que es-
tes permaneçam em isolamento 
social. Além disso, a empresa 
demandada deverá realizar, no 
prazo de cinco dias, testes para 
identificação da doença em to-
dos trabalhadores, próprios ou 
terceirizados, observadas as 
condições adequadas de cole-
ta, transporte, armazenamento 
e processamento de amostras, 
conforme bula, observada tria-
gem médica apta a verificar a 
atual situação em que enqua-
drados os trabalhadores. A pena 
de multa diária é de R$ 30 mil 
quanto ao descumprimento des-
ta determinação.

     A decisão estabelece, ain-
da, obrigações de fazer e não 
fazer para contactantes assinto-
máticos de casos confirmados 
(especialmente no que diz res-
peito à testagem sequencial em 
dias alternados por RT-PCR, 
caso a exposição ao contato 
ocorreu em período menor que 
7 dias) ou testagem sorológica 
(caso ocorreu em período su-
perior) e assintomáticos não 
contactantes (teste sorológico, 
adoção de medidas de preven-
ção e orientações). A empre-
sa terá que adotar, ademais, 
procedimentos de vigilância 
e busca ativa, medidas de ras-
treamento, triagem periódica e 
implementar rotina de testagem 
rápida sorológica (IGG/IGM) 
e teste molecular RT-PCR em 

trabalhadores que mantiverem 
prestação de trabalho presen-
cial e desempenhem atividades 
em ambientes compartilhados, 
emitindo, inclusive, Comuni-
cação de Acidente de Trabalho 
(CAT) para todos os trabalha-
dores porventura contamina-
dos.

Salvo o prazo para testa-
gem dos trabalhadores, para as 
demais determinações, o cum-
primento deve ser imediato, 
sob pena de multa no valor de 
R$ 2 mil para cada trabalhador 
afetado ou para cada descum-
primento verificado. Registra-
-se que, em atividade na sede 
de Três Passos da empresa, 
são 1.017 empregados diretos 
beneficiados e, de forma indi-
reta, a decisão beneficia toda 
a população do munícipio de 
Três Passos e região. A decisão 
incidental foi proferida pelo 
juiz titular da Vara do Trabalho 
três-passense, Ivanildo Vian. O 
magistrado também deferiu di-
versos outros pedidos em ação 
civil pública (ACP) ajuizada, 
em 3/4/2020, pelos procura-
dores Roberto Portela Mildner 
e Fernanda Alitta Moreira da 
Costa, ambos lotados no MPT 
em Santo Ângelo, unidade ad-
ministrativa com abrangência 
sobre o município de Três Pas-
sos. Em 18/5/2020, o MPT já 
havia obtido o deferimento de 
pedido de tutela de urgência an-
tecipatória contra a empresa em 
mandado de segurança. Nessa 
decisão, o Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região (TRT-
-RS) determinou que a empresa 
se abstivesse, imediatamente, 
de praticar atividades extraor-
dinárias aos seus trabalhadores, 
enquanto perdurar a pandemia.

A Seara Alimentos Ltda, de propriedade da JBS, sediada em Três Passos (RS), foi condenada, na última segunda-feira

Diones Roberto Becker
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Politíca

Vereadores bicaquenses aprovam 
suspensão do parcelamento da 

dívida com o RPPS

O anúncio de que o Projeto 
de Lei nº 055/2020 permanece-
ria na Câmara de Vereadores, 
para melhor análise, provocou 
reações distintas nas bancadas 
de situação e de oposição na 
sessão ordinária da segunda-
-feira (22/06). A matéria autori-
za a suspensão do parcelamento 
da dívida existente com o Re-
gime Próprio de Previdência 
Social (RPPS), bem como, o 
recolhimento das contribuições 

patronais à Previdência Social e 
dá outras providências.

Após manifestações de al-
guns edis e pedidos para que 
fossem consultados os líderes 
das bancadas sobre a possibili-
dade de votação do Projeto de 
Lei, o presidente Egmar Lima 
de Ávila (PP) interrompeu a 
sessão ordinária por cerca de 
dez minutos.

Reiniciados os trabalhos, a 
matéria foi aprovada com uma 
emenda apresentada pelo ve-
reador Tito Lívio Najar Porto 

(MDB), a qual limitou a sus-
pensão do parcelamento da dí-
vida existente com o RPPS em 
R$ 1,5 milhão.

Votaram favoráveis ao Pro-
jeto de Lei nº 055/2020, os edis: 
Elson Bueno Martins (PDT), 
Lucas Santos da Cruz (PDT), 
Nelci de Souza Diniz (PP), 
Tito Lívio Najar Porto (MDB), 
João Francisco Marques Brasil 
(PDT) e Marcelo dos Santos Ju-
randi (PP). Afrânio José Berta-
luci (PP) votou contra e Itamar 
Sartori (PP) se absteve.

Diones Roberto Becker

Após várias manifestações e até interrupção temporária da sessão ordinária, a matéria foi aprovada com seis votos

Clic Portela

Serviço

Segunda via da carteira de 
identidade poderá ser 
encaminhada on-line

A partir desta terça-feira 
(23/6), quem precisar encami-
nhar a segunda via da carteira de 
identidade poderá fazer o pedi-
do on-line, sem precisar ir a um 
Posto de Identificação apresen-
tar documentos e coletar dados. 
A foto, a assinatura, a impressão 
digital (biometria) e todos os da-
dos pessoais (biográficos) serão 
os mesmos da Carteira de Identi-
dade anterior.

O recurso está disponível 
para quem fez a segunda via no 
RS nos últimos cinco anos, e não 
necessita de alteração nos dados. 
A retirada será apenas no Depar-
tamento de Identificação do IGP, 
na avenida Azenha, 255, em Por-
to Alegre. O valor é o mesmo da 
segunda via normal (R$ 71,10), 
mas com uma vantagem: o tem-
po de entrega é de três dias úteis, 
o mesmo da carteira expressa.

A solicitação pode ser fei-
ta nos sites do IGP (www.igp.

rs.gov.br) e do governo do Esta-
do (www.rs.gov.br) . É necessá-
rio preencher o formulário.

Nos últimos seis meses, 43% 
das segundas vias emitidas no 
Estado atendiam aos requisitos 
para fazer a solicitação on-line. 
Do total de documentos emitidos 
no Estado (mais de 13 milhões), 
cerca de 2,3 milhões, ou 25%, 
podem se beneficiar do serviço.

Requisitos:
- Segunda via deve ter sido 

emitida nos últimos cinco anos
- Ter 18 anos completos na 

data de expedição da última se-
gunda via da carteira de identi-
dade

- Dados pessoais (nome com-
pleto, estado civil, filiação etc) 
não podem ter sofrido alterações

- Apenas para carteiras emi-
tidas no RS

Outro serviço que agora está 
acessível pela internet é a De-
claração de RG. É solicitada por 

familiares de pessoas falecidas, 
que necessitam do número do 
documento para dar andamento 
a processos judiciais. O encami-
nhamento, que antes era presen-
cial, agora pode ser feito para o 
e-mail declaracaorg@igp.rs.gov.
br.

Os documentos necessários 
devem ser enviados escaneados 
para esse e-mail, para análise. Se 
estiverem corretos, o solicitante 
receberá a resposta contendo a 
data de retirada da declaração, 
que deve ser feita em até sete 
dias após a análise e aprovação 
dos documentos.

A declaração (antes conheci-
da por Atestado de RG) pode ser 
solicitada por cônjuge, filhos, 
pais, companheiro com união 
estável ou filhos menores de18 
anos, representante legal, procu-
rador, tutor ou curador. A lista de 
documentos necessários está no 
site do IGP.

Semana passada, contei um pouco da vida e obra do já então 
saudoso Porca Véia. Hoje, mais a título de curiosidade, vou con-
tar um pouco de dois músicos que fazem parte do Grupo Corde-
ona. Acredito que muitos, assim como eu acham que Porquinha 
seja filho de Porca Véia. Pois não é. Confesso que eu também 
achava que era, pois a fisionomia é muito idêntica. Uns dizem que 
com a convivência as pessoas ficam parecidas. Pode ser...

     Dener Valle, natural de Vista Alegre do Prata, nasceu em 18 
de setembro de 1996. Se criou ouvindo a música gaúcha e sempre 
foi incentivado pelos familiares. Ganhou sua primeira gaita com 
4 anos de idade.

Estudou acordeom desde muito cedo e sempre teve como re-
ferência musical Os Irmãos Bertussi e o então Reio do Gaitaço, 
Porca Véia.

 Conta ele que, com 6 anos de idade ficou 
conhecendo Porca Veia, na ocasião de um 
fandango que estaria acontecendo na 
localidade.

    Tanto fez neste fandango que con-
seguiu tirar uma foto com o então Gaiteiro 
que pelo qual tinha uma admiração imen-
surável. A atração foi reciproca, Porca 
Véia, batizou o então garotinho como 
Porquinha. 

    Sua primeira aparição na Te-
levisão, foi no Programa de Gle-
nio Fagundes, Galpão Nativo 
na TVE, daí não parou mais.     
Em uma entrevista, Porca 
Véia falava dele, como “a 
menina de seus olhos”.

    Para Porquinha, a per-
da de seu Mestre, foi muito 
sentida: “Vou dar o melhor 
de mim, seguir os ensinamen-
tos e não decepcionar este que foi 
pra mim um segundo Pai. Ele vai fazer muita falta, mas nós do 
Grupo Cordeona, vamos seguir o legado que Ele nos deixo”.

    Fernando dos Santos, ou Fernandinho Montenegro, nasceu 
em 19 de setembro de 1982, em Montenegro. Já aos sete anos de 
idade costumava ver e ouvir seu avô paterno tocar gaita e come-
çou a ter interesse pelo instrumento.

    Aos 15 anos, inspirado pelo estilo serrano dos Irmãos Ber-
tussi e do Porca Véia, passou a atuar profissionalmente em outros 
conjuntos de fandangos, e mais tarde junto com amigos ajudou a 
fundar o conjunto “Os Domadores do fandango”, onde atuou até 
ter a honra, em 2004, de ser convidado pelo próprio Porca Veia 
para então assim formarem uma dupla de gaitas.

    Nessa época, Fernadinho trabalhava numa loja como mo-
torista, segundo ele em uma entrevista, após o expediente, indo 
para casa, toca o celular, e para seu espanto, era ele, seu ídolo, 
convidando para fazer parte do elenco. Não hesitou, pediu demis-
são e lá se foi ele, realizar seu sonho, tocar com aquele que foi 
sua inspiração.

    Após a aposentadoria do Porca Véia, Fernadinho teve a 
missão de dar seguimento ao trabalho do seu ídolo, e faz isso com 
muito orgulho. “É muito gratificante para mim ter a oportunidade 
de dar continuidade a obra Porca Véia. Espero que um dia eu 
possa servir de referência e inspiração para a gurizada que está 
começando agora, assim como Ele foi para mim”.

    E assim tanto Fernadinho como Porquinha e demais com-
ponentes do Grupo Cordeona, vão levar avante tudo o que apren-
deram com seu Mestre. Que tenham muito sucesso e que o estilo 
Porca Véia não seja esquecido.

   Enquanto aguardo outros relatos dos Filhos da Terra contam 
seu Pago. Seguimos...

       Até a próxima.

Os Súditos Seguem o 
Mestre!
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Profissão: influênciador digital
Desde os primórdios da his-

tória, evolução, é a palavra que 
mais define os seres que desto-
am à maioria.

O primeiro a utilizar algum 
armamento para caça, o pio-
neiro em gerar energia ou calor 
através do fogo e assim vai. Se 
tratando de evolução industrial, 
você já deve ter ouvido o velho 
ditado “o mais lento, voa”, as-
sim são as coisas nos negócios.

As pessoas precisam se rein-
ventar, inovar e se adaptar as 
necessidades do mercado. Não 
é de hoje que o mundo tecnoló-
gico vem ganhando espaço e até 
mesmo dominando várias áreas 
da economia. Mesmo morando 
em cidades mas afastadas dos 
grandes centros, várias pessoas 
se utilizam do meio tecnológi-
co, internet, para aumentar seus 
ganhos, ou até mesmo, fazer 
deste meio de comunicação sua 
principal fonte de renda.

Em tempos que adaptação é 
a palavra chave, estas pessoas 

que já possuem alguma proxi-
midade com esta ferramenta já 
está à frente dos demais. Nes-
te momento em que uma pan-
demia domina o mundo, que 
pessoas são orientados a evitar 
o contato físico, muitos pontos 
de comércio estão sentindo os 
efeitos da chamada crise, no 
entanto, mesmo frente a este 
cenário, por vezes catastrófico, 
muitos ainda consegue manter 
ou até mesmo aumentar seus 
ganhos. 

Vivemos a geração dos “mi-
leniuns”, que nada mais é que a 
geração que já nasceu em meio 
a tecnologia. São crianças que 
mesmo antes de aprender a ler 
ou escrever já dominam celula-
res ou qualquer outro meio tec-
nológico que lhes é oferecido. 

A evolução foi tão rápida, 
mesmo para a nossa região in-
teriorana, que os meios que 
não aderiram a este método 
cibernético de contato com o 
seu cliente, necessitou adaptar-

Por Eduardo Salvadori

Uma das primeiras 
pessoas a lidar com 
este ramo na cida-

de de Três Passos, investindo e 
abrindo uma agência totalmente 
voltada a este ramo, a empresá-
ria Iana Furst, destaca em que 
consiste seu trabalho:

De que forma você ingres-
sou nesse ramo?

Totalmente por acaso, na 
verdade eu não sei se ingres-
samos ou se as pessoas nos co-
locam lá... é meio que natural, 
você começa a compartilhar 
sobre um assunto, sobre a vida, 
sobre o dia, sobre pensamentos 
e as pessoas se identificam de 
alguma maneira e quando vê a 
coisa toda já aconteceu.

- Hoje qual é a abrangên-
cia das postagens? E qual a 
perspectiva de alcance em um 
futuro próximo?

Graças a deus minha rede 
de alcance é bem ampla, devido 
as inúmeras mudanças, pessoas 
que conheci ao longo da vida e 
do caminho e a um amplo ne-
tworking eu consigo atingir 
praticamente todas as regiões 
do estado, em especial é claro 
a região norte e noroeste, mas 
também com um alcance baca-
na na região sul. Agora estou 
trabalhando para iniciar pas-
sos em cidades maiores (e muito 
mais concorridas) mas já con-
seguimos chegar ao pará, en-
tão... acho que não penso muito 
em fronteiras!

- Já conseguiu monetizar o 

trabalho?
Sim, através da agência es-

pecialmente, mas também atra-
vés da minha imagem, divulgan-
do produtos e também marcas e 
serviços. Mas não é algo que 
eu curta muito, na minha rede 
particular, prefiro falar sobre o 
que eu realmente incluo no meu 
dia a dia, bem como na agên-
cia, procuramos trabalhar com 
o que acreditamos. Nem sempre 
foi assim, mas hoje, com 68 pá-
ginas sob minha administração, 
acho que podemos dizer que es-
tamos sempre buscando mais, e 
isso tem custo, então a moneti-
zação se tornou importante.

- Dedicação exclusiva ou 
um meio alternativo de ren-
da?

Dedicação total, absoluta, 
comprometida e exclusiva.

De uma maneira ou de ou-
tra, minhas redes são minha 
cara, são minha essência, sen-
do assim.. é importante estar 
sempre um passo a frente. Nes-
se meio fiz muitas amizades, 
amizades lindas, criamos par-
cerias e trabalhamos juntas... 
mas também tem concorrência, 
e ela nem sempre é leal, então 
estar comprometido é mais do 
que fundamental. É questão de 
sobrevivência.

-se. Famosos que movimentam 
milhões de seguidores em suas 
redes sociais fazem à frente, 
se referindo, às tendências de 
divulgação e formas de marke-
ting digital.

Em nossa região, algumas 
pessoas já estão destoando 
em relação ao marketing digi-
tal. Nossa reportagem esteve 
em contato com alguns pio-
neiros neste ramo, como por 
exemplo, Iana Furts, de Três 
Passos, influenciadora digital, 
proprietária de uma agência 
de marketing digital e gerado-
ra de conteúdo para a internet. 
Isabeli Wisniewski, também 
influencer com mais de 17 mil 
seguidores no twitter, gerado-
ra de conteúdo voltado ao pú-
blico feminino e estética, além 
de Jéssica de Carli, empresária, 
personal stylist e Tiago Sgan-
derla, Presidente da ACI de Te-
nente Portela, empresário e que 
hoje volta-se ao ramo do coa-
ching.  

Iana Furst
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Em meio a pandemia, di-
versas escolas têm recriados 
suas atividades através da in-
ternet, como é o caso do Co-
légio Ipiranga e seu “Arraiá” 
virtual. A magia contagiante 
da festa junina chegou a casa 
de centenas de estudantes, de 
diversas cidades da Região Ce-
leiro, que acompanhados das 
famílias puderam dançar qua-
drilha na noite de São João.  
Segundo a coordenadora pe-
dagógica, Silvete Quadros, as 
aulas tiveram reformulação 
gradual, buscando a adaptar os 
estudantes e docentes através 
das plataformas digitais. Com 
isso as datas comemorativas 
receberam programações dife-
rencias para trazer engajamento 
e momentos de interação dos 
alunos, familiares e a escola. 
 – A festa junina surgiu em de-
bates entre professores através 
do WhatsApp. Após tivemos 
várias iniciativas, como vídeos 
ensinando o modo de confec-
ção de bandeirinhas e outras 
dicas para enfeitar um canti-
nho da casa para festejar co-
nosco. Foram também envia-
dos convites aos pais, alunos 
e a resposta foi muito positiva.  
A live realizada, através do Fa-
cebook e Instagram, por três 
professoras cheia de animação 
e interação durou trinta minu-
tos e alcançou milhares de vi-

sualizações. Entre as atividades 
propostas um dos destaques foi 
o Correio Elegante Virtual, for-
mulário preenchido online pelos 
alunos e enviado para as profes-
soras com mensagens cheias ca-
rinho, abraços aos coleguinhas, 
equipe escolar, família duran-
te o evento. Os recadinhos, as 
danças, atividades aqueceram 
os corações de todas as ida-
des na noite de quarta-feira.  
- A festa junina foi um suces-
so. Ficamos felizes em receber 
mensagens e fotos mostrando a 
organização das famílias, os es-
paços em suas casas com enfei-
tes, quitutes, e muita animação 
junto aos filhos despertando 
uma energia maravilhosa e fa-
zendo liberar sentimentos bons. 
O Colégio Ipiranga agradece 
carinhosamente a todos que 
participaram desse momento 
lindo e cheio de significados.  
Uma semana de atividades vol-
tadas as mães, aulas de música, 
dança, foram também algumas 
das atividades promovidas com 
o auxílio de vídeos ao vivo e 
das redes sociais. A comemo-
ração dos 88 anos do Colégio 
Ipiranga também ganhou nova 
versão. O Quick Stop ou Para-
da Rápida, trouxe os estudantes 
vindos de carros, bicicleta, para 
receberam rapidamente em 
frente à escola mimos e mensa-
gens de agradecimento por fa-
zerem parte da entidade.

Colégio Ipiranga anima 
crianças em festa junina online

Educação

Por Raiana Silva
As brincadeiras foram transmitidas online para os alunos
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A Internet como meio de trabalho em Tenente Portela
Especial

Diferente do trabalho da 
Iana Furst, que está com agên-
cia montada e clientes estabe-
lecido,  retratada na matéria 
anterior, três portelenses tem 
se destacados em Tenente Por-
tela por suas atuações nas re-
des sociais. Ainda trabalhando 
de casa, eles vão angariando 
seguidores, influenciando usu-
ários da internet e ganhando 
notoriedade no meio digital. 
Nossa reportagem conversou 

com Isabeli Wisniewski, tam-
bém influencer com mais de 
17 mil seguidores no twitter, 
geradora de conteúdo voltado 
ao público feminino e estéti-
ca, além de Jéssica de Carli, 
empresária, personal stylist e 
Tiago Sganderla, Presidente da 
ACI de Tenente Portela, em-
presário e que hoje volta-se ao 
ramo do coaching, que comen-
taram sobre como está sendo 
experiência neste ramo. 

Isabeli Wisniewski
Referencia para o público 

feminino jovem, a bela 
Isabeli Wisniewski, ou 

Isa, como todos a conhecem, des-
taca como uma das mais assíduas 
produtoras de conteúdo da região

De que forma você ingressou 
nesse ramo?

Uso esse mesmo Instagram 
desde 2012, sempre gostei mui-
to de postar fotos e momentos 
no meu Instagram, em 2016 me 
atrai pelo mundo da maquia-
gem, e comecei a trabalhar com 
isso, e consequentemente a pos-
tar muitas fotos no Instagram, e 
também tutoriais, aos poucos fui 
ganhando visibilidade, mas não 
percebia isso, até que uma loja de 
maquiagem me chamou pra fazer 
um vídeo no estabelecimento, e 
foi ali que eu percebi que poderia 
começar a usar meu Instagram 
para trabalho. Isso foi em Junho 
de 2019, e desde lá comecei a me 
dedicar a produzir conteúdos e 
crescer no meu digital. 

- Quais os planos para a 
área?

Digital influencer se tornou 
minha profissão, eu amo traba-
lhar com isso, e pretendo seguir 
mostrando meu trabalho, opni-
ões, palhaçadas.. e espero algum 
dia conseguir atingir milhões de 
pessoas. Sempre mostrando a re-
alidade e incentivando outras mu-
lheres a se amarem, e amarem o 
mundo da maquiagem! 

- Hoje qual é a abrangência 
das postagens? E qual a pers-
pectiva de alcance em um futuro 
próximo?

Cada dia os alcances do perfil 
e das postagens sobem um pouco 
mais, alguns challenge chegam a 
alcançar mais de 50 mil pessoas, 
as impressões semanais do per-
fil já chegaram a atingir quase 1 
milhão, que seria a interação do 
público. Como já disse espero 
cada vez crescer mais nesse ramo 
e atingir ainda mais pessoas. 

- Já conseguiu monetizar o 
trabalho?

Sim, trabalho com parcerias 
em remuneração em dinheiro ou 
produtos. 

- Dedicação exclusiva ou um 
meio alternativo de renda?  

Antes da pandemia estava sen-
do alternativo, mas no momento 
está sendo exclusiva, consegui 
conciliar alguns cursos de auto-
maquiagem também, mas estou 
dando total dedicação para este 
trabalho, e estou vendo muito re-
sultado. Pós pandemia, voltarei a 
atender minhas clientes, pois ma-
quiagem sempre será meu traba-
lho também.

Empresária bem suce-
dida, referência para 
muitos em se tratando 

de comércio através das redes 
sociais, Jéssica de Carli, é outra 
portelense que se destaca no uso 
das redes sociais. 

- De que forma você ingres-
sou nesse ramo?

Sempre tive um gosto por fo-
tos, e com o surgimento e forta-
lecimento do Instagram, vi nisso 
uma grande oportunidade para 
a empresa, então comecei a pro-
duzir conteúdo relacionado aos 
produtos que vendemos, tanto 
na loja de confecções quanto no 
supermercado. Quando comecei 
a fazer vídeos, por ter sido algo 
diferente e novo na nossa região, 
precisei lidar com o olhar, muitas 
vezes, maldoso de algumas pes-
soas. Existe um certo preconceito 
das pessoas quanto à exposição, 
mas com o passar do tempo en-
tende-se que isso é sim uma fer-
ramenta de trabalho, e que deve 
ser amplamente aproveitada pe-
las empresas. 

- Hoje qual é a abrangência 
das postagens? E qual a pers-
pectiva de alcance em um futu-
ro próximo?

Jéssica de Carli
A abran-

gência é regio-
nal, mas se dá 
principalmente 
por meio das 
nossas empre-
sas, que hoje 
alcançam um 
grande numero 
de clientes em 
toda a região.

- Já con-
seguiu mone-
tizar o traba-
lho?

Com cer-
teza o uso das 
redes sociais, 
principalmen-
te instagram, 
é uma das mi-
nhas maiores 
ferramentas de 
trabalho. Con-
seguimos atin-
gir muitas ven-
das por meio 
das postagens, 

demonstrando os produtos e 
também influenciando a compra. 
Para a empresa é algo lucrativo, 
certamente, mas pessoalmente é 
também uma realização, pois só 
é possível reverter a exposição e 
este trabalho diferenciado que fa-
zemos em venda se tivermos uma 
influência baseada em confiabili-
dade, verdade e transparência. 

- Dedicação exclusiva ou um 
meio alternativo de renda?

É um meio alternativo de ren-
da, e trata-se principalmente do 
marketing que utilizamos nas em-
presas da família.  

Hoje o público consumidor 
sente a necessidade de identifi-
cação com as empresas e tam-
bém com os produtos, e como o 
mundo está cada vez mais online, 
as empresas também precisam 
estar. Utilizamos, muitas vezes, 
da minha imagem (ou da minha 
voz) para chegar a esse cliente, 
com um objetivo muito maior 
do que somente vender produto, 
mas sim de se diferenciar e ofe-
recer também informação. É uma 
forma de trabalho extremamente 
gratificante, que nos aproxima do 
cliente e que também gera lucros 
para as empresas. 

O empresário Tiago 
Sganderla, dedica-se 
a uma área voltada ao 

empoderamento e evolução do seu 
cliente. O aspirante a coaching fri-
sa sobre a sua atuação.

De que forma você ingressou 
nesse ramo?

Estou participando de trei-
namentos que estimulam trans-
bordar conhecimento nas redes 
sociais, pois hoje é o meio que 
atinge mais pessoas ao mesmo 
tempo.

- Quais os planos para a 
área?

Ajudar pessoas a evoluírem, 
não quero ser egoísta e guardar 
para mim toda minha experiência 
em gestão e processos empresa-
riais. Assim quero continuar a dar 
dicas e em breve estarei lançan-
do um E-book para auxiliar mais 
pessoas.

- Hoje qual é a abrangência 
das postagens? 

Chego a ter 20 mil impressões, 
mas estou iniciando e muitas men-
sagens de pessoas que já estou 
ajudando.

E qual a perspectiva de alcan-
ce em um futuro próximo?

Espero poder alcançar cada 

vez mais pessoas e fazer muito 
networks para aprendermos sobre 
estes novos tempos que estamos 
vivendo.

- Já conseguiu monetizar o 
trabalho?

Já colhi frutos que dinheiro ne-
nhum compra. Mas obtive retorno 
financeiro em meus negócios com 
as publicações pois me aproximo 

Tiago Sganderla

de clientes pelas interações.
- Dedicação exclusiva ou um 

meio alternativo de renda?
Me divido entre os pilares da 

vida.
E a dedicação minha deve 

chegar em todos este pilares está 
é mais uma forma de monetizar e 
transbordar conhecimento para 
todos.
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61% dos professores não estão 
preparados para aulas virtuais

HSA é contemplado com emenda de 
R$ 100 mil reais

Casos de coronavírus seguem 
crescendo na região

Frigorifíco de Três Passos é conde-
nado a adotar ações contra Covid-19

Colégio Ipiranga realiza festa junina 
online durante pandemia

NESTE MOMENTO DE CRISE, 
APOIE O COMÉRCIO LOCAL.

CLICPORTELA.COM.BR

NESTA EDIÇÃO

Percival 
Puggina
O siléncio é a 
voz das 
ditaduras

Robinson 
dos Santos

Quadril e dor 
lombar

Editorial: As 
definições sobre 
o adiamento das 
eleições 
municípais

Ingrid 
Krabe

Os súditos 
seguem o 
mestre
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1º turno das eleições 
municipais poderão ocorrer 

em 15 de novembro
Senado aprovou, na sessão da terça-

-feira (23/06), o adiamento do primeiro 
turno das eleições municipais de 04 de 
outubro para o dia 15 de novembro. As-
sim, a data do segundo turno passa para 
29 de novembro. O adiamento das elei-
ções em seis semanas se dá em virtude do 
cenário epidemiológico do coronavírus 
(Covid-19) no Brasil e a consequente ne-
cessidade de se evitar aglomerações.

A Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) sobre o tema foi votada em dois 
turnos na sessão da terça-feira e agora se-
gue para a Câmara dos Deputados. Por se 
tratar de uma PEC, são necessários três 
quintos de votos favoráveis em dois tur-
nos. No Senado, são 49 votos; na Câma-
ra, 308 votos.

A PEC também atendeu a um pedido 
do presidente do TSE, Luís Roberto Bar-

roso, e deixou uma espécie de ‘janela’ que dá poderes ao tribunal para fazer nova alteração na data 
das eleições, de forma pontual, em municípios nos quais ainda se verifiquem condições sanitárias 
arriscadas. Caso o adiamento, em virtude da pandemia de Covid-19, for necessário em todo um Esta-
do, a autorização de novo adiamento deverá ser feita pelo Congresso Nacional. Esses adiamentos só 
poderão ocorrer até 27 de dezembro.

Além disso, o TSE também poderá ampliar hipóteses de justificativa eleitoral nos casos em que a 
epidemia não desacelere e eleitores não se sintam seguros a sair para votar. O próprio relator sinalizou 
positivamente sobre a possibilidade do Congresso Nacional, caso seja necessário, aprovar anistia para 
os que não forem votar.

Diones Roberto Becker


