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Bandeira Vermelha  (RISCO ALTO)
Nesta última semana, pela terceira vez desde que o governo adotou o sistema de bandeira, para o distânciamento controlado, o 

municipio de Tenente Portela ficou na bandeira vermelha. Isso significa que o risco de contaminação no município saiu do médio para 
o alto. Durante a semana o comércio está enfrentando restrições em relação ao atendimento ao público.
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Por Percival Puggina
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Editorial

Pois aconteceu. Numa infeliz combina-
ção de desacertos, as orientações iniciais re-
ferentes à covid-19 transformaram os estados sulinos nas grandes 
vítimas da política e do jornalismo militante. Este último, ao ado-
tar a mesma orientação geral em suas ações desde a proclamação 
do resultado da eleição de 2018, apoiou com severidade a irracio-
nal paralisação das atividades. Afinal, se o presidente, preocupado 
com a recessão e o desemprego, era contra a indiscriminada qua-
rentena nacional, impunha-se fazer soar cotidianamente contra ele 
as trombetas de Jericó da mídia militante.

 Para reforçar a crise, assim que o vírus chegou ao Brasil, co-
meçaram aquelas reuniões vespertinas com o Dr. Mandetta. Sim-
pático, falastrão, bom comunicador, louvado pela mídia e em rota 
de colisão com o presidente da República, o ministro da Saúde 
era tudo de que o noticiário precisava. O Dr. Mandetta dizia que 
era para não usar máscara. Depois, que era para usar máscara. 
Seguiam-se lições sobre distanciamento. Conselhos eram dados 
para só procurar o hospital quem sentisse falta de ar ou febre. Tra-
tamento precoce parecia fora de qualquer cogitação. Em seguida, 
sobreveio o fechamento de shoppings, escolas, comércio de rua, 
e uma lista infinita de atividades sentenciadas à míngua. Tudo por 
“quinze dias” que duraram meses. Se o vírus estava em multipli-
cação em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste e no Norte do 
país, aqui no Sul nem havia chegado. Mas a ordem era parar tudo 
e ai de quem mostrasse um pouco de bom senso!

O conhecido médico gaúcho Dr. Júlio Pereira Lima, em recen-
te artigo, afirma a esse respeito:

Entre 15/3 e 31/5, os médicos assistiram à maior epidemia de 
saúde de nossa história. Hospitais vazios, UTIs vazias, ambulató-
rios despovoados.

A bem descrita cena, que por circunstâncias particulares 
acompanhei de perto, atesta insensibilidade e irracionalidade. A 
economia do Rio Grande do Sul foi gravemente ferida. Se você 
considerar que no intervalo de datas acima os três estados suli-
nos atrelaram-se desnecessariamente à quarentena nacional, não 
há como não se indignar com o monstruoso prejuízo causado à 
sua população, suas empresas e suas economias. E o fizeram des-
necessariamente, induzidos por políticos e pelo jornalismo mili-
tante. Cirurgias não emergenciais adiadas, consultas postergadas, 
exames cancelados. Moléstias variadas se expandindo, escondidas 
de um vírus que não estava aqui. E uma crise descomunal, que 
afetava tanto a lojinha de capa de celular quanto o grande hospital 
privado, forçados a despedirem funcionários por prolongada falta 
de demanda. 

Agora, chegado o inverno, tempo de hospitais, emergências e 
UTIs habitualmente lotados, o novo coronavírus chegou à região. 
E a recomendação, depois de meses com atividades suspensas, 
sem qualquer pedido de desculpas – sem sequer um Oops! Erra-
mos... – é manter as portas fechadas. E não falar mais no que ficou 
para trás.

ACONTECEU!

A crise provocada pelo novo coronavírus escancarou outras que já estavam colocadas, de origem 
climática, social e econômica. Esta nova conjuntura provocou diversas reações. Por um lado, sociedade 
civil, empresas e organizações se envolveram numa engrenagem que promoveu recorde de arrecada-
ção, superior a R$ 6 bilhões de acordo com o Monitor das Doações. Por outro lado, expôs a fragilidade 
das instituições que atuam na ponta, operando com quase nenhum tipo de apoio.

O modelo de atuação da filantropia ganhou musculatura, demonstrando agilidade para se mobilizar, 
encontrar respostas e promover ações. Curiosamente, notamos a importância do Estado neste momen-
to. O que antes da pandemia não era um assunto em alta, partindo mais para uma direção de Estado mí-
nimo, agora começa a tomar outros contornos. Um ator relevante nesta engrenagem foi o cidadão, que 
passou a se preocupar mais, apoiar grupos comunitários, negócios de impacto e empreendedores locais.

Além dos questionamentos gerados sobre o campo da filantropia, há também inquietações que 
pairam sobre o setor de impacto. A primeira delas é a agenda de negócios de impacto ter seu centro de 
gravidade nos investidores, o que joga para debaixo do tapete a discussão de um sistema econômico 
que acelera desigualdades e permite a grande concentração de recursos.

A segunda é que o campo dos negócios de impacto evita narrativas divergentes. Ainda é um ecossis-
tema concentrado em alguns players e pouco aberto a novos entrantes que não necessariamente com-
partilhem do pressuposto de que noções de mercado são os melhores meios para enfrentar problemas 
socioambientais. Mais do que isso, tenta não enxergar atores nas raízes de transformação social, como 
movimentos e cooperativas em geral. O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), por 
exemplo, lançou com êxito uma iniciativa de financiamento da agricultura familiar. Mas são poucos os 
investidores dispostos a considerar este tipo de iniciativa em seus portfólios.

Para resolver alguns destes obstáculos, é preciso que o próprio ecossistema se abra, relativizando 
sua concentração no Eixo Rio-São Paulo. Abrir-se para a vida fora deste eixo, para de fato ser inclusivo 
e promover a regionalização da agenda de impacto, em busca da igualdade, é primordial. Um exemplo 
é o 1º Mapa de Empreendedorismo Sustentável da Grande Reserva Mata Atlântica, encabeçado pela 
Fundação Grupo Boticário, que busca identificar negócios de impacto positivo em 46 pequenos e mé-
dios municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Mas, acima de tudo, é preciso que resolvamos a questão do financiamento social: quem vai finan-
ciar as organizações intermediárias? Porque graças a elas é que o campo dos negócios de impacto tem 
avanços na sua curta história, fomentando pipelines, apoiando empreendedores, gerando conhecimento 
e formando pessoas. Historicamente, quem tem financiado o setor são majoritariamente governos e 
fundações, mas temos aqui no Brasil um cenário de grave crise fiscal e, no outro lado da mesa, a filan-
tropia ainda entrando devagar, flertando com o tema. Talvez a filantropia ainda tenha dificuldade de 
enxergar o campo de negócios de impacto como parte da sociedade civil que também busca endereçar 
os desafios socioambientais que tanto nos assolam.

A crise do coronavírus trouxe a necessidade do ecossistema de negócios de impacto se reinventar 
em busca de modelos de financiamentos para organizações intermediárias e para aportar recursos à 
sua estruturação como um todo. Sem dúvida, o cenário pós-pandemia indica um quadro de dívidas, 
de burnout, de organizações socioambientais em fragilidade institucional. Mas no horizonte estará a 
esperança de que novos modelos, mais inclusivos e menos dependentes de crises, possam ganhar força.

Negócios de impacto: a encruzilhada do setor 
na conjuntura do coronavírus Fabio Deboni*

* Fabio Deboni é membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza (RECN), gerente executivo do 
Instituto Sabin e membro do conselho do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife).

Chegou
Tanto foi falado que corríamos o risco de termos problemas na ca-

pacidade do atendimento de saúde e que por isso era para as pessoas 
cuidarem-se, e não foi ouvido, que enfim o problema está batendo em 
nossas portas.

A semana teve os leitos da UTI-COVID do Hospital Santo Antônio 
lotados. Não haviam vagas para que novas internações pudessem acon-
tecer e o mais preocupante, por mais que o HSA esteja a disposição do 
estado, a maioria das internações eram de enfermos da nossa região.

O que preocupa não é a ocupação em si, mas a expectativa negativa que paira sobre a região, uma 
vez que muitas pessoas não têm levado a sério as determinações e recomendações das autoridades e 
órgãos de saúde. O uso de máscara é aleatório, as realizações de aglomerações são denunciadas todos 
os dias e as pessoas insistem em encontrar maneira de burlar as autoridades. O que a região ainda não 
entendeu é que a Covid-19 já matou 90 mil brasileiros. Está na hora de entender isso, antes que seja 
tarde demais.
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Envie o seu  “Dizem por aí” pelo e-mail redacao@provinciafm.com. Só não aceitamos ata-
ques pessoais, difamações e desrecalques. Sua identidade será mantida em segredo, o que no 
entanto não o eximirá de responsabilidade.Não nos responsabilizamos por itens identificados.
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Humor

***Dizem por aí que no momento em 
que o mundo está em volta dos aplica-
tivos uma amiga nossa ainda está apa-
nhando dos Caixas Eletrônicas.
***Dia desses passou algum tempo ten-
tando tirar dinheiro de uma máquina de 
geração de senhas.
***Se não está fácil de ver nem as notas 
de 100 reais, imagina uma de 200...
***Pessoal da concorrêcia está preocu-
pados com o número de pessoas que se 
descobriu agora, são clientes da Natura.
***Dizem por aí que já tem gente pe-
dindo para o setor de trânsito construir 
uma faixa de segurança entre a Becker 
e a Quer-Quero, para facilitar a pesquisa 
de preços...kkkk
***De moradores da Terra Indígena: tem 

muita gente branca que está participando 
das junções na Pedras Lisa.
***Essa veio de fora. Se as opções vão 
ser as que estão se desenhando, na pró-
xima eleição vou mudar meu voto para 
Vista Gaúcha.kkk
***Parece que não vai ter nenhuma can-
didatura feminina nas disputas por pre-
feituras na microrregião.
***Na eleição passada tinha em Três 
Passos e Derrubadas.
***A crise não está fácil! A não ser que 
você tenha soja guardado do ano passa-
do, que com o preço atual, tu deves estar 
sorrindo atoa.
***Dizem por aí que divulgar nota de 
falecimento antes do óbito é a nova 
moda...kkkk

Nota para a imprensa

Uma nota assinada pelos presidentes 
do PP, MDB e PDT , direcionada a im-
prensa circulou nas redes sociais na noi-
te desta quinta-feira, informando que os 
três partidos ficou definido que a chapa 
majoritária será formada pelos vereado-
res Cristiane Feyth do PP como prefeita 
e João Antônio Gheller do MDB como 
vice.

PSDB e PT

A dupla de partidos que são adver-
sários nacionalmente está costurando 
alianças em vários municípios da região. 
Algumas lideranças, no entanto, estão 
preocupados com as diretrizes internas 
que podem complicar as possíveis jun-
ções.

200 conto

A partir do fim de agosto, os brasi-
leiros poderão circular com um novo 
tipo de cédula de dinheiro. O Conselho 
Monetário Nacional (CMN) aprovou 
na quarta-feira (29/07), a criação da 
nota de R$ 200,00. A cédula de dinhei-
ro terá como personagem o lobo-guará. 
O anúncio foi feito pelo Banco Central 
(BC), que convocou uma entrevista co-
letiva para apresentar a nova nota. Em 
comunicado, o BC informou que deve 
imprimir 450 milhões de notas de R$ 
200,00 até o fim deste ano. A data exa-
ta do lançamento da cédula de dinheiro 
ainda não foi anunciada. A autoridade 
monetária revelou apenas que as notas 
deverão entrar em circulação no fim do 
próximo mês.

Cenário politíco em Redentora
Depois das entrevistas com partidos políticos de Redentora, uma coisa está clara: 

a convenção do MDB deverá definir o cenário para as próximas eleições.
Como há uma disputa interna no MDB entre o atual prefeito Nilson Paulo Costa 

e o presidente da sigla Malberk Dullius, os demais partidos definirão seus destinos 
somente após a decisão que está nas mãos dos 35 convencionais do partido 
que vai fechar, no final desse ano, 20 anos de administração consecutiva 
do município.

Luiz Carlos Cordeiro, pre- sidente do PSDB, disse que a sigla 
está na oposição e que está tentando montar uma frente para 
agregar o maior número de partidos para uma disputa contra 
o MDB, seja quem for o candidato da situação. 
Ele disse que o partido mantém conversas com 
todos os demais.

Chico Jung, PDT, foi mais direto e disse 
que está apalavrado com o pre- feito Nilson para seguir sendo 
seu vice, caso ele seja o esco- lhido para concorrer no MDB. 
Caso Nilson não passe pela convenção, o presidente do PDT 
disse que lançaria sua própria candidatura com apoio do atual prefeito.

Já o presidente do PT, Vanderlei da Rosa, disse que o partido conversa com todos 
e que neste momento está na oposição e até deixou entender que poderia se acertar 
com o MDB se a convenção indicasse Malberk como candidato. A sigla já indicou 
pelo menos quatro nomes para composições majoritárias.

Na entrevista do MDB, que foi a primeira, Malberk disse que não gosta da palavra 
disputa, mas reconheceu que há um racha no partido e que atualmente a ddecisão está 
entre ele e o atual prefeito. Ele afirmou que os demais partidos também aguardam 
essa definição.

O sujeito chegou naque-
la cidade e ficou sabendo 

que o José queria vender um burrinho. 
Achando o bichinho muito simpático, ele 
perguntou: - Qual é o nome dele? - Num 
sei, não... - Como não sabe? O bicho não 
é seu? E o caipira: - Só qui eu num sei 
qual é o nome dele... eu chamo ele de 
Zeca, sô.

O garoto apanhou 
da vizinha, e a mãe 
furiosa foi tomar sa-
tisfação: Por que a 
senhora bateu no meu 
filho? Ele foi mal-
-educado, e me chamou de gorda. E a 
senhora acha que vai emagrecer batendo 
nele?

Um bêbado entrou num ônibus, sen-
tou ao lado de uma moça e disse: - Mas 
como tu é feia, tu é a coisa mais horrível 
que eu já vi!! - A moça olha para ele e 

responde: - E tu seu 
bêbado nojento!!! E 
o bêbado imediata-
mente responde: - É, 
mas amanhã eu es-
tou curado!!!

Durante o jantar, 
Joãozinho conversa 

com a mãe: - Mamãe, porque é que o pa-
pai é careca? - Ora, filhinho.... Porque ele 
tem muitas coisas para pensar e é muito 
inteligente! - Mas mamãe....então por-
que é que você tem tanto cabelo? - Cala 
a boca e come logo esta po*ra de sopa, 
menino!

Irritado com seus alunos, o professor 
lançou um desafio. - Aquele que se julgar 
burro, faça o favor de ficar de pé. Todo 
mundo continuou sentado. Alguns minu-
tos depois, Joãozinho se levanta. - Quer 
dizer que você se julga burro? - Pergun-
tou o professor,indignado. - Bem, para 
dizer a verdade, não! Mas fiquei com 
pena de ver o senhor aí, em pé, sozinho!!!
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Tenente Portela

Prefeitura lança selo 
comemorativo aos 65 anos 

de Tenente Portela

Na tarde da segunda-feira, 27, o Pre-
feito de Tenente Portela, Clairton Car-
boni, e o Vice Valdir Machado Soares, 
realizaram o ato de lançamento do selo 
oficial de comemoração dos 65 anos de 
Emancipação Político-Administrativa 
de Tenente Portela. A arte foi desenvol-
vida pelo Diretor de Cultura do Municí-
pio, Régis Carniel.

No vídeo de apresentação, publicado 
na página oficial do Município na rede 
social Facebook, os gestores ressaltaram 
o momento delicado de pandemia mun-
dial, e que com as restrições impostas, 
as celebrações serão limitadas, “este ano 
será um ano diferente de se comemorar, 
pois não teremos eventos públicos, mas 
queremos deixar esta lembrança, este 
registro de uma data tão importante, e 
agradecer a todos, que de uma maneira 
ou outra contribuíram para que Tenen-
te Portela chegasse no patamar em que 
chegou”, disse o Prefeito Carboni, que 
ressaltou a dedicação e o empenho da 
comunidade no momento atual, “apesar 

das dificuldades que estamos passando, 
toda a comunidade está de parabéns, por 
acreditar em Tenente Portela”, finalizou 
o Prefeito.

O Vice-prefeito Valdir Machado Soa-
res, destacou o momento histórico, os 65 
anos de emancipação de Tenente Portela, 
que será celebrado no dia 18 de agosto, 
enaltecendo todos que fizeram parte des-
ta história, “parabenizamos a comunida-
de, os gestores e servidores municipais 
e todos que fizeram parte da história do 
Município, e nesse momento a celebra-
ção deverá ser de forma diferente, mas 
que possamos relembra a participação 
de cada portelense nessa história”, disse 
Valdir.

Como já enfatizado, a programação 
do aniversário do Município será bem 
reduzida, pois a maioria dos eventos que 
ocorriam nos outros anos durante o mês 
de agosto tinham uma grande participa-
ção da comunidade, o que agora não é 
possível. Por isso, a Prefeitura ainda está 
analizando algumas opções para não 
deixar a data passar em branco.

Divulgação

Prefeito e vice fizeram a apresentação do Selo comemorativo de Tenente Portela
Ascom/Tenente Portela

Campanha recupera instrumento 
de trabalho de catador

Solidariedade

Uma campanha iniciada no programa 
Tribuna Popular do último sábado e que 
teve sequencia nesta semana recuperou 
o carinho usado pelo catador Márcio 
Rogério Suares para trabalhar no reco-
lhimento de recicláveis pelas ruas da ci-
dade.

Segundo Márcio seu carinho havia 
sido deixado atrás de um estabelecimen-
to comercial, como costuma fazer duran-
te as noites, mas ao voltar no dia seguinte 
uma ação de vandalismo havia colocado 
fogo no carinho que foi destruído.

A campanha arrecadou R$ 340, valor 
mais que suficiente para a reforma do 
carrinho. A Província agradece a todos 
os doadores como João Freitas, Serginho 
Moto Sports, Altair José Vargas, Serra-
lheria do Caetano e Lacir dos Anjo, além 
dos doadores anônimos.

Sempre que possível a Rádio Provín-
cia tem realizado ações em socorro de 
pessoas necessitadas do município, en-
contrando em seus ouvintes o respaldo e 
a certeza da solidariedade.

O governador do Rio Grande do Sul, 
Eduardo Leite, afirmou em entrevista à 
Rádio Guaíba, que a projeção para a vol-
ta às aulas no Estado ficou para o mês 
de setembro, com algumas etapas sendo 
feitas em agosto.

– Estamos acompanhando este mo-
mento mais crítico na demanda pelas 
UTIs, mas o nosso grande esforço é 
para garantir o atendimento. No entan-
to, é impossível fazer a ampliação para 
atender uma demanda que não para de 
crescer. Há limitação física, há limita-

ção de estrutura e de recursos humanos. 
Nenhum lugar do mundo venceu a pan-
demia somente com aumento de estru-
tura. O retorno às aulas não acontecerá 
em agosto e vamos ter que projetar isso 
para setembro. Fizemos uma consulta 
pública e recebemos os resultados e va-
mos discutir o tema, buscando projetar 
algum retorno, que deverá ficar para se-
tembro, talvez, com algumas etapas em 
agosto. Isso vai depender do comporta-
mento das próximas semanas no que diz 
respeito à demanda de UTIs pelo Estado 
– disse Eduardo Leite.

Governo do RS projeta volta às 
aulas para o mês de setembro

Educação

Correio do Povo

Pandemia

Bárba Lima, médica

Carinho reformado para voltar a ativa
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Prefeito de Tenente Portela da 
sua versão sobre renovação de 
convênio após sumiço de trator

Tenente Portela

O prefeito de Tenente Portela, Clair-
ton Carboni, foi entrevistado pelo jorna-
lista Jalmo Fornari no programa Tribuna 
Popular, deste sábado, 25, onde conver-
sou sobre a renovação do convênio de 
cedência de uso de bens públicos pela 
Associação Indígena de Incentivo à Cul-
tura, Agricultura, Pecuária e Meio Am-
biente - AICAPMA.

Carboni disse que o convênio teve 
início em 2014, quando veio uma ver-
ba especifica do Governo Federal para 
comprar equipamentos para a comuni-
dade indígena. Para entrar em funcio-
namento o convênio, foi aprovado um 
Projeto de Lei 
pela Câmara 
de Vereadores 
que permite ao 
município re-
novar o convê-
nio a cada dois 
anos de manei-
ra automática.

O prefei-
to disse que 
foi renova-
do em 2018, 
sem nenhum 
problema, e 
que neste ano,  
como havia 
a questão do 
trator e outros 
equipamentos 
agrícolas de-
saparecidos, a 
administração 
achou por bem 
enviar a reno-
vação para a 
Câmara de Ve-
readores, até 
para dar ciên-
cia aos vereadores do fato. O projeto foi 
aprovado no legislativo e a Associação 
permanece fazendo uso dos equipamen-
tos e máquinas.

Sobre o sumiço das máquinas, entre 
elas um trator, o prefeito relatou que é 
feita uma checagem anual para saber do 
estado dos bens e saber se as regras do 
convênio estão sendo observadas, no 
entanto, em novembro do ano passado a 
administração recebeu a informação que 
um trator e outros itens do convênio ti-
nham sido furtados.

Foi feita a verificação e ao constatar 
a falta dos equipamentos foi registrado 
um boletim de ocorrência na Delegacia 
de Polícia Civil de Tenente Portela. Se-
gundo Carboni, desde que o registro foi 
efetuado a prefeitura mantém um acom-
panhamento ao trabalho de investigação 
da Polícia Civil.

Sobre a decisão de renovar o contrato 
o prefeito disse que algumas coisas fo-

ram levadas em conta, entre elas, o fato 
de que o os equipamentos são para uso 
especifico da comunidade indígena e 
que não seria possível dar outra destina-
ção para os maquinários e que não seria 
produtivo tirar os equipamentos da pos-
se da associação para mantê-los parados 
no parque de máquinas.

O prefeito também ressaltou que a 
Associação cumpriu com as regras do 
convênio e que os equipamentos que su-
miram ocorreram no momento em que 
a comunidade indígena passava por um 
momento de conflito pela liderança da 
Terra Indígena. Ele disse que inclusive 

o boletim de 
o c o r r ê n c i a 
de furto dos 
equipamen-
tos somen-
te não foi 
feito pelo 
p r e s i d e n t e 
da associa-
ção a época, 
porque esse 
precisou ir 
embora da 
c o m u n i d a -
de indígena, 
dado as ame-
aças que vi-
nha sofrendo.

Sobre um 
outo pon-
to em que 
o convênio 
passa por 
q u e s t i o n a -
mentos, a 
data de reno-
vação, que 
teria sido 
m a n d a d o 

para a Câmara de Vereadores, depois do 
vencimento do convênio, o prefeito dis-
se que somente foi feito o convênio com 
data retroativa para não ser necessário 
realizar um convênio por sete ou dez 
dias. O prefeito ressaltou mais de uma 
vez que o convênio poderia ser renova-
do automático sem precisar passar pela 
câmara.

A pedido das vereadoras Salete Sala 
e Rosangela Fornari, foi enviado um pe-
dido de verificação para o Tribunal de 
Contas do Estado. O prefeito confirmou 
que o TCE já questionou o município a 
respeito do assunto e que todas as infor-
mações serão prestadas a fim de esclare-
cer a situação.

Carboni também criticou a verea-
dora Salete Sala, disse que ela já tinha 
conhecimento da situação desde novem-
bro, uma vez que fazia parte do governo 
municipal, e que nunca o procurou para 
falar sobre o assunto.

Pandemia

Lotação na UTI do HSA 
preocupa a região

Nesta semana o Hospital Santo Antô-
nio atingiu o limite da sua capacidade de 
atendimento na Unidade de Tratamen-
tos Intensivos. A instituição possuí cin-
co leitos credenciados pelo estado para 
internações de pacientes com Covid-19 
e outros 8 para atendimento geral, via 
SUS. Na segunda-feira, sete pacientes 
estavam na ala do Covid e os 8 leitos ge-
rais também estavam ocupados. A enfer-
maria de Covid-19 também estava com 
seus 14 leitos ocupados.

A situação repercutiu muito na região 
e chegou a ser matéria da RBS TV, mas 
foi a reportagem do Sistema Província 
de Comunicação que teve acesso ao es-
paço interno do hospital, onde a equipe 
trabalha no front de combate a pandemia 

em nossa região.
Desde que a pandemia chegou ao 

Brasil, o HSA mudou a sua rotina, trans-
formado por protocolos mais rígidos e 
com a necessidade de controlar os aces-
sos, uma vez que o coronavírus tem alto 
poder de contágio. Assim foi montado 
em lona, na frente da emergência, uma 
área de triagem. Todos os pacientes pas-

sam por esse local, antes de serem aten-
didos.

Caso apresentem sintomas respirató-
rios são conduzidos para uma entrada de 
emergência específica para esses aten-
dimentos. Em anexo ao local também 
foi montado uma sala para atendimento 
de urgência, para que pacientes que por 
ventura apresente sintomas mais graves, 
já possa ser socorridos imediatamente.

A médica Bárbara Lima, uma das 
responsáveis pela UTI do HSA, relatou 
em entrevista para nossa reportagem 
que os pacientes são sempre atendidos 
de maneira individual, evitando que ca-
sos suspeitos tenham contato com casos 
confirmados, mesmo quando estes estão 
internados na UTI.

Ela também disse que há uma preo-
cupação em relação ao aumento de caso 
e de internações, pois sempre existe o te-
mor de que a necessidade por leitos seja 
maior do que a capacidade do hospital 
para atender.

Naquela segund-feira de lotação aci-
ma da capacidade, uma paciente com 
Covid-19, de Miraguaí, precisou ser 
transferida para Santa Rosa.

Outra preocupação recorrente é 
quanto ao número de casos na Terra In-
dígena do Guarita. Na segunda-feira já 
haviam 21 casos confirmados da doença 
e a grande preocupação é que esse nú-
mero venha a subir de maneira desorde-
nada nos próximos dias.

A presidente do HSA, Mirna Brau-
cks, chama a atenção também para o 
número de profissionais do hospital 
que precisam ser afastados por conta de 
apresentarem sintomas ou fazerem parte 
do grupo de risco e cita que semanal-
mente entre 60 e 70 colaboradores ficam 
fora das suas atividades na instituição.

Tanto a médica quanto a presidente 
do Hospital Santo Antônio são taxativas 
em suas recomendações: “as pessoas 
precisam ficar em casa, usar máscara, hi-
gienizar as mãos e evitar aglomerações.” 
Bssta agora a região ouvir.

UTI geral do Hospital Santo Antônio também esteve lotada nesta semana

Bárba Lima, médica
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EconomiaCooperativismo

Sicredi lança hotsite que ajuda empreendedores 
a impulsionarem seus negócios

Para estimular o desenvol-
vimento econômico por meio 
do apoio aos empreendedores 
locais e do engajamento das 
pessoas em prol da economia 
de sua região, o Sicredi deu iní-
cio, em junho, ao movimento 
“Eu Coopero com a Economia 
Local”. Nesta semana, a insti-
tuição financeira cooperativa 
lança um hotsite que servirá de 
fonte de informações e ferra-
menta de apoio a empresários.

Prática, intuitiva e de fácil 
navegação, a plataforma é um 

canal de conteúdo que apoiará 
o empreendedor a impulsionar 
seus negócios com dicas, orien-
tações e até ferramentas que o 
ajudam na divulgação de seus 
produtos e serviços no ambien-
te digital. 

Em destaque na home, um 
vídeo-manifesto dá as boas-vin-
das aos visitantes com explica-
ções sobre o que é o movimento 
e seus objetivos, ressaltando os 
efeitos transformadores do co-
operativismo como impulsio-
nador de economias regionais 

e, portanto, um dos mo-
tores da economia bra-
sileira.

Em uma área espe-
cífica para empreen-
dedores que buscam 
desenvolver seus ne-
gócios, estão disponí-
veis vídeos gravados 
por colaboradores do 
Sicredi que explicam 
o que são as redes so-
ciais, como criar con-
tas empresariais nessas 
mídias, dicas de conte-
údo, micromarketing, 

atendimento, fluxo de caixa, 
negociação com fornecedores e 
oportunidades de inovação com 
meios de pagamento digitais. 
Temas como esses também são 
abordados em e-books, disponi-
bilizados para download.

Os visitantes do hotsite do 
movimento “Eu Coopero com 
a Economia Local” podem ter 
acesso a um gerador de anún-
cios digitais com o qual empre-
sários podem criar, de maneira 
personalizada, cards para Face-
book, folhetos e banners, entre 

outros itens de comunicação 
online que os ajudam a impul-
sionar os seus estabelecimen-
tos em ambientes digitais. Essa 
ferramenta estará disponível 
no site em agosto. Há também 
informações sobre o aplicativo 
Sicredi Conecta, marketplace 
com o qual associados do Si-
credi podem realizar negócios 
entre si.

Segundo o Diretor de Ne-
gócios da Sicredi Raízes RS/
SC/MG, Eraldo Fassini, “o mo-
vimento prevê fortalecer a os 
produtores e comerciantes da 
nossa região, pois a inclusão fi-
nanceira de famílias, pequenos 
produtores e empresas forma 
um ciclo virtuoso que fomenta 
o empreendedorismo local, re-
duz desigualdades econômicas 
e aumenta a competitividade e a 
eficiência no sistema financeiro 
nacional”. Além disso, “quando 
escolhemos comprar produtos e 
contratar serviços nas comuni-
dades onde vivemos, estimula-
mos a criação de empregos e a 
geração de renda nesses muni-
cípios”, completa. 

Proposta suspende 
reajuste da conta 
de luz no próximo 
ano por causa da 

pandemia
Para auxiliar brasileiros que 

sentiram no bolso os impactos da 
pandemia de coronavírus (Co-
vid-19), o Senado discute o Pro-
jeto de Lei (PL) nº 3.851/2020, 
que suspende o reajuste de ta-
rifas nas contas de luz durante 
2021. Pela proposta, apresentada 
pelo senador Rogério Carvalho 
(PT-SE), o aumento na tarifa 
previsto para 2021 seria diluído 
pelos próximos cinco anos, a 
partir de fevereiro de 2022.

O reajuste na conta de luz 
ocorre todos os anos e é uma 
forma de atualização do valor da 
energia que é paga pelo consu-
midor. Segundo o senador Rogé-
rio Carvalho, é preciso dar con-
dições para que os brasileiros se 
recuperem da crise causada pelo 
coronavírus.

O relator da MP, deputado 
Léo Moraes (PODEMOS-RO), 
defende que o Executivo tem re-
cursos suficientes para a prorro-
gação da Medida Provisória.
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Economia Pandemia

CORSAN prorroga por mais 30 dias 
benefícios em razão da pandemia 

de Covid-19

A Companhia Rio-Granden-
se de Saneamento (CORSAN) 
ampliou em mais 30 dias a isen-
ção da tarifa social aos clien-
tes de baixa renda. A medida 
abrange inclusive as faturas da 
competência agosto/2020.

A direção da CORSAN de-
cidiu também manter suspen-
sos, até 25 de agosto, os cortes 

de fornecimento de água por 
não pagamento da conta. As 
ações garantem, por cinco me-
ses consecutivos, uma série de 
benefícios que visam apoiar 
os clientes da companhia no 
combate aos efeitos financeiros 
causados pela pandemia do co-
ronavírus (Covid-19).

Atualmente, a CORSAN 

tem 42 mil famílias inscritas 
no cadastro da Tarifa Social. O 
regramento para inscrição do 
benefício pode ser consultado 
no site da companhia e no call 
center, pelo telefone 0800 646 
6444. A inscrição deve ser so-
licitada pelo call center ou me-
diante agendamento prévio, em 
atendimento presencial nos es-
critórios da CORSAN nos mu-
nicípios.

Sobre a suspensão de cor-
tes devido ao não pagamento, 
é necessário esclarecer que as 
faturas continuarão a ser en-
tregues normalmente e que os 
prazos para pagamento não 
foram modificados, ocasionan-
do a cobrança de juros e mul-
tas correspondentes no caso de 
inadimplência.

Cortes estão suspensos até o dia 25 de agosto devido a pandemia

Diones Roberto Becker

Proposta suspende reajuste da conta de 
luz no próximo ano por causa da pandemia

Para auxiliar brasileiros 
que sentiram no bolso os im-
pactos da pandemia de coro-
navírus (Covid-19), o Senado 
discute o Projeto de Lei (PL) 
nº 3.851/2020, que suspende 
o reajuste de tarifas nas contas 
de luz durante 2021. Pela pro-
posta, apresentada pelo senador 
Rogério Carvalho (PT-SE), o 
aumento na tarifa previsto para 
2021 seria diluído pelos próxi-
mos cinco anos, a partir de fe-
vereiro de 2022.

O reajuste na conta de luz 
ocorre todos os anos e é uma 
forma de atualização do valor 
da energia que é paga pelo con-
sumidor. Segundo o senador 
Rogério Carvalho, é preciso dar 

condições para que os brasilei-
ros se recuperem da crise cau-
sada pelo coronavírus.

Em abril, o Governo Fede-
ral já havia editado uma Medi-
da Provisória (MP) que isentou 
consumidores de baixa renda 

do pagamento da tarifa de ener-
gia elétrica até o dia 30 de ju-
nho. O relator da MP, deputado 
Léo Moraes (PODEMOS-RO), 
defende que o Executivo tem 
recursos suficientes para a pror-
rogação da Medida Provisória.

Ideia é que aumento seja diluído nos próximos cinco anos

Denúncias revelam falta de EPIs nos 
hospitais brasileiros

A enorme demanda de aten-
dimentos médicos no combate 
ao coronavírus (Covid-19) pro-
vocou a falta de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) 
para os profissionais da linha de 
frente em todos os hospitais do 
país. Para saber a gravidade da 
situação, a Associação Médica 
Brasileira (AMB) criou, em 19 
de março, uma plataforma na 
internet para denúncias anôni-
mas e registrou, até o dia 21 de 

julho, quase quatro mil recla-
mações.

A partir dos relatos rece-
bidos, a AMB comunica os 
estabelecimentos apontados, 
solicita esclarecimentos e a 
atualização das informações e 
notifica o Ministério da Saúde, 
o Conselho Regional de Medi-
cina (CRM), as secretarias mu-
nicipais e estaduais de Saúde, o 
Conselho Federal de Medicina 
(CFM) e o Ministério Público.

De acordo com a AMB, até 
o dia 21 de julho, 782 municí-
pios já tinham se pronunciado 
na plataforma. O Estado de 
São Paulo é o líder em escas-
sez de EPIs, com mais de 1.398 
registros em 176 municípios. 
Apenas na capital, foram 455 
denúncias. Rio de Janeiro apa-
rece na sequência, com 422 re-
clamações em 59 municípios, 
seguido de Minas Gerais, com 
398 denúncias de 114 cidades.

Energia

Saúde

A flexibilidade é definida como a capacidade de adaptação 
do músculo através dos seus vários graus de movimentos da ar-
ticulação, o alongamento é uma propriedade funcional locomo-
tora morfológica. No mundo dos esportes, a flexibilidade signi-
fica a qualidade que é alongar a capacidade dos músculos para 
se adaptar a uma nova gama de amplitude de movimentos. Nós 
não falamos apenas de treinar as qualidades como tal, mas que o 
alongamento após treinamento em si geralmente é muitas vezes 
a primeira coisa que é esquecida com a rotina e com o tempo no 
treinamento.

Poucas pessoas referem-se ao alongamento e flexibilidade 
ao treinamento. Isso significa que elas estão deixando de lado 
um aspecto importante da aptidão física real. Se pensarmos em 
fitness, estaríamos falando de um triangulo composto pelo exer-
cício aeróbio, força e flexibilidade. Ninguém deve desistir da fle-
xibilidade uma vez que qualquer uma das três partes é essencial 
para uma boa rotina de exercícios.

Em termos simples, a flexibilidade é o quão longe você pode 
esticar seu corpo com conforto. Aumentar a flexibilidade ajudaria 
em quase todas as tarefas que realizamos ao longo do dia, desde 
amarrar os sapatos.

A flexibilidade pode ajudar a coordenação, diminuindo a pos-
sibilidade de quedas, também melhora a experiência articular por 
uma melhora dos movimentos, permitindo, especialmente com a 
idade, manter-se ativo, ágil e com menos chance de lesões.

Ser cada vez mais flexível, pode significar o fim de alguns 
tipos de dor crônica, sendo muito comum em adultos ter dor na 
região lombar, podendo ser causada pela tensão muscular dos 
quadris.

O ideal é que em vez de ter de recorrer a medicamentos para 
a dor, recorrer a uma melhora da flexibilidade com exercícios de 
alongamento, trabalhando com a prevenção. Práticas como pila-
tes, força combinada com exercícios de alongamento aumenta a 
mobilidade das articulações.

Portando, é altamente aconselhável ter uma parte do progra-
ma de treinamento voltada para exercícios de flexibilidade, fa-
cilitando as tarefas do dia-a-dia pela melhora da amplitude de 
movimentos articulares. Sem dúvida a flexibilidade é uma das 
qualidades físicas fundamentais para manter um bom nível de 
condicionamento físico.

Flexibilidade como Parte do 
Treinamento
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Obituário

Morre uma das primeiras 
professoras  de Tenente Portela
É com pesar que recebemos 

a notícia do falecimento da Pro-
fessora Zefira Joana Gheller de 
Souza. O pensamento dessa ati-
va personagem da nossa cultura 
pode ser conhecido especial-
mente através da generosidade 
das suas letras expressas em 
livros, como também nas recor-
dações de seus alunos.

Nascida em Guaporé em 20 
de março de 1932, é a segunda 
filha de Izolina Vicentini e Luiz 
Gheller (Marcelino); e irmã de 
Izeni, Clair, Luiz, Osmar, Neu-
za e Cleuza.

Na sua vivência familiar 
entre os irmãos, marcada pelo 
trabalho e amor pela cultura, 

Zefira conta-nos ter sido uma 
criança tímida. A família esteve 
a viver inicialmente de manei-
ra itinerante, tendo atravessado 
o “sertão bruto” desde Santa 
Rosa até Pari, entre muita lama 
e perigos. Depois, migraram, 
no ano de 1938, para a região 
da margem esquerda do Rio 
Uruguai, hoje Porto Garcia, 
para realizar exportação de ma-
deira segundo a fiscalização da 
Inspetoria de Terras e Coloni-
zação de Frederico Westphalen. 
A nova morada foi Cedro Mar-
cado, lugar de mato fechado e 
balanços de cipó para as crian-
ças, mas também com o peri-
go de cobras e atoleiros e que 
dificultavam o trabalho com a 
madeira transportada por cami-
nhões. Em nova morada, segui-
ram até Parizinho e depois para 

o Pari – que se chamou depois 
Miraguaí, hoje Tenente Portela 
–, lugar onde a família se fixou 
inicialmente em terreno defron-
te à Praça Tenente Portela pelos 
anos de 1940. Depois foram 
morar em uma chácara, com ca-
sinha de quatro peças, potreiro e 
ainda com plantação de melan-
cias, bergamotas, milho, feijão 
e mandioca. A “Dona Izolina”, 
como chamávamos, além de 
toda a “lida”, ainda costurava as 
roupas para os filhos e plantava 
flores. É nessa nova localidade 
que nasceram os irmãos Osmar, 
Neuza e Cleuza, e quando a fa-
mília passou então a contar com 
sete irmãos. No período da 2.a 
Guerra, Zefira recorda que os 

produtos antes comercializados 
passaram a faltar, de modo que 
a agricultura de subsistência e a 
criatividade a partir do uso dos 
produtos “da terra” foram as 
formas de suprir as necessida-
des da época.

A venda da madeira até a 
Argentina pelo Rio Uruguai, 
dos balseiros, sofreu revezes 
em 1946 com uma grande en-
chente, mas todo o possível foi 
realizado para mandar Zefira 
estudar na cidade de Ijuí junto 
das irmãs no Colégio Sagrado 
Coração de Jesus. Foram qua-
tro anos de ensino colegial até a 
conclusão no ano de 1949. Nes-
sa época a família mudou-se 
para Santa Fé e depois retornou 
à localidade já percorrida, de 
Cedro Marcado, época em que 
a Professora começa a lecionar 

em uma Escola Municipal e 
também a trabalhar com cate-
quese em uma Capela. 

Em 1950, Zefira é contrata-
da pela Prefeitura de Três Pas-
sos, com três turmas no mesmo 
horário, ensinando “o ABC”, 
a matemática, e também a boa 
educação. No fim desse ano, a 
Professora tinha como traba-
lho adicional ainda o de cubar 
– calcular e medir a madeira a 
ser vendida –; além disso, com 
uma colega, rumou a Passo 
Fundo em busca de aperfeiço-
amento junto à SEC, Secreta-
ria da Educação e Cultura, no 
“Curso Intensivo de Formação 
Pedagógica”.

No período seguinte, lecio-
nava, e também nas férias cur-
sava a Escola Normal em Rio 
Pardo, voltando em seguida 
à sede do Distrito de Tenente 
Portela para ministrar aulas no 
Grupo Escolar Sede. Em 1951, 
é contratada como Professo-
ra do Estado do Rio Grande 
do Sul. Lecionou no Colégio 
Osvaldo Aranha em Ijuí, épo-
ca sobre a qual recorda-nos 
do pensamento da Professora 
Eronita Silva Barcelos sobre 
a vida professoral: “Tua pre-
sença marca e tua marca é pre-
sença”. Consoante com essa 
ideia, as atividades de edu-
cadora praticadas por Zefira 
aconteceram ao longo de mais 
de 30 anos, com encantamento 
e arte, como as de ensaios de 
peças de teatro junto do Gru-
po Escolar Sede e que eram 
apresentadas no antigo cinema 
Capitulino. 

Nos anos de 1950, viven-
ciou o trabalho pela emanci-
pação e pela instalação da rede 
elétrica em Tenente Portela, 
além de ser professora de Geo-
grafia do Ginásio Aurélio Porto, 
sendo diretora da CNEC, Cam-
panha Nacional de Ensino da 
Comunidade, além de dar aulas 
no Ginásio Estadual.

Casou-se com Altino Esta-
nislau de Souza no ano de 1958, 
com quem teve os filhos Cézar 
Altino, Marla, Carla e Fernan-
do; e os netos Gabriel, Alexia e 
Miguel.

É com muita coragem que a 
Professora Zefira Joana Gheller 
de Souza enfrentou desafios e, 
especialmente à frente da dis-
ciplina de Geografia, esteve na 
vanguarda do ensino, atenta à 
preservação ambiental já no seu 
tempo.

Zefira Joana Gheller de Souza além da professora foi também escritora

Por Caroline Beatriz Picolo

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 

29/2020. OBJETO: Aquisição de veículo novo para uso na Se-
cretaria Municipal da Saúde de acordo com a Consulta Popular 
2018/2019. JULGAMENTO: 12/08/2020 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, 31/07/2020. CELSO JOSÉ DAL CERO, Prefeito 
Municipal

Cuidado

Detran/RS emite alerta 
sobre golpes envolvendo 

leilões de veículos
Estelionatários estão usando sites falsos de leilões de veículos 

para aplicar golpes e ficar com o dinheiro das vítimas. O DetranRS 
alerta que a população deve ficar atenta, pois mesmo utilizando-se 
muitas vezes de nomes de leiloeiros credenciados, é possível iden-
tificar a fraude a partir de alguns cuidados.

O diretor técnico Fábio Santos explica que esse tipo de golpe é 
comum e atualmente os criminosos têm se valido dos leilões virtu-
ais para enganar as vítimas, que muitas vezes não estão atentas aos 
detalhes. “Por isso, achamos importante chamar a atenção de quem 
deseja participar para que veja em nosso site se realmente o leilão 
existe e os dados corretos do leiloeiro e dos Centros de Remoção 
e Depósito participantes antes de qualquer decisão”, alerta Santos.

Quem for vítima desse tipo de golpe deve comunicar o fato à 
Polícia Civil, por meio de um boletim de ocorrência. O registro 
pode ser feito presencialmente em uma delegacia ou preferencial-
mente pela internet, por meio da Delegacia Online.
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Uma roda de chimarrão e algumas bergamotas no olho do sol 
são costumes que dificilmente serão encontrados em outro local. 
O Rio Grande do Sul tem dessas mesmo, é um Estado diferente. 
A cultura daqui pode ser percebida de longe, ainda mais durante 
a Semana Farroupilha, celebrada em setembro. Comportamentos 
que muitas vezes são guardados no campo ou em Centros de 
Tradições Gaúchas retornam ao urbano e trazem algo que pode 
até ser esquecido por alguns, mas não morre nunca: o orgulho de 
ser gaúcho.

    É difícil 
pensar sobre 
quando come-
çamos a ser 
tão bairristas. 
Para o doutor 
em História 
e professor 
universitário, 
Cleber Eduar-
do Karls, para 
falarmos no 
amor pelo Rio 

Grande do Sul, precisamos debater fatores do nosso passado. 
“Este gaúcho orgulhoso da sua história e das suas tradições é a 
consequência de uma complexa construção histórica que inclui 
distintos elementos que vão das guerras à literatura, da proximi-
dade cultural com os castelhanos ao Movimento Tradicionalista 
Gaúcho”, explica Karls.

    Desses pilares, é interessante ressaltar que o Rio Grande do 
Sul foi a guarda da Fronteira Nacional até o século 19. As terras 
gaúchas foram motivo de guerra entre as coroas portuguesa e 
espanhola. “As lutas pela posse fizeram com que os sulistas se 
aproximassem e criassem uma identificação.” Se compararmos 
os costumes gaúchos com os dos habitantes do Centro do País, 
veremos que o Rio Grande do Sul tem mais semelhanças com a 
Argentina e o Uruguai. “Essa união em torno da guerra, das ar-
mas, do gado e da posse de terra, além da proximidade cultural, 
é fator de união entre os sulinos brasileiros.

    São poucos os lugares onde será possível ver um sentimen-
to tão forte de identificação como no Rio Grande do Sul. Santa-
-cruzense, Karls mora no Rio de Janeiro e percebe uma diferença 
grande na identidade entre os habitantes dos dois estados. “O Rio 
Grande do Sul é diferente de qualquer outra região do País, prin-
cipalmente, em relação a esse sentimento de pertencimento.” De 
acordo com Karls, os cariocas não têm os mesmos apegos dos 
gaúchos, tão ligados às questões regionais. “O Rio de Janeiro 
se coloca e se pensa como uma cidade de nível global. Os mais 
apaixonados diriam que o Rio é, na verdade, o centro do mundo. 
Nesse ponto, os cariocas e os gaúchos estão muito próximos.”

    Se a ideia é entender o amor pelo Rio Grande do Sul, 
uma recomendação é buscar livros que colaboraram para que os 
habitantes do Estado fossem tão apaixonados. Conforme Karls, 
o romance “O Gaúcho”, escrito por José de Alencar em 1870, 
pode ajudar nesse quesito. O livro é um marco na construção 
da identidade do homem do campo. “Alencar retrata um gaúcho 
heroico, forte, corajoso, ético, ou seja, praticamente um ser mi-
tológico”, comentou. 

    Todas essas tradições podem ser motivo de arriação (piada, 
brincadeira) para os gaúchos. Mas somente os habitantes do Rio 
Grande do Sul têm o direito de fazer esse tipo de brincadeira. 
Por exemplo, nas redes sociais há diversas páginas que citam os 
costumes do Estado em tom de piada. São raras as pessoas de 
outros lugares que vão entender essas tradições e, por isso, há 
um senso comum de que somente quem é daqui pode fazer piada 
com o bairrismo gaúcho. Nada mais justo, certo?

Fonte: Internet
 Até a próxima.

De onde vem o Orgulho de 
ser Gaúcho!
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Um grupo de jovens da Igre-
ja Adventista do 7º Dia, está 
realizando um projeto especial, 
usando as redes sociais para le-
var palavras de fé, conforto e 
ânimo para usuários do Insta-
gram.

O projeto intitulado de “Sal 
na Live”, idealizado pela jovem 
Alice da Rosa Tormes, 20 anos, 
tem como base a Igreja Ad-
ventista do 7º Dia de Cascavel 
- PR. Alice é estudante de odon-
tologia e filha da colaboradora 
do Sistema Província de Comu-
nicação, Elis Machado.

Nossa reportagem conver-
sou com Alice que esta-
va em Portela visitando 
a mãe, que nos disse que 
o projeto nasceu da ne-
cessidade de continuar as 
atividades da juventude 
da igreja em tempos de 
pandemia. Ela disse tam-
bém que em momentos 
como o que vivemos, ou 
seja, é de suma importân-
cias que as pessoas pro-
movam ações positivas 
e o projeto foi uma ma-
neira de colocar isso em 
prática.

Segundo Alice, basi-
camente o projeto con-
siste em invadir lives de 
pessoas anônimas para 
levar palavras de fé, in-
centivo e esperança. Um 
grupo que cresce a cada 
nova invasão, com jo-
vens de diversas religiões, mo-
tivados por Alice e pelo grupo 
da Adventista, invadem as lives 
de pessoas que comuns, que 
geralmente estão com poucos 
expectadores, e pedem para que 
esses aceitem a solicitação de 
Alice para participar da live.

Uma vez dentro da live 
alheia, Alice conversa com a 

pessoa, lhe fala sobre o amor de 
Deus e no final canta uma mú-
sica gospel para aquela pessoa. 
Enquanto tudo isso acontece, as 
centenas de outros internautas 
que são arrastados junto com 
Alice enchem os comentários 
da live com palavras de fé e 
conforto.

Ela nos relatou que as rea-
ções das pessoas são variadas, 
explicando que algumas cho-
ram, se emocionam de verda-
de, após entenderem o que está 
acontecendo. Alice também 
relata que as situações que ela 
encontra as pessoas são as mais 
diversas, já que são os próprios 

seguidores da sua live que fa-
zem as indicações de transmis-
sões que o grupo deve invadir.

Geralmente essa invasão 
surpreende os donos da lives, 
pois, na maioria dos casos, eles 
estão com baixa audiência, com 
20 ou menos pessoas lhe assis-
tindo e então tão de repente, 
cerca de 150 pessoas invadem 

Jovem adventista promove 
projeto no instagram

a live de uma só vez.
Alice disse que o maior 

compromisso do projeto é pode 
levar a palavra de Deus para as 
pessoas, independente de quem 
sejam elas.

Ela até citou o exemplo de 
um jovem que ao ter a sua live 
invadida confidenciou que tinha 
acabado de romper um relacio-
namento e que estava passando 
por uma situação difícil e então, 
aquela invasão serviu para aju-
dá-lo naquele momento difícil. 
Alice disse que as histórias são 
as mais diversas.

Perguntada sobre o que lhe 
motivava a realizar esse traba-

lho, Alice disse que 
tem um compromis-
so de estar perto de 
Deus, ouvir a voz 
de Deus e levar a 
sua palavra ao maior 
número de pessoas 
possíveis. “Quan-
do você ouve a voz 
de Deus e entende 
o amor que ele tem 
por você, tudo em 
sua vida é diferen-
te”, relata a esperan-
çosa jovem.

Alice relata que 
um grupo sempre de 
três ou quatro pes-
soas está envolvido 
na live diretamen-
te, mas são mais 
de 100 pessoas que 
colaboram com o 
ela, invadindo a live 

do “alvo”, para pedir para que 
ele chame a Alice. Atualmente 
o projeto também conta com a 
colaboração do pastor Marcelo 
Henrique.

O projeto ocorre uma vez 
por semana e você pode cola-
borar, sendo um dos invasores, 
seguindo o perfil da @alicetor-
mes no Instagram.

Em Tenente Portela, visitando a mãe, Alice usou a redação do Sistema Província para fazer sua live

Elis Machado

Alice é idealizadora projeto que já foi destaque até na mídia internacional

INSS autoriza bancos 
a renovar prova de 

vida de beneficiários 
por procuração

Desde a segunda-feira (27/07), agentes bancários estão auto-
rizados a realizar comprovação de vida, por meio de procurador 
ou representante legal, de beneficiários do Instituto Nacional do 
Serviço Social (INSS) com idade igual ou superior a 60 anos, sem 
o prévio cadastramento no INSS. A dispensa da autenticação pode 
ser feita quando apresentada procuração, termo de tutela, curatela 
ou guarda.

A procuração também deverá ser aceita quando for apresenta-
do instrumento de mandato público, nas situações de ausência por 
viagem, impossibilidade de locomoção ou moléstia contagiosa, e 
durante o período de 120 dias, podendo ser prorrogado por ato do 
presidente.

A portaria, assinada pelo presidente do INSS, Leonardo Guima-
rães, está publicada na edição do dia 27 de julho do Diário Oficial 
da União.

Portaria foi assinada pelo presidente do INSS, Leonardo Guimarães

Diones Roberto Becker

Nuvem a 90 quilômetros da 
fronteira com o Brasil tem 
50 milhões de gafanhotos

Rural

 A nuvem de gafanhotos que está na Argentina desde maio foi 
reduzida ainda mais na segunda-feira (27/07). Conforme o Serviço 
Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar do país (SENA-
SA), 87% dos insetos foram eliminados com pulverizações aéreas 
e terrestres de inseticidas realizadas na última quinta-feira, no sá-
bado e na segunda-feira. Ainda restam aproximadamente 50 mi-
lhões de insetos que permanecem na cidade de Federación, na pro-
víncia de Entre Rios, a dez quilômetros da divisa com o Uruguai e 
a cerca de 90 quilômetros da cidade gaúcha de Barra do Quaraí, na 
divisa com o Brasil.

Apesar das baixas temperaturas e da chuva, observadas na re-
gião desde domingo (26/07) limitarem a movimentação dos ga-
fanhotos, fiscais estaduais agropecuários do Rio Grande do Sul 
afirmam que o alerta sobre a entrada desses insetos no território 
brasileiro permanece. Os gafanhotos remanescentes estão estacio-
nados em copas de eucaliptos e laranjeiras. Técnicos do SENASA 
preveem eliminar o aglomerado restante até o fim desta semana 
com novas aplicações de inseticidas.

Uma segunda nuvem de insetos, localizada no Norte da Argen-
tina, na província de Chaco, também continua sendo monitorada. 
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Saúde

Prefeitos trabalham para garantir 
viabilidade dos hospitais de 

pequeno porte

O prefeito de Braga,  Carlos 
Alberto Vigne, Nei, presidente 
da Amuceleiro, participou do 
Tribuna Popular, onde foi en-
trevistado pelo jornalista Jalmo 
Fornari, sobre o trabalho da Co-
missão de Defesa dos Hospitais 
de Pequeno Porte, na qual ele 
também ocupa a presidência.

Nei, disse que foi criado 
com o deputado Marlon San-
tos, quando esse era deputado 
estadual, um Projeto de Lei que 
tinha como objetivo aparar os 
hospitais de pequeno porte den-
tro de uma legislação especifi-
ca. Segundo o prefeito esse pro-
jeto acabou não andando, uma 

vez que já era final de mandato 
e Marlon Santos deixou a As-
sembleia Legislátiva no final 
daquele mandato.

O deputado Aloísio Class-
mann, PTB, reapresentou o pro-
jeto neste ano, devolvendo bom 
ânimo aos prefeitos de municí-
pios que dependem dessas ins-
tituições de saúde. O prefeito 
disse que a expectativa é que o 
projeto de lei,  seja vota    do 
ainda neste ano para que possa 
entrar no orçamento do estado 
para o ano que vem.

Uma das propostas para ten-
tar financiar o funcionamento 
dessas instituições seria o Go-
verno do Estado reconhecer 
essas instituições com a espe-
cialidade em geriatria. Segundo 
o prefeito está sendo feita uma 
pressão para que isso aconteça.

Nei Vigne ainda afirmou que 
os hospitais de pequeno porte 
terão potencial para desafogar 
os hospitais regionais, uma vez 
que a solução nunca será fechar 
leitos e sim manter o maior nú-
mero de vagas para a atender a 
população.

Nei Vigne, presidente da Amuceleiro e prefeito de Braga

Amuceleiro

JBS entrega ambulâncias para hospitais 
em FW, Seberi e Três Passos

Saúde

A empresa JBS está reali-
zando essa semana, a entrega 
de ambulâncias para hospitais 
de três municípios da região. 

Na segunda-feira (27/07), a 
entrega aconteceu à Socieda-
de Beneficente do Hospital de 
Caridade, em Frederico Wes-
tphalen. Neste mês, a mesma 
instituição também recebeu 

500 cestas básicas e 15,5 mil 
Equipamentos de Proteção In-
dividual (EPIs). 

Na terça-feira (28/07), a 
JBS entregou outra ambulân-
cia. Desta vez para a Fundação 
Hospitalar Pio XII, de Seberi. 
Desde junho, a entidade ganhou 
três monitores de sinais vitais, 
três camas clínicas, uma maca 
hospitalar de transporte, três 

mil litros de produtos de higie-
ne e limpeza, e 40,5 mil EPIs. 
Também foram doadas, duas 
mil cestas básicas e cinco mil 
máscaras de tecido para distri-
buição à comunidade. 

Na quarta-feira (29/07) será 
a vez de Três Passos receber 
uma UTI móvel. O veículo será 
doado ao Fundo Municipal de 
Saúde e irá contribuir ao siste-
ma de saúde do município. 

As três cidades integram 
mais de 200 municípios bene-
ficiados pelo programa da em-
presa no Brasil. No Rio Grande 
do Sul, a JBS fará a doação de 
R$ 21,7 milhões, sendo R$ 10 
milhões para o Governo do Es-
tado e R$ 11,7 milhões para 25 
cidades gaúchas, contemplando 
quase três milhões de pessoas. 

Ao todo, a JBS empenhou 
R$ 16,2 milhões na compra de 
84 ambulâncias, que serão doa-
das a 65 cidades em 13 estados 
ao longo das próximas sema-
nas.

As ambulâncias foram entregues nas cidades onde a empresa atua

Clic/Portela

Em tempos de polarização ideológica, até mesmo assuntos 
sobre o clima são classificados como de esquerda ou de direita. 
Quem é da esquerda defende a necessidade de preservar as matas 
para evitar o aquecimento global. Quem é de direita quer desmatar 
tudo para plantar soja e criar gado, alegando que o descontrole 
climático é mentira da esquerda.

 Nada mais falso e perigoso do que isso. Clima e meio am-
biente nada têm a ver com política, mas com a vida de todos. Se 
não entendermos assim, estaremos contribuindo para nossa pró-
pria ruína como seres dependentes do ecossistema. Esse sistema 
de vida profundamente complexo, mas delicado e frágil, composto 
por um número infinito de seres interdependentes.

 Todavia, a polarização retórica em torno do assunto é uma 
infeliz realidade. O próprio Presidente da República, que se diz de 
direita, tratou logo de imputar à esquerda as queimadas na Ama-
zônia ocorridas no ano passado, chegando ao absurdo de atribuir 
incêndios criminosos às pessoas que dão seu sangue para proteger 
o meio ambiente. Isso desencadeou o acirramento dessa contenda 
ideológica inútil. Enquanto milhões de preciosas vidas (animal e 
vegetal) perecem da forma mais cruel possível. 

 Se as pessoas soubessem da importância das árvores para 
a vida animal, jamais levariam o assunto das queimadas para a 
esfera ideológica, e a suspeita do Presidente sobre as ONGs não 
teria provocado mais debate ideológico inútil, e sim gerado protes-
tos pela injustificável demora do governo em iniciar o combate ao 
fogo e criar um projeto consistente para proteção permanente da 
Amazônia.

 Além de capturar os gases tóxicos do ar, evitando o dese-
quilíbrio climático, uma só árvore tem capacidade para retirar do 
subsolo cerca de 400 litros de água por dia, jogando umidade no ar 
através das folhas, o que proporciona equilíbrio da temperatura e 
estabilidade do índice de umidade do ar. Em uma floresta extensa, 
essa importante função das árvores provoca até mesmo formação 
de abundantes chuvas. É o caso da Floresta Amazônica. A trans-
piração das árvores acumula tanta umidade no ar, que provoca 
chuvas suficientes nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Um 
estupendo milagre da Floresta. Essa gigantesca junção de umidade 
que sai das folhas das árvores viaja com os ventos por centenas e 
até milhares de quilômetros, regando a terra de mais de uma deze-
na de Estados desse imenso Brasil.

 Apenas um hectare de árvores pode recolher do ar cinco 
toneladas de gases tóxicos, e liberar de oito a dez toneladas de 
oxigênio por ano.

 Apenas uma árvore, a partir da transpiração, produz o 
efeito refrescante de 5 condicionadores de ar.

 Apenas uma árvore pode abrigar mais de mil espécies 
diferentes de animais e vegetais. Pesquisadores encontraram 72 
tipos de formigas em uma só árvore. E muitas dessas espécies são 
endêmicas (só existem nessa árvore).

 Em apenas um quilômetro quadrado da Floresta Amazô-
nica existem mais de mil espécies de árvores diferentes, além de 
milhares de espécies de plantas superiores.

 Dentro da Floresta, vivem milhões de animais, pequenos 
e grandes. Seres semelhantes a nós, que têm famílias, como nós. 
Que, como os humanos, sentem fome, sede, tristeza, alegria, soli-
dão, medo e dor. Que estão sentindo a dor atroz das queimaduras 
por fogo. Cumulada com a dor da separação dos parceiros, filho-
tes, pais e outros familiares ou simples companheiros de morada 
planetária que já morreram da forma mais cruel que se pode 
imaginar: queimados vivos. Às vezes depois de agonizarem sem 
socorro por vários dias. 

 Nenhuma das infinitas formas de vida da Amazônia de-
pende do homem para viver. E os humanos são rigorosamente de-
pendentes do equilíbrio ambiental proporcionado por todos os ani-
mais e vegetais, de sorte que, extinguindo-se apenas uma espécie, 
como é o caso das abelhas, o homem deixará de existir.

 Portanto, preservar a vida da Floresta é também uma ques-
tão de sobrevivência humana.

A importância da 
Amazônia (II)
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Prefeitura de Tenente Portela lança 
selo de aniversário do município

Campanha recupera instrumento de 
trabalho de catador

Corsan prorroga por mais 30 dias 
beneficios da pandemia

Proposta suspende reajuste nas 
contas de luz em 2021

Jovem adventista promove campa-
nha no instagram
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Vista Gaúcha investe em 
equipamentos agrícolas

Vista Gaúcha adquiriu três novos implementos agrícolas para auxílio aos produtores rurais do mu-
nicípio.  Segundo foi divulgado pelo município foram adquiridos,  uma ensiladeira com capacidade de 
corte de no mínimo 28 toneladas/hora; uma roçadeira agrícola; e um pé de pato de 07 hastes.

Todos esses equipamentos foram adquiridos com recursos próprios do município com uma soma  
total de cerca de R$ 40 mil. O esquipamentos já estão a disposição dos agricultores locais.

O município de Vista Gaúcha é um dos que tem um dos melhores desempenhos na área de agricul-
tura, tanto na área de grãos quanto na área de produção leiteira e suinocultura. Atualmente a comuni-
dade local vive com a expectativa do inicio das obras de um frigorífico, que prometeu se instalar no 
município e que tem obras previstas para ainda este ano.

Equipamentos adquiridos custaram cerca de R$ 40 mil reais para os cofres do município

Divulgação


