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Técnica em Enfermagem

Coronavírus 
assusta a região

O Jornal Província, pela primeira vez, em seus 
mais de 30 anos, muda sua linha editorial devido a 
um acontecimento. A pandemia de Coronavírus que 
assusta o mundo nos últimos meses, começa a chegar 
na região. Ainda não temos casos confirmados, mas 
as notificações suspeitas são notícias todos os dias 
nos mais variados municípios da região.

A importância do assunto levou o Jornal Provín-
cia a adotar uma postura de contribuir com as autori-
dades de saúde no que tange a sua responsabilidade 
elementar: levar informações aos seus assinantes e 
leitores.

Durante esse período, e por causa da gravidade do 
assunto, estaremos reforçando em nossas edições, as 
notícias, os fatos e combatendo as fake news, acre-
ditando, que a informação é o melhor remédio para 
combater a disseminação de uma transmissão em 
massa em nossa região.

Nosso compromisso é com a verdade e com você.
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Nilton Kasctin dos Santos

Qual a razão que leva a maioria das pessoas a viverem desorganiza-
das, sem prazer no trabalho, sem disciplina, submissas a tudo e a todos, 
instáveis e por isso indignas de confiança?

 A razão consiste numa coisa simples e óbvia: falta de atitude. 
Atitude de líder.

 No livro O ESPÍRITO DE LIDERANÇA (Munroe, Myles. 
MG, Ed. Motivar, 2006, pp. 22/25), encontramos uma história impres-
sionante contada ao autor por um ancião camponês do Zimbábue (país 
do sul da África).

 Ao conduzir suas ovelhas ao pasto, o velho pastor encontra um 
filhote de leão perdido entre os arbustos. Certificando-se de que não há 
nenhum leão adulto por perto, toma o leãozinho e o leva para a fazenda. 
Por oito meses alimenta o filhote com leite, mantendo-o abrigado no 
curral das ovelhas.

 Já desmamado e comendo de tudo o que um leão adulto come, 
o exuberante animal segue livremente as ovelhas por onde quer que 
andem pastando, pois, afinal, por ter crescido com elas, tornara-se um 
fiel amigo de todo o rebanho. Seu comportamento nada tem a ver com 
um leão. É uma ovelha em forma de leão.

 Certo dia, quando o leão já conta quatro anos de idade, o pastor 
observa o rebanho, que bebe água no rio. De repente, na outra margem 
surge do mato um leão que espreita o rebanho. As ovelhas entram em 
pânico, iniciando uma desabalada corrida em direção ao curral. O mes-
mo desespero toma conta do leãozinho, que com elas também corre 
depressa para o abrigo. É a primeira vez que ele vê um leão de verdade.

 Amontoados no curral, leão e ovelhas estremecem a cada rugi-
do que vem da beira do rio.

 Poucos dias depois, o experiente pastor presencia uma cena 
que o deixa admirado. Mal o rebanho chega à margem do rio para be-
ber água, e o leão-ovelha dá um enorme salto para trás, só parando de 
correr quando entra no curral. Só ele. As ovelhas continuam bebendo 
água tranquilamente. O animal havia enxergado sua imagem refletida 
na água, associando-a com a fera que tentara atacar o rebanho.

 Só depois de muitos sustos o leão domesticado se acostuma 
com sua aparência e volta a beber com as ovelhas.

 Agora já sem medo do reflexo da sua cara na água, eis que 
surge novamente um leão selvagem na outra margem. Repete-se a cor-
rida desesperada para casa. Corrida agora só das ovelhas. O leão decide 
esperar na beira do rio. Nisso o leão selvagem entra na água, aos urros 
ensurdecedores. O leão-ovelha, vendo que a grande fera selvagem se 
aproxima, caminha em círculos, meio agachado, ganindo e urinando 
como um cão amedrontado. Mas não foge.

 O selvagem retrocede um pouco, dando as costas para o do-
mesticado, e de novo urra e olha para trás, como a dizer: “venha comigo 
para a selva, experimente urrar como eu”. 

 O aprendiz de leão tenta urrar. Mas só o que sai é uma mistura 
de balido com ganido. Um resmungo. Só depois de sete ou oito tenta-
tivas acontece o primeiro urro do leão que até ali vivera vida de ovelha 
sem ter a mínima ideia do que era capaz, de tudo o que havia no seu ser 
de leão. De rei leão.

 Mas os urros quase perfeitos emitidos pelo aprendiz de leão 
não bastam para o grande líder da selva, que não desiste. Sempre ru-
gindo, por várias vezes sai do rio, entra na mata, retorna para o rio e 
novamente dá as costas para o pupilo. Na sua linguagem, ele insiste: 
“Atravesse o rio, vem comigo, embrenhe-se no mato, você é um leão 
como eu, você é capaz, acredite!”.

 E finalmente o leãozinho passa o rio e desaparece na floresta, 
soltando rugidos idênticos aos de seu líder. Já não se parece com ovelha. 
Sua atitude arriscada o transformara.

Transformação

 Fake news é uma praga moderna. Alastra-se pelas redes sociais e aplicativos de forma viral. As 
mais recentes, além das disseminadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, são as que tratam 
de formas de prevenção contra o coronavírus.

Em reportagem do Jornal da USP, a farmacêutica-bioquímica Laura de Freitas desmente algumas 
das muitas informações falsas que estão circulando país afora. Mestra e doutora em Biociências e Bio-
tecnologia, a pesquisadora da USP pede para quem receber alguma mensagem duvidosa ou tiver mais 
dúvidas, entrar em contato com a equipe do Nunca vi 1 Cientista, pelo Facebook ou Instagram.

E, claro, nunca compartilhar mensagens sobre as quais não se possa checar a fonte das informações. 
Isso vale para qualquer mensagem, não só as que tratam do coronavírus.

“Se uma mensagem cita um artigo, mas não o mostra, desconfie. São grandes as chances de ser uma 
mensagem falsa”, ressalta a pesquisadora.

Por exemplo, lembra ela, não existem artigos que tenham medido quanto tempo o vírus dura nas 
mãos, mas é verdade que as mãos são as principais transmissoras de vírus e bactérias. “Lave as mãos 
após cumprimentar várias pessoas e tocar em objetos públicos, como corrimãos e maçanetas, e após 
usar o transporte público. Se não tiver como lavar as mãos imediatamente, o álcool em gel é uma boa 
alternativa.”

Laura Freitas ressalta: não há motivo para pânico. “Em pessoas jovens (menos de 40 anos) ele causa 
uma gripe e a taxa de mortalidade é de 0,2%, ou seja: morrem 2 pessoas a cada 1.000 infectadas.”

Cuidado com fake news sobre coronavírus

Coronavírus não causa fibrose
Uma das fake news sobre o coronavírus alerta que, como o infectado pode não mostrar sinais de 

infecção por muitos dias, quando tiver febre e/ou tosse e for ao hospital, os pulmões geralmente terão 
50% de fibrose e será tarde demais. Assim, a falsa informação relata que “especialistas de Taiwan” 
ensinam uma autoavaliação “simples” que pode ser feita todas as manhãs em “ambiente com ar limpo”.

“Respire fundo e prenda a respiração por mais de 10 segundos. Se você completá-lo com sucesso 
sem tossir, sem desconforto, congestão ou aperto etc, isso prova que não há fibrose nos pulmões, basi-
camente indicando que não há infecção.” 

A cientista da USP desmistifica: “É verdade que após ‘pegar’ o vírus podemos passar vários dias 
sem ter nenhum sintoma até a doença ‘aparecer’. Chamamos isso de período de incubação. Mas não é 
verdade que ao termos tosse e febre os pulmões já estão com 50% de fibrose”.

A fibrose pulmonar, lembra Laura Freitas, é uma condição em que o pulmão “ganha várias cicatri-
zes”, ficando mais “duro”, e isso dificulta a respiração. “Mas isso leva anos para acontecer. A fibrose 
acontece quando a pessoa tem uma doença crônica, como doenças reumáticas, ou fica exposta no 
trabalho a coisas que causam inflamação nos pulmões. Infecção pelo coronavírus não causa fibrose 
pulmonar”, explica. Além disso, de acordo com a doutora, o diagnóstico de fibrose envolve sete etapas 
diferentes de exames, além de toda uma avaliação clínica pelo médico. “Prender o ar por 10 segundos 
não faz parte das etapas de diagnóstico.”

Beber água não mata o vírus
Outra fake news começa com uma frase célebre desse tipo de falsa informação: “conselhos excelen-

tes sérios por médicos japoneses”. E segue receitando garantir boca e garganta sempre úmidas. “Tome 
alguns goles de água a cada 15 minutos, pelo menos… Mesmo que o vírus entre em sua boca, beber 
água ou outros líquidos os lavará pelo esôfago e pelo estômago. Uma vez lá na barriga, seu ácido do 
estômago matará todo o vírus. Se você não beber água suficiente com mais regularidade, o vírus pode 
entrar nas traqueias e nos pulmões. Isso é muito perigoso.”

A farmacêutica-bioquímica Laura de Freitas reforça que manter a hidratação do nariz e da boca 
realmente dificulta a infecção pelo vírus, mas não tem nada a ver com “lavar” o vírus pelo esôfago ou 
estômago. “Nosso nariz produz um muco natural que nos protege contra vírus e bactérias ao formar 
uma camada protetora em cima das nossas células”, informa a cientista. “Quando estamos desidrata-
dos ou o tempo está muito seco, a quantidade desse muco diminui, e isso facilita a entrada dos vírus e 
bactérias. Manter-se hidratado ajuda o corpo a se proteger de infecções respiratórias, mas não é uma 
garantia: depende do número de vírus que entrar no seu nariz/boca.”

E reforça: “as melhores medidas para se proteger são: lavar as mãos após cumprimentar pessoas e 
usar o transporte público (ou tocar em qualquer coisa pública), manter-se hidratado, comer de forma 
saudável e evitar aglomerações de pessoas”.

Outra fake news afirma que vírus é fraco e não resiste ao calor. “Temperaturas de 26 ou 27° C já 
matam o dito cujo”, prega a mentira.



CORONAVÍRUS
O que é coronavírus?
Coronavírus (CID10) é uma família 

de vírus que causam infecções respi-
ratórias. O novo agente do coronavírus 
foi descoberto em 31/12/19 após casos 
registrados na China. Provoca a doença 
chamada de coronavírus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos 
foram isolados pela primeira vez em 
1937. No entanto, foi em 1965 que o 
vírus foi descrito como coronavírus, em 
decorrência do perfil na microscopia, pa-
recendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com 
os coronavírus comuns ao longo da vida, 
sendo as crianças pequenas mais pro-
pensas a se infectarem com o tipo mais 
comum do vírus. Os coronavírus mais 
comuns que infectam humanos são o 
alpha coronavírus 229E e NL63 e beta 
coronavírus OC43, HKU1.

Como o coronavírus é 
transmitido?

As investigações sobre as formas de 
transmissão do coronavírus ainda estão 
em andamento, mas a disseminação de 
pessoa para pessoa, ou seja, a contami-
nação por gotículas respiratórias ou con-
tato, está ocorrendo.

Qualquer pessoa que tenha contato 
próximo (cerca de 1m) com alguém com 
sintomas respiratórios está em risco de 
ser exposta à infecção.

É importante observar que a dissemi-
nação de pessoa para pessoa pode ocor-
rer de forma continuada.

Alguns vírus são altamente contagio-
sos (como sarampo), enquanto outros 
são menos. Ainda não está claro com 
que facilidade o coronavírus se espalha 
de pessoa para pessoa.

Apesar disso, a transmissão dos co-
ronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por 
contato pessoal com secreções contami-
nadas, como:

gotículas de saliva;
espirro;

tosse;

catarro;

contato pessoal próximo, como toque 
ou aperto de mão;

contato com objetos ou superfícies 
contaminadas, seguido de contato com a 
boca, nariz ou olhos.

 Os coronavírus apresentam uma 
transmissão menos intensa que o vírus 
da gripe.

O período médio de incubação por 
coronavírus é de 5 dias, com intervalos 
que chegam a 12 dias, período em que os 
primeiros sintomas levam para aparecer 
desde a infecção.

A transmissibilidade dos pacientes 
infectados por SARSCoV é em média de 
7 dias após o início dos sintomas. No en-
tanto, dados preliminares do coronavírus 
(SARS-CoV-2) sugerem que a transmis-
são possa ocorrer mesmo sem o apareci-
mento de sinais e sintomas.

Até o momento, não há informações-
ção suficientes de quantos dias anterio-
res ao início dos sinais e sintomas uma 
pessoa infectada passa a transmitir o ví-
rus.
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De Tenente Portela a 
Porto Alegre: Motorista 

de carro gastará 
R$ 18,40 com pedágios

No dia 09 de fevereiro deste ano entraram em funcionamento as 
quatro praças de pedágio construídas pela CCR Via Sul na BR 386, 
entre Canoas e Carazinho, totalizando 264 quilômetros. Padroniza-
das, as unidades cobram a tarifa nos dois sentidos da rodovia.

Cerca de um mês após o início da cobrança, os valores sofreram 
o primeiro aumento. A diretoria colegiada da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) aprovou na terça-feira (10) o rea-
juste de 4,31%, correspondendo à variação do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA).

Desde o sábado (14), o motorista de automóvel paga R$ 4,60 
em cada praça de pedágio na BR 386. Os caminhoneiros gastam 
entre R$ 9,20 e R$ 27,60 dependendo da quantidade de eixos. A 
tarifa para motos é de R$ 2,30.

Quem partir de carro de Tenente Portela com destino à Região 
Metropolitana de Porto Alegre, via BR 386, passará por quatro 
praças de pedágio: no Km 203 em Victor Graeff; no Km 260 em 
Fontoura Xavier; no Km 375 em Paverama e no Km 424 em Mon-
tenegro. Com a tarifa para veículos de passeio custando R$ 4,60, o 
motorista vai desembolsar R$ 18,40. Numa viagem de ida e volta, 
o total subirá para R$ 36,80.

(Foto: D
ivulgação/C

C
R

 V
ia Sul)

Trajeto pela BR-386 tem cobranças nos dois sentidos

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA 
- RS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 

09/2020. OBJETO: Aquisição de mate-
riais para execução de instalações sani-
tárias e de contenções de alvenaria na 
Indústria de Embutidos localizada na 
RSC 163. JULGAMENTO: 02/04/2020 
às 08h:30min. PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 10/2020. OBJETO: Aquisição 
de material esportivo de acordo com o 
Convênio SEL 019/2019 da Secretaria 
Estadual de Esporte e Lazer. JULGA-
MENTO: 02/04/2020 às 13h:30min. 
Local: Centro Adm. Mun., sito a Av. 
Nove de Maio, 1015. Informações: No 
Centro Adm. Mun., fone (55) 3552-
1022, site www.vistagaucha-rs.com.br 
e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.
br. Vista Gaúcha, RS, 20/03/2020.

CELSO JOSÉ DAL CERO 
Prefeito Municipal
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Entidades alertam sobre a 
necessidade de regulamentação 
dos hospitais de pequeno porte

Representantes do Conselho 
Regional de Medicina (CRE-
MERS), da Federação das As-
sociações de Municípios do Rio 
Grande do Sul (FAMURS) e da 
Associação dos Municípios da 
Região Celeiro (Amuceleiro), 
se reuniram com o deputado 
Ernani Polo, presidente da As-
sembleia Legislativa (AL-RS), 
e solicitaram a regulamentação 
dos Hospitais de Pequeno Porte 
(HPPs) e a reabertura de leitos.

Conforme uma portaria fe-
deral, os HPPs são aqueles que 
têm até 50 leitos de internação 
e estão localizados em municí-
pios ou microrregiões com até 
50 mil habitantes. De acordo 
com Paulo Azeredo, assessor 
técnico da FAMURS, mais de 
mil leitos destas instituições 
foram fechados entre 2013 e 
2018.

Divulgação

Mais de mil leitos foram fechados no estado entre 2013 e 2018

Clic Portela

STF amplia a licença 
maternidade para mães de 

bebês prematuros
As mamães de bebês que 

precisam ficar internados por 
terem nascido prematuros vão 
ter direito a uma licença mater-
nidade ampliada. A decisão é 
do ministro Luiz Fachin, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
e beneficia as mulheres que tra-
balham com carteira assinada.

Servidoras públicas ficam 
de fora da regra porque têm um 
regime diferenciado para a con-
cessão do benefício. Na liminar, 
o ministro do STF estipulou que 
o período da licença maternida-
de para as mães que se enqua-
dram nos requisitos só começa 
a contar depois que a criança 

O presidente do CRE-
MERS, Eduardo Neubarth 
Trindade, destacou a importân-
cia dos Hospitais de Pequeno 
Porte para o sistema de saúde 
pública no Rio Grande do Sul, 
ajudando a desafogar o atendi-
mento de pacientes nos grandes 
centros.

Os representantes das en-
tidades pedem que a Assem-
bleia Legislativa reapresente 
o Projeto de Lei nº 128/2018, 
da Comissão de Saúde e Meio 
Ambiente, que foi arquivado. 
O texto regulamenta o setor e 
define parâmetros para atendi-
mentos e normas técnicas.

Ernani Polo informou que 
irá conversar com a secretária 
estadual da Saúde, Arita Berg-
mann, e com o chefe da Casa 
Civil, Otomar Vivian, em busca 
de um entendimento e um ali-
nhamento sobre o tema.

Região possuí apenas 30 leitos 
de UTI equipados para tratar 

casos de Coronavírus
A grande preocupação que 

a região poderá enfrentar, em 
caso de um surto epidêmico de 
Coronavírus, é um colapso do 
sistema de saúde.

Essa tem sido a grande in-
quietação por parte das auto-
ridades brasileiro e por esse 
motivo que se ouve tantas in-
formações do tipo preventiva e 
tantas vezes, em suas entrevis-
tas, o presidente e o ministro da 
saúde têm falado em achatar a 
curva de crescimento da doen-
ça.

Essa curva é relacionada a 
explosão de casos. Em todos os 
países o número de casos seguia 
alguns dias de maneira mais 
leve e de uma hora para outra 
tem um pico impossível de con-
trolar.

Como vírus surgiu inicial-
mente na China e de lá foi dis-
seminando para o restante do 
mundo, a primeira parte dos 
gráficos diz repeito aos casos 
importados da doença. Quando 
esses casos são diagnosticados 
em um país, e as orientações 
das autoridades, principalmente 
de quarentena e restrições so-
ciais não são seguida, ele passa 
para uma forma de transmissão 
doméstica e é nesse momento 
que esse pico de infectados au-
menta.

O Ministério da Saúde ga-
rante que 90% dos casos po-
dem ser tratados em casa, com 
apenas auxilio e monitoramento 
dos postos de saúde, sem a ne-
cessidade de internação.

O problema reside nos 10% 
que precisam de internação. 

Acontece que como a transmis-
são dá de maneira rápida e fácil, 
esse número se torna em pouco 
tempo em milhares. Em nossa 
região em caso de surto o nú-
mero poderia chegar a dezenas 
ou até centenas de pessoas, e 
isso já seria suficiente para um 
colapso no sistema de saúde. Se 
o virús se tornar uma epidemia 
nacional, o resultado é simples: 
algumas pessoas ficariam sem 
atendimento médico.

Nossa reportagem foi atrás 
de saber como que a 19ª Coor-
denadoria de Saúde está se pre-
parando para enfrentar um pos-
sível surto. Conversamos com 
administrações de hospitais e 
com profissionais relacionados 
a saúde.

A região abriga três hospi-
tais com leitos de Unidade de 
Tratamento Intensivo, equipa-
dos com respiradores, que são 
os locais indicados para tratar 
de pacientes com coronavírus: 
Hospital de Caridade de Três 
Passos, Hospital Divina Provi-
dência de Frederico Westphalen 

receber alta hospitalar.
No texto, Luiz Fachin pon-

dera que esse benefício não 
é um direito só da mãe, mas 
também do bebê, para que seja 
assegurado o dever da família 
de afastar a criança de qual-
quer negligência e de prover 
saúde, alimentação, dignidade, 
respeito e convivência familiar 
ao recém-nascido. O ministro 
explica ainda que o período de 
internação neonatal limita o 
contato entre mãe e filho.

A decisão valerá até que o 
assunto seja julgado definitiva-
mente pelo STF, o que não tem 
data para acontecer.

e Hospital Santo Antônio de Te-
nente Portela.

Em caso de necessidade de 
internação, primeiramente se-
riam usadas as UTIs de Frede-
rico Westphalen e Três Passos 
e somente em uma sobrecarga 
nessas é que o HSA seria acio-
nado.

Segundo dados do DataSus, 
essas casas de saúde possuem 
apenas 30 leitos de UTI do tipo 
II. Sendo que Frederico Wes-
tphalen e Tenente Portela, no 
registro apresentam 8 leitos via 
SUS e dois particulares. Em 
Três Passos todos estão dire-
cionados ao Sistema Único de 
Saúde.

Segundo a direção do Hos-
pital Santo Antônio de Tenente 
Portela, outros dez leitos estão 
sendo preparados para se pre-
venir em caso de surto, no en-
tanto, mesmo equipando esses 
leitos ainda faltariam o item 
essencial para tratar a doença, 
que são os respiradores. Frede-
rico Westphalen ainda dispõe 
de duas vagas de UCI.

Hospital Santo Antônio possuí 10 leitos de UTI
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Hospital de Tenente 
Portela restringe visitas

Em reunião na tarde de se-
gunda-feira, 16, o Hospital San-
to Antônio de Tenente Portela 
decidiu pela alteração em seu 
funcionamento como medida 
preventiva aos casos de Coro-
navírus (Covid-19) que atinge o 
mundo atualmente.

Desde terça-feira, 17, estão 
suspensas, por tempo indeter-
minado, as visitas à pacientes 
internados, ficando restrito um 
acompanhante por paciente, 
quando solicitado pelo médico 
assistente.

Na UTI é mantido apenas 
um horário de visita, das 13 às 
14 horas, restrito a uma visita 
por paciente.

Inicialmente em relação 
aos atendimentos eletivos, será 
permitida apenas a entrada do 
paciente, exceto em casos espe-
ciais, quando o médico decidir 
que o paciente necessita de um 
acompanhante. Cada caso será 
avaliado individualmente.

Na nota divulgada, o Hospi-
tal Santo Antônio ainda lembra 
a comunidade regional que no 

caso de sintomas, os pacientes 
devem procurar o posto de saú-
de mais próximo de sua casa.

Em relação ao atendimento 
eletivo a instituição mudou a   
postura nesta quinta-feira e de-

cidiu também suspend-los.
Somente os casos de urgên-

cia e emergência estão sendo 
tratados, sendo que a iniciativa 
objetiva impedir o vírus circule 
dentro da entidade.

Sem poder entrar dezenas de pessoas ficam em volta do HSA

Eduardo Salvadori

ACI divulga orientações para 
comércio de Tenente Portela

Associação Comercial e 
Industrial (ACI), de Tenente 
Portela, divulgou uma nota no 
final da tarde desta quarta-feira 
(18/03), onde repassa aos seus 
associados algumas orientações 
quanto ao funcionamento neste 
período de pandemia do Co-
vid-19.

A nota orienta aos seus as-
sociados:

- Afastamento das ativida-
des dos funcionários com mais 
de 60 anos;

- Possibilidade de escala de 
funcionários, diminuindo as 
aglomerações;

- Mínimo de contato entre 
todos;

- Limpeza de todos os locais 
de toque constante;

- Higienização das mãos;
- Ambientes arejados e jane-

la aberta.
A nota esclarece ainda que 

as recomendações foram toma-
das após reunião com o prefei-
to de Tenente Portela, Clairton 
Carboni, e essa é uma primei-
ra recomendação para tentar 
evitar que o comércio feche as 
portas completamente, ressal-
tando, que não é possível nego-
ciar com o vírus.

A ACI também disse que 
seguirá acompanhando a evo-
lução dos casos e qualquer mu-
dança será informada em breve.
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Prefeito de Redentora decreta 
medidas de prevenção ao Coronavírus

O prefeito Nilson Paulo Cos-
ta decretou medidas de preven-
ção ao contágio pelo Coronaví-
rus no âmbito da Administração 
Pública. Até o momento Reden-
tora não tem nenhum caso da 
doença mas a Administração 
Municipal está tomando todas 
as medidas de prevenção.

Conforme o Decreto 3214, 
ficam suspensas todas as ativi-
dades escolares da Rede de En-
sino Municipal, a partir de 19 de 
março, por prazo de 15 dias, po-
dendo ser prorrogáveis por nova 
norma municipal.

Também determina-se o 
adiamento, suspensão ou can-
celamento de todos os eventos 
com aglomeração de pessoas a 
serem realizados no âmbito do 
território do Município, por 15 
dias. Se enquadram neste artigo 
todos os eventos festivos, edu-
cativos ou de capacitação, prin-
cipalmente, que envolvam em 
seu público as pessoas do grupo 
de risco.

Fica suspensa a participação 
de servidores públicos, exceto 

os relacionados aos serviços de 
saúde, em eventos ou viagens 
interestaduais ou internacio-
nais. Os servidores que apre-
sentem sintomas de contami-
nação pelo Covid-19 deverão 
ser afastados do trabalho pelo 
período mínimo de 14 dias.

Fica criado o Comitê Extra-
ordinário de Saúde, com o ob-
jetivo de estabelecer e divulgar 
ações de prevenção à transmis-

são do vírus.
Foi instituída uma equipe 

médica para atendimento a do-
micílio. Para agendamentos dos 
atendimentos as pessoas devem 
ligar para a Secretaria Munici-
pal de Saúde 55 3556 1101.

As pessoas que apresenta-
rem sintomas de contaminação 
devem se dirigir, exclusiva-
mente, à Unidade Básica de 
Saúde (UBS).

Aulas e eventos estão suspensos no município de Redentora

Por causa do coronavírus, 
Executivo de Tenente Portela 

cancela várias atividades

Foi realizada na manhã des-
ta quarta-feira, 18, uma coletiva 
de imprensa junto ao Gabinete 
do Prefeito Municipal de Te-
nente Portela, referente as me-
didas adotadas pela adminis-
tração para contenção do vírus 
Covid-19.

Através do decreto Nº 073 
de 17/03/2020, o Prefeito Clair-
ton Carboni, suspende as ativi-
dades letivas municipais dos 
anos iniciais e finais da rede 
fundamental de ensino pelo 
período de 15 dias, porém, o 
atendimento junto às creches, 
compreendendo a faixa etária 
de zero a 3 anos continua nor-
malmente.

Pelo mesmo período estão 
revogados todos os alvarás de 
eventos que gerem aglomera-
ção de pessoas, nesse artigo 
constam todas as programações 
festivas, educativos ou de ca-
pacitação e principalmente que 
envolvam pessoas que se en-
contram no grupo de risco.

Fica suspensa a participação 
de servidores ou empregados 
da participação em eventos ou 
viagens interestaduais e inter-
nacionais, salvo os profissio-
nais da saúde.

Destaque também neste de-
creto para o artigo Nº 7, onde 
os servidores públicos com 
mais de 60 anos de idade ou 
em qualquer outro grupo de ris-
co, poderão ser dispensados da 
proteção dos serviços presen-
ciais, podendo, conforme dis-
ponibilidade técnica prestá-los 
em domicílio, exceto aqueles 
relacionados aos serviços de 
saúde.

Através deste decreto fica 
constituído também uma equipe 

para atendimento a domicílios e 
aos que apresentarem sintomas 
semelhantes ao do Coronaví-
rus, com o intuito de evitar o 
deslocamento da população às 
unidades de pronto-socorro e 
hospitais.

O agendamento das visitas 
pode ser feito através do tele-
fone 3551-3400 ou 3551-1019.

Nesta quinta-feira o prefeito 
ampliou o decreto e suspendeu 
pelo prazo de 15 dias o expe-
diente externo (atendimento ao 
público) nas repartições públi-
cas municipais, a contar do dia 
20/03/2020, com exceção das 
Unidade de Saúde no que se 
refere aos serviços essenciais e 
a Casa Lar de Acolhimento de 
Crianças e Adolescentes

Todas as solicitações, re-
querimentos que os cidadãos 
necessitarem apresentar aos 
setores da Administração, de-
verão ser encaminhados di-
gitalizados, via email, para a 
Secretaria e ou departamento 
correspondente, nos endereços 
de email que constam na página 
do Município  nas abas Secreta-
rias e Departamentos (endereço 
eletrônico www.tenenteporte-
la.rs.gov.br)., sem prejuízo da 
continuidade dos serviços Pú-
blicos.

O Conselho Tutelar poderá 
instituir, sem prejuízo do ser-
viço, escala de revezamento de 
suas jornadas de trabalho, em 
forma de rodízio, ficando o me-
nor número de conselheiros na 
sede, por horário,  para evitar 
aglomerações.

Recomenda-se aos restau-
rantes, bares, academias e afins, 
com sede no Município a ado-
ção das medidas de prevenção 
da transmissão do COVID-19

Decreto assinado pelo prefeito paralisa diversas atividades

22ª Região Policial divulga alterações 
no atendimento devido ao coronavírus

Seguindo as orientações 
do decreto nº 55.115, de 12 de 
março, e do decreto nº 55.118, 
de 16 de março, do Governo 
do Estado, a Polícia Civil do 
RS informa que o atendimento 
ao público em todos os órgãos 
policiais será realizado com ex-
trema atenção à prevenção do 
Covid-19. 

A Instituição orienta os ci-
dadãos a utilizarem a Delegacia 
On-line para o registro de casos 
não graves e garante que traba-
lha para o incremento das fun-

cionalidades do site e do núme-
ro de fatos possíveis de serem 
registrados. 

De outra forma, os plantões 
serão mantidos para atendimen-
to dos casos mais graves, como 
crimes dolosos contra a vida, 
roubos, recuperação e devolu-
ção de veículos, estupros e vio-
lência doméstica. 

Os cidadãos que necessita-
rem de atendimento presencial 
serão orientados à higienização 
com álcool em gel, que será 
fornecido pelo órgão, tão logo 
adentrem as delegacias. 

Em locais onde não houver 

barreira de vidro que separe o 
servidor do indivíduo, deverá 
ser adotada uma distância mí-
nima de 1,5 metros para aten-
dimento.

 A Instituição ainda alerta 
que o atendimento para quem 
apresentar sintoma respiratório 
(gripe, espirro, coriza, secreção 
nasal etc) ficará condicionado à 
proteção da saúde do servidor 
policial. 

Os responsáveis pelas dele-
gacias também estão orientados 
a evitar entrada simultânea ou 
aglomeração de pessoas, prin-
cipalmente nos plantões.

Responsáveis pelas delegacias também estão orientados a evitar entrada simultânea ou aglomeração de pessoas
CLIC PORTELA
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela
SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 

NO DIA16/03/2020.
Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenen-

te Portela, às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia de 16 de março de 
2020, com as seguintes presenças: Vereador Presidente: NATANAEL DINIZ 
DE CAMPOS/PDT, e vereadores: ROSANGELA MARIA FERRARI FOR-
NARI/MDB, ODILO GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, JOÃO 
ANTONIO GHELLER/MDB, ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT, SALE-
TE BETTIO SALA/PSDB e CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA, LUIS 
CLAUDIR DOS SANTOS/PDT. Havendo número legal de Vereadores em 
Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos, saudou os Vereadores e o público presente. Em se-
guida solicitou a Secretária a leitura das correspondências recebidas pela Casa. Após, dando continuidade, passou 
para o espaço de requerimentos e proposições dos senhores Vereadores:

Do Vereador Natanael Diniz de Campos:
 1 - Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito Municipal para que informe sobre a 

continuação da obra de calçamento da Rua Romário Rosa Lopes, pois está a vários dias paralisada e os moradores 
estão questionando sobre o término da mesma. Esta proposição foi subscrita pelos vereadores Elessandro Tiago 
Fuck, Itomar Ortolan, Odilo Gabriel e João Antônio Gheller. 

2- Requereu que seja encaminhada correspondência ao proprietário da Empresa Alba Pesca, Oldair Meinerz 
parabenizando pela realização do 3º Torneio Fofo Pesca ocorrido no último fim de semana. Esta proposição foi 
subscrita pelos vereadores Elessandro Tiago Fuck, Itomar Ortolan, Odilo Gabriel, João Antônio Gheller e Cris-
tiane Feyth.

Da Vereadora Salete Sala:
1 - Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito Municipal para que informe a res-

peito do andamento da Obra do Centro de Cultura, localizado no Loteamento Novo Portela, uma vez que a obra 
está parada, já com sinais de abandono e depredação e esclareça à que se destina esta obra, bem como os critérios 
para a destinação, qual valor gasto oriundo de emenda parlamentar bem como se houve complemento de recursos 
próprios do município no investimento. Esta proposição foi subscrita pela vereadora Rosangela M. F. Fornari. 

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck:
1 – Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Prefeito Municipal para que informe por 

quais motivos o sistema de vídeo monitoramento ainda não foi instalado no município de Tenente Portela. Ques-
tiona o Vereador, pois no ano de 2018 o legislativo portelense destinou 40.000,00 das sobras do duodécimo, 
com a indicação de ser usada para este fim, e a população está ansiosa para que este projeto se concretize. Esta 
proposição foi subscrita pelos vereadores Natanael Diniz de Campos, Rosângela M. F. Fornari, Odilo Gabriel e 
João Antônio Gheller. 

Da Vereadora Cristiane Feyth:
1- Requereu que seja encaminhada correspondência ao Senhor Geraldo Sandri, Presidente da Emater As-

car/RS, solicitando a permanência da servidora Vera Regina Danette, matricula 48224, Assistente Administrativo 
do escritório da Emater de Tenente Portela, colocando e ressaltando à importância da funcionária em permanecer 
neste setor em virtude da grande demanda do escritório local. Esta proposição foi subscrita pela vereadora Ro-
sangela M. F. Fornari. 

De todos os Vereadores da Casa:
1- Requereram que seja encaminhada correspondência à Administração Municipal, Conselho Municipal da 

Mulher, Emater e ao Rotaract parabenizando-os pelo belíssimo encontro realizado no dia 14 de março no Ginásio 
da Igreja Católica em comemoração ao Dia da Mulher. Esta proposição foi subscrita pela vereadora Rosangela 
M. F. Fornari. 

Dos Vereadores do Odilo Gabriel, Rosângela M. F.Fornari, João Antônio Gheller, Itomar Ortolan do MDB:
1- Requereram que seja encaminhada correspondência para Dr.Alexsander Da Silva Pretto, cardiologista 

da Clinica ImagemCor, agradecendo pelo empenho e parabenizando pelo Titulo Internacional – Especialista em 
Ecocardiografia, realizado em Lima, no Peru. Esta proposição foi subscrita pela vereadora Cristiane Feyth, Nata-
nael Diniz de Campos.

Projetos que deram entrada e foram baixados para as comissões:
Projeto de Lei do Poder Legislativo nº03/2020: Altera a Lei Municipal nº1.674, de 23 de julho de 2009, que 

regulamenta a utilização de equipamentos de amplificação de som em veículos concede a autorização a veículos 
e dá outras providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº15/2020: Altera o número de vagas no quadro de cargos e funções 
públicas do município e o anexo I, da Lei Municipal nº573/1997, que reorganiza os quadros de cargo e funções 
públicas do município e estabelece o plano de carreira dos servidores e da outras providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº16/2020: Autoriza o Poder Executivo a alienar bens inservíveis e dá 
outras providências.

Projetos discutidos e votados:
Projeto de Lei do Poder Executivo nº006/2020: Altera a redação do inciso I, do art.1ºda Lei Municipal 

nº2.270/2015, que autoriza o poder Executivo Municipal a firmar convênio, conceder cessão de uso de veículo 
ambulância Salvar/Samu/RS, repassar verbas, inserir metas no PPA e LDO, abrir crédito especial e da outras 
providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº007/2020: Autoriza cessão de uso de equipamentos ao Hospital Santo 
Antônio de Tenente Portela e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº009/2020: Institui o programa Municipal de orientação sobre Síndrome 
de Down e o dia de Conscientização sobre a síndrome de down e dá outras providências. Este projeto foi apro-
vado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº010/2020: Estabelece a política pública do município de Tenente Portela/
RS para esterilização de cães e gatos e implanta o programa de esterilização animal-PEA. Este projeto foi apro-
vado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº12/2020: Declara situação de caráter excepcional previsto no art.37,IX, 
da CF/88 e autoriza contratação temporária para o cargo de cuidador residente e dá outras providências. Este 
projeto foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº14/2020: Inclui dispositivo no PPA, na LDO e LOA, autoriza a abertura 
de crédito especial e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agradeceu a presença de todos e em nome 
de Deus encerrou os trabalhos.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 16 de março de 2020. Você ainda poderá acessar 
o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de Tenente Portela. 

Coronel Bicaco: Edis 
defendem projeto que 

beneficia produtores rurais

Durante a apreciação do Projeto de Lei nº 025/2020, que visa 
a contratação temporária de cinco operadores de máquinas para 
atuarem junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, alguns 
vereadores se manifestaram enfatizando a importância da manu-
tenção e recuperação de estradas interioranas para o trânsito de 
veículos e o escoamento das produções.

Elson Bueno Martins (PDT) afirmou que a Secretaria Munici-
pal de Obras e Serviços possui grande demanda de trabalhos soli-
citados, especialmente de moradores da área rural.

O pedetista também pediu que o Poder Executivo estudasse 
uma forma, dentro da lei, de recontratar os servidores aprovados 
no último processo seletivo simplificado.

Da bancada do PDT, João Francisco Marques Brasil solicitou 
que a municipalidade priorize a manutenção de vias vicinais utili-
zadas pelos produtores leiteiros. 

Segundo João Francisco Marques Brasil, Coronel Bicaco con-
tabiliza 170 produtores de leite, atualmente, e o setor vai ter preju-
ízos enormes devido à estiagem. 

Tito Lívio Najar Porto, do MDB, acredita que a remuneração 
mensal foi um motivo preponderante para o não preenchimento 
das vagas de operador de máquinas ofertadas no concurso público 
realizado pela Prefeitura de Coronel Bicaco em 2019.

O vereador ainda afirmou que os cargos de motorista e opera-
dor de máquinas pesadas devem ser mais valorizados, tendo em 
vista o valor elevado dos veículos e equipamentos manuseados por 
esses profissionais. 

O representante do PP, Itamar Sartori, falou que as máquinas 
não podem ficar paradas por falta de servidores. O edil chamou a 
atenção para o tempo do vínculo. 

De acordo com a justificativa do Poder Executivo, a contrata-
ção emergencial destes servidores é decorrente do não preenchi-
mento das vagas por meio do concurso público nº 01/2019. Colo-
cado em votação, o Projeto de Lei nº 025/2020 foi aprovado por 
unanimidade.

Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo foi aprovado por unanimidade 

D
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

REGIÃO

    Fugindo um pouco do tema Tradicionalista, que é o intuito des-
ta coluna, vou relatar uma Pandemia mundial que assolou o mundo 
em 1918, atingindo também nosso Estado.

    Não é muito diferente do que está acontecendo nos dias atuais 
com a propagação do Covid-19.

    Peste de Dakar. Influenza Espanhola, Latizago, Gripe Moder-
na, Moléstia Reinante eram algumas das designações referentes à 
enfermidade que assolou o mundo em 1918. 

    Devido ao horror que todos os países lhe tinham, em geral atri-
buíram a ela uma origem estrangeira. Assim, na Rússia chamavam-
-na de Febre Siberiana e na Sibéria de Febre Chinesa, na França era 
Catarro Espanhol, ao passo que na Espanha foi batizada atingiram os 
soldados ingleses com o nome de Febre Russa.

    De todas as denominações, a que ficou mais popularizada foi 
a de Influenza Espanhola, nome que se deve à prerrogativa enga-
nosa de que na Espanha tenha ocorrido o maior número de vítimas. 
Contudo, registraram-se focos da doença tanto na China quanto nos 
Estados Unidos e na Europa em geral. Na época em que a pandemia 
terminou, em janeiro de 1919, calcula-se que haviam morrido cerca 
de 450 mil pessoas nos Estados Unidos, em menos de seis meses. Na 
Índia, 5 milhões, na Inglaterra e País de Gales, os mortos chegaram 
a 200 mil, sendo que 0 mil casos de “Flanders Grippe” atingiram os 
soldados ingleses. Na França, aproximadamente 500 mil soldados 
foram acometidos da doença e 31 mil morreram. Na Espanha não 
escapou nem o próprio Afonso Bell.

    Há, hoje, várias teorias sobre a origem desta pandemia. Mas é 
provável que sua propagação e letalidade tenham sido influenciadas 
pela queda dos padrões sanitários e pelos efeitos da escassez alimen-
tar decorrentes da Primeira Guerra Mundial (1914-1919).  

     No ano de 1918, mais precisamente em outubro, a imprensa 
referia-se a chegada, no porto de Rio Grande, de trinta e oito tripu-
lantes do vapor Itajubá, atacados pela Influenza Espanhola. Casos 
iniciais também foram identificados na Estação Ferroviária de Mar-
celino Ramos, que ligava quase na fronteira com o Estado de Santa 
Catarina, com Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul.

    O número de óbitos no Rio Grande do Sul em 1918 atingiu a 
cifra de 30.219. Devido à gravidade da conjuntura epidêmica, mui-
tos óbitos provavelmente não foram notificados às autoridades sani-
tárias. Desde o início, os jornais da época chamavam a atenção para 
a “perturbadora ação atacada pela doença”.

    Sem dúvida que não é pelo seu poder mortífero que ela está 
causando alarma, mas, sim pela desorganização de todos os serviços 
públicos e particulares. O pavor coletivo, o alarma social, se está tor-
nando mais grave do que a própria pandemia. (A Federação, 1918, 
p.2; O Independente, 1918, p.2.)

     Recentemente, mais precisamente na data de 18 de março, foi 
publicado no Jornal Folha de São Paulo, uma análise de Cientistas 
de Universidades dos Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, con-
cluíram que o novo corona viris (SARS-Cov-2) foi originando-se 
naturalmente, através de seleção natural, e não em um laboratório, 
como diziam algumas teorias de conspiração que circularam recen-
temente.

    A partir do estudo da estrutura do novo corona vírus e de ex-
perimentos bioquímicos, os cientistas perceberam duas característi-
cas que não poderiam ser produzidas em laboratório. Uma delas é 
a estrutura central do organismo, que é distinta de outros vírus com 
efeito conhecido. A segunda novidade deste corona vírus é o seu 
domínio de ligação ao receptor (RDB, sigla em inglês). Ele tem alta 
afinidade com células de gatos, furões e outras espécies. Ou seja, sua 
transmissão é altamente eficiente.

    Na sua versão mais bem-sucedida, o novo corona vírus ganhou 
a capacidade de se conectar facilmente com o corpo do seu hospe-
deiro. Ainda não há uma determinação da origem do vírus, mas o 
estudo trabalha com dois cenários: ele pode ter se desenvolvido a 
partir de hospedeiros humanos ou de outras espécies, com o morce-
go e pangolim. População dos dois animais presentes na região do 
Cantão, na China, carregam versões do corona vírus muito parecidas 
com o SARS-Cov-2, que gerou a pandemia. O artigo é assinado por 
vários cientistas das Universidades citadas acima.

    Então, gaúchos e gaúchas de todas as querências, vamos nos 
cuidar e seguir a riscas as instruções repassadas pelos Órgãos da 
Saúde e pela Imprensa.

Fonte: Escola de Saúde Pública, Jornal Folha de São Paulo.
                                           Vida longa a todos, até a próxima.

Uma Pandemia Mundial 
Que afetou o Rio Grande do 
Sul em 1918.

Coronel Bicaco tem quatro 
casos confirmados de dengue

A tendendo ao convite en-
viado pela Câmara de Verea-
dores, o secretário municipal 
da Saúde de Coronal Bicaco, 
Cassiano Zanella, o médico 
Weslei Sgobbi e a enfermeira 
Potira Guimarães Wotrovski, 
participaram da sessão ordiná-
ria na manhã da segunda-feira 
(16/03). Os profissionais fa-
laram sobre as ocorrências de 
dengue e medidas de prevenção 
do coronavírus.

A enfermeira, que é coor-
denadora da Atenção Básica, 
revelou que a confirmação do 
primeiro caso de dengue em 
Coronel Bicaco causou surpre-
sa nos profissionais da área da 
saúde.

– A gente tinha conheci-
mento da presença do mosquito 
transmissor em alguns bairros, 
mas não da doença em si – sa-
lientou Potira Magalhães Wo-
trovski. Ela acrescentou que 
após o primeiro registro, decor-
reram mais três dias e outros 
pacientes começaram a apre-
sentar os sintomas ocasionados 

pela dengue.
A partir das recomendações 

repassadas pela 15ª Coorde-
nadoria Regional da Saúde 
(CRS), foi realizado o bloqueio 
imediato da área em risco e uti-
lizado produto para eliminação 
dos focos de Aedes Aegypti. Na 
ocasião, os agentes comunitá-
rios de saúde e os agentes de 
endemias ainda orientaram os 
moradores quanto às formas de 
prevenção e os sintomas da en-
fermidade.

A enfermeira reiterou que 
aparecem, diariamente, cerca 
de cinco pacientes com sinto-
mas de dengue. – Temos quatro 
casos confirmados da doença 
no município e outros 20 sus-
peitos. Infelizmente, muitas 
pessoas não esperam as notifi-
cações da Secretaria Municipal 
da Saúde ou do Hospital Santo 
Antônio de Pádua. Assim, fica 
difícil contabilizar o número de 
casos e iniciar os tratamentos 
– ponderou a coordenadora da 
Atenção Básica.

Potira Guimarães Wotrovski 
lamenta o surgimento de regis-

tros de dengue, pois todos os 
anos são efetuados trabalhos de 
conscientização da população 
bicaquense através dos agen-
tes comunitários de saúde e dos 
agentes de endemias. – Esta-
mos sempre levando esse tema 
até as escolas e casas – comple-
mentou a enfermeira.

De acordo com a Secretaria 
Municipal da Saúde, o bairro 
Nossa Senhora Aparecida é o 
que possui o maior número de 
casos suspeitos. Ainda nesta se-
mana, acontecerá um mutirão 
de limpeza e orientação em re-
lação ao vírus transmitido pelo 
Aedes Aegypti.

– Existem casos suspeitos 
em outros bairros também e 
isso nos preocupa muito. Cor-
remos o risco de uma epidemia 
de dengue no município. Tra-
balhos estão sendo realizados 
e orientações sendo repassadas 
para evitar a contaminação. 
Mas, a comunidade bicaquense 
precisa participar e ajudar na 
eliminação da doença – desta-
cou Potira Guimarães Wotro-
vski.

2020

2020

Número de casos foi revelado durante participação de profissionais da Secretaria da Saúde na sessão do Legislativo
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Subiu para cinco o número de 
casos suspeitos de coronavírus 

em Tenente Portela

A Secretaria Municipal da 
Saúde e Saneamento (SMSS) 
revelou, na tarde da quarta-feira 
(18/03), que subiu para cinco o 
número de casos suspeitos de 
coronavírus (Covid-19) em Te-
nente Portela. A SMSS ainda 
informou que todos os pacien-
tes estão em isolamento domi-
ciliar e monitorados por profis-
sionais da área da saúde.

Nesta manhã, numa coletiva 
à imprensa, o prefeito Clairton 

Carboni anunciou medidas para 
evitar a contaminação pelo Co-
vid-19, entre elas, a suspensão 
da liberação de alvarás para 
eventos que culminem na aglo-
meração de pessoas. As ativida-
des na rede municipal de ensino 
(séries iniciais e finais) fica-
rão paralisadas por 15 dias. O 
atendimento nas creches, para 
crianças de zero a três anos, 
permanece normal.

O Executivo de Tenente 
Portela instituiu um Comitê Ex-

traordinário de Saúde, cujo ob-
jetivo é estabelecer e divulgar 
ações de prevenção da doença.

Pessoas que apresentarem 
sintomas semelhantes ao do co-
ronavírus podem ligar para os 
telefones 3551 1400 ou 3551 
1019 e solicitar a visita da equi-
pe de profissionais. O intuito é 
impedir que moradores possi-
velmente infectados pelo Co-
vid-19 se desloquem até os pos-
tos de saúde ou Hospital Santo 
Antônio.

Vários moradores de Tenente Portela já adotaram medidas para evitar a contaminação pelo novo coronavíru
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Pacientes com suspeita de coronavírus estão 
internados no hospital de Coronel Bicaco

Através de sua página no 
Facebook, na manhã da quinta-
-feira (19/03), a administração 
do Hospital Santo Antônio de 
Pádua de Coronel Bicaco in-
formou que dois pacientes com 
suspeita de contaminação pelo 
novo coronavírus (Covid-19) 
estão em observação na insti-
tuição.

Conforme apurado pela re-
portagem do site Clic Portela, 
as pessoas internadas são mãe 
e filho. O pai e o outro filho 
não apresentaram sintomas da 
doença, mas permanecem em 
isolamento domiciliar. Os qua-
tro tiveram contato com fami-
liares de outro município e que 
retornaram recentemente de um 
intercâmbio no Canadá.

As amostras dos pacientes 
serão coletadas e encaminha-
das ao Laboratório Central de 
Saúde Pública do Rio Grande 
do Sul (LACEN-RS). Após a 
estabilização do quadro clínico, 
mãe e filho entrarão em isola-

mento domiciliar. Os profissio-
nais do Hospital Santo Antônio 
de Pádua seguem as recomen-
dações repassadas pela Secre-
taria Municipal da Saúde e da 
15ª Coordenadoria Regional de 
Saúde (CRS).

Em virtude da pandemia do 
Covid-19, a instituição hospita-
lar suspendeu os atendimentos 
eletivos e as visitas aos interna-
dos. Somente serão atendidos 
os casos considerados de urgên-
cia ou emergência.

Pacientes estão em observação no Hospital Santo Antônio de Pádua

Três Passos está com 
três casos suspeitos 

de coronavírus

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Três Passos, divulgou 
que o município  está com três 
casos suspeitos de coronavírus. 
As três pessoas que apresenta-
ram sintomas realizaram coleta 
e as amostras foram encami-
nhadas ao Laboratório Central 
do Estado (Lacen-RS), aguar-
dando retorno dos resultados 

para os próximos dias.
Segundo as informações es-

sas três pessoas também estão  
sendo monitoradas pela equipe 
de saúde e de vigilância epi-
demiológica do município, e 
permanecerão em isolamento 
domiciliar, durante o período 
recomendado pelo Ministério 
da Saúde e planos de contin-
gência.

Taquaruçu do Sul decreta 
emergência por causa do 

Cornavírus
O prefeito de Taquaruçu do Sul, Valmir Luiz Menegat, decretou 

na tarde desta quinta-feira, 19, situação de emergência em todo 
o território do município para prevenir o avanço do Coronavírus 
(Covid-19). A partir desta sexta-feira, 20, os funcionários da pre-
feitura irão trabalhar em regime de escala ou desempenhando suas 
atribuições em domicílio - em modalidade excepcional de trabalho 
remoto ou home office. Funcionários com mais de 60 anos, ges-
tantes portadores de doenças, agentes comunitários e agentes do 
Primeira Infância Melhor (Pim) estão dispensados. As medidas são 
válidas por 15 dias – de 19 de março a 3 de abril de 2020 -, porém, 
caso seja necessário, este prazo poderá ser ampliado. As informa-
ções forma publicadas pela assessoria de impresa da prefeitura.

 O comércio de Taquaruçu do Sul estará aberto, mas deverá 
seguir algumas recomendações. Os estabelecimentos deverão ser 
higienizados em um intervalo de três horas, reduzir o número de 
funcionários e limitar a entrada de clientes, evitando assim, a aglo-
meração de pessoas. Já as academias estarão fechadas.

As escolas Afonso Balestrin (municipal), José Zanatta (esta-
dual) e Pedacinho do Céu (creche) suspenderam suas aulas por 
15 dias. Durante este período, não haverá transporte escolar. Os 
grupos que integram o Centro de Referência de Assistência Social 
(Cras) estão com as atividades paralisadas. As nas comunidades 
também estão suspensas até o fim deste decreto, sob responsabili-
dade de seus organizadores.

As medidas previstas no Decreto Municipal Nº 15 de 17 de 
março de 2020, poderão ser reavaliadas a qualquer momento, 
acrescendo-se outras, dependendo da fase epidemiológica do con-
tágio ou a evolução dos casos no município e região.

O expediente na prefeitura será apenas para serviços internos ou 
demandas de urgência. Não serão realizados atendimentos presen-
ciais à comunidade durante a validade deste decreto. Os munícipes 
podem obter mais informações através do telefone 3739-1079 ou 
no site da prefeitura

Divulgação
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Governo proíbe transporte interestadual e 
determina limite de compra de itens essenciais
O governador Eduardo Lei-

te declarou nesta quinta-feira, 
pela primeira vez na história do 
Rio Grande do Sul, situação de 
calamidade pública, numa ten-
tativa de conter a disseminação 
de Covid-19 no Estado, que já 
apresenta trasmissão local do 
patógeno causador da doença.

Em uma coletiva virtual, o 
chefe do Executivo gaúcho no-
tificou sobre medidas de con-
tenção ao vírus SARS-Cov-2, 
que já infectou 28 pessoas no 
RS, conforme dados oficiais da 
Secretaria Estadual da Saúde. 
“É séria a situação, é grave. É 
hora de atuarmos. Não há espa-
ço para valentões acharem que 
são imunes. Isso é irresponsabi-
lidade”, frisou. “Vai dar sauda-
de do abraço, do carinho, mas 
vai dar saudade das pessoas que 
perderemos se não agirmos”, 
falou.

Leite anunciou que o trans-
porte interestadual está vedado 
e o intermunicipal atuará com 

até 50% da capacidade dos ôni-
bus. Nos coletivos urbanos, fica 
proibido o transporte de pes-
soas em pé. O tucano afirmou 
que as atividades nos terminais 
aéreos continuam, mas afimou 
que estuda o fechamento dos 
aeroportos do interior do Esta-
do, concentrando voos no Sal-
gado Filho, em Porto Alegre. 
Ele lembrou que muitas com-

panhias aéreas já reduziram as 
saídes e chegadas à cidade. O 
governador considerou ainda 
que “o mundo está parando” e 
pontuou que solicita junto ao 
governo federal o fechamento 
das fronteiras com o Uruguai 
e a Argentina. “Autoridade é 
da União e pedimos as mesmas 
providências dos nossos vizi-
nhos”, afirmou. 

Ao comércio, itens essen-
ciais ficam restringidos a um 
determinado número por con-
sumidor e ficou determinado a 
não-alteração de preços, evitan-
do valores abusivos. “Não há 
no decreto uma definição de nú-
mero, mas cada estabelecimen-
to deve adotar o seu. Alguns já 
fazem voluntariamente”, pon-
tuou. Pessoas em situação de 
risco terão horários específicos 
para compras. “Nos shoppings, 
fechamento de todos os esta-
belecimentos não essenciais. 
Restaurantes, farmácias e ban-
cos poderão funcionar”, disse, 
explicando que deverão manter 
distância mínima de dois me-
tros. 

O decreto dá poder à Secre-
taria da Saúde de fazer requisi-
ção de bens e serviços ao setor 
médico o tanto quanto for ne-
cessário para combater o novo 
coronavírus e formaliza o de 
gabinete de crise. No âmbito 
adminisitrativo, ocorre a supen-

são de prazos adminstrativos de 
processos e alvarás. Também 
fica definido um comitê de cri-
se para a área econômica, para 
que sejam trabalhadas ações de 
impacto na área, para ameni-
zar os impactos. Outro comitê 
será na área da saúde, reunindo 
profissionais e acadêmicos para 
que seja possível “compreen-
der a evolução dessa doença”. 
Também haverá um de comuni-
cação e de ações digitais, com 
serviços que poderão ser ofere-
cidos digitalmente.

 Leite lembrou que há “uma 
média de até sete dias do con-
tágio até a confirmação”, apon-
tando o delay de informações, 
em recado especial aos mora-
dores das cidades do interior, 
que ainda não teriam mudado 
os hábitos e praticado o isola-
mento social. “Você pode ser 
ser portador do vírus, mas não 
saber porque é assintomático”, 
defendeu, se referindo a todos 
os gaúchos.

Governador determinou que transporte intermunicipal atuará com até 50% 
da capacidade dos ônibus
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Região tem apenas 30 leitos de UTI 
para tratar Coronavírus

Entidades cobram regulamentação 
de Hospitais de Pequeno Porte

Hospital de Tenente Portela restringe 
visitas e consultas eletivas

Prefeito decretam emêrgencia e 
suspendem eventos públicos

Coronel Bicaco tem quatro casos de 
Dengue confirmados

Cresce o número de casos suspeitos 
na região
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Microrregião celebra entrega 
de caminhão novo para grupo 

de bombeiros voluntários

Ocorreu na manhã da terça-
-feira (17/03), a solenidade 
oficial de entrega do caminhão 
novo que será destinado ao gru-
po de bombeiros voluntários, 
formados pela parceria entre os 
municípios de Tenente Portela, 
Vista Gaúcha, Barra do Guarita, 
Derrubadas e Miraguaí.

O veículo, adquirido pelo 
valor aproximado de R$ 500 
mil, será utilizado no combate 
à incêndios dentro do perímetro 
da microrregião. De acordo com 
o prefeito de Tenente Portela, 
Clairton Carboni, nos próximos 
dias será divulgado o plano de 
trabalho, incluindo a formação 
e qualificação dos bombeiros 
voluntários. Também será esti-

pulada a divisão dos custos de 
manutenção do grupo para cada 
prefeitura.

Em conjunto com a entrega 
do caminhão, foi repassada à 
base de Tenente Portela, do Ser-
viço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), uma nova 
ambulância para prestar o pron-
to atendimento de urgência em 
saúde também na microrregião. 
O veículo já está apto para ser 
utilizado.

Na noite do mesmo dia um 
incêndio foi registrado no inte-
rior de Tenente Portela.

O sinistro ocorreu na comu-
nidade de Burro Magro em uma 
lavou e se alastriou rapidamen-
te atingindo duas lavouras e 

uma plantação de eucalipto.
O caminhão não foi usado 

para aoagar as chamas. Um 
grupo de Tenente Portela que 
realizou um curso para traba-
lhar com o caminhão de bom-
beiro, mas que ainda não foi 
oficializado e regularizado para 
esse uso, foram até o local e co-
meçaram o primeiro trabalho 
de combate as chamas, fazendo 
o trabalho de abafamento.

Os bobeiros militares de 
Três Passos foram aciona-
dos e debelaram o combate as 
chamas até sua extinção. Uma 
equipe volante da Brigada Mi-
litar também esteve no local e 
auxilio no trabalho de combate 
as chamas. 

A entrega da viatura de combate ao incêndio ocorreu em frente a prefeitura de Tenente Portela
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