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2 OPINIÃO

O TERRÍVEL SILÊNCIO DA 
MATÉRIA

Vivemos numa época em que a negação de verdades é vista 
como um serviço à liberdade e evidência de sensatez. Pelo viés 
oposto, afirmá-las é dar sinais de prepotência intelectual. “Tudo 
é relativo!”, proclama-se, enquanto se anuncia que a experiência 
individual (individualismo) ou comunitária (coletivismo) são as 
únicas fontes de conhecimento. Não é preciso muito esforço para 
reconhecer o quanto as afirmações de tais fontes são variáveis e 
não verificáveis. Na prática, o que se produz por essa via é a gros-
seira valorização do palpite: “Aqui vocês (ou você) decidem legi-
timamente sobre tudo!”

Quem diz que tudo é relativo afirma o relativismo como uma 
verdade. Certo? No entanto, se tudo for relativo, também essa 
“verdade” será relativa e a própria frase destrói o que pretende 
ensinar, a menos que admitamos o relativismo como a única ver-
dade não relativa.

Existe a verdade e existe o bem! E quem nega isso, ao contrá-
rio do que imagina, não presta serviço à liberdade. Quantos pais, 
ocupados com bem educar seus filhos ouvem deles: “Puxa, só 
aqui em casa as coisas são assim!”. Tal frase é, talvez, a primeira 
evidência que colherão de o quanto foi a sociedade invadida por 
conceitos destrutivos de seus próprios alicerces.

O historiador Paul Johnson, admirável autor de “Tempos Mo-
dernos, o mundo dos anos 20 aos 80”, discorrendo sobre a reper-
cussão social do trabalho científico de Einstein, escreveu:

“O mundo está desconjuntado, como tristemente observara 
Hamlet”. Era como se o globo giratório tivesse sido tirado de seu 
eixo e lançado à deriva num universo que não mais comportava 
normas e medidas preestabelecidas. No princípio dos anos 20 sur-
giu a crença de que não mais havia quaisquer absolutos: de tempo 
e espaço, de bem e de mal, de conhecimento, sobretudo de valo-
res. Erroneamente, a relatividade se confundiu com o relativismo, 
sem que nada pudesse evitá-lo.

Mais adiante, referindo-se ainda a Einstein, o autor registra o 
desalento do cientista ao perceber as consequências da teoria da 
relatividade na vida real das pessoas.

“[Einstein] viveu para presenciar a transformação do relativis-
mo moral – para ele uma doença – em pandemia social, assim 
como para ver sua equação fatal dar à luz o conflito nuclear. Hou-
ve vezes, no final de sua vida, em que afirmou desejar ter sido 
apenas um relojoeiro.”

Ora, tanto a física de Newton, quanto a de Einstein e a de Max 
Plank eram válidas para os respectivos parâmetros, mas sair delas 
para armar barraca nos porões da dúvida sobre bem e mal, cer-
to e errado, verdade e mentira é maltratar a ciência e torturar os 
cientistas. O mundo desconjuntado de Hamlet volta as costas a 
Deus, enquanto se preocupa com a natureza, com os animais e as 
plantas, e descuida absolutamente do ser humano e da sociedade, 
da cultura e da civilização.

Que sentido pode haver em orientar-se pelo terrível silêncio da 
matéria, relativizando tudo que de fato importa ao homem?

Impactos mentais 
causados pela pandemia

Vive-se em tempos de pandemia, uma doença infecciosa que se 
alastrou pelo Planeta Terra. O coronavírus mudou o comportamento 

da humanidade. É uma realidade que não pode ser negada.
Por tratar-se de ameaça inédita, o Covid-19 desencadeou uma onda ameaçadora de insegurança. As 

pessoas se defrontam com uma situação em que a sobrevivência fica ameaçada, criam uma realidade 
virtual, e, assim, a corrida para os supermercados. O período de quarentena leva essa mensagem.

Dentro de princípios evolutivos, faz parte da natureza humana guiar-se pelo imperativo do verbo 
FUGIR. Sempre se procura fugir de uma situação ameaçadora da vida. Assim, procura-se um abrigo 
quando a tempestade se aproxima; afasta-se da eminência de uma avalanche; distancia-se de um incên-
dio. O período da quarentena provocada pelo coronavírus tem esta explicação científica neste conceito 
evolucionista. As pessoas “fogem” das ruas para o interior das suas casas como uma forma de proteção 
diante do perigo do contágio eminente.

Protegidas pela quarentena, as pessoas se deparam com uma nova realidade. Antes a dinâmica da 
vida e, agora, uma situação de imobilidade. Acrescente-se a isso o fato de agora se estar preocupado 
com a situação externa à sua casa, onde o coronavírus ronda, incansavelmente, como um inimigo mor-
tal e ameaçador da vida e da saúde, à procura de um hospedeiro para a sua proliferação e disseminar 
a pandemia. Diante de tal realidade, é inevitável o desenvolvimento de estados de ansiedade e medo.

Diante da realidade do coronavírus, é inevitável refletir sobre a ameaça contínua; a possível conta-
minação própria ou de um dos familiares; a possibilidade da perda do emprego; os danos nos investi-
mentos financeiros; a preocupação constante em lavar as mãos com sabão e álcool em gel para evitar 
contaminações; o cuidado para o uso de máscaras já que a doença é transmitida por vias aéreas; o 
pavor — lamentável — em cumprimentar pessoas como forma de proteção; filhos e netos impedidos 
de visitarem seus pais e avós. Enfim, uma pandemia como a criada pelo coronavírus é a gênese de uma 
realidade ansiosa e solitária instituída pelo isolamento social.

Quando se tem consciência desse estado emocional, a ansiedade passa a prevalecer sobre os estados 
mentais e, assim, instala-se o medo.

Nesses tempos de pandemia nunca esteve tão presente a expressão conhecida por muitos: “Mente 
sã em corpo são”. O medo estabelecido pelo coronavírus e a obrigatoriedade do período de quaren-
tena provoca, inevitavelmente, mudanças no corpo (soma) físico, potencializando o surgimento de 
doenças de fundo emocional (psicossomáticas) como: taquicardia, pressão arterial alterada, disfunções 
estomacais e intestinais, irritações na garganta e na pele, distúrbios alimentares. Além disso, também 
podem afetar a mente, na forma de alterações de humor (como o sentimento de tristeza pelo que está 
acontecendo no mundo).

Criou-se um campo fértil para que a tristeza possa transformar-se num transtorno depressivo, com 
seus sintomas característicos: dificuldades para dormir, vazio existencial, isolamento, desesperança, 
pessimismo, irritabilidade, perda do prazer, fadiga, desinteresse pela vida e pensamentos suicidas.

É o impacto mental da pandemia.

Valorizar o comércio local
O ano de 2020 vai ser um dos anos mais difíceis da história do 

mundo. Claro que no mundo antigo tivemos pestes que talvez fossem 
mais letal para a saúde pública, mas dificilmente encontraremos, 1929, 
para cá uma crise econômica tão profunda como a que estamos prestes 
a enfrentar.

A globalização força uma queda em massa. O PIB vai despencar, 
comércios vão fechar, pessoas vão perder o trabalho e levará alguns 

anos para se livrar da recessão e reencontrar-se com o caminho do desenvolvimento.
Talvez esteja no campo econômico as maiores dificuldades que a humanidade vai enfrentar e a regra 

mais eficaz para suportar uma recessão econômica é manter a sustentabilidade doméstica, ou seja, fazer 
com que o dinheiro gire dentro de um mesmo círculo.

Sendo assim é aconselhável que tão logo o comércio tenha possibilidades, que as pessoas, de nossa 
região, comprem no comércio local. Às vezes o externo é tentador, mas não podemos esquecer que é 
no comércio local que estão a geração de emprego e renda. Fortalecendo o comércio local você estará 
fortalecendo a comunidade onde você vive.

Não há maior contribuição para a economia neste momento do que ser bairrista, comprar próximo 
de casa e manter aberta as portas do comércio de nossas cidades e região, para assim conseguirmos sair 
dessa crise com o mínimo possível de mazelas.
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Cientistas brasileiros 
descobrem remédio 94% 
eficaz contra coronavírus

O ministro de Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comuni-
cações, Marcos Pontes, divul-
gou nesta quarta-feira (15) que 
cientistas brasileiros testarão 
medicamento, em 500 pacien-
tes, que não tem muitos efeitos 
colaterais e apresenta eficácia 
de 94% em células infectadas 
pelo novo coronavírus. 

Segundo o ministro, a equi-
pe também está desenvolvendo 
um equipamento de inteligên-
cia artificial para testar pessoas 
com suspeitas do vírus. “Vaci-
nas demoram mais do que o re-
posicionamento de drogas, mas 
estamos trabalhando com vaci-
na dupla, tanto para Influenza 
quanto para a Covid”, disse. 
“Só a ciência pode combater o 
vírus”, reforçou o ministro.

Segundo Pontes, o nome do 
medicamento não será divulga-
do por enquanto para não haver 
compras desnecessárias, já que 
é um remédio conhecido e está 

disponível no mercado. “Tere-
mos nas nossas mãos, desen-
volvido no Brasil, no máximo, 
na metade de maio, a solução 
de um tratamento, com remédio 
disponível inclusive em formu-
lação pediátrica”, afirmou Pon-
tes.

O remédio será testado em 
500 pacientes em sete hospitais, 

cinco no Rio de Janeiro, um em 
São Paulo e outro em Brasília. 
A administração do medica-
mento será diária, durante cin-
co dias, com mais nove dias 
de observação. “Em 14 dias, 
poderemos ver se os efeitos em 
pacientes serão os mesmos já 
comprovados em células infec-
tadas”, reforçou Pontes.

Anúncio foi feito pelo ministro Marcos Pontes

D
ivulgação

Três vacinas para Covid-19 estão em 
testes clínicos, diz OMS

O diretor-geral da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
disse nesta quarta (15) que três 
vacinas para a Covid-19 estão 
em fase de testes clínicos. Além 
disso, pelo menos outras 70 
estão sendo desenvolvidas, se-
gundo a entidade.

Tedros disse, também, que 
mais de 90 países já se junta-
ram ou mostraram interesse em 
se juntar ao “Teste Solidarie-
dade”, uma iniciativa da OMS 
para comparar tratamentos que 

ainda não foram testados para 
casos graves de Covid-19. Mais 
de 900 pacientes já foram ca-
dastrados para avaliar a segu-
rança e eficácia de 4 drogas ou 
combinações de drogas.

A entidade também está 
monitorando o efeito de corti-
coides e outras drogas anti-in-
flamatórias no tratamento para 
a doença, além de estratégias 
para uso de oxigênio e ventila-
ção mecânica nos pacientes.

O diretor-geral da entidade 
também lembrou que, na terça-
-feira (14), foram enviados 

equipamentos médicos a países 
africanos para ajudar no com-
bate à doença.

O diretor-geral da entidade 
também lembrou que, na terça-
-feira (14), foram enviados 
equipamentos médicos a países 
africanos para ajudar no com-
bate à doença.

O avião com o material saiu 
de Addis Abeba, na Etiópia. 
Várias autoridades mundiais 
já haviam expressado preocu-
pação com a capacidade dos 
países africanos de lidar com a 
pandemia de Covid-19.

VARIEDADES
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Hospital de Tenente Portela terá remédio para 
tratamento de casos graves de Covid-19

O Governo do Estado emi-
tiu circular que detalha as nor-
mas de uso da cloroquina no 
tratamento do novo coronaví-
rus (Covid-19) no Rio Grande 
do Sul. O Ministério da Saúde 
encaminhou 25 mil comprimi-
dos de cloroquina para o Es-
tado, totalizando 50 caixas do 
medicamento, e será armaze-
nado em 29 hospitais de refe-
rência nas macrorregiões, entre 
eles, o Hospital Santo Antônio 
(HSA) de Tenente Portela. O 
remédio será utilizado como te-
rapia adjuvante no tratamento 
de formas graves do Covid-19 
em pacientes hospitalizados.

Até o momento, o Ministé-
rio da Saúde considera que não 
existe outro tratamento especí-
fico eficaz disponível. Há, no 
entanto, diversos estudos clíni-
cos nacionais e internacionais 
em andamento que avaliam a 
segurança da cloroquina/hi-
droxicloroquina, bem como, 
de outros medicamentos e, por 
isso, essa medida pode sofrer 
alterações, caso surjam novas 
evidências científicas.

A previsão é de que uma 
caixa com 500 comprimidos 
sirva para o tratamento de 25 a 
27 pacientes. O texto da circu-
lar destaca que, considerando a 
característica de uso do medi-
camento e o crescente número 
de casos de Covid-19, é fun-
damental que o medicamento 
esteja disponível e que seja 
distribuído aos hospitais de re-
ferência no Estado.

Sendo assim, foram selecio-
nados 27 hospitais que servirão 
de referência no abastecimento 
deste medicamento nas ma-
crorregiões. A seleção levou 
em conta a distribuição geográ-
fica dos hospitais no Estado, 
número de casos confirmados 
da doença até 30 de março e 
a disponibilidade do medica-
mento nas Coordenadorias Re-
gionais de Saúde (CRSs).

A gestão do controle de 
estoque do medicamento nos 

hospitais será feita por meio 
de sistema informatizado da 
Secretaria Estadual da Saúde 
(SES-RS), que fornecerá infor-
mações em tempo real.

Portanto, os demais hospi-
tais, públicos e privados, com 
registro de pacientes internados 
que precisem do medicamento 
deverão entrar em contato com 
o hospital de referência da ma-
crorregião para a retirada do 
remédio.

A SES-RS também fará o 
monitoramento dos estoques da 
cloroquina, podendo remanejá-
-lo, a fim de melhor garantir o 
atendimento aos pacientes.

- Hospital Universitário (Santa Maria);
- Hospital Santa Casa (São Gabriel);
- Santa Casa (Uruguaiana);
- Hospital Santa Casa (Alegrete);
- Santa Casa de Misericórdia (Santana do Livramento);
- Fundação de Saúde Pública (Novo Hamburgo);
- Hospital Universitário (Canoas);
- Hospital de Clínicas (Porto Alegre);
- Hospital Nossa Senhora da Conceição (Porto Alegre);
- Hospital São Vicente de Paulo (Osório);
- Hospital Nossa Senhora dos Navegantes (Torres);
- Hospital São Vicente de Paulo (Cruz Alta);
- Hospital Santo Ângelo;
 - Hospital Vida e Saúde (Santa Rosa);
- Hospital de Caridade (Ijuí);

- Hospital de Clínicas (Passo Fundo);
- Hospital São Vicente de Paulo (Passo Fundo);
- Hospital Santa Terezinha (Erechim);
- Hospital de Caridade (Palmeira das Missões);
- Hospital Santo Antônio (Tenente Portela);
- Hospital Geral (Caxias do Sul);
- Hospital Nossa Senhora da Oliveira (Vacaria);
- Santa Casa (Rio Grande);
- Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas;
- Hospital São Luiz (Dom Pedrito);
- Hospital Santa Casa (Bagé);
- Hospital de Caridade e Beneficência (Cachoeira do Sul);
- Hospital Santa Cruz (Santa Cruz do Sul);
- Hospital Bruno Born (Lajeado).

Hospitais de referência para armazenamento e distribuição de medicamentos:

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela é um dos escolhidos para receber os medicamentos
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Três Passos se aproxima 
da marca de 150 casos de 

dengue
O boletim epidemiológi-

co divulgado na segunda-feira 
(13/04), pela Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, revela cres-
cimento no número de casos 
confirmados de dengue em Três 
Passos. Na comparação com o 
balanço da sexta-feira (10/04), 
houve aumento de 28 contami-
nações, passando de 118 para 
146. Já os casos suspeitos, que 
aguardam coleta, diminuíram 
de 108 para 93. E os casos des-
cartados subiram de 25 para 27.

Desde o dia 02 de abril, a 
Secretaria Municipal da Saúde, 
através do Setor de Combate às 
Endemias, vem realizando uma 
série de ações para conter a dis-
seminação de focos do mosqui-
to Aedes Aegypti. Uma das ini-
ciativas é o mutirão de limpeza 
e recolhimento de entulhos nos 
bairros, com resultados de con-
trole e prevenção da doença.

Redentora destinará Kits 
para idosos

A Administração Municipal de Redentora, através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, destinará um kit com alimentos, 
material de higiene e limpeza e gás de cozinha para os idosos em 
situação de vulnerabilidade social do Município, que passarão por 
avaliação dos assistentes sociais.

O Conselho Estadual da Pessoa Idosa do Rio Grande do Sul 
apoia as ações públicas que previnam danos a que estão submetidas 
as pessoas idosas face à Pandemia do Coronavírus e autorizou a 
utilização de R$ 1.500.000 do Fundo Estadual da Pessoa Idosa para 
atender às pessoas idosas nos 20 municípios gaúchos que apresen-
taram projetos e foram aprovados.

Redentora é um desses municípios e vai receber R$ 30.000. A 
utilização do recurso será exclusivamente para atender as pessoas 
com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social.

FETAG-RS orienta agricultores a não 
se cadastrem no auxílio emergencial

 A Federação dos Trabalha-
dores na Agricultura no Rio 
Grande do Sul (FETAG-RS) 
está orientando aos agriculto-
res que não façam o cadastro 
para habilitação ao auxílio de 
R$ 600,00 do Governo Federal 
que começam a ser pagos para 
trabalhadores informais, autô-
nomos, entre outras categorias 
que iniciou no dia 09 de abril.

A entidade alerta que o apli-
cativo de cadastro lançado pela 
Caixa Econômica Federal traz 
uma categoria ‘agricultor’, po-
rém, contempla o trabalhador 

intermitente, aquele que presta 
serviço na propriedade, e não 
o agricultor familiar. Ou seja, 
quem tem a agricultura como 
principal atividade, que possui 
bloco de produtor, neste mo-
mento, não deve se habilitar ao 
benefício.

No entendimento da FE-
TAG-RS, caso o agricultor faça 
o cadastro e obtenha o auxílio 
de R$ 600,00, quando for so-
licitar a aposentadoria, poderá 
ser enquadrado em outra ativi-
dade e não terá direito ao bene-
fício como segurado especial, o 

que aumentaria em cinco anos 
a exigência de trabalho antes 
de se aposentar. Atualmente, 
a idade de aposentadoria dos 
agricultores é de 60 anos para 
os homens e 55 anos para as 
mulheres.

Ainda conforme a FETAG-
-RS, há previsão de mudanças 
nas regras do auxílio, o que po-
derá vir a beneficiar também o 
agricultor familiar. Segundo o 
coordenador da regional Médio 
e Alto Uruguai, Deonir Sar-
mento, novidades serão divul-
gadas assim que possível.

FETAG-RS/Folha Noroeste
FETAG-RS acredita que em breve haverá mudanças nas regras de concessão do benefício

C
am

po e Lavoura
Miraguaí: Prefeito Ivonir Botton 

busca explicações em relação ao 
atraso de obras de asfaltamento 

na cidade

Na manhã desta quarta-
-feira, 15 de abril, o Prefeito de 
Miraguaí Ivonir Botton (PTB), 
manteve audiência com o Ge-
rente Comercial da Empresa 
COMPACTA SUL, Senhor 
Marcos Bussler, na cidade de 
Ijuí/RS.

A empresa COMPACTA 
SUL ganhou a licitação para 
pavimentar as ruas Santos Du-
mont na Cidade de Miraguaí e 
a Avenida Santa Rosa no Bairro 
Irapuá.

A obra encontra-se para-
lisada e em virtude de já ter 
iniciada, causa transtornos aos 
moradores ao longo das respec-
tivas ruas, além de prejudicar a 
trafegabilidade de veículos.

Na oportunidade da audiên-
cia, o Prefeito Ivonir cobrou os 
motivos pelos quais a obra está 
paralisada, bem como os pos-
síveis encaminhamentos para 

que a mesma seja concluída.
Segundo o Sr. Marcos Bus-

sler, a obra encontra-se parali-
sada em função dos transtornos 
causados pela Pandemia do 
Covid 19, onde que o deslo-
camento de funcionários está 
prejudicado, bem como a pro-
dução de matéria prima para 
pavimentação asfáltica, além 
do mais, muitos funcionários da 
referida empresa estão no cha-
mado “Grupo de Risco”. Porém 
o mesmo comprometeu-se a 
encontrar uma forma para que 
a primeira parte da obra, com a 
colocação da primeira camada 
de asfalto (a qual é espalhada 
na rua com o auxílio de uma 
motoniveladora), seja colocada 
o mais breve possível, pedindo 
um prazo até a próxima sexta-
-feira, 17, para definir os dias 
nos quais serão retomados os 
trabalhos na obra.

Segunndo a empresa é que a obra está parada em virtude do Coronavírus
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Região Celeiro receberá 640 
testes rápidos para Covid-19

A partir da quarta-feira (15/04), o Go-
verno do Estado começará a distribuição 
do lote de 25 mil testes rápidos sorológi-
cos para identificação de novos casos de 
coronavírus (Covid-19). Os municípios 
receberão os kits conforme o número de 
habitantes e de pessoas infectadas.

Para a Região Celeiro, a Secretaria 
Estadual da Saúde (SES-RS) enviará 32 
caixas, totalizando 640 testes individu-
ais. Três Passos ganhará 60 kits, enquan-
to que Coronel Bicaco, Crissiumal, Re-
dentora, Santo Augusto, São Martinho, 
Tenente Portela e Tiradentes do Sul, irão 
receber 40 testes rápidos cada. Os de-
mais municípios da Região Celeiro se-
rão contemplados com uma caixa cada.

Trabalhadores da saúde, da seguran-
ça pública e do sistema penitenciário, 

terão prioridade na realização dos testes 
rápidos. Pessoas que tiveram contato 
direto com os profissionais destes gru-
pos que testarem positivo para Covid-19 
também receberão prioridade no exame.

O governador Eduardo Leite explica 
que se trata de um lote inicial enviado 
pelo Ministério da Saúde e que mais tes-
tes serão disponibilizados em um segun-
do momento. – Isso permitirá uma me-
lhoria no monitoramento do vírus no Rio 
Grande do Sul e a identificação de novos 
casos – salientou o governador.

Para a realização do teste rápido so-
rológico, é necessária a coleta de ape-
nas uma gota de sangue e o resultado 
fica pronto em até 20 minutos. O exame 
detecta a presença de anticorpos (IgG e 
IgM), que são defesas produzidas pelo 
corpo humano contra o coronavírus.

Cada caixa possui 20 testes individuais e serão distribuídos em todas as cidades do estado

G
overno R

S

Pesquisa da Universidade 
Federal de Pelotas medirá nível 
de propagação do coronavírus
O Centro de Epidemiologia da Uni-

versidade Federal de Pelotas (UFPEL) 
medirá o nível de imunização da popula-
ção brasileira ao novo coronavírus, para 
identificar de que forma o vírus está se 
propagando pelo país. A pesquisa tem o 
auxílio do Ministério da Saúde, que dis-
ponibilizará testes rápidos de Covid-19 
para a instituição, além de apoio para 
contratação de empresa que fará as en-
trevistas.

De acordo com o Ministério da Saú-
de, com o resultado do estudo será possí-
vel criar políticas públicas mais eficien-
tes e baseadas em critérios científicos 
sobre o comportamento do novo corona-
vírus no território brasileiro.

Aproximadamente 33 mil pessoas de 
133 municípios do país serão submeti-
das ao teste rápido que detecta a presen-
ça de anticorpos IgM (de infecção mais 
recente) e IgC (de infecção mais antiga) 
a partir de amostras de sangue coletadas. 
Segundo o Ministério da Saúde, o traba-
lho deve esclarecer três questões sobre 
o vírus no Brasil: o número de conta-
minados; a velocidade com que o vírus 
tem se espalhado e a taxa de letalidade 
na região.

Na terça-feira (14/04), o ministro da 

Saúde, Luiz Henrique Mandetta, expli-
cou que o objetivo da pesquisa é esta-
belecer agora um marco zero da presen-
ça de anticorpos e, com outros estudos 
mais à frente, saber com que velocidade 
a população está alcançando a imunida-
de.

– Para que a gente tenha confiança 
de saber que a nossa população está an-
dando no ritmo de auto vacinação. Tem 
muita gente assintomática que ganha 
anticorpos, tem muita gente com forma 
leve, temos as formas intensas, graves e 
críticas. É o somatório disso que vai nos 
dar imunidade – destacou o ministro.

Sayonara Moreno/Agência Brasil

Pesquisa será realizada em todo o estado
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Pessoas com 65 anos ou mais são 
10,53% da população do país

Centro de Políticas Sociais 
da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) divulgou a pesquisa 
‘Onde estão os idosos? Conhe-
cimento contra o Covid-19’, 
que mostra que 10,53% da po-
pulação brasileira têm 65 anos 
ou mais. A meta é reunir in-
formações detalhadas sobre os 
grupos etários mais avançados 
visando auxiliar os gestores de 
políticas públicas na proteção 
desta parcela durante a pande-
mia do novo coronavírus.

Segundo o estudo, as taxas 
de letalidade da doença entre 
pessoas com 80 anos ou mais 
são 13 vezes maiores do que na 
faixa de 50 a 55 anos, e 75 ve-
zes a letalidade da faixa de 10 a 
19 anos de idade. Os dados uti-
lizados pela FGV são da última 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD Contí-
nua), de 2018, feita pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

O aumento no número de 
pessoas com 65 anos ou mais 
na população brasileira foi de 
20% na comparação com os da-
dos de 2012, quando a propor-
ção de idosos era de 8,8%. Há 
mais idosos entre as mulheres 
e entre amarelos e/ou brancos, 

que também têm uma maior ex-
pectativa de vida e uma taxa de 
fertilidade menor.

Os idosos são as pessoas de 
referência ou os chefes de fa-
mília em 19,3% dos domicílios 
brasileiros. Na relação que ocu-
pam com a pessoa de referên-
cia da casa, eles são 91,5% dos 
avós, 69% dos sogros ou sogras 

e 61,2% dos pais ou mães.
Segundo os pesquisadores 

da FGV, esse dado indica a di-
ficuldade na política de isola-
mento domiciliar desta parcela 
da população. O estudo tam-
bém revela que os domicílios 
com idosos têm 25,6% menos 
pessoas do que a média nacio-
nal.

Aumento no número de pessoas com 65 anos ou mais na população 
brasileira foi de 20%

Saque em dinheiro do auxílio 
emergencial começa no dia 27

O benefício de R$ 600,00 
pagos aos trabalhadores de 
baixa renda afetados pela pan-
demia do novo coronavírus, o 
auxílio emergencial começará 
a ser sacado em dinheiro no dia 
27 de abril. A Caixa Econômi-
ca Federal (CEF), responsável 
pelos pagamentos, anunciou 
o novo calendário na noite da 
segunda-feira (13/04).

Os saques ocorrerão con-
forme o mês de nascimento do 

beneficiário. As retiradas acon-
tecerão no dia 27 para os nas-
cidos em janeiro e fevereiro; 
no dia 28 para os nascidos em 
março e abril; no dia 29 para os 
nascidos em maio e junho; no 
dia 30 para os nascidos em ju-
lho e agosto. Em maio, será a 
vez dos nascidos em setembro 
e outubro sacarem o benefício 
no dia 04; e os nascidos em no-
vembro e dezembro, no dia 05.

O dinheiro poderá ser retira-
do sem a necessidade de cartão 

em casas lotéricas, caso este-
jam abertas e em caixas eletrô-
nicos. A CEF ressalta que não 
é necessário retirar o dinheiro 
porque fica depositado na pou-
pança digital e pode ser movi-
mentado por meio do aplicativo 
Caixa Tem, para o pagamento 
de boletos e contas domésticas, 
e para transferências ilimitadas 
para contas da CEF, permitindo 
até transferências mensais gra-
tuitas para outros bancos nos 
próximos 90 dias.

CORSAN retoma leitura 
em campo e entrega de 

faturas nas casas

 A Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) dis-
ponibilizará aos clientes o agendamento para atendimento presen-
cial, a partir da segunda-feira (13/04). Serão atendidos somente 
os usuários que marcarem previamente e apenas para as solici-
tações que não estão disponíveis nos canais digitais da empresa. 
Para agendar, o cliente deve utilizar o call center, o aplicativo ou a 
Central de Serviços no site da CORSAN.

A companhia também retoma a leitura em campo e a entrega 
das faturas nas residências. Para isso, está providenciando para os 
funcionários todo o equipamento de proteção recomendável, bem 
como, orientações de saúde específicas para a atividade, seguindo 
os protocolos da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS).

As medidas foram tomadas uma vez que a companhia detectou 
dificuldade, por parte de alguns clientes, em acessar os serviços, 
mesmo pelos canais digitais. – Muitos usuários estão reclamando 
que não conseguem acessar sua conta e têm dúvidas sobre parce-
lamento e ligação nova de água. Com o atendimento por agenda-
mento, protegemos nossos funcionários e atenderemos esses usu-
ários que estão com maior dificuldade em nos acessar – explica o 
diretor Comercial, de Inovação e Relacionamento da CORSAN, 
Jean Bordin.

Serviços disponíveis para agendamento:

- Emissão da segunda via da fatura;
- Parcelamento de dívida;
- Solicitação de tarifa social/desconto social;
- Encerramento de contrato entre CORSAN e usuário do imó-

vel;
- Troca de titularidade/alteração do usuário;
- Religação de abastecimento de água (comprovar pagamento 

ou parcelamento de dívidas);
- Suspensão a pedido do usuário;
- Aferição de hidrômetro;
- Aprovação/fiscalização de projetos;
- Recebimento de contraditório/defesa contra auto de constata-

ção de irregularidade;
- Comercialização de serviços (venda de água);
- Solicitação de análise onde não há rede de água da CORSAN;
- Solicitação de redução de valores por vazamento invisível;
- Ligação nova de água ou esgoto;
- Mudança do local do ramal ou quadro;

Atendimento presencial deverá ser agendado previamente
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela
SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 

13/04/2020.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Tenente Por-
tela, às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia de 13 de abril 
de 2020, com as seguintes presenças: Vereador Presidente: NATA-
NAEL DINIZ DE CAMPOS/MDB e Vereadores: ELESSANDRO 
TIAGO FUCK/MDB, ROSANGELA MARIA FERRARI FORNA-
RI/MDB, ITOMAR ORTOLAN/PROGRESSISTA, JOÃO ANTONIO GHELLER/MDB, SALE-
TE BETTIO SALA/PSDB, CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SAN-
TOS/PDT e MARILENE SILVEIRA/MDB. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a 
Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos, passando direto à Ordem do Dia, na qual foram 
apreciados os seguintes projetos:

Projetos discutidos e votados:

Projeto de Lei do Poder Executivo nº 20/2020: Inclui dispositivo no PPA, na LDO e LOA, au-
toriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unani-
midade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº 21/2020: Autoriza abertura de crédito suplementar especial 
e autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social para a Associação Hospitalar 
Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela-RS e dá outras providências. Este projeto foi apro-
vado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº 22/2020: Autoriza o Poder Executivo municipal abrir 
Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Municipal, por Superávit Financeiro, e dá outras 
providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Resolução do Poder Legislativo nº 02/2020: Prorroga os efeitos da Resolução nº 
245/2020, que determina procedimentos preventivos, no âmbito da Câmara Municipal de Tenente 
Portela, relacionados ao COVID-19 e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unani-
midade.

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

IMPORTANTE: Diante da necessidade de adoção de medidas preventivas para evitar a dissemi-
nação do Coronavirus, estão suspensas as Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores de Tenente 
Portela, até 30 de Abril de 2020.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 14 de abril de 2020. Você ainda 
poderá acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo 
Municipal de Tenente Portela. 

AGU lança cartilha sobre 
condutas vedadas nas 

eleições municipais 
deste ano

Advocacia Geral da União (AGU) lançou a cartilha que orienta 
os agentes públicos sobre as condutas vedadas em função das elei-
ções municipais de 2020.

Entre os objetivos do documento está esclarecer quais condutas 
violam a legislação eleitoral e também orientar o agente público 
sobre como evitar o uso da máquina pública em favor de candida-
turas.

O documento aborda temas que vão desde a definição de agente 
público para fins eleitorais, passando por condutas vedadas e uso 
indevido, desvio ou abuso do poder de autoridade, até orientações 
sobre a conduta ética a ser adotada durante o período eleitoral e 
improbidade administrativa.

A cartilha discorre ainda sobre a participação de candidatos em 
inaugurações de obras públicas; propaganda eleitoral antecipada; 
publicidade institucional; cessão e utilização de bens públicos; 
cessão de servidores ou empregados; transferência voluntária de 
recursos públicos; e distribuição gratuita de bens, valores ou be-
nefícios.

A íntegra do material, que é lançado há sete eleições, está dis-
ponível no site da AGU.

Cartilha orienta os agentes públicos sobre as condutas vedadas em função 
das eleições municipais de 2020

Diones Roberto Becker

Vacinação contra a febre aftosa é prorrogada no Rio Grande do Sul
O Governo Federal autorizou 

que a Campanha de Vacinação 
contra a Febre Aftosa no Rio 
Grande do Sul seja prorrogada 
até o dia 24 de abril. O prazo ori-
ginal acabaria nesta terça-feira 
(14/04). Em todo o Estado, a ex-
pectativa é de que 12,6 milhões 
de animais sejam imunizados, 
entre bovinos e bubalinos de to-
das as idades.

– É muito importante a mo-
bilização do produtor rural nesta 
reta final da campanha, para ga-
rantir a imunização do rebanho, 
sempre seguindo as recomenda-
ções para prevenir o contágio 
pelo coronavírus – pondera o 
secretário estadual da Agricultu-
ra, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural, Covatti Filho.

Para evitar aglomerações nas 
Inspetorias de Defesa Agrope-

cuária e deter o avanço da pan-
demia do novo coronavírus no 
Rio Grande do Sul, os produ-
tores podem enviar os compro-
vantes de vacinação por e-mail 
ou WhatsApp. O prazo para a 
apresentação das notas fiscais de 
compra de vacinas contra a febre 
aftosa foi prorrogado até 30 de 
abril.

A campanha de vacinação, 
que ocorre tradicionalmente em 
maio, foi antecipada como parte 
da estratégia do Governo do Es-
tado para ser declarado pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) como 
zona livre de febre aftosa sem 
vacinação, a fim de obter, em um 
segundo momento, o reconheci-
mento internacional desta condi-
ção pela Organização Mundial 
de Saúde Animal (OIE). O prazo para a apresentação das notas fiscais de compra de vacinas contra a febre aftosa foi prorrogado até 30 de abril
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Após novo decreto de Leite, municípios do 
sul do RS planejam reabertura do comércio

O comércio nas cidades da 
região começa a reabrir as por-
tas depois de quase um mês fe-
chado. Muitos municípios da 
região acabaram tendo decretos 
locais sendo publicados antes 
da determinação do Governo 
do Estado e por isso, o comér-
cio nessas localidades estão 
abertas a mais tempo.

No momento do fechamen-
to desta edição do Jornal Pro-
víncia, ainda estavam sendo 
esperadas as determinações 
quanto ao funcionamento dos 
estabelecimentos, mas tínha-
mos a notícia de que a maioria 
dos municípios da região iriam 
flexibilizar as regras de isola-
mento e decretar a reabertura 
dos estabelecimentos.

O Governo do Estado pror-
rogou o decreto de isolamento 
para as regiões metropolitanas 
de Porto Alegre e Caxias do 
Sul, mas garantiu autonomia, 
desde que justificada para os 
municípios decidissem sobre a 
volta das atividades nas demais 
regiões.

Por aqui, antes do Governo 
do Estado liberar, alguns muni-
cípios já haviam tomado a ini-
ciativa por conta própria, o que 
motivou a intervenção por par-
te do Ministério Público. Em 
Crissiumal, onde o município 
havia decretado a volta das ati-
vidades, a decisão parou mesa 
do juiz que julgou naquele mo-
mento que o município deveria 
obedecer o decreto estadual.

Em Tenente Portela após 
uma carreata pelas ruas da ci-
dade onde alguns empresários 
pediam a reabertura do comér-
cio, o prefeito deu uma inter-
pretação diferente para o de-

creto e disse entender que os 
comércios poderiam funcionar, 
desde que de portas fechadas e 
com a restrição de pessoas, no 
entanto, o Ministério Público 
também interviu e orientou o 
município a mandar o comércio 
fechar as portas.

Na quarta-feira, 16, na Lo-
térica da cidade, diversos mo-
radores reclamaram porque 
estava sendo obrigado que os 
clientes usassem máscaras. Pes-
soas sem o uso do acessório não 
estavam sendo atendidas.

Apesar da reclamação de al-
guns moradores, a tendência é 
que nos próximos dias isso seja 
cobrado em todos os meios. 
Tanto o Ministério da Saúde 
quanto o Governo do Estado 
tem sugerido o uso de máscaras 
para todas as pessoas.

As buscas por máscaras mo-
tivaram um mercado paralelo, 
não é difícil encontrar nas re-
des sociais pessoas que estão 
fabricando e vendendo os equi-
pamentos caseiros, de diver-
sos tipos de tecidos e que tem 

preços variados. Nas farmácias 
a procura é grande, tão logo o 
produto chegue nas prateleiras 
já é rapidamente comprado.

Publicado no Diário Oficial 
do Estado (DOE) desta quinta-
-feira (16/4), o Decreto Nº 
55.184, conforme anunciado 
pelo governador Eduardo Leite 
durante coletiva com a impren-
sa, prorroga até 30 de abril as 
medidas de restrição para aten-
dimento ao público pelos es-
tabelecimentos comerciais no 
território do Estado.

As novas regras do governo 
estabelecem que as prefeituras, 
com exceção dos município das 
regiões metropolitanas de Porto 
Alegre e da Serra Gaúcha, po-
derão autorizar a abertura do 
comércio, desde que baseadas 
“em evidências científicas e em 
análises sobre as informações 
estratégicas em saúde” e cum-
prindo os requisitos mínimos 
estabelecidos pela Secretaria 
Estadual da Saúde (SES), como 
a proibição de aglomerações e a 
fixação de número máximo de 

clientes no interior dos ambien-
tes.

A medida, que já está em 
vigor desde a publicação do de-
creto e é válida até 30 de abril, 
se aplica a estabelecimentos de-
dicados a comércio e serviços. 
De acordo com o governador, 
novas medidas de restrição ou 
permissão de serviços e cir-
culação de pessoas no Estado 
poderão ser publicadas, con-
forme o avanço do contágio de 
coronavírus entre a população, 
a estrutura de atendimento de 
saúde e a economia gaúcha. 
Para isso, estão sendo coletados 
novos dados e conduzidos estu-
dos pelo próprio governo, por 
universidades gaúchas e outros 
parceiros.

“A partir de agora, vamos 
entrar numa nova fase, um mo-
delo de distanciamento contro-
lado que vai servir de parâmetro 
para gestão de risco da epide-
mia. Exatamente como uma 
medicação de uso contínuo, nós 
vamos controlar a dosagem, os 
momentos, os efeitos, os sinto-
mas e o aumento ou a diminui-
ção da dose recomendada. Va-
mos monitorar constantemente 
o nosso sistema de saúde, a ve-
locidade de contágio, o núme-
ro de testes, as internações, a 
mortalidade e leitos, e também 

a situação econômica e a nossa 
capacidade de absorção e rea-
ção dos impactos nos diversos 
setores e serviços. Somente a 
partir de dados, vamos tomar 
decisões sobre os próximos 
passos, tanto na saúde quanto 
na economia”, destacou Leite 
em um vídeo publicado nas re-
des sociais.

O novo decreto do governo 
também amplia o funcionamen-
to das lojas de conveniência dos 
postos de combustível. Confor-
me o decreto de 1º de abril, os 
estabelecimentos que ficavam 
fora de estradas tinham horário 
limitado, entre 7h e 19h. Agora, 
poderão funcionar em todo o 
território estadual, em qualquer 
localização, dia e horário.

Todos os estabelecimentos 
com permissão de funcionar são 
obrigados a obedecer às regras 
de higienização dos ambientes, 
manter à disposição álcool em 
gel, criar escala de revezamen-
to dos funcionários e manter em 
quarentena aqueles com sinto-
mas de Covid-19, bem como 
permitir que os clientes perma-
neçam no interior dos respec-
tivos locais somente o tempo 
necessário para a compra de 
alimentos e de outros produtos 
e proibir aglomeração de pes-
soas.

O QUE MUDA

- Permite a abertura das lojas de conveniência em 
postos de combustível, em todo o território estadual, 
em qualquer dia e horário. A obrigatoriedade das me-
didas de higiene, a vedação de permanência de clientes 
no interior das lojas por muito tempo e a proibição de 
formação de aglomerações seguem vigentes.

- Os estabelecimentos comerciais das cidades da re-
giões metropolitana da capital e da Serra deverão seguir 
fechados até o dia 30 de abril.

- Nos demais municípios gaúchos, os estabelecimen-
tos comerciais podem abrir para atendimento ao públi-
co, desde que com norma municipal tenha autorização 
e justificativa com base em evidências científicas e em 
análises estratégicas de saúde.

- A esses estabelecimentos comerciais, seguem obri-
gatórias a proibição de aglomerações e a fixação de nú-
mero máximo de clientes no interior dos ambientes. 
As lojas também são obrigadas a obedecer regras de hi-
gienização dos ambientes, manter à disposição álcool 
em gel, criar escala de revezamento dos funcionários 
e manter em quarentena aqueles com sintomas de Co-
vid-19, bem como permitir que os clientes permaneçam 
no interior dos locais somente o tempo necessário para 
a compra de alimentos e de outros produtos e ainda 
proibir a aglomeração de pessoas.

O comércio deverá seguir adotando medidas de higiene

Decreto dos municípios devem obdecer as regras do decreto estadual quanto ao atendimento direto ao público

Fotos: Jalmo Fornari
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Empresa começa a instalação de 
sistema de monitoramento na cidade 

de Tenente Portela
A empresa responsável co-

meçou a implantação das câ-
meras de vídeo monitoramento. 
Serão dez equipamentos, distri-
buídos em pontos estratégicos 
do perímetro urbano de Tenente 
Portela, como acessos, proximi-
dades de instituições financei-
ras e locais com maior circula-
ção de pessoas e veículos.

Conforme o prefeito Clair-
ton Carboni, o objetivo é pro-
porcionar mais segurança para 
a população portelense.

– Enquanto poder público, 
temos sempre que buscar al-
ternativas e ações que visam o 
bem para a nossa comunidade, 
e o sistema de vídeo monitora-
mento se encaixa nisso, trazen-
do mais segurança para a nossa 
população e para quem nos visi-
ta – enfatizou o mandatário.

A Administração Municipal 
não estipulou data para o início 
do funcionamento do sistema.

Poder Executivo não anunciou uma data para o início do funcionamento do 
sistema que visa aumentar a segurança pública

Prefeito de Redentora se defende 
de denúncia apresentada por  seu 

antecessor no cargo

O ex-prefeito de Redento-
ra Marcos Cesar Giacominni 
entrou com uma denúncia pe-
dindo o afastamento do atual 
mandatário do município, Nil-
son Paulo Costa. Ambos são do 
MDB.

A nossa reportagem cocon-
versou com o ex-prefeito Mar-
cos Giacominni. Ele disse que 
a denúncia ocorreu atendendo 
uma série de pedidos de muní-
cipes redentorenses que o pro-
curaram e que agora ela está 
com quem tem a legitimidade 
do povo para decidir a questão: 
os vereadores.

No documento que está com 
a Câmara de Vereadores, Mar-
cos Giacominni denuncia Nil-
son Paulo Costa por praticar 
infração contra a política admi-
nistrativa.

Ele sugere que o prefei-
to descumpriu a lei ao manter 
“funcionário fantasma” na fo-
lha de pagamento do município.

Já o prefeito Nilson Paulo 
Costa divulgou uma nota aberta 
onde condenou a ação do ex-
-prefeito Marcos Giacominni.

Na nota divulgada, o prefei-
to Nilson, reitera à comunidade 
redentorense a sua honestidade 
e responsabilidade na gestão do 
município. Ele também pede 
apoio ao povo redentorense, 
que segundo ele, conhecem a 
sua história.

Acompanhe a nota na ínte-
gra:

Comunidade Redentorense, 
hoje fui surpreendido com uma 
denúncia do ex-prefeito Mar-
cos Giacomini. Ele alega uma 
suposta irregularidade e pede 
minha cassação junto à Câma-
ra de Vereadores.  Em respeito 
ao Poder Legisltativo e a cada 
cidadão e cidadã redentorense 
eu me pronuncio neste momen-

to. Sempre pautei minha gestão 
pela honestidade e seriedade. 
Cortei privilégios, pois acredi-
to que a população merece um 
governo eficiente e honesto. 
Dinheiro público é para fazer 
estradas, para remédios e para a 
população, não para outros fins. 
A minha história neste municí-
pio atesta a honestidade e meu 
caráter. Aqui estou desde antes 
da emancipação. É lamentável 
que em plena crise causada pela 
seca e por este vírus que tanto 
nos preocupa, com pessoas pre-
ocupadas com seus negócios 
e seus empregos, vejamos ati-
tudes tão pequenas e rasteiras 
como esta. Que cada um faça 
o seu julgamento e compare 
os feitos de nossas gestões. A 
Prefeitura não me pertence e eu 
nunca dependi de cargo públi-
co para viver. Aqui estou por-
que aceitei dedicar uma parte 
da minha vida para servir esta 
terra e população que tanto gos-
to. Sigo com a cabeça erguida 
e neste momento conclamo a 
cada cidadão e cada cidadã des-
te município a me apoiar, a se 
manifestar e impedir que as ve-
lhas práticas retornem. Confio 
nos vereadores e acredito que 
uma nova política é possível. 
Conto com seu apoio nesta hora 
e se o seu desejo é uma demo-
cracia limpa, peço que fale com 
seu vereador e manifeste a sua 
opinião. Para este cidadão que 
desesperadamente quer retornar 
ao posto, com gestos tão bai-
xos, deixo apenas o meu silên-
cio, pois seu ato é tão rasteiro 
que envergonha muitas pessoas 
queridas de nossa sociedade. 
Conto contigo cidadão redento-
rense e peço seu apoio, sua pre-
sença e vigilância neste impor-
tante momento da vida política 
de nosso município. Um abraço 
do Prefeito Nilson Paulo Costa.

Prefeito de Redentora, Nilson Paulo Costa, MDB

D
ivulgação

Tenente Portela disponibiliza máscaras 
para a população

Após a recomendação do 
Ministro da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta, sobre a utili-
zação das máscaras pela popu-
lação em geral, o Município de 
Tenente Portela vem providen-
ciando a distribuição das mes-
mas do tipo não profissional.

Desde a semana passada, 
agentes do Município têm feito 
contato direto com pessoa que 
estão circulando pelas vias pú-
blicas, principalmente em filas 
bancárias, passando orienta-
ções sobre o uso das máscaras 
e distribuindo as mesmas para 
quem necessita. No Centro de 
Atenção Psico-Social – CAPS, 
e também no Centro de Refe-
rência em Assistência Social 
– CRAS, a produção das más-
caras já estavam ocorrendo, e 
foram intensificadas nesta se-
mana.

As Escolas Municipais tam-
bém começaram a produzir, as-
sim como grupos de voluntários 
e entidades do Município. Mais 
de 2 mil peças já foram confec-
cionadas, com uma projeção 
de chegar à 10 mil. Ainda, está 
sendo encaminhada a compra 
de mais 8 mil máscaras produ-
zidas por empresa de Tenente 
Portela.

Conforme a Primeira Dama, 

Geni Kasper Carboni, que coor-
dena esta ação, vários pontos da 
cidade possuem mascadas para 
quem precisar, “todas as Uni-
dades de Saúde, a Prefeitura, a 
Secretaria de Assistência Social 
e o CRAS são os nossos pon-
tos de distribuição de máscaras, 
para o uso da população, priori-
zando os grupos de risco, pes-
soas com mais de 60 anos e de 
baixa renda. Quem precisar de 
máscara, dirija-se à um destes 

locais, preencha um cadastro e 
solicite a sua”, destacou Geni.

Malharias, artesãs e salas 
de costuras também possuem 
máscaras para comercialização. 
É necessário apenas que a po-
pulação tome os devidos cui-
dados com a utilização, como 
proteger a boca e o nariz, não 
encostar na região frontal, ma-
nusear apenas nas presilhas ou 
ataduras e fazer a higienização 
com água e sabão após o uso.

As máscaras serão distribuídas para as pessoas carentes do município

Divulgação

Ascom/Tenente Portela

Divulgação
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Qual a razão que leva a maioria das pessoas a viverem desor-
ganizadas, 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 ati-
tude. Atitude de líder.

 No livro O ESPÍRITO DE LIDERANÇA (Munroe, My-
les. MG, Ed. Motivar, 2006, pp. 22/25), encontramos uma histó-
ria impressionante contada ao autor por um ancião camponês do 
Zimbábue (país do sul da África).

 Ao conduzir suas ovelhas ao pasto, o velho pastor encon-
tra 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 mesmo 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 
rugido 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 beber água, e o leão-ovelha dá um enorme salto para trás, só 
parando de correr quando entra no curral. Só ele. As ovelhas con-
tinuam 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 acostu-
ma 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 corrida 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 
domesticado, e de novo urra e olha para trás, como a dizer: “ve-
nha 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 tentativas 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 rugindo, por várias vezes sai do rio, entra na mata, retor-
na para o rio e novamente dá as costas para o pupilo. Na sua lin-
guagem, 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 flo-
resta, soltando rugidos idênticos aos de seu líder. Já não se parece 
com ovelha. Sua atitude arriscada o transformara.

Transformação

Executivo e Legislativo de Derrubadas 
destinam recursos ao HSA

O Governo Municipal de 
Derrubadas anunciou que vai 
destinar, de forma emergencial, 
R$ 15 mil para a Associação 
Hospitalar Beneficente San-
to Antônio (HSA), de Tenente 
Portela. Valor idêntico será do-
ado pela Câmara de Vereadores.

O montante financeiro (R$ 
30 mil) deverá ser aplicado na 
aquisição de equipamentos e 
estruturação da Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) visan-
do o atendimento de eventuais 
pacientes infectados pelo novo 
coronavírus (Covid-19).

O prefeito Alair Cemin des-
taca que, além deste valor emer-
gencial, recentemente o Poder 
Legislativo aprovou e a muni-
cipalidade aumentou para R$ 
23 mil por mês o repasse dire-
cionado ao Hospital Santo An-
tônio. – Esse montante garante 
a manutenção dos serviços de 

urgência e consultas especiali-
zadas para os cidadãos derru-
badenses – afirma o chefe do 
Poder Executivo.

– A Câmara de Vereadores 
está se solidarizando com o 
hospital e destinou R$ 15 mil 
do duodécimo – disse Ademir 

Cemin, presidente do Poder Le-
gislativo. Ele acrescenta que os 
recursos públicos provenientes 
de Derrubadas irão ajudar mui-
to neste momento de pandemia, 
especialmente, na aquisição de 
equipamentos, como respirado-
res mecânicos.

Recurso financeiro auxiliará o Hospital Santo Antônio no atendimento de 
eventuais casos confirmados do novo coronavírus

Proposição sugere ampliação da licença 
maternidade para servidoras municipais 

de Coronel Bicaco

Na sessão ordinária da se-
gunda-feira (13/04), do Poder 
Legislativo de Coronel Bicaco, 
os vereadores Lucas Santos da 
Cruz, João Francisco Marques 
Brasil e Elson Bueno Martins, 
que formam a bancada do PDT, 
apresentaram a proposição nº 
006/2020, que solicita a amplia-
ção de quatro para seis meses, 
da licença maternidade para 
servidoras públicas municipais.

Na justificativa, os pedetis-

tas ressaltaram que a presença 
da mãe é de suma importância 
nos primeiros meses de vida 
do bebê, não só pela amamen-
tação, mas pelo início da for-
mação da criança. No plenário, 
Lucas Santos da Cruz lembrou 
que o Governo Federal já edi-
tou leis estabelecendo a licença 
maternidade pelo período de 
180 dias.

O vereador Afrânio Ber-
taluci (MDB), cuja profissão 
é enfermeiro, parabenizou a 

iniciativa da bancada do PDT. 
– Essa proposição é de grande 
valia, pois todos sabem que o 
aleitamento materno nos pri-
meiros seis meses de vida do 
bebê é muito importante. A 
amamentação garante anticor-
pos e os nutrientes necessários 
para a criança, além de fortale-
cer o vínculo entre mãe e filho 
– completou o edil.

Colocada em votação no 
plenário, a matéria foi aprovada 
por unanimidade.
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Hospital Santo Antônio recebe remé-
dio em teste para Covid-19

FETAG orienta agricultores a não se 
cadastrarem no auxílio emergencial

Mias de 10% da população brasileira 
tem 65 anos ou mais

Corsan retoma leituras e atendimen-
tos agendados

Executivo e Legislátivo de Derruba-
das repassam R$ 30 mil ao HSA

NESTE MOMENTO DE CRISE, 
APOIE O COMÉRCIO LOCAL.
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Administração de Redentora 
conclui entregas de kit de 

alimentos no interior

A Administração Municipal 
de Redentora, através da Secre-
taria Municipal de Assistência 
Social, concluiu na quarta-feira,  
dia 15 de abril, a entrega dos 
kits de alimentos no interior do 
município.

Na parte da manhã foram 
visitados cidadãos que rece-
bem o Bolsa Família e moram 

nas localidades de Vista Alegre, 
Passo do Pinheirinho, Sítio Pai-
querê e Sítio Ouro Verde.

À tarde a equipe da Secre-
taria Municipal de Assistência 
Social e da Defesa Civil foi até 
as localidades de Linha Figuei-
ra, São Pio X e Sítio Bombar-
deli.

 entrega dos alimentos no in-
terior iniciou na segunda-feira, 
13 de abril. Na semana passada 

foram atendidos os moradores 
da cidade.

Utilizando recursos pró-
prios, a Administração Muni-
cipal adquiriu kits de alimentos 
contendo cinco quilos de arroz, 
três quilos de feijão, um quilo 
de massa, dois quilos de açúcar, 
cinco quilos de farinha de trigo, 
dois frascos de 900 ml de óleo 
de soja e um quilo de farinha de 
milho.

A entrega foi feita para famílias beneficiárias do Bolsa Familía na cidcade e interior
Ascom/Redentora


