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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

Eu teria curiosidade de, um dia, espiar o 
universo paralelo onde vivem alguns analis-
tas e comentaristas dos nossos grandes meios de comunicação. 
Deve ser quase como no STF, só que com menos LSD.

Sei que jamais me será dada tal oportunidade, mas deve ser 
uma experiência muito doida ver em Trump, subitamente, a en-
carnação do 
d iv i s i on i smo 
na sociedade 
norte-americana 
e em Bolsonaro 
sua réplica bre-
ga. Os Estados 
Unidos sem-
pre tiveram um 
elevado grau 
de consenso. 
As diferenças 
entre republica-
nos e democra-
tas eram sutis e 
esse consenso 
contribuía para 
a solidez e pujança daquela sociedade. Acontece que nas últimas 
décadas passou a atuar sobre ela o mesmo ideário esquartejador 
que agiu aqui por dentro do poder, como se toda nação fosse um 
grande açougue onde retalhistas malucos passaram a dividir a so-
ciedade em frações antagônicas.

De fato, perdida a luta de classes, dezenas de outras lutas fo-
ram imediatamente chamadas aos tablados e nunca para conversar 
porque manter os ânimos alterados é parte da estratégia. Talvez 
você não tenha se interessado ou visto isso acontecer nos Estados 
Unidos, mas aqui no Brasil, querendo ou não, foi parte contada da 
armação.

Em matéria de, 01 de novembro, O Globo reuniu um grupo de 
“especialistas” para concluir que os EUA vivem uma crise identi-
tária causadora de uma “guerra de narrativas”. Ou seja, exatamen-
te como aqui, só que tais especialistas livram Barack Obama e o 
Partido Democrata de suas responsabilidades na gestação e gestão 
desses conflitos e os trazem – claro! – para 2016 com a eleição de 
Donald Trump. Assim, num passe de mágica, no universo parale-
lo em que vive o movimento revolucionário no Brasil, Trump (e 
Bolsonaro) deixam de ser consequência para se tornarem causa 
das divisões criadas durante décadas ao longo das quais ambos 
viveram à margem do poder político real.

O que escrevo é um alerta nascido do fundo da alma. Pondere, 
leitor, a importância que passa a ter, no Brasil, aqui no nosso tor-
rão natal, a criação de um consistente movimento conservador. Se 
as estratégias estabelecidas por influência dos autores da Escola 
de Frankfurt foram capazes de fracionar desse modo a sociedade 
norte-americana, imagine o que poderia acontecer em nosso país. 
Cabe, então a pergunta: quando haverá um novo ano de 2018 se o 
poder político retornar a qualquer dos partidos que há apenas dois 
anos perderam a hegemonia no Brasil?

A GRANDE ARMAÇÃO

Esta semana perdi um ente querido, e isso me fez refletir sobre o que a pandemia nos tirou de mais 
precioso: o direito de estar junto.

O ser humano não foi criado para ser sozinho e não tem nada mais difícil do que não poder abraçar 
quem você ama, especialmente em momentos de dor. A pandemia trouxe muitas alternativas para irmos 
“levando a vida”: lives, aulas remotas, drive ins, delivery para praticamente tudo e as redes sociais são 
o nosso ponto de encontro. E esta semana, vivi a triste experiência de milhões de pessoas, que têm feito 
das redes sociais o seu “velório”.

É ali que recebemos condolências, notícias dos parentes, abraços e beijos virtuais, mas nada é capaz 
de aquecer o coração, enxugar as lágrimas e aliviar a dor de uma perda e da distância como um abraço.

Como resolver?
Precisamos nos posicionar como cidadãos, venho observando que as pessoas estão se acostumando 

a este anormal e muitos se acomodando em suas vidas improvisadas ou se arriscando como se o vírus 
não fosse letal.

É preciso um despertar, é preciso um olhar mais atento e responsável para cobrar das autoridades 
mais urgência, mais eficiência, mais responsabilidade. É preciso respeito e enfrentamento à esta pan-
demia, investimento sério nas universidades, na ciência e na saúde. É preciso que cada um faça a sua 
parte usando máscaras, ficando em casa se possível, não se expondo em vão, para que tudo isso passe 
o mais rápido possível e possamos voltar a conviver com quem amamos, sem medo.

A pandemia é uma situação temporária, devemos ser otimistas sim, acomodados, jamais!
Florinda Cerdeira Pimentel é especialista em Educação Musical e professora da área de Linguagens 
Cultural e Corporal no curso de Licenciatura em Música do Centro Universitário Internacional Uninter.

Vivendo o luto na pandemia

 Florinda Cerdeira Pimentel

E a eleição dos gringos?
Desde a terça-feira que não se fala em outra coisa em termos de 

notícias mundiais que não seja a eleição presidencial dos Estados Uni-
dos. Até o fechamento desta edição a apuração, que é bastante lenta 
no país, e  está mais lenta ainda neste ano em virtude dos votos pelos 
Correios, apontavam para uma disputa muito acirrada, mas que indi-
cava vitória de Joe Biden, dos Democratas.

A eleição dos gringos tem duas relação direta, pelo menos aparen-
temente, em relação a nossa vida. 

A primeira é politica, pois apesar de moderado, Biden é um candidato posicionado a esquerda den-
tro do partido Democrata. Não tanto quanto a sua vice, mas bem mais do que o último democrata a 
governar,  Barack Obama.

A tendência norte-americana em servir de termômetro para o mundo pode mudar a perspectiva po-
litica do globo que hoje está absolutamente inclinada à direita e faze-lá retornar a esquerda, passando 
evidentemente pelo centro. Essa inclinação pode refletir sim no eleitor brasileiro em 2022, instante em 
que nós voltaremos às urnas para escolher o nosso presidente.

No entanto, deixando de lado a filosofia politica, precisamos entender que a eleição do Democrata 
muda a relação Brasil/Estados Unidos, uma vez que ela foi construída em cima da união Bolsonaro e 
Trump, que apesar de muito diferentes, diga-se de passagem, convergem na mesma casa ideológica.

Bolsonaro já se declarou apoiador de Trump. Uma declaração desnecessária, uma vez que seu apoio 
não tem influência alguma no eleitor norte-americano. Ao mesmo tempo, Biden já declarou que deseja 
recomeçar a relação com o Brasil. Na prática isso significa que o presidente norte-americano deverá 
cobrar uma ação mais enérgica do Brasil em relação a preservação da Amazônia. Se isso não acontecer, 
pode ser que o Brasil sofra sanções comerciais dos americanos.

Quando se fala em sanção norte-americana é importante lembrar que os Estados Unidos mantém o 
poder de influência sobre diversas outras nações que hoje são clientes dos produtos brasileiros. Se isso 
acontecer o Brasil de Bolsonaro teria que aumentar a sua relação com os chineses, já que são eles os 
donos do mercado mais sólido e que não vive sobre a sombra nos do tio san, no entanto, como você há 
de lembrar, o presidente brasileiro não tem uma boa relação com a China e para se alinhar com o seu 
amigo Trump, o nosso presidente, por diversas vezes, foi pouco diplomático com o gigante do oriente.

A possível vitória de Biden pode ter uma influencia no custo de produção da agricultura brasileira, 
na importação de eletrônicos e em muitos outros setores da nossa economia. Para escapar dessa even-
tual relação conturbada, Bolsonaro precisará fazer o que ainda não conseguiu: ser chefe de estado e não 
líder de grupo. Veremos se ele conseguirá.
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 Covid-19 já deixa mais de 10 eleitores
de Portela sem o direito ao voto

***Como em toda eleição tem candi-
dato que não tem o menor conhecimento 
da função de legislar e fiscalizar.

***Se depender deles, fatiam o or-
çamento e distribuem entre duas prio-
ridades eleitorais...rsrs  Porém o tempo 
ensina...

***Tem candidatos que não devem 
estar por aqui no dia da eleição. Es-
tão insistindo em postar que estão de 
viajem...”RUMO À VITÓRIA” ... De-
vem estar indo para o Espírito Santo kkk

***Moradores da Nossa Senhora de 
Lurdes estão se mobilizando para irem 
ao M.P. pedir urgentes medidas para sa-
nar o abastecimento de água.... Tá seca 
a coisa!

***Dizem por aí que se continuarem 
subindo como estão, os casos de covid, a 
ausência dos infectados pode influenciar 
no resultado das eleições. Principalmen-
te se contaminar grupos de cabos eleito-

Democracia
O Sistema Província, repetindo outras elei-
ções, abriu espaço para manifestação de 
todos os candidatos da região em sua gra-
de de programação. Através do microfone 
do Programa Estação Província muitos dos 
pretendentes à chefia do poder executivo 
de municípios da região puderam mostrar 
o que pretendem fazer caso sejam eleitos.

Compra de votos
Infelizmente os nossos processos eleitorais 
ainda comportam atos e a denúncia de com-
pra de votos. A prática, que por si só ilegiti-
ma toda uma eleição, é utilizada por vários 
políticos que buscam corromper o eleitor 
roubando-lhe a individualidade e a liberda-
de de escolha. Para coibir este crime a justi-
ça eleitoral difundiu o aplicativo PARDAL 
e candidatos e partidos se auto-fiscalizam. 
No entanto, mesmo assim, correm muitos 
que buscam esclarecer tentativas de fraude. 
Na 101ª Zona há pelo menos uma denúncia 
neste sentido.

A perigosa RSC - 472
Mais um acidente de grandes proporções 
aconteceu na última semana, na serrinha da 
472, no lado portelense. A rodovia desde 
a sua inauguração já registrou dezenas de 
acidentes no trecho, especial nos decliveis 
em Palmitinho e Portela, destes muitos com 
vítima fatais. Alheia à estas tragédias, a ro-
dovia continua com a sinalização vertical e 
horizontal cada vez mais deficiente, care-
cendo ainda de alertas mais contundentes 
nos trechos de maior perigo. Outro fator 
de risco da 472, que se agrava a cada dia, 
é a vegetação que invade a pista, onde em 
alguns trechos engoliu completamente os 
acostamentos.

 Num ônibus, um padre sentou-
-se ao lado de um bêbado que, com di-
ficuldade, lia o jornal.

De repente, com a voz “empastada”, 
o bêbado perguntou ao padre: 

– O senhor sabe o que é artrite?
O pároco logo pensou em aproveitar 

a oportunidade para passar um sermão 
no bêbado e respondeu:

– É uma doença provocada pela vida 
pecaminosa e sem regras: excesso, de 
consumo de álcool, drogas, maconha, 
crack, e, certamente mulheres perdidas, 
prostitutas, promiscuidade, sexo, farras 
e outras coisas que nem ouso dizer.

O bêbado arregalou os olhos, calou-
-se e continuou lendo o jornal.

Pouco depois o padre, achando que 
tinha sido muito duro com o bêbado, 
tentou amenizar:

– Há quanto tempo o senhor está 
com artrite?

– Eu? Eu não tenho artrite! Diz aqui 
no jornal que quem tem é o Papa.

O MÁGICO, O 
PAPAGAIO DO CA-
PITÃO E A MÁGICA 
PERFEITA!

Um mágico traba-
lhava em um navio de cruzeiro no Ca-
ribe. O público de seus shows mudava 
toda semana e, portanto, o mágico fazia 
sempre os mesmos truques.   No entan-
to, havia um problema: O papagaio do 
capitão do navio estava sempre lá, e as-
sistia todos os shows a cada semana. Ao 
ver os mesmos truques diversas vezes, 
o papagaio começou a aprender como 
eles funcionavam.  

 Travesso como era, o papa-
gaio começou a gritar os segredos do 
mágico durante os shows: “Olha, não é 
o mesmo chapéu!”; “Olha, ele está es-
condendo as flores embaixo da mesa!”; 
“Prestem atenção – todas as cartas são 
o Ás de Espadas!” O mágico ficou fu-
rioso, mas não podia fazer nada, pois, 
afinal, era o papagaio do capitão. 

 Um dia, o navio sofreu um aci-
dente e naufragou. O mágico e o papa-
gaio foram os únicos sobreviventes e 
ficaram à deriva em um pedaço de ma-
deira, no meio do oceano.  Eles olha-
ram um para o outro com ódio, mas não 
pronunciaram uma única palavra. Isso 
continuou por um dia, depois outro, e 
outro. Finalmente, depois de uma se-
mana, o papagaio disse:

“Ok, eu desisto. Onde está o bar-
co?!”

Pelo menos 13 portelenses, na última quinta-feira (ontem) já estavam impedidos de par-
ticiparem das eleições do 
próximo dia 15 de no-
vembro. Além destes 13 
portadores de Covid-19 , 
outras 41 pessoas aguar-
dam a divulgação dos 
exames laboratoriais em 
Tenente Portela. O nú-
mero de infectados vem 
crescendo muito nos úl-
timos dias e conforme 
determinação da justiça 
eleitoral, todo o cidadão 
brasileiro que tenha sido 
infectado pelo vírus após o dia 01 de novembro deve ficar no resguardo, não participando 
assim do processo eleitoral. Desde o início da pandemia o município acumula 406 diag-
nósticos positivos. Deste total, 389 portelenses já se recuperaram e quatro perderam a vida 
em decorrência do vírus. A determinação faz parte do Plano de Segurança Sanitária do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que traz a mesma orientação para mesários. De acordo 
com o documento, quem contrair a doença 14 dias antes do pleito, que começou a contar 
no domingo (01/11), não pode e não deve comparecer às urnas.

rais...kkk
***Portela tá voltando a pacatez. Faz 

uns 15 dias que ninguém corre pelado na 
rua ou arrenta canteiros da avenida...

***Tem gente que ainda não enten-
deu que politíca se faz agregando e não 
separando.

***Curiosidade: qual será o efeito da 
mudança nas regras das candidaturas a 
prefeito na região?

***Um conhecedor a politíca de Re-
dentora está apostando na eleição mais 
disputada da história. Será?

***Diz ele que isso ocorre em virtu-
de do MDB está enfrentando o MDB: é 
eles contra eles...Diz o tal.

***Dizem por aí que na falta de  mo-
tivos para exaltar o número 45 com os 
dias, tipo faltam 45 dias para eleição ou 
hoje é dia 45, um empresário passou a 
anunciar promoções com até 45 dias 
para pagar. O consumidor agradece. kk
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Eleições 2020 Pandemia

a pedido

Eleitor diagnosticado com 
Covid-19 a partir de 1º de 

novembro não poderá votar

Quem for infectado pelo 
novo coronavírus a partir de 1º 
de novembro não poderá vo-
tar nas eleições municipais de 
2020. A determinação faz parte 
do Plano de Segurança Sanitá-
ria do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), que traz a mesma 
orientação para mesários. De 
acordo com o documento, quem 
contrair a doença 14 dias antes 
do pleito, que começou a contar 
no domingo (01/11), não pode 
comparecer às urnas. O primei-
ro turno está marcado para o dia 
15 de novembro.

Segundo o TSE, a medida 
se faz necessária para impedir a 
propagação do vírus. Por isso, 
quem tiver sido diagnosticado 
com a doença a partir de 1º de 
novembro ou tiver febre no dia 
da votação não deve compare-

cer à zona eleitoral ou trabalhar 
como mesário.

No dia da eleição, será obri-
gatório o uso de máscara pelo 
eleitor. A medida também vale 
para os mesários, que, além das 
máscaras, utilizarão face shiel-
ds. O TSE avisa que haverá ál-
cool em gel para higienização 
das mãos nas seções eleitorais 
e álcool líquido para higieni-
zação de superfícies e objetos, 
com exceção da urna eletrôni-
ca, que só pode ser higienizada 
por técnicos especializados.

O eleitor ou mesário que 
tenha sido diagnosticado com 
Covid-19 a partir de 1º de no-
vembro poderá justificar a au-
sência em até 60 dias após a 
realização das eleições, ou seja, 
até 14 de janeiro de 2021. Caso 
a ausência não seja justificada, 
a pessoa estará sujeita a multa.

Primeiro turno está marcado para 15 de novembro

Banrisul de Redentora está fechado por causa 
de funcionário infectado com Coronavírus

Quem passa em frente a agên-
cia do Banrisul de Redentora, 
percebe que as portas estão fe-
chadas desde a última sexta-feira, 
inclusive nos caixas eletrônicos. 
Informações do RD Foco.

De acordo com as informa-
ções da gerência, um caso de Co-
ronavírus foi confirmado em um 
funcionário da instituição, sendo 
de uma mulher de fora do muni-
cípio, que fez o teste na cidade 
onde mora.

O gerente do banco nos in-
formou que os caixas eletrônicos 
voltarão a funcionar a partir da 
tarde dessa terça-feira. Já o aten-
dimento interno está paralisa-
do, não sendo possível informar 
quando voltará a normalidade. 

De acordo com ele, os funcio-
nários contactantes estão sendo 
orientados a se manter em isola-
mento, obedecendo as normas de 
saúde.

Ele salienta que os usuários 
do banco que precisem de aten-
dimento deverão se dirigir até 
agências dos municípios vizi-
nhos.

Agência de Redentora esteve fechada nesta semana por causa dpo Coronavírus

RD FOCO

Mais de 9 mil empresas 
gaúchas podem ser excluídas 

do Simples Nacional

Eleições 2020

Os empresários que fazem 
parte do Simples Nacional têm 
até o dia 4 de dezembro para 
regularizar os pagamentos ao 
regime tributário facilitado. Se-
gundo a Receita Estadual, cerca 
de 9,1 mil negócios podem ser 
fechados no Rio Grande do Sul 
caso os proprietários não qui-
tem as dívidas junto ao fisco.

O Estado deixou de arreca-
dar R$ 161 milhões por causa 
da inadimplência. As informa-
ções para o pagamento estão 
disponíveis no e-CAC (Centro 
de Atendimento Virtual ao Con-

tribuinte) desde 22 de outubro, 
e todo o processo deve ser feito 
pela Internet. Os empresários 
também podem recorrer do pa-
gamento da dívida, em um pro-
cesso que dura 30 dias.

Criado em 2007, o Simples 
Nacional facilita a apuração dos 
valores devidos à Receita Fede-
ral para microempresários e mi-
croempreendedores individu-
ais. Os contribuintes excluídos 
do regime após o fim do prazo 
vão poder solicitar o reingresso 
em janeiro, desde que estejam 
regulares perante os entes fede-
rados.
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Novas regras para uso de radares nas 
estradas entram em vigor em todo o país

Entraram em vigor no do-
mingo (01/11), as novas regras 
de fiscalização por radar nas 
rodovias federais, estaduais e 
vias dentro das cidades. Dentre 
as principais mudanças, estão 
a proibição de radares móveis 
e fixos escondidos e a disponi-
bilização dos locais passíveis 
de fiscalização de velocidade 
por equipamentos portáteis por 
parte das autoridades de fiscali-
zação. As medidas foram apro-
vadas pelo Conselho Nacional 
de Trânsito (CONTRAN) em 
setembro.

De acordo com a resolução 
do CONTRAN, a fiscalização 
com radar móvel precisará ser 
feita por agentes de trânsito 
uniformizados. Os controla-
dores precisam estar visíveis e 
não poderão mais ser afixados 
em árvores, marquises e passa-
relas, por exemplo.

Outra determinação impor-
tante é que os radares precisa-

rão ter registrador de imagem. 
Somente a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) no Rio Grande 
do Sul terá que inutilizar 20 
equipamentos deste modelo. 
Deixa de valer, portanto, a pa-
lavra do policial, que precisava 
abordar o veículo para autuá-
-lo. A exigência do registro de 
imagem é destinada aos medi-
dores de velocidade, para que 
armazenem a comprovação do 
cometimento da infração.

O Comando Rodoviário da 
Brigada Militar (CRBM) tam-
bém tem 20 controladores que 
não registram imagens. Con-
forme o coronel José Henrique 
Gomes Botelho, os aparelhos 
não deverão ser descartados, 
pois serão utilizados também 
para a verificação de ultrapas-
sagens em locais proibidos, não 
uso do cinto de segurança e o 
uso do telefone celular enquan-
to na condução do veículo, por 
exemplo.

— A lista com a localização 
dos radares móveis nas rodo-
vias estaduais já disponível no 
site do Comando Rodoviário da 
Brigada Militar. Basta o moto-
rista acessar o portal irá encon-
trar as listas de radares móveis 
e o trecho onde podem existir 
fiscalização — informou José 
Henrique Gomes Botelho.

A primeira lista de trechos 
rodoviários aptos a serem fis-
calizados com radares móveis 
terá validade de 01 a 09 de no-
vembro. A partir daí, conforme 
o coronel, a relação dos locais 
será atualizada a cada segunda-
-feira.

A PRF ainda não informou 
quando fará a divulgação dos 
locais dos radares móveis nas 
estradas federais do Estado. A 
assessoria de imprensa no RS 
disse apenas que a pauta está 

centralizada em Brasília e que a 
divulgação será nacional.

As novas regras valem para 
todos os novos equipamentos 
ou aqueles que forem realoca-
dos. Aqueles já instalados terão 
de ser readequados por muni-
cípios e órgãos reguladores até 
novembro de 2021.

Confira as principais mu-
danças:

- Os radares fixos só podem 
ser instalados em locais onde 
houver placas de sinalização 
indicando o limite máximo de 
velocidade da via.

- Os medidores de velocida-
de do tipo fixo não podem ser 
afixados em árvores, marqui-
ses, passarelas e postes de ener-
gia elétrica.

- Onde houver redução de 
velocidade, deve ser observa-
da a existência de placas infor-
mando a redução gradual do 
limite de velocidade. Em vias 
urbanas, para velocidades me-
nores que 80km/h, a distância 
da placa deve ser de 100 a 300 
metros.

- Fica proibido o uso de 
equipamentos sem dispositivo 
registrador de imagem.

- O uso de lombadas ele-
trônicas fica restrito a trechos 
críticos e de vulnerabilidade de 
usuários da via.

- Para os redutores de velo-
cidade, realizar estudo técnico, 
com periodicidade anual, em 
trechos críticos, com índices de 
acidentes, ou locais onde haja 
vulnerabilidade dos usuários da 
via, de modo a se comprovar a 
necessidade de redução pontual 
da velocidade.

- Os órgãos fiscalizadores 
deverão disponibilizar, em seus 
sites, todos os locais passíveis 
de fiscalização de velocidade 
por equipamentos portáteis.

Resolução diz que o uso de lombadas eletrônicas fica restrito a trechos críticos e de vulnerabilidade de usuários da via

D
iones R

ob erto B
ecker A prática regular de exercícios físicos é reconhecida como 

benéfica na prevenção e tratamento de doenças oncológicas. Evi-
dencias cientificas sugerem que pacientes com câncer de próstata 
que praticam exercícios físicos vigorosos regularmente, dimi-
nuem os riscos de morrer da doença. 

Uma pesquisa realizada pelo departamento de epidemiologia 
da Harvard School of Public Health, observou que homens com 
câncer de próstata deveriam realizar atividades físicas para a saú-
de como um todo, mesmo que sejam 15 minutos diários de cami-
nhada, corrida ou ciclismo. Atividades vigorosas podem ser espe-
cialmente benéficas para o câncer de próstata, assim como para a 
saúde em geral, com a frequência de três ou mais horas semanais.

A pesquisa observou que quanto mais horas os pacientes se 
dedicavam aos exercícios vigorosos ou não, melhores os resulta-
dos em termos de sobrevivência.

Homens que praticavam uma média 90 minutos por semana, 
apresentaram risco 33% mais baixo de morrer de qualquer causa 
e risco e 35% mais baixo de morrer de câncer de próstata.

Entretanto homens que realizaram entre 5 e 10 horas semanais 
de atividades não vigorosas apresentaram risco de 28% mais bai-
xo de morte por qualquer causa, comparados aos homens que rea-
lizaram menos de uma hora semanal de exercícios semelhantes. E 
este risco relativo caiu 51% entre os homens que realizaram mais 
de 10 horas semanais do mesmo tipo de atividade.

Os pesquisadores observaram que, embora o câncer de prós-
tata seja o tipo de câncer mais comum entre homens norte-ameri-
canos, a notícia não é tão ameaçadora. Eles ressaltaram que mais 
de 80% dos pacientes com câncer de próstata têm a doença loca-
lizada. O índice de sobrevivência de 10 anos após o diagnóstico 
é acima de 93%. O resultado disso é que mais de 2 milhões de 
americanos sobrevivem ao câncer de próstata.

Podemos concluir que hábitos saudáveis são a melhor forma 
de combater e aumentar o tempo de sobrevida após um diagnós-
tico de câncer de próstata.  A prática regular de exercícios físicos 
de forma bem planejada e realizados com regularidade através 
de orientação de profissionais qualificados aumentam a longevi-
dade, melhoram o nível de energia, a disposição e a saúde de um 
modo geral.

Exercício Físico no Combate ao 
Câncer de Próstata

Nove municípios da 
regional de Frederico 

decretam emergência em 
virtude da estiagem

Com a confirmação dos efei-
tos do La Niña no Estado nesta 
primavera e verão, os produto-
res gaúchos já se preparam para 
complicações na safra de soja e 
menor produtividade na safra 
do milho, e também para efei-
tos em outras culturais, desde a 
fruticultura até as pastagens. A 
estiagem já causa prejuízos nas 
lavouras gaúchas e os municí-
pios  deram início aos decretos 
de emergência, visando buscar 
recursos para apoiar as ativida-
des.

De acordo com o coordena-
dor da Regional da Defesa Civil 

de Frederico Westphalen, major 
Alexandre Moreira Pereira, até 
esta quarta, 4, os municípios de 
Frederico Westphalen, Tenente 
Portela, Palmitinho, Alpestre, 
Iraí, Boa Vista das Missões, 
Planalto. Nonoai e Caiçara ha-
viam decretado emergência em 
virtude da estiagem. Ametista 
do Sul também informou o de-
creto, que ainda não consta no 
sistema do órgão.

Segundo o Informativo Con-
juntural da Emater Regional de 
Frederico Westphalen, entre o 
período de 27 de outubro e 2 
de novembro, a região teve 9,2 
mm de chuvas.
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Palmeira 

Ambiente

Transito

Consórcio revela investimento 
de R$ 100 milhões na antiga 

Planta da Nestlé

Na tarde de  quarta feira(04), acon-
teceu uma reunião na antiga Unidade da 
Nestlé em Palmeira das Missões com 
os proprietários de 06 das 08 empresas 
que compõe o consórcio que adquiriu 
a referida planta industrial. Estiveram 
presentes na reunião os proprietários da 
Mandaka, Frizzo, Doceoli, Friolack, Ki-
formaggio e Stefanello, além do prefeito 
Eduardo Russomanno Freire. As infor-
mações foram divulgadas pela Rádio 
Palmeiras.

Segundo o prefeito Eduardo, serão 
investidos aproximadamente R$ 100 
milhões para colocar em funcionamento 

a maior indústria de produtos derivados 
de soro de leite do Brasil.

“O plano de investimentos será anun-
ciado de maneira oficial até o início de 
dezembro em evento com a presença do 
Governador do Estado. Os empresários 
deixaram claro que vem para permane-
cer em Palmeira e suprir as expectativas 
da industrialização que acabou não ocor-
rendo com a Nestlé. As referidas empre-
sas já contam com a parceria de mais de 
4 mil produtores e os produtos industria-
lizados aqui terão marca própria a qual 
já está em desenvolvimento”, afirmou o 
prefeito em sua conta em rede social.

Foto: Reprodução/Jornalismo Rádio Palmeira AM-FM

Planta foi adquirido por um  Consórcio formado por 08 empresas do setor

IBGE: Brasil tem 3.299 espécies 
de animais e plantas ameaçadas

O Brasil tem 3.299 espécies de ani-
mais e plantas ameaçadas, o que repre-
senta 19,8% do total de 16.645 espécies 
avaliadas. É o que aponta a pesquisa 
Contas de Ecossistemas: Espécies ame-
açadas de extinção no Brasil 2014, di-
vulgada hoje (5) pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

Atualmente, são reconhecidas no país 
49.168 espécies de plantas e 117.096 es-
pécies de animais. Desse total, a pesqui-
sa analisou as 4.617 espécies da flora e 
as 12.262 espécies da fauna listadas pelo 
Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio) e pelo Cen-
tro Nacional de Conservação da Flora do 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, para 

as quais existem informações sobre seu 
estado de conservação. Elas represen-
tam, respectivamente, 11,26% e 10,13% 
do total de espécies reconhecidas.

Segundo o estudo, das espécies ana-
lisadas, 0,06% estão extintas, 0,01% 
estão extintas na natureza, 4,73% es-
tão criticamente em perigo, 9,35% es-
tão em perigo, 5,74% são vulneráveis, 
3,98% estão quase ameaçadas de extin-
ção, 62,82% são menos preocupantes e 
13,33% foram classificadas como dados 
insuficientes, indicando a necessidade 
de mais pesquisas para avaliação. São 
consideradas ameaçadas as espécies nas 
categorias vulnerável, em perigo e criti-
camente em perigo.

Onça pintada que pode ser encontrada no Parque do Turvo está presente na lista

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
encerrou, na segunda (02), a Operação 
Finados 2020. Iniciadas a 0h da última 
sexta (30/10), as ações voltaram-se ao 
monitoramento dos indicadores de es-
forços, criminalidade e acidentalidade, 
especialmente com o reforço de efetivo 
para o policiamento ostensivo preventi-
vo em locais e horários de maior inci-
dência de acidentes graves e ocorrências 
criminais, levando em consideração as 
peculiaridades de cada estado.

Para garantir segurança, conforto e 
mobilidade aos usuários das rodovias fe-
derais de todo o país, a PRF contou com 
um efetivo de cerca de 10 mil policias. 

Os esforços do policiamento qualifica-
do resultaram na fiscalização de mais 
de 128 mil pessoas e 133 mil veículos. 
E para coibir a perigosa combinação de 
álcool e direção, os agentes realizaram 
mais de 6,2 mil testes do etilômetro, os 
popularmente conhecidos “bafômetros”.

A PRF registrou um total de 858 aci-
dentes nas BRs que cortam o país. Em 
consequência deles foram registradas 
236 ocorrências graves, 1.064 pessoas 
feridas e 86 mortes durante a Operação. 
Os números não foram comparados com 
mesmo feriado no ano passado em razão 
do Dia de Finados ter sido no sábado, 
sem que houvesse alterações significa-
tivas no fluxo de veículos nas estradas.

PRF apresenta resultados 
operacionais do feriadão 

de Finados

Ambiente

Proposta prevê que pensão 
alimentícia será paga até os 21 

anos do filho
O Projeto de Lei 4740/20 estabele-

ce que a pensão alimentícia será paga 
pelo pai até o filho completar 21 anos, 
independentemente de decisão judicial. 
A regra não será válida apenas para os 
filhos com invalidez. A proposta, que al-
tera o Código Civil, tramita na Câmara 
dos Deputados.

O texto é de autoria do deputado Die-
go Andrade (PSD-MG). Ele afirma que, 
apesar de o Código 
Civil de 2002 ter 
reduzido a maiori-
dade - e, portanto, 
a responsabilidade 
civil - para os 18 
anos, idade em que 
termina o poder fa-
miliar, “o gap até 
os 21 anos de idade 
busca certamente 
reforçar uma outra 
lógica da vida: geralmente nesse perío-
do o filho está estudando, seja em uma 
faculdade, seja em um curso técnico, ra-

zão pela qual se mostra razoável e ade-
quado a extensão da pensão alimentícia 
até os 21 anos”, disse Andrade na justifi-
cativa do projeto.

“Portanto, a partir dos 21 anos de ida-
de, o novo Código Civil de 2002 presu-
me que o filho, além da plena capacidade 
civil para todos os atos da vida em so-
ciedade, tem condições de se colocar no 
mercado de trabalho, desvinculando-se 

financeiramente 
do pai por obri-
gação legal”, 
completou.

Ele afirma 
ainda que o tér-
mino do dever 
legal de paga-
mento de pen-
são alimentícia 
ao filho não sig-

nifica o fim do apoio financeiro do pai, 
“mas simplesmente que o Estado não 
mais interfere nessa relação jurídica”.
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Geral

Pix

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

Faça o seu 
cadastro para 

o Pixusar

Geral

Associado Sicredi ganha R$ 
50 mil em sorteio de seguro

A associado da Sicredi Raízes RS/
SC/MG, Selmo Staats, da agência de 
Mondaí/SC, foi contemplado com R$ 
50.000,00 por meio de sorteio promovi-
do por uma das seguradoras parceiras do 
Sicredi. Esse é um benefício oferecido 
aos associados que possuem algum pro-
duto ou serviço das diversas linhas de 
seguros dispostas pela cooperativa.

— Esse é um momento de muita ale-
gria e nos auxiliará em planos para o fu-
turo, como uma viagem para conhecer 
novos lugares — disse Selmo Staats, 
que foi um dos primeiros associados Si-
credi no município.

Segundo a gerente da agência de 
Mondaí, Ivanice Ghilardi Lauschner, ter 
um associado contemplado é especial 
para a nossa agência. — Ficamos mui-
to felizes por este prêmio, pois, além de 

cumprir a nossa missão, estamos alinha-
dos com nosso propósito maior e leva-
mos proteção e qualidade de vida para 
os nossos associados. Agradecemos pela 
confiança e, como cooperativa, enten-
demos a importância de colocar o as-
sociado em primeiro lugar — destaca a 
gerente.

Contratar um seguro permite que os 
beneficiários, de acordo com a cobertura 
escolhida, recebam um valor preestabe-
lecido em variadas situações e necessi-
dades.

O Sicredi oferece diversas linhas de 
seguro. Para as empresas, os seguros va-
riam entre vida, automóvel, rural e pa-
trimonial. Já o associado pessoa física 
pode aderir ao seguro de vida, automó-
vel, rural, residencial e de responsabili-
dade civil, no caso de médicos e dentis-
tas.

Entrega simbólica do valor de R$ 50 mil ao associado Selmo Staats, da agência de Mondaí/SC

Foto: D
ivulgação/Sicredi R

aízes

INSS inicia o pagamento de 
diferenças do auxílio-doença

O Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) informou que iniciou o paga-
mento de diferenças nas antecipações do 
benefício por incapacidade temporária, 
antigo auxílio-doença, que foram pagos 
até 02 de julho de 2020. O pagamento 
será feito porque alguns segurados têm 
direito a um benefício maior.

Segundo o INSS, quem tiver direito 
ao pagamento da diferença receberá uma 
carta do órgão com todas as informa-
ções do recálculo. Quem tiver interesse 
também poderá checar se tem direito 
à diferença pelo site e aplicativo ‘Meu 

INSS’, além do telefone 135. Conforme 
o órgão, 497 mil segurados estão aptos 
a receber os valores. Em geral, devem 
ser contempladas as pessoas que tiveram 
duração média do benefício de 32 dias e 
renda média de R$ 1.481,99.

De acordo com o instituto, a diferen-
ça será calculada em relação ao valor 
da antecipação (R$ 1.045,00), com cor-
reção proporcional ao tempo de afasta-
mento. 

A antecipação do benefício foi uma 
das medidas adotadas pelo Governo Fe-
deral durante a pandemia de Covid-19.

Diones Roberto Becker

Quem tiver direito ao pagamento da diferença receberá uma carta do INSS
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Eleições 2020

a pedido

Região se prepara para eleições acirradas

Essa campanha foi rápida. 
É assim que a maioria das pes-
soas tem se refiro ao período 
eleitoral. É claro que em alguns 
municípios foi mais rápido do 
que em outros, isso em virtude 
das reviravoltas que tivemos 
na montagem das chapas e nas 
disputas internas dos partidos. 
Aqueles que cravaram candi-
datura mais cedo, mesmo que 
informalmente já tinham seus 
nomes tornados públicos, como 
Derrubadas onde o eleitor já 
conhecia as chapas um mês 
antes do início da propaganda 
propriamente dita.

O eleitor precisa se acos-
tumar, pois, o tempo das cam-
panhas de três meses, com 
realizações de intermináveis 
comícios, carreatas, reuniões e 
mais uma série de eventos pú-
blicos, carros de som, corpo a 
corpo, caminhadas que se repe-
tiam diariamente, já passou.

Engana-se quem pensa que 
foi a pandemia que mudou o 
jeito de fazer campanha. A 
verdade que assalta o pen-
samento neste momento é que 
mesmo em 2016 os eventos 
foram minguados e as campa-
nhas já pendiam para o mundo 
virtual. A tendência é que em 
2024, quando tivermos nova-
mente uma eleição municipal, 
ela seja ainda mais intensa e até 
o corpo-a-corpo, hoje tão habi-
tual, perca espaço.

A partir de agora a campa-
nha entra no trecho derradeiro. 
Reta final se preferir. Hora de 
buscar os votos dos indecisos 
e tentar virar os possíveis vo-
tantes que estão vacilantes. 

Em eleições apertadas, esse é o 
momento onde as coisas se de-
finem.

Em Tenente Portela a dis-
puta entre Cristiane Feyth, PP 
e Rosemar Sala, PSDB, ainda 
terá dois eventos importantes. 
Na terça-feira, 10, ambos se-
rão entrevistados no programa 
Estação Província, onde res-
ponderão perguntas sobre seus 
planos de governo e na quinta-

-feira, 12, está previsto que os 
dois fiquem frente a frente no 
debate eleitoral realizado pela 
Rádio Província.

Será o último contato com o 
público através do rádio, já que 
a propaganda eleitoral termina 
exatamente na quinta-feira.

Sem pesquisas publicadas 
até aqui, as projeções atuais de-
pendem de quem as faz. As duas 
campanhas tem se movimenta-
do no corpo-a-corpo e vendido 
no rádio a ideia de que a eleição 
já está ganha, o que não poderia 
ser diferente, mas a julgar pelas 

manifestações públicas, a ten-
dência é que a eleição seja de 
fato bastante acirrada.

Até aqui houveram alguns 
ataques de ambos os lados, 
principalmente através do rá-
dio, mas não chegou a esquen-
tar de fato. Nas entrevistas os 
candidatos tem focado nas pro-
postas dos planos de governo.

Sala apostou na estratégia 
de que sua campanha represen-

ta a renovação, enquanto que 
Cris, apostou no conceito de 
união, uma vez que virou alia-
da da sigla que sempre lhes foi 
adversaria.

A campanha também foi 
tranquila quanto a disputas ju-
diciais, por hora houve apenas 
uma denúncia do PSDB contra 
a candidatura da Cris e  João 
Antônio e de um candidato a 
vereador, por suposta compra 
de votos. A Justiça determinou 
apuração dos fatos, o que deve 
ocorrer, inclusive até depois do 
pleito eleitoral.

Na região existem confron-
tos interessantes. Barra do Gua-
rita até aqui, pelo menos nas en-
trevistas, é onde os ânimos têm 
se apresentado mais exaltados. 
Rodrigo Locatelli Tissot, PT e 
César Tadeu Paier, MDB, ele-
varam o tom, mesmo em uma 
participação no Tribuna Popu-
lar onde era reservado o tem-
po apenas para que ambos se 
apresentassem. Até o próximo 
domingo, 15, a situação deve 
seguir tensa no município.

Braga tem uma das disputas 
mais anormais da região, pois 
os dois nomes que eram pre-
feito e vice até 2016, agora se 
enfrentam nas urnas. Luiz Car-
los Balestrin do MDB e Gilmar 
Damiani do PT, tentam retornar 
a prefeitura, de onde sairam 
juntos.

Na entrevista concedida ao 
programa Estação Província, 
Balestrin disse ser a opção para 
dar a comunidade braguense 
um retorno a sua boa adminis-
tração, uma vez que ele ficou 
oito anos no cargo. Ele também 
manteve a elegância em relação 
ao seu ex-companheiro e se li-
mitou a dizer que a divergência 
deles habita apenas no campo 
politico partidário. Damiani, 

agradeceu, 
mas prefe-
riu não con-
ceder entre-
vista.

Em Re-
dentora a 
campanha 
é quase um 
djavú, uma 
vez que as 
m e s m a s 
duplas que 
c o n c o r -
reram em 
2016, con-
correm em 
2020. Nil-

s o n 
P a u l o 

Costa e Jaime Jung forma a 
chapa encabeçada pelo MDB e 
Luis Carlos Cordeiro e Leomar 
Ribeiro, formam a chapa enca-
beçada pelo PSDB. O cenário 
somente não é o mesmo porque 
muita coisa mudou em quatro 
anos e o PL surgiu no muni-
cípio e com uma candidatura 
familiar, de pai e filho, tenta 
emplacar Alexandro de Mello 
e Luis Armando de Mello como 
terceira via.

Os ex-prefeitos do municí-
pio também mudaram de lado. 
Adelar Paschoal e Marcos Gia-

cominni que são MDB, apoiam 
o Cordeiro, Amauri Pissinim, 
sem partido, que antes apoiou o 
Cordeiro, agora apoia o Nilson.

Alex corre como terceira 
via, e tenta surpreender os apa-
rentes favoritos.

A última semana também 
será decisiva para o eleitor de 
Derrubadas se decidir entre 
Alair Cemin e Miro Mulbaier, 
MDB, que tentam a reeleição e 
Adelino Vasconcellos e Daniel 
Martens, PP.

A disputa polarizada no 
município, nas última cinco 
eleições pendeu para o lado do 
MDB.

Em Vista Gaúcha a elei-
ção também nasceu do mesmo 
lado. O ex-prefeito Claudemir 
José Locatelli, MDB, enfrenta 
o vice-prefeito Junior Mantelli, 
PSDB. Em 2016 quando deixou 
a prefeitura, Locatelli entregou 
o município através de consen-
so partidário para Celso Dal 
Cero e Junior Mantelli. Fez ali 
o seu o adversário que agora se 
apresenta como renovação. O 
eleitor decide no próximo do-
mingo quem vai levar a melhor.

Ao olhar de fora, tudo indi-
ca para eleições bastante dis-
putadas em alguns municípios, 
inclusive com tendência de dis-
puta voto a voto.

Nesse momento apostar em 
um nome seria temerário, ain-
da mais em uma eleição que se 
realizou silenciosa. Tudo pode 
acontecer.

A Rádio Província prepara 
uma grande cobertura para o 
dia das eleições que vai se con-
centrar em municípios de toda a 
região noroeste, claro que com 
foco especial para os municí-
pios presentes nas cercanias de 
nossa sede.

A cobertura deve começar 
pela manhã com boletins dos 
locais de votação com a parti-
cipação de correspondentes nos 
municípios da região e deverá 
culminar com a tradicional apu-
ração dos votos.

As urnas abrem às 7 horas 
da manhã, com prioridade para 
os grupos de risco, que podem 
votar primeiro entre

às 7 e às 10 horas e fecha às 
17 horas.

Com a agilidade com que a 
Justiça Eleitoral realiza a apu-
ração dos votos, a expectativa 
é que até às 18h30min, salvo 
algum atraso, os municípios da 
nossa região já conheçam os 
eleitos para o próximo manda-
to.

Entrevista e debate na Província estão previstos para a última semana de campanha em Portela

As sessões eleitorais abrem as 7 horas para os grupos de risco do Covid-19

Por Jonas Martins
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Governo prorroga prazo para 
renovação de contratos do FIES

O Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE) prorrogou para 30 de 
novembro o prazo para a reno-
vação semestral dos contratos 
de financiamento concedidos 
pelo Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) do segundo 
semestre de 2020. Os adita-
mentos dos contratos deverão 
ser feitos pelo sistema SisFies. 

A Portaria nº 655/2020 que 
prorroga o prazo foi publicada 
hoje (3) no Diário Oficial da 
União. A medida vale para con-
tratos simplificados e não sim-
plificados. 

No caso de aditamento não 
simplificado, quando há altera-
ção nas cláusulas do contrato, 
como mudança de fiador, por 
exemplo, o aluno precisa levar 
a documentação comprobatória 
ao banco para finalizar a reno-
vação. Já nos aditamentos sim-
plificados, a renovação é for-
malizada a partir da validação 
do estudante no sistema. 

Os contratos do Fies devem 
ser renovados semestralmente. 
O pedido de aditamento é fei-
to inicialmente pelas institui-
ções de ensino e, em seguida, 
os estudantes devem validar 
as informações inseridas pelas 
faculdades no SisFies. Inicial-
mente, o prazo seria até 31 de 
outubro, para contratos assina-
dos até dezembro de 2017. Os 
contratos do Novo Fies, firma-
dos a partir de 2018, têm prazos 
definidos pela Caixa Econômi-
ca Federal. 

Prazo
O dia 30 de novembro tam-

bém é a data limite para a reali-
zação de transferência integral 
de curso ou de instituição de 
ensino e de solicitação de au-
mento do prazo de utilização 
do financiamento, referente ao 
segundo semestre deste ano. 

Os Documentos de Regula-
ridade de Matrícula, emitidos 
pelas instituições de ensino, 
que tiveram os seus prazos de 
validade expirados, deverão ser 

acatados pelos bancos, para re-
novação do financiamento até 
30 de novembro. 

O Fies é o programa do go-
verno federal que tem como 
meta facilitar o acesso ao crédi-
to para financiamento de cursos 
de ensino superior oferecidos 
por instituições privadas. Cria-
do em 1999, ele é ofertado em 
duas modalidades desde 2018, 
por meio do Fies e do Programa 
de Financiamento Estudantil 
(P-Fies). 

O primeiro é operado pelo 
governo federal, sem incidência 
de juros, para estudantes que 
têm renda familiar de até três 
salários mínimos por pessoa; 
o percentual máximo do valor 
do curso financiado é definido 
de acordo com a renda familiar 
e os encargos educacionais co-
brados pelas instituições de en-
sino. Já o P-Fies funciona com 
recursos dos fundos constitu-
cionais e dos bancos privados 
participantes, o que implica co-
brança de juros.

O Fies é o programa do governo federal que tem como meta facilitar o acesso ao crédito para financiamento de 
cursos de ensino superior oferecidos por instituições privadas

O Rio Grande do Sul é conhecido por possuir muitas 
lendas e contos urbanos. Com uma herança folclórica rica, 
o que não faltam nas famílias gaúchas são interessantes 
histórias e mitos que vão sendo passados de geração para 
geração e criando uma atmosfera mágica em crianças e 
adultos.

    A Negra da Noite era uma preta velha, chamada ape-
nas por Guilhermina, que morava em Campo de Sobradi-
nho, município de Passa Sete, e viveu por volta de 1770 a 
1845 na propriedade de João Batista da Silva, em um ca-
ramanchão ali existente, o qual servia de rancho. Vagueia 
pela região, muitas vezes à noite, sem incomodar ninguém.

    A Negra da Noite era uma pessoa bondosa, serviçal 
nos afazeres domésticos para os moradores da região, tam-
bém benzedeira, parteira, conselheira e que curava através 
de remédios caseiros.

    Comenta-se que, no início da Revolução Farroupilha, 
Guerra Civil de 1835, apareceram quatro rapazes que fu-
giram da Guerra e tiveram na Negra proteção em sua mo-
rada, permanecendo ali durante a Revolução. Nessa época, 
dizem que ela se tornou cozinheira dos rapazes, sendo ami-
ga, mãe e protetora.

    De repente, os rapazes desapareceram sem que nin-
guém mais os visse ou soubesse o que teria acontecido com 
eles, ficando apenas a Negra sozinha em seu rancho.

    Tempos depois do desaparecimento dos mesmos, ela 
foi encontrada morta, enforcada em uma árvore perto de 
seu rancho.

    Diante disso, afirmam certas pessoas que ela se enfor-
cou devido à solidão. Outros dizem ter sido enforcada em 
culpa do desaparecimento dos rapazes.

    Seu túmulo encontra-se em Campo de Sobradinho, 
na volta de um corredor à beira da estrada, cuidado pelos 
andantes que ali passam e pelos seus muitos devotos, que 
comparecem até hoje e principalmente em dia de finados, a 
fim de rezar, pedir uma graça, fazer promessas ou depositar 
suas oferendas, como penhor da graça alcançada.

    A devoção começou através da família Ramos Batista 
que rezava o terço com os vizinhos, sobre a sepultura, e 
pediam graças sendo sempre alcançadas. Assim espalhou-
-se a lenda e a devoção das outras famílias e que foi sendo 
transmitida, tornando-se uma crença popular.

    As pessoas realmente acreditam que a Negra da Noite 
seja milagrosa, mesmo sem conhecerem, muitas vezes, a 
sua história. Sua crença é viva e praticada.

    A maioria dos pedidos feitos se prendem a problemas 
de doenças, problemas familiares, trabalho, de amor e situ-
ação financeira.

    As promessas são pagas de diversas formas: com ve-
las, com flores, orações, terços, coroas, dinheiro, frutas, 
doces, bebidas, pintura do túmulo ou da ermida. A grande 
maioria não revela o seu pagamento pela graça alcançada.

    A visitação à sepultura continua com fervor, daqueles 
que nele, acreditam animados pela fé que realiza milagres.

    A lenda da Negra da Noite foi homenageada, através 
da composição de uma música, no MUSICANTO 2002 
– 18º Festival Sul-Americano de Nativismo, ocorrido em 
novembro de 2002, na cidade de Santa Rosa, RS. Na opor-
tunidade, a “Negra da Noite”, música de Sadi Ribeiro com 
a letra de Edio Giacomeelli e ritmo de Rasquido Doble, foi 
interpretada pela voz da cantora Maria Luiza Benites.

Fonte Sobradinho construindo sua história. 
                        Até a Próxima.

LENDA DA NEGRA DA 
NOITE!A

gencia B
rasil
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Novembro Azul alerta para a 
importância da prevenção ao 

câncer de próstata

Para alertar a população 
masculina sobre a importân-
cia da prevenção ao câncer de 
próstata, a Secretaria Estadu-
al da Saúde (SES), se une ao 
movimento internacional No-
vembro Azul, orientando que o 
diagnóstico precoce é o melhor 
caminho para a cura.

No Rio Grande do Sul, o 
câncer de próstata é a maior 
causa de mortalidade da popu-
lação masculina, entre todos 
os tipos de câncer. Conforme 
o Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM/MS), entre 
2014 e 2018, no Estado, a cada 
100 mil homens, foram regis-
trados 20,17 óbitos por câncer 
de próstata, 6,12 por câncer de 
boca e 0,45 por câncer de pênis.

O coordenador da Política 
de Saúde do Homem da SES, 
Carlos Antônio da Silva, enfa-
tiza que o melhor remédio é a 

prevenção. — Cuidado e au-
tocuidado são fatores de pro-
teção, e a melhor idade para o 
cuidado é agora — aconselha o 
coordenador.

Carlos Antônio da Silva fri-
sa que os homens devem bus-
car atendimento nos serviços de 
saúde não apenas em novem-
bro, mas em todos os meses do 
ano. O Instituto Nacional do 
Câncer (INCA) preconiza que 
a partir dos 45 anos os homens 
devem procurar fazer exames 
preventivos para detecção do 
câncer de próstata.

O Rio Grande do Sul tem 
mais de 1,7 milhão de homens 
nesta faixa etária. O diagnós-
tico precoce e completo desta 
neoplasia é feito com o teste 
Antígeno Prostático Específico 
(PSA), com toque retal e bióp-
sia. O acesso ao atendimento 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) é a Unidade Básica de 

Saúde (UBS) ou a Estratégia de 
Saúde da Família (ESF).

O coordenador explica que 
um dos fatores que dificultam 
o tratamento e a cura é o está-
gio avançado em que a doença 
é descoberta, considerando que 
os homens em geral não têm o 
hábito de realizarem consultas 
regulares. A partir do diagnósti-
co precoce podem ser tomadas 
as medidas profiláticas capazes 
de oferecer mais chances de 
sobrevida aos pacientes am-
pliando o tempo e a qualidade 
de vida.

Diversos são os fatores que 
predispõem ao acometimento 
dos cânceres em geral, inclu-
sive o de próstata. Histórico 
familiar, idade, obesidade, se-
dentarismo, hábito de fumar, 
hábitos alimentares não saudá-
veis, características genéticas e 
exposição a agentes radiológi-
cos e químicos, entre outros.

Entre 2014 e 2018, no Rio Grande do Sul, a cada 100 mil homens, foram registrados 20,17 óbitos por câncer de próstata

Brasil já exportou mais de 81 milhões de 
toneladas de soja em 2020

Rural

Os resultados preliminares 
das exportações de outubro fo-
ram divulgados 
pelo Ministério 
da Economia. 
Com isso, ve-
rifica-se que de 
janeiro a outu-
bro, o Brasil já 
vendeu mais de 
81 milhões de toneladas de soja 
em grão ao exterior, o que sig-
nifica ter negociado 23% a mais 
do que em 2019, e 9% a mais do 

que o recorde de 2018.
Segundo dados do Ministé-

rio da Eco-
nomia, o país 
embarcou ao 
exterior uma 
quant idade 
de 1,89 mi-
lhão de tone-
ladas de soja 

em grão no mês, representando 
62,7% a menos que as 5,07 mi-
lhões de toneladas de outubro 
de 2019.

Já em receita com a venda 
de soja em outubro deste ano, o 
país registrou US$ 733,92 mi-
lhões, queda de 59,8% ante os 
US$ 1,82 bilhão obtido no mes-
mo mês do ano passado. Isso 
significa que o Brasil conseguiu 
receber mais por toneladas de 
soja agora, ou seja, registrou 
US$ 368 por tonelada em ou-
tubro de 2020, contra os US$ 
358 por tonelada de 2019. Em 
setembro, a tonelada foi nego-
ciada a uma média de US$ 343.

Morre ex-prefeito de 
Campo Novo

Morreu nesta quarta-feira, 
04, por volta das 20 horas, no 
Hospital São Vicente de Paulo 
de Passo Fundo, Antônio Sar-
tori, 64 anos,  ex-prefeito de 
Campo Novo.

O corpo foi velado no Clube 
da Saudade, situado no centro 
de Campo Novo. A missa de 
corpo presente ocorreu nes-
ta quinta-feira, 05, na igreja 
matriz católica e sepultado no 
cemitério municipal. Não há 
informações sobre a causa da 
morte.

A Associação dos Municí-
pios da Região Celeiro - Amu-
celeiro - divulgou uma nota 
lamentando a morte de Sartori. 
Ele é ex-vice-presidente da en-
tidade.

Na nota a associação lamen-
ta a perda desse “desse colega 
exemplar que sempre foi parti-
cipativo e atuante na região”. A 
publicação ainda destaca que fi-
cam “os sentimentos aos fami-
liares enlutados e a certeza de 
que Sartori deixa um legado de 
trabalho e dedicação em prol da 
Região Celeiro”.

Antônio Sartori foi prefeito 
de Campo Novo pelo PSB en-
tre os anos de 2014 e 2019. Ele 
assumiu o cargo em fevereiro 

de 2014 após cassação da chapa 
vencedora da eleição de 2012. 
Ele havia ficado em segundo 
em uma eleição que continha 
três candidaturas. 

Na eleição municipal de 
2016, ele foi eleito prefeito, no 
entanto, não conseguiu com-
pletar o governo uma vez que  
em dezembro de 2019 teve seu 
mandato cassado pela Câmara 
de Vereadores  após uma CPI 
que o investigou  por ilícito 
político-administrativo.

Ele foi acusado pelos verea-
dores de te-los ofendido em um 
programa de rádio onde teria 
chamado os vereadores de “ver-
mes” e foi também acusado de 
impedir que o vice-prefeito do 
município trabalhasse.

Sartori até tentou reverter a 
decisão na justiça, mas não ob-
teve sucesso e seu vice assumiu 
em seu lugar.

Como prefeito uma das ban-
deiras levantadas por Sartori foi 
a construção de uma Usina de 
Biocombustível, que tornou-se 
notícia regional em várias opor-
tunidade, uma vez que tinha um 
grande potêncial de geração de 
empregos diretos e de influen-
ciar na cadeia de produção da 
Região Celeiro. O projeto ainda 
não saiu do papel.

Antônio Sartori faleceu aos 64 anos

Amuceleiro
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Preço da carne deve continuar 
alto até o final de 2020 no Brasil

O preço da carne deve con-
tinuar alto até o final do ano. 
Com a valorização do dólar em 
relação ao real, os produtores 
estão preferindo vender o pro-
duto para outros países, espe-
cialmente para a China, prin-
cipal comprador do país. Além 
disso, a ração animal está mais 
cara.

Na prévia de outubro do Ín-
dice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), que mede a in-
flação oficial do país, o preço da 
carne já subiu 4,83%.

— A China vem compran-
do muita carne do Brasil des-
de o final do ano passado. Isso 
diminuiu a oferta de carne no 
mercado brasileiro — afirma o 
economista da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV), André Braz.

— E outra questão é que o 
preço das rações usadas para o 
trato desses animais são com-
modities, cujo o preço é cotado 
em dólar. Então temos o milho 
e a soja. Esses dois grãos fica-
ram mais caros, porque os seus 
preços subiram em dólar. Isso é 
bom para a balança comercial, 

mas é ruim para o mercado bra-
sileiro, porque desabastece — 
acrescenta o economista.

Segundo André Braz, os 
preços devem continuar altos 
até dezembro deste ano, já que 
o dólar ainda deve se manter 
em torno de R$ 5,60, o que 
desfavorece a queda dos preços 
dos alimentos.

— Então a inflação de ali-
mentos vai continuar a pres-
sionar o custo de vida, princi-
palmente das famílias de baixa 
renda, até o final de 2020 — 
ressalta o economista da FGV.

Com o dólar mais valorizado em relação ao real, produtores estão preferindo exportar, o que reduz a oferta interna

Frederico Westphalen: 
Candidatos não vão mais 

visitar o interior de 
residências

Eleições 2020

Em virtude da preocupação 
da equipe do Posto de Saúde da 
Unidade Ayres com a possibi-
lidade de um segundo pico nos 
casos de coronavírus em Fre-
derico Westphalen – até a terça, 
3, eram 30 pessoas com a doen-
ça ativa –, foi convocada uma 
reunião no Ministério Público 
do município, contando com a 
participação de integrantes da 
Secretaria de Saúde; do promo-
tor de Justiça, João Pedro Tog-
ni; dos candidatos à prefeitura 
e representantes dos partidos. 
Essa  notícia foi publicada no 
site do Jornal Folha do Noro-
este.

O objetivo foi estabelecer, 
por meio de um acordo, medi-
das de proteção para evitar o 
contágio com o coronavírus, já 
que durante a campanha elei-
toral, está ocorrendo visitação 
às residências, aglomerações 
e algumas denúncias pontuais 
de que, durante o contato, não 
estão sendo respeitadas as re-
gras de etiqueta sanitária, como 
uso de máscara e álcool em gel, 
bem como visitas a pessoas que 
integram o grupo de risco.

Segundo a enfermeira Julia 
Moura, o número de atendi-
mentos na Unidade Ayres au-
mentou. Nos últimos dias fo-
ram mais de 50 casos positivos 
no município, o que leva a uma 
preocupação de um segundo 
pico da contaminação pela do-

ença. “Recebemos muitas de-
núncias relacionadas à campa-
nha eleitoral, sobre a visitação 
nas residências, sobre a falta do 
uso das máscaras e agloremara-
ções. Então pensamos que é a 
hora dos candidatos mostrarem 
bom senso, responsabilidade 
para com a população”, desta-
cou.

Para o promotor, o momen-
to é de que os protocolos sani-
tários sejam respeitados. “Não 
queremos impedir a campanha 
eleitoral, mas é fundamental 
que os candidatos, que são for-
madores de opinião, deem o 
exemplo e, inclusive, orientem 
o cidadão. Não podemos des-
cuidar dessas questões que são 
do interesse de todos. O objeti-
vo é que sejam construídos, em 
conjunto, alguns parâmetros, a 
partir de um acordo para evitar 
as aglomerações e, se houver 
contato, que sejam respeitados 
os cuidados sanitários”, frisou 
Togni.

Por unanimidade, os can-
didatos e representantes dos 
partidos acordaram não reali-
zar mais visitas no interior das 
residências. Fica somente per-
mitido até ao portão ou calçada. 
Além disso, é obrigatório o uso, 
tanto pelos candidatos como 
pelas pessoas que trabalham na 
campanha, o uso de máscara e 
álcool em gel. Também ficou 
definido que não serão realiza-
das carreatas no município.

O acordo foi feito entre candidatos e partidos politícos

Foto - Márcia Sarmento

Diones Becker
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Eleitor diagnosticado com Covid des-
de o dia 01 não poderá votar

Novas regras para o uso de radares já 
estão em vigor no país

Consórcio anuncia investimento de 
R$ 100 milhões na antiga Nestlé

Atenção: Governo prorroga prazo 
para renovação do Fies

Morre ex-prefeito de Campo Novo, 
Antônio Sartori

NESTE MOMENTO DE CRISE, 
APOIE O COMÉRCIO LOCAL.

NESTA EDIÇÃO
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Aulas presenciais são suspensas 
nas escolas estaduais do RS

Com a decisão judicial que 
reiterou a necessidade de que téc-
nicos da área sanitária autorizem 
a presença de alunos nas escolas, 
a Secretaria de Educação (Seduc) 
optou por cancelar as atividades 
presenciais em toda a rede esta-
dual de ensino. Desde desta quar-
ta-feira (4), as todas as escolas 
passaram a atender em regime de 
plantão.

A decisão já foi comunicada 
às coordenadorias regionais, que 
estão repassando a informação a 
diretores de escola. A suspensão 
vale para escolas de todos os mu-
nicípios e para todos os níveis de 
ensino.

O retorno das aulas presen-

ciais vinha ocorrendo desde o dia 
20 de outubro, conforme calen-
dário definido pelo Piratini. Pela 
estimativa da Seduc, cerca de 200 
das 2,5 mil escolas estavam aten-
dendo os estudantes presencial-
mente no Estado. Muitas delas 
não estavam autorizadas a abrir 
por força de decretos municipais.

Conforme a Procuradoria-
-Geral do Estado (PGE), a nova 
decisão judicial “está sendo ana-
lisada”. 

O despacho, proferido pelo 
juiz Cristiano Vilhalba Flores, 
da 3ª Vara da Fazenda Pública 
de Porto Alegre, reafirmou que 
a volta às aulas na rede pública 
estadual do Rio Grande do Sul 
depende de revisão dos planos de 
contingência a ser feita por téc-

nicos da área sanitária, não por 
professores e diretores ou por um 
comitê regional.

A manifestação foi proferi-
da em análise a um recurso da 
PGE contra decisão liminar que 
elencou diversas condições para 
a retomada das aulas presenciais 
em escolas geridas pelo governo 
gaúcho.

Após o recurso, o Estado in-
formou ao magistrado que mo-
dificou algumas das regras para 
a retomada das aulas e passou 
a exigir o preenchimento de um 
formulário de prevenção a co-
vid-19 nas atividades educacio-
nais. Para o juiz, isso em “nada 
altera sua essência” de “simples 
documento a ser emitido pela en-
tidade escolar”.

A  Justiça decidiu que técnicos da área sanitária autorizem a presenã de alunos e professores nas escolas
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