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Bandeira Laranja (RISCO MÉDIO)
Nesta última semana, dentro das bandeiras de distanciamento controlado, a região ficou na de cor Laranja, o que representa que nos 

encontramos em um dos dois cenários: 1- Média capacidade do sistema de saúde e baixa propagação do vírus ou 2- Alta capacidade 
do sistema de saúde e média propagação do vírus.
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Editorial

Imersos em uma nova lógica de funcionamento da vida, estamos reaprendendo sobre como nos portar e agir 
num mundo que até então tínhamos o “domínio”. Há quem diga que o desconhecido agora é uma constante e a 
todo o momento empresários e administradores recebem novas incertezas para driblar. Os extremos estão postos 
e a dificuldade é real e constante. Será essa uma nova realidade ou uma nova percepção de algo que sempre 
existiu? Independentemente disso, é cada vez maior a necessidade de aprender a aprender para lidar com o fluxo 
constante e acelerado de mudanças.

Necessidade de driblar as dificuldades com os recursos tecnológicos, encarar o temor do vídeo, câmeras, mi-
crofones, usar plataformas web, estabelecer contato com o cliente, com o fornecedor e estar presente no ambiente 
virtual, pronto para findar relações comerciais e de confiança num novo formato. O novo fascina alguns, mas 
aterroriza muitos. Precisamos aprender a lidar com o que nos desafia, com aquilo que é novidade.

Nesses novos tempos tem sido desafiador reestruturar a ordem do trabalho, dos estudos, das relações fami-
liares, dos sentimentos e tantas outras práticas que somadas à insegurança e à fragilidade humana, nos oferecem 
um excelente momento para refletir como temos conduzido a nossa trajetória até o momento.

Neste contexto de questionamentos, de que maneira nossos negócios funcionam e que valores estão presentes 
todos os dias? O que entregamos para o nosso público e qual a relevância do nosso produto ou serviço na vida das 
pessoas? Ainda mais que antes, estas respostas precisam agora estar tão claras quanto possível para as empresas 
e para seus públicos.

O desafio de pensar e agir no ambiente corporativo e empresarial são reais. Enquanto muitos anônimos 
surgem nas redes sociais, ofertando serviços e recursos de recuperação do setor, profissionais e pesquisadores 
buscam compreender a realidade e traçar caminhos possíveis e viáveis com o término da crise.

 A busca por respostas obrigatoriamente nos remete a uma visita ao passado. Se torna fundamental olhar 
para o consumo e estruturação das atividades organizacionais até dias atrás. Para pensar o futuro empresarial um 
grande balanço da trajetória precisa ser feito, não é mesmo? Não há receita ou passos mágicos a serem seguidos 
para que tudo volte ao normal, pois a normalidade ainda é desconhecida. Uma vez que nada voltará a ser como 
antes e isto é consenso. Não podemos esperar que as fronteiras sejam novamente abertas sem nenhum pudor, 
que as pessoas voltem a consumir os mesmos produtos e a dividir o mesmo espaço de trabalho, pois parte dele 
certamente será virtual. Vale lembrar o que disse o filósofo Soren Kierkegaard: a vida só pode ser compreendida, 
olhando-se para trás; mas só pode ser vivida, olhando-se para frente.

Sobre estas variáveis que deixaram de ser sugestivas e são mais reais do que nunca, se faz necessário repensar 
sobre uma nova forma de estruturar produtos e serviços, tendo o digital e o presencial como faces da mesma 
moeda. O seu negócio está pronto para atuar virtualmente, o seu serviço atende a esta nova necessidade? As 
descobertas e respostas serão construídas mutuamente quando a retomada se der, de forma gradual e sensível ao 
novo normal.

Aprender a aprender: a transição do negócio 
tradicional para o virtual

Claudio Hernandes

Claudio Hernandes é coordenador dos cursos de Processos Gerenciais 
e Negócios Digitais do Centro Universitário Internacional Uninter.

QUEM SABE LEVAMOS 
ESTE PAÍS A SÉRIO?

 Instalou-se no Brasil um estresse político que, mantido, 
conduzirá a um final infeliz. Ou seja, a tensão está aumen-
tando e arrastando a nação a um estágio cada vez mais críti-
co. Não haverá solução boa pelo caminho das picuinhas e da 
crescente violência verbal e comportamental.

O quadro é alarmante. Chega-se ao fim de cada dia abas-
tecido de notícias que amplificam os sentimentos de pânico, 
medo, revolta, e de uma raiva que arde no peito e clama pelo 
mau lenitivo chamado... vingança. Na política, passada a ré-
gua nessa conta, comprou-se por cem um estresse que talvez 
não valesse vinte. De outro lado, epidemia de temores é abas-
tecida com dose diária de notícias alarmantes em que recor-
des são batidos e barreiras ultrapassadas, como se estivésse-
mos numa olimpíada funesta do obituário internacional.

O povo, que tanto agita os fantasmas mentais de alguns 
senhores da Suprema Corte, não tem culpa alguma na insta-
bilidade política do país. O povo, o soberano povo, é vítima. 
É dele o desemprego, o prato magro do pouco alimento, o 
teto perdido, o lazer impossível, o beco sem saída, a esperan-
ça perdida, os longos dias vazios e as ainda maiores noites 
de insônia. Todos esses apertos passam longe, bem longe dos 
que exibem a musculatura do respectivo poder enquanto se 
encaram com aquele olhar gentil com que os boxeadores es-
quentam hormônios para a luta.

Muitos titulares de poder de Estado talvez se sentissem 
melhor se o povo se recolhesse em isolamento sanitário ho-
rizontal, em isolamento político vertical e num lockdown 
acústico de onde sequer suas vozes fossem ouvidas. No en-
tanto, as manifestações populares estão salvando a demo-
cracia enquanto os poderes se provocam, rixam, e disputam 
supremacia onde deveria haver independência e harmonia.

Por longos meses, o governo vitorioso nas urnas buscou 
escorar-se no povo, com o qual Bolsonaro tem conexão in-
comum. No entanto, à medida que preservava o estilo e os 
laços com o povão, indispensáveis para manter suas salva-
guardas no tabuleiro da política, ele perdia apoiadores naque-
la parcela da elite que votou nele, mas nunca o acolheu muito 
bem. Prefeririam, esses, um conservador estilo britânico, tipo 
Stanley Baldwin, ou seja, um Bolsonaro gentleman, que nun-
ca existiu. Seu apoio perde vigor entre aqueles que, vendo as 
dificuldades enfrentadas pelo governo esperam dele uma ati-
tude impossível. A atitude possível, perfeitamente possível, é 
dar o primeiro passo no rumo certo.

Muitas vezes, ao longo dos anos, ouvi dizer que “o Brasil 
é maior do que a crise”, e tem sido. No entanto, se mais es-
tável, com instituições melhores, seria um país melhor para 
seus filhos. Este é o país de Bonifácio, de Nabuco, de Caxias, 
de Pedro II, de Mauá. Não será derrotado num conflito de 
picuinhas! As urnas falaram alto em 2018 e exigem respeito, 
principalmente daqueles, tão poderosos e arrogantes, que a 
ninguém julgam dever respeito. Zele Deus por esta sua na-
ção.

Hoje, dia 05 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em 
sua descrição mais literal o meio ambiente é um conjunto de unidades 
ecológicas que funcionam como um sistema natural, e incluem toda a 
vegetação, animais, microorganismos, solo, rochas, atmosfera e fenô-
menos naturais que podem ocorrer em seus limites.

Dentro desse contexto é correto afirmar que nos, humanos, somos 
parte desse meio ambiente que tanto ouvimos pelas ruas e nos debates 

acalorados através das redes sociais.
Dizer-lo-ei  mais, uma vez que somos parte do contexto abrangente do meio ambiente, somos posi-

cionados no centro dele, ou seja, cabe ao ser humano a manutenção do equilíbrio da natureza. É o ser 
humano que tem a função de prezar a manter esse equilíbrio, pois, somente com uma atuação adequada 
em relação ao ambiente no qual estamos inseridos é que conseguiremos objetivar ações que sejam ca-
pazes da manutenção da vida humana na terra.

Nada é mais nocivo para essa manutenção do que o discutido com o meio ambiente. Isso não é papo 
de ambientalista. É lógico, racional e absolutamente compreensivo. Sem um verdadeiro equilíbrio en-
tre todo o ambiente, a tendência é que tenhamos cada vez mais dificuldades para sobreviver na terra. 
Talvez não nós como pessoas físicas, mas as gerações vindouras.

O ser humano precisa criar a consciência que a responsabilidade pela proteção do mundo no qual 
vive é dele e de mais ninguém. Estamos alusivamente, queimando, destruindo, e deixando que termine 
nossa própria casa. Se o homem não mudar o seu comportamento está fadado ao fim.

Meio ambiente



Tribuna  Popular

nas redes sociais  e nas esquinas 

Envie o seu  “Dizem por aí” pelo e-mail redacao@provinciafm.com. Só não aceitamos ata-
ques pessoais, difamações e desrecalques. Sua identidade será mantida em segredo, o que no 
entanto não o eximirá de responsabilidade.Não nos responsabilizamos por itens identificados.
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HumorProvíncia investe em sistema de geração 
própria de energia

O dia 02 de junho de 2020 se torna 
um marco para o Sistema Província de 
Comunicação de Tenente Portela. Veí-
culo com mais de 30 anos de história, o 
qual se mantém na liderança regional se 
tratando de rádio, credibilidade e infor-
mação, também é exemplo de inovação.

Se deu início na manhã da terça-feira 
(02/06), um novo método de forneci-
mento de energia para a Rádio Província 
e o Jornal Província. A partir de agora, 
somos autossuficientes em fornecimento 

de energia elétrica.
Com um siste-

ma de captação de 
energia solar, que 
conta com mais de 
100 placas instala-
das, toda a alimen-
tação energética 
dos transmissores e 
equipamentos ele-
trônicos utilizados 

para que possamos chegar até você, será 
através de energia limpa.

Atualmente, o Sistema Província de 
Comunicação é um dos maiores con-
sumidores individuais de energia elé-
trica no município de Tenente Portela, 
dispondo de transmissores potentes de 
6 KW e demais equipamentos de alto 
consumo. Este novo método de alimen-
tação energética foi possível após um in-
vestimento superior a R$ 150 mil, tendo 
como parceiros a agência do Sicredi de 
Tenente Portela, financiando parte do in-

vestimento.
Essa é apenas uma parte dos investi-

mentos no sistema irradiante realizados 
pelo diretor Jalmo Fornari, para que te-
nhamos melhor potência e abrangência. 
O sistema utilizado no momento é um 
dos mais modernos que há no mercado, 
com placas gerando mais de 400 watts 
de energia 100% limpa.

A empresa responsável pela insta-
lação das placas e do novo sistema de 
fornecimento de energia é de Estância 
Velha, denominada VoltMais.

O sistema de captação de energia so-
lar está instalado desde o final de 2019, 
no entanto, a rede elétrica do município 
necessitou de adaptações e melhorias 
para que o Sistema Província pudesse 
iniciar o seu efetivo fornecimento.

Este é o Sistema Província de Co-
municação, se reinventando através dos 
tempos para que você, de onde quer que 
esteja, receba da melhor forma possível 
o conteúdo que produzimos.

Nasceu de novo e fugiu

Parece mentira ou coisa de filme, mas 
o condutor do velho Passat 1982, que se 
envolveu nesta quinta-feira em um aci-
dente na RS472, fugiu do local após o 
veículo ter se partido em dois. O veículo 
era registrado na Barra do Guarita.

A colisão foi contra um veículo Pri-
ma, onde estavam uma mulher e uma 
criança, que foram socorridas e condu-
zidas ao Hospital Santo Antônio para 
atendimento. A criança apresentava feri-
mentos e estava sangrando. BM, SAMU 
e bombeiros estiveram no local da ocor-
rência.

***Dizem por aí que as festas clandesti-
nas em época de distanciamento social, 
que foi matéria no Fantástico, também 
ocorrem por aqui.
***As combinações ocorrem via gru-
po de WathsApp e geralmente as festas 
acontecem em propriedades no interior.
***Tem até uma mãe que fez textão no 
facebook, sobre as festas clandestinas, e 
não imagina que a sua filha participa de 
todas...kkk
***Essa aconteceu com uma amiga nos-
sa. Uma senhora lhe xingou, esbravejou 
em um mercado.
***Depois recebeu desculpas porque 
teria sido confundida com outra pessoa. 
Desculpa: a máscara causou a confusão.
*** E o pior: a ofendida nem tinha per-

cebido que era com ela que a outra esta-
va gritando. kkkk
***Dizem por aí que uma pesquisa de 
intenção de votos rodou a cidade nesta 
semana.
***As perguntas deixavam claras que 
era o contratante, que decidiu averiguar 
sua popularidade.
***Se estiver na frente deixa vazar, se 
estiver atrás engaveta. Nesta época é as-
sim.
***Dizem por aí que o PT vai ter candi-
dato próprio em pelo menos quatro ci-
dades da região. Braga, Tenente Portela, 
Barra do Guarita e Três Passos.
***Alguém está preocupado em definir 
se os óbitos são pelo coronavírus ou de 
pessoas com o coronavírus?

Os japoneses criaram 
uma máquina de pegar ladrão.

Foi o maior sucesso em alguns pa-
íses!!!

No Japão, em 5 horas a máquina pe-
gou 5 ladrões.

Nos EUA, em 4 horas pegou 4 la-
drões.

Na Coreia, em 3 
hora pegou 3 ladrões.

No Brasil, em 1 
hora roubaram a má-
quina!!!

***

O sujeito entra na farmácia e fala pro 
vendedor:

- Tem calmante?
- Tenho.
- Então tome uns três, porque isto 

aqui é um assalto.

***

Tinha um ladrão 
muito esperto na ci-
dade, botaram um 
apelido nele (idade) 
ele foi roubar uma 
jovem, ele falou as-

sim
- Quantos anos vc tem? ela.- 15.ele 

de novo.-quantos anos vc tem 16 ele.-
-quantos anos vc tem?.- ela 18.ele.-
-quantos anos vc tem?ela.- 20 ai ele 
quantas mentiras vc contou pra mim 
hoje.- ela num sei.ele deixa de mentirar 
e passa logo a bolsa.

resumindo: pq sera q o nome dele é 
idade, depende de sua idade ela falou 
uma idade errada ele nao gosta do 18, 
olha essa menina é mentirosa ela tem 17 
anos.

***
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Extravio de Bloco
Laercio Schmitt, residente 

em Redentora,  comunica que 
perdeu, extraviou ou foi furtado 
um Talão de Notas Fiscais de 
Produtor Rural (P 139 897381 
a  P 139 897390) com inscrição 
estadual sob o nº 2161042933 
série P 139 897381.

Saúde Covid-19Cidades

Aprovada suspensão de reajuste 
de remédios e de planos de saúde

O ajuste anual de preços de 
medicamentos e de planos e se-
guros privados de saúde pode 
ser suspenso durante a pande-
mia de coronavírus. O Senado 
aprovou nesta terça-feira (2), 
com 71 votos a favor e 2 con-
trários, o PL 1.542/2020, do 
senador Eduardo Braga (MDB-
-AM). A proposta segue para a 
Câmara dos Deputados. 

O autor destacou que, em 31 
de março, o Poder Executivo 
enviou ao Congresso uma me-
dida provisória (MP 933/2020) 
suspendendo por 60 dias o re-
ajuste de preços dos medica-
mentos para 2020. Os novos 
valores começariam a valer em 
1º de abril e ficariam suspen-
sos, portanto, até 1º de junho. 
Segundo o senador, é impres-
cindível aumentar o período 
da suspensão dos reajustes e 
estendê-la aos planos e seguros 
privados de assistência à saúde.  

Eduardo Braga afirma na 
justificativa que é importante 
evitar aumento de preços em 
um momento que os efeitos 
econômicos causados pela cri-
se do coronavírus têm provoca-
do uma perda significativa da 
renda das famílias pela necessi-
dade de isolamento social, que 
faz com que os cidadãos per-
cam seus empregos ou tenham 
seus salários reduzidos.

Ajuste anual
O ajuste anual de preços de 

medicamentos está previsto na 
Lei 10.742, de 2003, e o dos 
planos e seguros privados de 
saúde, na Lei 9.656, de 1998. 

O texto aprovado em Plená-
rio foi o substitutivo do senador 
Confúcio Moura (MDB-RO), 
que altera a Lei 13.979, de 
2020, norma com as medidas 
para enfrentamento da emer-
gência de saúde pública pela 
pandemia do novo coronavírus. 
Ele analisou 46 sugestões de 
emendas de senadores. 

A proposta do relator sus-
pende os reajustes dos planos 

privados de assistência à saú-
de de quaisquer modalidades e 
formas de contratação, inclusi-
ve por mudança de faixa etária, 
por 120 dias. Após o término 
do prazo, poderão ser adotadas 
medidas adicionais, voltadas 
para a preservação do equilí-
brio econômico-financeiro dos 
contratos. 

Inflação
Já o ajuste anual de preços 

de medicamentos para 2020 
fica suspenso por 60 dias após 
o término da suspensão pre-
vista na MP 933/2020, período 
que não será contabilizado para 
ajuste futuro. A lei entrará em 
vigor na data de sua publicação.

O texto aprovado em Plenário foi o substitutivo do senador Confúcio Moura (MDB-RO)

Redentora celebra convênio 
que vai beneficiar idosos

A primeira dama de Re-
dentora e secretária Municipal 
de Assistência Social Eliane 
Amaral Costa promoveu uma 
reunião com os integrantes do 
Conselho Municipal do Idoso, 
ontem, dia 01 de junho, na sala 
de reuniões da Secretaria.

O assunto da reunião foi o 
valor de R$ 30 mil que o Mu-
nicípio recebeu do Governo do 
Estado, por meio de convênio, 
através da Secretaria de Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos, 
objetivando a execução do pro-
jeto Cuidado e Cidadania à Pes-
soa Idosa Prioritária.

Foi elaborado um plano de 
trabalho e inicialmente serão 
atendidas 80 famílias de ido-
sos, que receberão um vale gás 
e três cestas básicas, contendo 
alimentos, material de higiene e 

limpeza.
O Conselho Municipal do 

Idoso selecionou os idosos que 
vão receber o auxílio. Os idosos 
não deverão ir até a Secretaria 
Municipal de Assistência So-
cial devido à recomendação das 
autoridades de Saúde para que 
fiquem em casa. Uma equipe da 
Secretaria fará visitas às casas 
das pessoas selecionadas.

A Administração Municipal 
agradece o trabalho desenvol-
vido pela Secretaria Estadual 
de Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos. Segundo a presiden-
te do Conselho Municipal do 
Idoso, Iolanda Pinto Machado, 
é muito importante que os ido-
sos recebam esse auxílio. “Vem 
em muito boa hora porque os 
idosos estão precisando”, disse 
ela.

Reunião definiu detalhes para a destinação e uso dos recursos disponíveis

Divulgação
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Covid-19

Municípios registram mortes por 
coronavírus na região

“As pessoas precisam tomar 
cuidado, pois o vírus já está 
circulando em nossa cidade”, 
essas são palavras repetidas du-
rante essa semana pela secreta-
ria municipal da saúde, de Te-
nente Portela, Micheli Vargas, 
em sua participação no progra-
ma Estação Província, na Rádio 
Província.

A secretária se refere ao fato 
de que o número de casos em 
Tenente Portela vem numa cres-
cente nos últimos dias. Nesta 
semana, até o fechamento des-
sa edição na quinta-feira, 04, o 
município já havia confirmado 
8 casos. 5 já estavam curados e 
3 ainda ativos estavam em iso-
lamento domiciliar.

Quando sai do recorte mu-
nicipal para o recorte regional 
percebe-se que o número de 
casos confirmados está em uma 
escalada.

Três Passos lidera o núme-
ro de casos na região. Nesta 
quinta-feira já eram 88 casos 
confirmados, a boa notícia é 
que o município já registrava 
66 altas. Os números de Três 
Passos também podem ser ex-
plicados pelo número de testes 
que são realizados. Somente de 
casos que já foram negativados 
no município são 305.

A nota lamentável desta se-
mana ficou por conta do regis-
tro dos primeiros óbitos causa-
dos pela doença em municípios 
da região. Já havia, para fim de 
estatísticas um caso de óbito de 
uma paciente de Esperança do 
Sul, no entanto, neste caso es-
pecifico havia uma divergência 
entre a oficialização do caso e o 
resultado dos exames laborato-
riais. Nesta semana, e desta vez 
sem divergências aparentes, fo-

ram confirmados óbitos por Co-
vid-19 em três municípios: Se-
beri, Tiradentes do Sul e Santo 
Augusto.

Santo Augusto confir-
mou, na manhã da quarta-feira 
(03/06), a morte por coronaví-
rus (Covid-19) de uma morado-
ra do bairro Santo Antônio. O 
exame que comprovou a infec-
ção foi realizado no Laborató-
rio Central do Estado (LACEN-
-RS).

A mulher faleceu no domin-
go (31/05), em Três de Maio. 
Segundo a SMS, a paciente ti-
nha histórico de comorbidades, 
como diabetes, obesidade, hi-
pertensão e cardiopatia.

A SMS de Santo Augusto di-
vulgou uma nota sobre o caso.

Já a Secretaria Municipal da 
Saúde de Seberi confirmou na 
manhã da quinta-feira (04/06), 
a primeira morte em decorrên-
cia do coronavírus (Covid-19) 
no município.

A vítima é um homem, de 
idade não revelada, que era 
empresário no município. Ele 
estava internado em Palmeira 
das Missões. O óbito foi confir-
mado por volta das 03h30min.

Conforme nota de esclareci-
mento publicada pela família, 
o empresário tinha problemas 
cardíacos e outras comorbida-
des.

E na a tarde da quinta-feira 
(04/06), a Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS) informou a 
primeira morte por coronavírus 
(Covid-19) em Tiradentes do 
Sul.

A mulher de 64 anos estava 
internada no Hospital de Ca-
ridade de Três Passos desde a 
terça-feira (02/06) e faleceu na 
manhã desta quinta-feira. Ela ti-

nha histórico de comorbidades, 
como diabetes e hipertensão.

A idosa teve a amostra co-
letada no dia em que foi hospi-
talizada. O resultado do exame 
feito pelo Laboratório Central 
do Estado (LACEN-RS) e que 
comprovou a infecção por co-
ronavírus foi encaminhado à 
SMS de Tiradentes do Sul nesta 
quinta-feira.

As recomendações dos ór-
gãos de saúde em relação ao 
Coronavírus sem mantém ati-
vas. Para evitar o contágio e 
combater o avanço dos casos, a 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) recomenda como me-
dida de prevenção promover 
o isolamento social, saindo de 
casa o mínimo possível; man-
ter uma distância considerável 
das pessoas, caso precise sair 
de casa, e evitar lugares com 
aglomeração; evitar ao máximo 
o contato físico, mesmo que as 
pessoas não tenham sintomas; 
higienizar as mãos frequente-
mente ao longo do dia, com sa-
bão e água ou álcool gel 70%; 
higienizar superfícies e objetos 
de uso recorrente com álcool 
70%; cobrir toda a região do 
nariz e da boca com lenço des-
cartável ou a região interna do 
cotovelo ao tossir, ou espirrar.

Pessoas com mais de 60 
anos, tem potencial maior para 
apresentar problemas mais 
graves da doença. Além disso, 
pessoas de qualquer idade que 
tenham comorbidades, como 
cardiopatia, diabetes, pneumo-
patia, doença neurológica ou 
renal, imunodepressão, obesi-
dade, asma e puérperas, entre 
outras, também precisam redo-
brar os cuidados nas medidas 
de prevenção ao coronavírus.

Mulher de Tiradentes do Sul que  estava internada no Hospital de Caridade de Três Passos desde a terça,  faleceu na quinta-feira

Hospitais filantrópicos 
recebem novo repasse 

emergencial de R$ 175,4 
milhões

Saúde

O Rio Grande do Sul confir-
mou nesta quinta-feira (4/6) o 
recebimento da segunda parce-
la do auxílio financeiro federal 
destinado às santas casas e aos 
hospitais filantrópicos para atu-
ação no enfrentamento à pande-
mia Covid-19.

A primeira parcela foi de R$ 
49,4 milhões. Agora, o Estado 
e os municípios gaúchos com 
gestão plena receberão mais R$ 
175,4 milhões, totalizando R$ 
224,8 milhões e 235 hospitais 
beneficiados.

“Quero agradecer à parce-
ria do Ministério da Saúde, que 
está viabilizando esses recursos 
tão importantes para os hospi-
tais do Rio Grande do Sul. Os 
valores ajudarão a fortalecer a 
nossa rede de atendimento, que 
já tem dado respostas muito po-
sitivas no combate ao corona-
vírus”, destacou o governador 
Eduardo Leite ao anunciar os 
repasses na transmissão pelas 
redes sociais desta quinta-feira 
(4/6).

Deste valor da segunda par-
cela, R$ 92,9 milhões são para 

o Estado, contemplando 158 
hospitais filantrópicos e santas 
casas. Por exemplo, o Hospital 
São Vicente de Paulo, localiza-
do em Passo Fundo, que é um 
dos municípios com mais casos 
confirmados de coronavírus do 
Rio Grande do Sul, receberá 
quase R$ 5,7 milhões.

O restante do valor da se-
gunda parcela, R$ 82,6 milhões, 
será destinado a 77 hospitais de 
municípios em gestão plena.

Os recursos do gover-
no federal foram destinados 
conforme as diretrizes da Lei 
13.995/2020 e da Portaria MS 
1.393. Os critérios de distri-
buição desta segunda parcela 
observam os dados epidemio-
lógicos do avanço da doença, o 
número de leitos de cada hos-
pital filantrópico que atende por 
meio do Sistema Único de Saú-
de (SUS) e os valores da produ-
ção dos serviços ambulatoriais 
e hospitalares de média e alta 
complexidade (MAC) realiza-
dos por eles em 2019. Também 
foram incluídos hospitais que 
ficaram de fora da primeira par-
cela.

TSE autoriza convenções 
partidárias virtuais para 

eleição deste ano

O plenário do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) autori-
zou hoje (4), por unanimidade, 
a realização de modo virtual 
das convenções partidárias para 
a escolha dos candidatos nas 
eleições municipais deste ano, 
tendo em vista as recomenda-
ções de distanciamento social 
durante a pandemia do novo 
coronavírus (covid-19).

Pela decisão, ficou estabe-
lecido que os partidos têm li-

berdade de estabelecer regras e 
escolher os procedimentos para 
a realização das convenções 
virtuais, desde que garantam 
ampla publicidade a todos os 
filiados e atendam a todas exi-
gências da legislação eleitoral 
já em vigor.

A flexibilização foi autoriza-
da em resposta a duas consultas 
feitas por deputados federais e 
a uma terceira feita pelo partido 
Republicanos.

A seguir pelo calendário eleitoral as convenções devem ocorrer entre julho e agosto

José Cruz

Diones Roberto Becker
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Ministério Público recomenda afastamento remunerado 
para trabalhadores indígenas da Mais Frango

O Ministério Público do 
Trabalho (MPT), o Ministé-
rio Público Federal (MPF) e 
o Ministério Público Estadual 
(MPE-RS) recomendaram na 
segunda-feira (01/06), o afas-
tamento remunerado dos indí-
genas que trabalham no frigo-

rífico Mais Frango, localizado 
em Miraguaí. A medida busca 
garantir, durante o período da 
pandemia de Covid-19, o iso-
lamento dos trabalhadores in-
dígenas da empresa que fazem 
parte de grupo de risco, con-
forme critérios do Ministério 
da Saúde. Atualmente, são 164 
empregados beneficiados dire-

tamente caso a recomendação 
seja cumprida. 

No documento, os órgãos 
ministeriais recomendam à 
empresa, como alternativas ao 
afastamento remunerado dos 
indígenas, a interrupção do 
contrato de trabalho, a conces-
são de férias coletivas, integrais 
ou parciais, a suspensão dos 

contratos de trabalho (lay off), 
a suspensão do contrato de tra-
balho para fins de qualificação, 
entre outras permitidas pela le-
gislação vigente. 

Foi recomendado à empresa 
que se abstenha de rescindir os 
contratos de trabalho de indí-
genas, ou de considerar as au-
sências ao trabalho, em função 
da pandemia do coronavírus, 
como razão para sanções disci-
plinares ou o término da relação 
de trabalho. Os órgãos ministe-
riais alertam que a dispensa de 
trabalhadores indígenas neste 
momento pode configurar ato 
discriminatório, vedado em lei, 
com a possibilidade da aplica-
ção de sanções penais. 

O documento estabelece o 
prazo de cinco dias corridos 
para que o cumprimento da re-
comendação e para a comuni-
cação das medidas adotadas aos 
MPs. A recomendação também 
foi enviada ao Distrito Sanitá-
rio Especial Indígena - Interior 
Sul (DSEI-ISUL), ao Conselho 
Estadual de Povos Indígenas do 

Rio Grande do Sul (CEPI), a 
FUNAI, às secretarias de Saúde 
do Estado e dos municípios en-
volvidos e à Gerência Regional 
de Trabalho e Emprego, do Mi-
nistério da Economia, para fins 
de conhecimento, acompanha-
mento e ampla divulgação. 

A recomendação foi fei-
ta após inspeção do Centro de 
Referência em Saúde do Traba-
lhador (CEREST) Macronorte, 
em 26 e 27 de maio, solicitada 
pelo procurador do MPT em 
Santo Ângelo, Roberto Portela 
Mildner, e é uma das medidas 
tomadas pelo órgão em respos-
ta à pandemia, organizadas em 
procedimento promocional es-
pecífico que visa garantir me-
didas protetivas ao contágio 
do coronavírus na indústria de 
abate e processamento de car-
nes na região. Anteriormente, 
MPF e MPT haviam notificado 
conjuntamente a JBS Aves, de 
Trindade do Sul, na regional 
de Passo Fundo, com a atuação 
da procuradora do MPT, Flávia 
Borneo Funck.

No documento, os Ministérios Públicos recomendam à empresa, como alternativas ao afastamento remunerado dos indígenas

Divulgação

Plenário da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco
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Exercício Físico e Cérebro

Coronel Bicaco: Secretário da 
Fazenda explica perdas na 
arrecadação no Legislativo

Atendendo ao convite da 
Câmara de Vereadores, o se-
cretário municipal da Fazenda, 
Gabriel Machado, participou 
da sessão ordinária da segun-
da-feira (01/06), explanando 
sobre as principais receitas e 
despesas da Prefeitura de Coro-
nel Bicaco, especialmente nesta 
época de pandemia de corona-
vírus (Covid-19).

– Essa crise na saúde oca-
sionou uma crise econômica 
nos estados e municípios. Nos-
so município também registra 
perdas. As estimativas mostram 
que essa situação deve continu-
ar até o final do ano – ressaltou 
o secretário no início de sua ex-
planação.

Gabriel Machado apresentou 
detalhes das principais receitas 
de Coronel Bicaco. Segundo 
ele, a maior fonte mensal de 
recursos financeiros é o Fundo 
de Participação dos Municípios 
(FPM). – Nos meses de março, 
abril e maio, tivemos uma per-
da de aproximadamente R$ 235 
mil no FPM. No entanto, esse 
não é o maior problema, pois o 
Governo Federal está repondo 
essas perdas – destaca o secre-
tário.

O titular da Secretaria da 
Fazenda frisou também a queda 
na entrada de recursos financei-
ros por meio do Imposto sobre 
a Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS). – A publi-
cação de decretos do governo 
estadual e municipal, determi-
nando o isolamento social, fez 
diminuir o consumo das famí-

lias e a demanda por serviços. 
Isso provocou uma redução de 
cerca de R$ 350 mil no retorno 
de ICMS para Coronel Bicaco 
somente no mês de abril – re-
velou Gabriel Machado. Ele 
acrescentou que em maio hou-
ve uma defasagem de 46% no 
retorno do ICMS em relação ao 
valor previsto inicialmente.

No setor educacional, o se-
cretário afirmou que o muni-
cípio perdeu 48% do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais 
da Educação. – O FUNDEB é 
utilizado para o pagamento da 
folha e manutenção das escolas 
de ensino fundamental. Soman-
do os meses de março, abril e 
maio, as perdas totalizam quase 
R$ 200 mil – enfatiza o titular 
da Secretaria da Fazenda.

Em razão da pandemia, a 
Prefeitura Municipal remane-
jou as datas de vencimento do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) de 2020. – Em 
março e abril deste ano, foi ar-
recadado quase R$ 22 mil de 
IPTU. No mesmo período de 
2019 houve a arrecadação de 
R$ 230 mil. Claro que esses 
valores do imposto ainda vão 
entrar nos cofres municipais, 
mas fica registrado que ocorreu 
uma queda saliente – reitera o 
secretário.

Verbas do Governo Federal:

Com a sanção presidencial 
ao Projeto de Lei de auxílio 
emergencial aos estados, Distri-
to Federal e municípios, Coro-

nel Bicaco ganhará R$ 954 mil, 
divididos em quatro parcelas. 
– Do total, R$ 106 mil serão 
destinados ao enfrentamento do 
coronavírus e o restante é con-
siderado recurso livre – disse 
Gabriel Machado. Ele acres-
centou que as perdas nas três 
principais receitas do municí-
pio, contabilizando os meses de 
março, abril e maio, alcançam 
R$ 780 mil.

– As pessoas ficam comen-
tando que Coronel Bicaco vai 
ganhar R$ 950 mil. Todos de-
vem saber que isso não é um 
‘plus’, e sim, uma recomposi-
ção das perdas financeiras. Pro-
vavelmente, teremos que lidar 
com essas quedas na arrecada-
ção até o fim de 2020 – subli-
nhou o secretário.

Repasses de recursos e 
indicação de emendas:

De acordo com Gabriel Ma-
chado, antes da confirmação do 
primeiro caso da doença no âm-
bito local, a Prefeitura Munici-
pal tinha angariado R$ 36 mil 
para o combate ao coronavírus. 
Em abril, foram encaminhados 
mais R$ 16 mil.

– Somando os repasses do 
Governo Federal, Coronel Bi-
caco ganhou cerca de R$ 52 
mil para o enfrentamento do 
Covid-19 – revela o secretário. 
Recentemente, a Secretaria Mu-
nicipal da Assistência Social re-
cebeu R$ 44 mil para despesas 
relacionadas ao coronavírus.

Segundo ele, o município 
também foi contemplado com 
três emendas de parlamentares 

federais (total de R$ 290 mil) 
para manutenção da atenção bá-
sica à saúde. – Ainda tem uma 
emenda de R$ 100 mil indicada 
pelo deputado estadual Erna-
ni Polo. Essa verba teria outra 
finalidade, mas foi direcionada 
para o combate ao Covid-19 – 
complementou Gabriel Macha-
do.

Despesas no combate ao 
Covid-19:

Conforme o secretário, já fo-
ram gastos cerca de R$ 400 mil 
no enfrentamento da doença. 
Entre os valores investidos, R$ 
198 mil garantiram a aquisição 
de uma ambulância nova e ou-
tros R$ 70 mil foram aplicados 
na compra de dois respiradores 
mecânicos.

– Neste montante são con-
tabilizadas ainda as despesas 
com Equipamentos de Prote-

ção Individual (EPIs) e funcio-
namento da tenda em frente à 
Secretaria Municipal da Saúde 
– destaca Gabriel Machado. Ele 
citou que em virtude da pande-
mia ocorreu um aumento eleva-
do nos preços dos materiais.

– Máscaras que normalmen-
te eram compradas por R$ 0,80 
ou R$ 0,90 a unidade, chega-
mos a pagar R$ 4,90 cada. E, 
ainda tivemos dificuldades para 
encontrar uma empresa que for-
necesse os materiais – relatou o 
titular da Secretaria da Fazenda.

– Quando trabalhamos na 
área da saúde, buscamos a pre-
venção. Depois fica mais di-
fícil correr atrás de soluções. 
Atualmente, existem inúmeras 
dificuldades e tudo deve trans-
correr dentro da lei, pois preci-
samos frequentemente prestar 
contas aos órgãos de controle – 
finalizou Gabriel Machado.

Clic Portela

Diones Roberto Becker

Plenário da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco

Os benefícios das atividades físicas são muitos conhecidas. Pesqui-
sas recentes tem demonstrado como os exercícios influenciam o cérebro 
de diferentes maneiras. Manter a mente saudável pode ser mais simples 
do que se imagina.

Os exercícios aeróbios estão diretamente ligados ao hipocampo, a 
principal área responsável pela memória em nosso cérebro. As pesqui-
sas científicas realizadas com crianças, adultos e idosos, identificaram 
que, quanto mais em forma fisicamente os pacientes estavam, maior era 
o hipocampo. Essa análise demonstra que as atividades cardiovascula-
res podem melhorar consideravelmente a memória.

O impacto não está apenas na memória de longo prazo, mas pode 
ajudar instantaneamente na absorção de informações. Em uma das pes-
quisas, os cientistas analisaram que voluntários que caminhavam ou 
pedalavam enquanto estudavam outra língua, acabavam tendo mais fa-
cilidade em aprender.

Se você precisa melhorar a concentração, então, comece uma ativi-
dade física hoje. Um estudo feito com crianças na Alemanha identificou 
que a prática esportiva após o período de aula ajuda os alunos a terem 
mais foco em suas atividades. Após um ano de estudos, em que os pes-
quisadores realizaram atividades aeróbias com as crianças diariamente 
após as aulas, os cientistas perceberam que eles tinham evoluído em 
suas habilidades de controle mental. As crianças se tornaram melhor em 
ignorar distrações e armazenar informações. Os principais exercícios 
para este objetivos são atividades que envolvem coordenação motora e 
concentração ao mesmo tempo, como brincar com duas bolas ao mesmo 
tempo.

Se tem algo diretamente influenciado pelas atividades físicas são as 
emoções. É muito comum os corredores, por exemplo, sentirem uma 
enorme sensação de prazer e bem-estar durante ou após as atividades 
esportivas. Isso é real e comprovado cientificamente. Os exercícios físi-
cos são essenciais na conexão entre o sistema imunológico e o cérebro, 
influenciando, entre outras coisas, o nosso humor e criatividade. As ati-
vidades físicas estimulam o sistema endócrino, dando uma sensação de 
relaxamento e prazer.

Manter o corpo saudável através de atividades físicas regulares tam-
bém pode preservar as suas atividades cognitivas. Os pesquisadores 
garantem que com uma frequência de 30 a 45 minutos, três vezes por 
semana já sejam o bastante para reduzir os riscos de desenvolver de-
mência e outras doenças que atingem as habilidades cerebrais e cogni-
tivas das pessoas. Não é necessário que as atividades sem de alta inten-
sidade. Uma simples caminhada já tem um resultado enorme, conforme 
os estudos realizados com idosos.

Fonte: https://www.theguardian.com/education/2016/jun/18/how-
-physical-exercise-makes-your-brain-work-better
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Encaminhamento de 
carteiras de identidade 
é retomado no Estado

Postos de identificação li-
gados ao Instituto Geral de 
Perícias (IGP) retomam o aten-
dimento e o encaminhamento 
das carteiras de identidade em 
algumas cidades do interior e 
da Região Metropolitana a par-
tir da segunda-feira (01/06). A 
reabertura será feita de acordo 
com os protocolos do modelo 
de Distanciamento Controlado, 
previstos no decreto nº 55.240 
do Governo do Estado. 

Entre as providências, há 
cartazes instruindo o uso obri-
gatório de máscaras, bem 
como, a necessidade de higie-
nização de mãos para quem en-
trar nos locais de atendimento. 
Ainda, de acordo com o modelo 
de Distanciamento Controlado, 
será necessário observar o li-

mite de pessoas no ambiente. 
A quantidade foi calculada con-
forme a área de cada posto e o 
número de funcionários. 

A capacidade de atendimen-
to por dia também está adapta-
da. Por causa disso, variam os 
horários, os dias de atendimen-
to e a forma de agendamento. 
As normas serão revistas toda a 
vez que houver mudança na cor 
da bandeira do município. 

Desde março, em razão da 
pandemia de coronavírus, os 
atendimentos estavam restritos 
aos casos de necessidade com-
provada por documentos (como 
furtos e roubos de documen-
tos, internações ou viagens de 
emergência) e os atendimentos 
por ordem de chegada estavam 
suspensos.

Cartazes orientam para higienização de mãos e uso obrigatório de máscaras

DAER retoma a pavimentação 
asfáltica entre Palmitinho e 

Pinheirinho do Vale
O Departamento Autôno-

mo de Estradas de Rodagem 
(DAER) retomou, na sexta-fei-
ra (29/05), a pavi-
mentação asfáltica 
da ERS 528 entre 
Palmitinho e Pi-
nheirinho do Vale.

De acordo com 
Juvir Costella, 
secretário estadu-
al de Logística e 
Transportes, a se-
quência das obras 
é assegurada pelo aporte de R$ 
3,5 milhões oriundos da Contri-
buição de Intervenção no Do-
mínio Econômico (CIDE). Se-
gundo ele, nesta etapa ocorrerá 
o asfaltamento de quatro quilô-

metros na saída de Palmitinho 
em direção à Pinheirinho do 
Vale. Esse trecho da ERS 528 

tem 17 quilô-
metros de ex-
tensão.

O dire-
tor geral do 
DAER, Lu-
ciano Fausti-
no, vistoriou 
a rodovia re-
centemente. 
– Todas as ati-

vidades serão acompanhadas e 
fiscalizadas pelo DAER, a fim 
de garantir o bom andamento da 
obra e o término da pavimenta-
ção no segundo semestre deste 
ano – disse Luciano Faustino.

Divulgação

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
01/06/2020

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

Do Vereador Presidente Natanael Diniz de Campos: 
1 - Requereu ao Senhor Prefeito Municipal para que este determine ao Departamento de Trânsito 

a colocação de um redutor de velocidade na Rua Tapijara, preferencialmente em frente à antiga RGE, 
visto que a mencionada via é de grande circulação e geralmente os veículos por ali transitam em alta 
velocidade, o que coloca em risco os seus usuários, bem como os moradores das proximidades.

2 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal para que seja realizada obra de calçamento da rua 
no “Beco Potiguara”, nas proximidades do Postão, visto que a mencionada iniciativa foi há tempos 
solicitada, mas ainda não foi realizada.

Dos Vereadores Itomar Ortolan e Cristiane Feyth:  
1 – Requereram ao Senhor Prefeito Municipal que informe esta Casa Legislativa qual a previsão 

de término do calçamento no Distrito de Daltro Filho.
2 - Requereram ao Senhor Prefeito Municipal que informe esta Casa Legislativa sobre a possibi-

lidade da realização de calçamento nas ruas do Bairro Ipiranga.
3 - Requereram ao Senhor Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de Desen-

volvimento Rural para que esta realize a recuperação da estrada da Comunidade de Nossa Senhora 
da Saúde, passando pela propriedade do Sr. Lino Vicenzi até a propriedade do Sr. Eroni Ortolan, e 
também as estradas das comunidades do Distrito de Braço Forte. Requereram, ainda, a recuperação 
da estrada no Distrito de Daltro Filho, Km 12, nas proximidades da propriedade dos Srs. Elaine 
Dastch e Paulo Dastch.

Do Vereador João Antônio Gheller: 
1 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que informe à esta Casa Legislativa quais os equipa-

mentos que não foram encontrados quando da vistoria realizada em Dezembro de 2019, referente ao 
Convênio do Município com a AICAMPA.

Da Vereadora Salete Bettio Sala: 
1 – Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que encaminhe à esta Casa Legislativa o Termo de 

Parceria que possibilitou as obras em parceria (T.P. 20/2019 e T.P. 21/2019).  Requereu também in-
formações referentes ao memorial de cálculo dos valores pagos por cada beneficiário, uma vez que 
tais informações não constam no processo licitatório, tampouco no Portal da Transparência. Requer, 
por fim, que informe quais os critérios determinantes para o percentual de mão de obra, objeto de 
rateio entre os beneficiários. Este requerimento foi subscrito pelo vereador Elessandro Tiago Fuck.

PROJETO DISCUTIDOS E VOTADOS:
Anteprojeto de Lei do Poder Legislativo nº 005/2020 de Autoria do vereador Itomar Ortolan: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar serviço de pronto atendimento médico e dá outras 
providências. Projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei do Poder Executivo nº033/2020: Autoriza o poder executivo a cobrar contribuição 
de melhoria decorrente de obras públicas de pavimentação asfáltica em vias públicas que especifica e 
dá outras providencias. Projeto foi aprovado por unanimidade, juntamente com emenda modificativa 
apresentada pela Vereadora Salete Bettio Sala.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº035/2020: Inclui dispositivo no PPA, na LDO e no LOA, 
autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Projeto aprovado por unanimidade.

Projetos de Lei do Poder Executivo nº036/2020: Autoriza o Município de Tenente Portela a firmar 
convênio com o Consórcio de Saúde Intermunicipal – CONSIM com o intuito de unir esforços para 
o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona-
vírus – COVID-19. Projeto aprovado por unanimidade.

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA COMISSÃO:
Projeto de Lei do Poder Executivo nº037/2020: Altera a redação do parágrafo único do art. 2º, 

do inciso I do § 1º do art. 3º, do caput da Cláusula Sexta e do inciso I da Cláusula Sétima do anexo 
único, da Lei Municipal nº 2.619/19, que autoriza o Município de Tenente Portela ceder bem público 
municipal, e dá outras providências.

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 01 de junho de 2020. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para 
obter mais informações do Legislativo Municipal de Tenente Portela e assistir as sessões todas as 
segundas-feiras a partir das 19 horas através da página do Faceboock Câmara de Vereadores Tenente 
Portela.  
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Rural

Os Filhos (as) da Terra 
Contam Seu Pago! 

O município de Miraguaí, através do Grupo De Educação Fiscal Municipal, distribuiu entre os 
seus servidores e também aos cidadãos junto ao setor de blocos  e setor de tributos o informativo do 
Programa de Integração Tributária.

O informativo foi lançado no mês de maio pela secretaria da fazenda do estado, e tem como 
objetivo estabelecer um canal de comunicação entre a Divisão de Promoção e Educação Tributária 
(DPET) e os municípios do estado, levando informações relevantes referentes ao programa de inte-
gração tributaria e suas ações.

Sabendo da importância da disseminação das informações constantes no informativo, o muni-
cípio de Miraguaí, confeccionou  cópias do material disponibilizado pela DPET, para distribuição 
entre seus servidores e para os cidadãos miraguaiense.

MIRAGUAI DISTRIBUI INFORMATIVO DO PIT

Colheita da soja no Estado 
termina com 45,8% de perdas

O mais recente Informativo 
Conjuntural da Emater-Ascar 
afirma que a colheita da soja 
(safra 2019/2020) está finaliza-
da no Rio Grande do Sul.

Com área cultivada de apro-
ximadamente 5,9 milhões de 
hectares, a produtividade média 
ficou em 1.793 quilos por hec-
tare. A produção gaúcha alcan-
çou 10,6 milhões de toneladas, 

o que representa uma perda de 
45,8% em relação à estimativa 
inicial para a safra 2019/2020.

Segundo a Emater-Ascar, a 
instabilidade climática registra-
da e a frustração nos resultados 
obtidos apontam para um cená-
rio de incertezas entre os produ-
tores do Estado quanto à área a 
ser destinada para a oleaginosa 
na próxima safra.

– Em geral, a produtividade 

da soja nas lavouras colhidas 
apresentou bastante disparida-
de e ficou muito abaixo do es-
perado devido ao período pro-
longado de estiagem durante o 
ciclo da cultura. Nas áreas onde 
houve plantio direto, o desen-
volvimento foi melhor, em vir-
tude da maior capacidade de re-
sistência das plantas ao estresse 
hídrico – salienta o Informativo 
Conjuntural.

Produção alcançou 10,6 milhões de toneladas, o que representa uma perda de 45,8% em relação à estimativa inicial

Diones Roberto Becker

A
 pedido

     “Se o tempo usasse roupas, certamente andaria por aí com 
um longo sobretudo de lã, cheio de bolsos para guardar as silen-
ciosas lembranças “Do livro Campereadas, Paulo Mendes, 2011.

     Desde cedo comecei a gostar da lida campeira e, depois que 
você pega o gosto, não larga mais. Nasci em Itapiranga, Santa 
Catarina, em 31 de agosto de 1970 meus pais, Waldemar e Jure-
ma Cocenski moravam no então distrito de barra do Guarita. Em 
1992, constitui família com Elisabete kunde, onde dessa união 
nasceram Lucas e Matheus.

     Influenciado desde os tempo de guri, nos bancos escolares 
da minha saudosa Escola Municipal João Leopoldo Vogt, hoje 
Estadual, onde minha professora Ceroni, da disciplina de Histó-
ria, vinda da Fronteira do Estado, juntamente com o restante da 
turma fundamos o primeiro Rancho Crioulo da Escola da Barra 
do Guarita, na época Distrito de Tenente Portela.

     É muito difícil que alguém passe a gostar da causa, se 
não tiver incentivo, seja dos pais ou da escola. E tudo começa lá, 
no momento que estamos nos moldando futuros cidadãos...  E 
aqui cito duas Escolas onde a nossa Cultura está inserida com o 
Tradicionalismo como movimento que é, e mais como forca so-
cial, incrementando às crianças e jovens a uma pequena parcela 
do mundo em que o movimento vive, tentando fazer o despertar 
amor e o cultivo de nossas origens Tradicionalistas. Piazito Car-
reteiro da Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiaraju e Es-
cola Municipal Marcilio Dias de Alto Alegre com sua Invernada 
Artística Abrindo Fronteira.

    Deixo aqui um recadinho aos futuros pais que estão len-
do, quem sabe tem uma parcela de professores também por aqui, 
pensem com carinho e coloquem seus filhos numa Entidade Tra-
dicionalista, levem o tradicionalismo para dentro das escolas.

    Já na minha juventude, o Tradicionalismo sempre esteve 
presente, intensificando mais quando iniciei as atividades do Co-
mércio. Tempos depois associei-me no CTG Sentinela da Fron-
teira, e com o passar do tempo, meus dois filhos Lucas e Matheus 
foram integrados a Invernada Artística desta Entidade.

     Como pai, tenho muito orgulho de meus filhos terem tri-
lhado o mesmo caminho que eu, quando guri, comecei a dar os 
primeiros passos, lá na escolinha, e sempre procurei mostrar o 
quão importante criar, manter as origens e preservar a herança 
deixada pelos nossos Heróis Farroupilhas. E o fato mais marcan-
te que jamais sairá de minha memória, foi a participação deles na 
Encenação da Coluna Prestes, quando do Acendimento da Cha-
ma Farroupilha em 2019, aqui na nossa cidade. 

    Sou um dos participantes que fundaram o CTG Guardiões 
da Fronteira, sendo Patrão por uma gestão, onde também fui um 
dos membros do Conselho de Vaqueanos, e hoje sou Capataz nes-
ta Entidade.

     Como participante ativo do Tradicionalismo, o cavalo sem-
pre foi meu parceiro. Lembro da minha égua Sentinela, minha 
parceira por seis anos no seu lombo, percorria 5 km para estudar.

     Hoje o “cavalo” tornou-se parte da família. Não consigo 
me imaginar, nem meus filhos, a ausência deste ser em nossas 
vidas. Muitas cavalgadas, muitos rodeios, muitas andanças pelos 
entornos da cidade no final de tarde...

     Para quem desconhece as raízes do Tradicionalismo, talvez 
fique difícil entender a relação entre um homem e seu cavalo. Um 
não existe sem o outro. Se parece exagero, é só acompanhar a 
letra de César Oliveira e Rogério Melo: “A morte de um pingo na 
lida da doma é a tristeza que assoma no olhar de um campeiro”.

     Cuidar bem do animal é a forma do gaúcho dizer que gosta, 
é o nosso “Eu te amo”, gaúcho e cavalo são esteio desse chão 
Sulino.

    “A Bandeira do Rio Grande, a Música, o cavalo, a bomba-
cha, bota e o lenço, fazem parte da minha história”.

    Este é apenas um pequeno relato da minha vida, dentro 
do Tradicionalismo. Muito prazer, sou Rogério Mauro Cocenski, 
sou Gaúcho, sou Tradicionalista.

                  Até a próxima.
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Trânsito

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA, RS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020. OBJETO: Aquisição de 

materiais necessários para desenvolvimento dos grupos/oficinas/
atividades do Bloco de Proteção Social Básica. JULGAMENTO: 
22/06/2020 às 08h30min. PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2020. 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para desenvolvi-
mento dos grupos/oficinas/atividades do Bloco de Proteção So-
cial Básica. JULGAMENTO: 23/06/2020 às 08h:30min. Local: 
Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: 
No Centro Adm. Mun., fone (55) 3552-1022, site www.vistagau-
cha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. Vista 
Gaúcha, RS, 05/06/2020. 

CELSO JOSÉ DAL CERO, Prefeito Municipal

    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de  Derrubadas

CÂMARA DE VEREADORES DE 
DERRUBADAS

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

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e vo-
tação a ATA Nº 014/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 
18 de maio de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada por una-
nimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 
015/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 25 de maio de 
2020, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Havia inscrito neste espaço o seguinte 
Vereador: 

Do Vereador Adelino Machado Vasconcellos: Requereu ao 
Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin solicitando estudos quanto 
a possibilidade de utilização dos recursos destinados a aquisição 
de Merenda Escolar (PNAE) aos nossos alunos, para aquisição de 
cestas básicas e distribuição às famílias carentes de nosso Muni-
cípio, conforme Lei 13.987, de abril de 2020, a exemplo de outras 
cidades da região, como Vista Gaúcha, Palmitinho, Tenente Por-
tela, Barra do Guarita, as quais já implementaram tal legislação. 
Este Requerimento foi aprovado unanimidade, subscrito pelo Ve-
reador Aldori Biguelini. 

Não haviam matérias no espaço da ORDEM DO DIA

No espaço das EXPLICAÇÕES PESSOAIS haviam inscritos 
os Vereadores Nelci Luis Gaviraghi e Ademir Cemin, os quais se 
manifestaram sobre diversos assuntos de interesse público.

Mortes mensais no trânsito 
caem ao menor número na 

série histórica

Com as medidas de isola-
mento e distanciamento con-
trolado adotadas para combater 
o novo coronavírus, o Estado 
registrou em abril o menor nú-
mero de mortes no trânsito da 
série histórica, que reúne dados 
de acidentes desde 2007. 

Foram 87 óbitos no primei-
ro mês fechado de quarentena, 
redução de 36% em relação ao 
mesmo mês do ano passado. É 
a segunda vez na série histórica 
que os óbitos mensais em aci-
dentes ficam abaixo da centena 
no Rio Grande do Sul. A última 
ocorreu em outubro de 2015, 
quando morreram 98 pesso-
as em acidentes de trânsito no 
Estado. Os dados foram di-
vulgados pelo DetranRS nesta 
quarta-feira (3/6). Os números 
ainda podem ter alterações com 
a inserção de novas ocorrências 
no sistema. 

Na comparação com 2019, 
o quadrimestre apresentou re-
dução de 16% no número de 
vítimas, com 443 mortes. A 
redução fica ainda mais acen-
tuada a partir de março e abril, 
quando os totais caíram de 142 
para 110 e de 135 para 87, res-
pectivamente. 

O diretor-geral do DetranRS, 
Enio Bacci, ressalta que não se 
pode comemorar, pois se tratam 
de vidas que, mesmo em menor 

número, ainda são perdidas. 
“Temos de avaliar positivamen-
te essa redução. Especialmente 
a partir de março, a pandemia 
de Covid-19 impactou a todos 
e gerou uma reflexão mais pro-
funda sobre a vulnerabilidade 
da vida. Acidentes despedaçam 
famílias e também atingem di-
retamente o sistema de saúde, 
tão necessário em tempos de 
pandemia. Com a queda dos 
acidentes de trânsito, mais lei-
tos hospitalares podem ser dis-
ponibilizados para doentes com 
coronavírus”, avalia. 

Acidentes 

Nos primeiros quatro meses 
de 2020, o Rio Grande do Sul 
registrou 411 acidentes com 
mortes nas ruas e estradas, 15% 
a menos que em 2019, quando 
ocorreram 484 acidentes fatais: 
60,1% em rodovias, 34,3% fo-
ram colisões e 20,7%, atropela-
mentos. 

Acidentes fatais ocorreram 
mais aos sábados e domingos, 
totalizando 38,9% do total dos 
registros nesses dias da semana. 
O turno da noite foi o mais vio-
lento no trânsito, concentrando 
35,3% dos acidentes fatais. 

Vítimas 

O perfil das vítimas teve 
uma alteração com relação ao 

mesmo período do ano pas-
sado. Em 2020, a maioria das 
vítimas estava na condição de 
motociclista (29%), seguida 
de condutores (25%). No ano 
anterior, eram os condutores 
que lideravam a estatística. As 
maiores reduções em relação ao 
ano anterior foram entre ciclis-
tas (-39%), passageiros (-31%), 
condutores (-18,4%) e pedestre 
(-24%). 

A faixa etária que registrou 
o maior número de vítimas é a 
dos 21 aos 29 anos, que con-
centrou quase 19% dos mortos 
no trânsito. Os homens seguem 
sendo maioria absoluta entre os 
mortos no trânsito, totalizando 
80%. 

Veículos 

Analisando-se os veículos 
envolvidos nos acidentes fatais, 
percebe-se a predominância do 
automóvel, devido a sua repre-
sentatividade na frota. Do total 
de 679 veículos envolvidos, 
40,4% foram automóveis. Em 
seguida, motos, com 22,7%; 
caminhões, com 14,6%; e ca-
minhonetes, com 10,2%. Bici-
cletas representaram 3,4% do 
total de veículos envolvidos, 
percentual maior que os ônibus 
e micro-ônibus, com 1,6% do 
total de veículos envolvidos em 
acidentes fatais.

Detran RS

O número de acidentes reduziu, principalmente os casos com vitímas fatais que teve queda de 36%

Jonas Martins
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Ambiente

Quando uma pessoa está no fundo do poço, tudo o que ela 
precisa é de conforto para que possa conservar a esperança, a fé, 
a vontade de viver. Mas nossa tendência natural não é confortá-
-la, e sim julgá-la. Se o problema é um filho drogado, não hesita-
mos em concluir: “não souberam educá-lo quando criança”, “os 
pais estão colhendo o que semearam”.

 Temos dificuldade para ajudar pessoas que passam por 
um problema, isso quando não procuramos delas isolar-nos. Mas 
“descobrimos” facilmente as causas de todas as desgraças alheias 
como acidentes, morte na família ou doenças.

 Em seu livro A Bíblia que Jesus Lia (Editora Vida, São 
Paulo, 2000, p. 45), o escritor americano Philip Yancey relata 
que, em sua carreira de jornalista, fora designado para entrevis-
tar doentes terminais em um hospital. O tema da matéria gira-
va em torno do sofrimento humano. Depois de ouvir inúmeros 

pacientes, o perspicaz 
jornalista descobriu 
que o sofrimento mais 
intenso suportado por 
eles não vinha da do-
ença, mas das palavras 
dos religiosos que os 
visitavam.

 Padres, pasto-
res, rabinos, senhoras 
de grupos de oração, 
todos, sem exceção, in-

fligiam-lhes culpa pelos infortúnios de que padeciam, ao invés de 
confortá-los. “É a mão de Deus contra você, pois você foi rebelde 
ao Seu plano”. “É o diabo que está furioso para te derrubar”. “É 
algum encosto”. “É Deus querendo provar a tua fé, como fez com 
Jó”. “Você deve pedir perdão pelos pecados cometidos”. “De-
ves liberar perdão a uma pessoa magoada contigo”. “Como estás 
com os dízimos da igreja?”

 Além de soar como uma pesada acusação àqueles fragi-
lizados sofredores, tais expressões representavam um poderoso 
veneno a destruir o restinho de esperança que cada um deles lu-
tava para conservar.

 Foi assim também com Jó, quando esteve no fundo do 
poço. A única “ajuda” recebida de seus amigos foi o julgamento. 
Houve quem concluiu que o sofrimento de Jó se devia a pecados 
escondidos, e até quem julgou Deus injusto por fazer o amigo 
passar por tudo aquilo. Mesmo a esposa do Patriarca, ao invés de 
manter-se fiel ao juramento de amparar o companheiro no sofri-
mento, julgando não haver saída, tentou convencer o esposo de 
que a vida daquele jeito não valia a pena: “Amaldiçoa a Deus e 
morre” (Jó 2.9).

 É duro, mas temos que entender a vida de forma práti-
ca. E isso inclui aceitar que o ser humano é mesmo assim, sem 
compaixão pelo próximo. Quando estamos no fundo do poço, 
restam-nos pouquíssimos amigos. E mesmo esses não hesitam 
em desejar nossa morte quando o sofrimento é demais.

 Daí a importância da fé em Deus, que leva à esperança. 
Foi essa fé que conservou em Jó a vontade de viver mesmo de-
pois de ter perdido o patrimônio, a família, a saúde e o apoio dos 
amigos. Que o fez suportar a injustiça de ter sido julgado pecador 
pelos amigos, que sabiam da sua retidão. Que o manteve forte o 
bastante para continuar esperando em Deus mesmo depois que a 
esposa deixou de ser a companheira de todas as horas. 

  Sim, a fé em Deus torna o homem poderoso, imbatível. E 
permite realizar coisas impossíveis, vencer barreiras invencíveis. 
O incrédulo vê aquele que tem fé como pouco racional. Tacha-o 
de louco, até. Penso o contrário. Por contar sempre com a ajuda 
de Deus, quem tem fé realiza seus projetos com mais segurança. 
Por se sentir eterno como Deus, acredita no futuro e coloca espe-
rança e sonho em tudo o que faz. E não se importa se alguém o 
julga culpado, inocente, louco ou ingênuo.

O julgamento humano

Começa implantação das Aulas 
Remotas na rede estadual de ensino

A implantação das Aulas 
Remotas na rede estadual de 
ensino começou. A iniciativa da 
Secretaria da Educação (Seduc) 
compõe o modelo híbrido de 
ensino, que também compreen-
de aulas presenciais, sem data 
de retorno em razão da pande-
mia de Covid-19. A ação, que 
segue ao longo do ano letivo de 
2020, proporciona, por meio do 
Google Classroom, a criação de 
mais de 37 mil turmas espelha-
das e mais de 300 mil ambientes 
virtuais divididos por compo-
nentes curriculares. O projeto 
ainda oferece internet patroci-
nada para alunos e professores.  

De acordo com o secretá-
rio Faisal Karam, a prioridade 
à proteção da vida de alunos, 
professores e funcionários fez 
com que a Seduc acelerasse 
a implementação de recursos 
tecnológicos que assegurarão a 
continuidade do ano letivo aos 
alunos da rede estadual de en-
sino. “Diante da implementação 
das Aulas Remotas, garantire-
mos a preparação de professo-
res e alunos para este novo mo-
mento. Faremos uma adaptação 
frente a esta nova realidade, 
oferecendo todo o suporte para 
professores e estudantes”, des-
taca. 

Calendário de 
preparação 

Para que todos estejam pre-
parados para utilizar a platafor-
ma, a Secretária da Educação 
capacitará durante junho e ju-
lho, em duas etapas, os profes-
sores e estudantes da rede. 

A primeira etapa, chamada 

de Ambientação Digital, ocor-
rerá entre 1º e 13 de junho e 
envolverá o processo de inser-
ção dos professores e alunos na 
plataforma Google Classroom. 
Nesse período, serão detalhadas 
as informações de acesso, como 
login e senha, para que todos 
possam começar o período de 
capacitação. Nessa fase, os es-
tudantes e educadores iniciam o 
processo de aprendizado sobre 
a utilização dos recursos dispo-
níveis na plataforma. 

A segunda etapa, que come-
ça em paralelo no dia 8 de ju-
nho, promoverá as capacitações 
em Letramento Digital, forne-
cendo aos professores o conhe-
cimento para a preparação de 
aulas na forma não presencial. 
Os conhecimentos digitais dos 
alunos também serão avaliados 
nessa etapa, a fim de que seja 
possível compreender o nível 
de entendimento sobre a pla-
taforma de ensino. A partir do 
resultado dessa avaliação, será 
possível reforçar aspectos que 
não estejam claros aos estudan-
tes, para que, em seguida, pos-
sam iniciar as lições. 

A partir do dia 29 de junho, 
iniciam-se as aulas que utilizam 
a Matriz de Referência, defini-
da por componente curricular 
de cada ano. Ela será norteado-
ra das aprendizagens para esse 
novo modelo híbrido (presen-
cial e não presencial). 

Recursos 
tecnológicos

 Por meio da plataforma 
Google Classroom serão cria-
das todas as turmas por escola 

e disciplina com todos os alu-
nos e professores alocados au-
tomaticamente. O espaço vir-
tual ainda contará com recreio, 
sala dos professores, serviço de 
orientação educacional (SOE), 
coordenação pedagógica e salas 
exclusivas para capacitação dos 
educadores. 

As formações dos profes-
sores serão divididas nos se-
guintes tópicos: Google Chro-
me, Google Gmail, Google 
Documentos, Google Planilha, 
Google Drive, Google Agenda, 
Google Forms, Google Meet, 
Google Apresentações, Google 
Classroom, Oficina de Práticas 
Pedagógicas sobre Aprendiza-
gem Baseada em Problemas, 
Oficina de Práticas Pedagógicas 
sobre Sala de Aula Invertida e 
Oficina de Práticas Pedagógicas 
com TICs Educacionais (Tecno-
logias da Informação e da Co-
municação). 

Acesso à internet
A Seduc disponibilizará in-

ternet patrocinada no celular, 
exclusivamente para conteúdos 
educacionais, para alunos e pro-
fessores que não dispõem de 
acesso. 

Para aqueles que não têm 
aparelho celular, as escolas fun-
cionarão em regime de plantão 
com agendamento, respeitando 
todos os protocolos de saúde, 
para que possam utilizar a es-
trutura da instituição. 

Nos casos de alunos que não 
tenham nenhuma possibilidade 
de acesso digital, as coordena-
dorias e as escolas farão a entre-
ga de conteúdo diretamente na 
casa dos estudantes.
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Aprovada suspensão no reajuste de 
Planos de Saúde e medicamentos

Ministério Público recomenda afasta-
mento de indígenas da Mais Frango

Secretário explica perdas na arreca-
dação em Coronel Bicaco

Estado volta a realizar encaminha-
mento de carteira de identidade

Com pandemia cai o número de 
mortes no trânsito

NESTE MOMENTO DE CRISE, 
APOIE O COMÉRCIO LOCAL.

CLICPORTELA.COM.BR

NESTA EDIÇÃO

Percival 
Puggina
Em busca do 
poder eterno

Robinson 
dos Santos

Exercícios 
fisícos e alto 
estima

A lição dos 
gansos

Ingrid 
Krabe

Os filhos de 
Terra contam 
seu pago

55 3551 1200

Redentora: Administração 
Municipal presta contas à Defesa 

Civil sobre cestas básicas

A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, prestou contas 
à Defesa Civil do Estado sobre o recebimento de 60 cestas básicas, que já foram entregues às famílias 
necessitadas.

O major Alexandre Moreira Pereira, coordenador regional da Defesa Civil em Frederico Wes-
tphalen, esteve em Redentora na manhã do dia 01 de junho para auxiliar na prestação de contas da 
distribuição dos alimentos.

As cestas já entregues continham bolacha, polvilho, sal, extrato de tomate, Polentina, farinha de 
trigo, massa, feijão, doce de leite, café, achocolatado em pó, azeite, arroz, ervilha e sardinha.

O prefeito Nilson Paulo Costa e a primeira dama e secretária Municipal de Assistência Social, 
Eliane Amaral Costa, agradecem à Defesa Civil pela doação dos alimentos.

Foram 60 cestas básicas recebidas do estado e repassadas para famílias necessitadas do municipio

Nilson
Kasctin


