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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

O Estadão deste sábado (08/08/2020) estampa editorial atri-
buindo ao presidente da República responsabilidade pessoal nas 
100 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. No esdrúxulo ra-
ciocínio do editorialista, não fosse Bolsonaro, o vírus, por si só, 
transitaria pelo Brasil sem produzir vítimas.

Diz o jornal, novo queridinho da esquerda brasileira:

“Por fim, construiu-se essa tragédia porque falta a muitos ci-
dadãos um espírito de coletividade, o reconhecimento do passado 

formador comum e a comunhão de aspirações ao futuro. Com 
tristeza, viu-se que não raras vezes a fruição imediata de alguns 

se sobrepôs ao recolhimento exigido para o bem de todos. Aí está 
o resultado.”

Aí está também, num mau português, o sumário da lição de 
engenharia social proporcionado pelo coronavírus. A aula virtual, 
em sala global, é cotidianamente oferecida ao mundo, de modo 
especial ao Ocidente, pela mentalidade totalitária em suas mais 
recentes roupagens. Aí estão, igualmente, o desprezo à liberdade 
individual, ao trabalho humano e a politização do vírus. A propó-
sito, é bom ter em mente que a politização de tudo, a radicalização 
e o clima de amplo antagonismo não são peculiaridades do tempo 
presente. Vista de frente, olho no olho, a verdade mostra que até 
2018 a radicalização tinha um lado só. A vanguarda do atraso ven-
cia por WO.

Fazer-nos andar na direção dessa engenharia social, exige ini-
bir, coibir, exorcizar a liberdade individual. Disse-me alguém, cer-
ta feita: “Observa a atividade das abelhas em uma colmeia. Não 
há, ali, individualidades e egoísmos. Todas obedecem a uma or-
dem espontânea, ditada pela natureza. Por que os seres humanos 
não podem ser assim? Por que não sonharmos com um homem 
novo, nascido dessa compreensão?”. Exasperei-me: “O motivo 
é muito simples, meu caro. Acontece que, diferentemente do teu 
delírio coletivista, nós não somos abelhas! Convivem em nós a in-
teligência, a vontade e a liberdade. Não rebaixes nossa dignidade.

***
Desde a campanha eleitoral de 2018, plantou-se a ideia de que 

a vitória de Bolsonaro representaria um retorno dos militares ao 
poder, para estabelecer um governo fascista, homofóbico, racista, 
e sei lá mais o quê, com o intuito de extinguir a democracia no 
Brasil. Criada a ficção, mesmo em ausência de qualquer sintoma, 
tanto o Congresso quanto o STF passam o combater o fantasma 
criado, atacando o Poder Executivo com medidas de viés autori-
tário, manifesto antagonismo político e real esforço em coibir a 
liberdade de opinião. Hoje, se há um golpe em curso, ele não se 
articula em favor do governo, mas contra o governo. Não é devido 
ao governo, ou ao governante, mas causado pela aversão à agenda 
conservadora e liberal que, dada por morta no Brasil, renasceu a 
partir de 2014, ameaçando décadas de meticuloso trabalho políti-
co, sociológico e psicológico de engenharia social.

A NAÇÃO PEDE 
RESPEITO

“No meio da confusão, encontre a simplicidade. A partir da dis-
córdia, encontre a harmonia. No meio da dificuldade reside a opor-

tunidade”. Albert Einstein
A procura por divórcio tem aumentado durante o período de isolamento social provocado pela Co-

vid-19. Segundo a advogada da área de Família e Sucessões, Débora Guelman, o convívio intenso em 
virtude da quarentena tem sobrecarregado física e emocionalmente as famílias brasileiras.

Vários órgãos informativos destacam que a violência contra a mulher aumentou devido a pandemia, 
as pessoas se tornam agressivas e qualquer senão é motivo para descontrole e agressão.

Ausência de pessoas circulando nas ruas e confinamento em casa alteram números de roubos, furtos 
e casos de violência doméstica em São Paulo e Rio de Janeiro. As ações policiais se intensificam geran-
do uma média de uma morte causada por policial a cada quatro horas, de acordo com as informações 
do ISP.

Violência gera violência.
Por sua vez temos a realidade da pobreza, o povo passando necessidade pode gerar uma série de 

descontroles. A fome, o desemprego e a falta de estrutura para a sobrevivência geram comportamentos 
violentos e agressivos. Em São Paulo, o governo estadual reforçou o policiamento preventivo nas ruas, 
que é função da Polícia Militar, com equipes da Polícia Civil, por meio de rondas noturnas. A decisão 
foi tomada no fim de março, depois que três saques foram registrados em supermercados de São Paulo 
e da região metropolitana. As reações violentas se caracterizam de várias formas.

Quanto às famílias, o isolamento traz à tona alguns fatores que precisam ser considerados.
Várias famílias não tinham convivência, na correria do dia a dia, a pessoa sai de casa pela manhã 

e volta à noite, as crianças vão para a escola e quando os pais chegam em casa, às vezes já estão dor-
mindo. Consequência: pais que não conhecem filhos, e filhos que não sabem conviver com seus pais.

Maridos que não convivem com as esposas e esposas que não conhecem seus maridos, o tempo 
curto de convivência é para sair, para ir ao shopping ou para comer fora, ir na casa de algum amigo 
ou parente. Sendo que agora precisam ficar juntos, as diferenças vêm à tona, a falta de paciência a 
dificuldade para decidir em conjunto, o processo de convivência que deveria ser praticado, se torna 
insuportável.

Filhos adolescentes ou jovens guiados ou pautados por jogos virtuais, entram no quarto e não saem 
mais, trocam o dia pela noite, se tornam irascíveis e intolerantes quanto a intromissão dos pais no seu 
cotidiano, essa vida desenfreada guiada pelo ambiente virtual não aceita intromissão a não ser do per-
sonagem do jogo do momento.

Para concluir: nem tudo está perdido, é tempo para resgatar a comunhão, a paciência deve ser 
fortalecida, o diálogo deve voltar a acontecer no ambiente familiar, no final de todo esse ambiente de 
transtorno seremos mais cordatos, mais pacientes e estaremos com os laços familiares fortalecidos.

Não nos suportamos – aumentam os divórcios
Cícero Manoel Bezerra

Cícero Manoel Bezerra é coordenador da área de Humanidades 
do Centro Universitário Internacional Uninter

As aulas não podem voltar agora
Fato é que o governador Eduardo Leite se perdeu no momento em 

que a pandemia  ficou mais forte no sul. Perdeu o rumo e a direção das 
políticas que deveriam ser adotadas para conduzir o estado durante a 
crise. Não tem mais convicção no seu próprio sistema.

Nesta semana o estado esteve em vários momentos com mais de 
75% dos leitos de UTI lotados. O número de óbitos não diminuiu, 
apesar de haver uma leve redução no número de infectados, mas ainda 
é muito cedo para saber se isso é uma tendência ou uma excepciona-

lidade. 
Em meio a essa situação a ideia do governador de retornar a discussão sobre a volta as aulas é 

absurda. Quer dizer, o comércio ainda enfrenta restrições no sistema de bandeiras do estado, mas as 
aulas, com 30 alunos num ambiente fechado, podem voltar? Que lógica há no pensamento do governo?

Respondam os pais e professores: quem está se sentindo seguro de que é o momento para retornar 
as aulas? Você deixaria seu filho voltar para a escola neste momento? Você gostaria de lecionar em sala 
de aula, com 30 alunos, em um momento como esse? 

Não é uma questão de certo ou errado, mas de bom senso, convicção e acima de tudo de consciên-
cia. O retorno das aulas presenciais deve ser o último passo de liberação, mesmo com o argumento de 
que as crianças estão menos suscetíveis em relação a complicações da Covid-19, elas precisam sem 
protegidas, afinal, elas são crianças e são o futuro. Não há argumento que saia da boca do governador 
que consiga mudar isso. Eduardo Leite perdei o controle do estado e não sabe mais para onde ir.
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Humor
A mulher está na cama 

morrendo, dando as últi-
mas suspiradas, e o marido está ao lado 
falando-lhe e afagando as mãos cari-
nhosamente: -Meu amor, quando você 
for embora, vou ficar tão sozinho! -Aa-
aaii....Não, não quero isso para você! 
Ai, procure boa mulher e case-se outra 
vez! -Mas como? Não vou encontrar 
alguém como você, 
meu bem! -Aaaii... 
aii que dor! Vai sim, 
e você pode até dar-
-lhe os meus (clubs) 
tacos de golfe para 
ela poder jogar com 
você! -Não meu amor, não poderei por-
que teus tacos são para pessoa de mão 
direita,.... e ela é canhota!

###

O marido durão chega em casa do 
trabalho e encontra a mulher aos pran-

tos: - Osvaldo, a 
nossa empregada... 
- Isso é problema 
seu! - Ela... ela está 
grávida! - Isso é 
problema dela! - E 
ela disse que o filho 
é seu! - Isso é pro-
blema meu!

###
Dizia um amigo: - Rapaz, eu tenho 

uma sorte bárbara. - Ganhaste na lote-
ria? - Nada disso. Ontem de noite eu vi-
nha saindo de um destes hotéis de alta 
rotatividade ali na Barra justamente na 
hora que minha mulher ia entrando. E 
ela não me viu...

###
Amiga chorando no ombro da outra: 

- Eu sou uma infeliz, Cremilda! - Por 
que, Elizangela? - Eu sou uma infeliz! 
A família dele não aceita o nosso amor. 
São todos contra... o pai, a mãe, os ir-
mãos, os sobrinhos... Todos mesmo! E 
a amiga: - Como é que pode ter gente 
tão má assim? - É... e a pior de todas é a 
esposa dele!

Coronavírus no frango
As autoridades da China anunciaram 

nesta quinta-feira, 13, que detectaram o 
coronavírus responsável pela Covid-19 
em um controle de rotina de frango 
importado do Brasil, o maior produtor 
mundial, e pela segunda vez em cama-
rões procedentes do Equador.O vírus es-
tava presente em amostras coletadas na 
terça-feira de asas de frango congeladas 
brasileiras, informou em um comunica-
do a prefeitura de Shenzhen (sul), perto 
de Hong Kong. As autoridades informa-
ram que submeteram imediatamente a 
exames de diagnóstico as pessoas que 
tiveram contato com os produtos con-
taminados, assim como seus parentes. 
Todos os testes apresentaram resultado 
negativo, segundo o comunicado.

Presídio de Frederico
Por decisão da Justiça, desde a se-

gunda-feira (10/08), o Presídio Estadual 
de Frederico Westphalen está interdita-
do em virtude dos casos confirmados de 
coronavírus (Covid-19). Com isso, não 
está permitida a entrada de novos deten-
tos de qualquer segregação (definitiva 
ou cautelar). A interdição foi confirmada 
pela Superintendência dos Serviços Pe-
nitenciários (SUSEPE). De acordo com 
o Jornal Folha do Noroeste, foram veri-
ficados, ao menos, dez apenados infec-
tados, e um indivíduo que cumpria pena 
na penitenciária de Frederico Westpha-
len morreu recentemente em função de 
complicações provocadas pela doença. 
A SUSEPE também informou que todos 
os detentos contaminados estão isola-
dos.

Calendário Eleitoral
Desde terça-feira, locutores, apresen-

tadores, comentárias e afins que desejam 
concorrer nas eleições de novembro não 
podem mais falar no rádio ou aparecer 
em programas de televisão. Alguns no-
mes se afastaram em nossa região. Para 
saber quem, basta ligar o rádio. A pró-
xima data importante é o espaço para 
a relização das convenções municipais 
que deverão definir os candidatos que 
concorrerão no plito de novembro.

Hospitais de Pequeno Porte

Foi publicada no Diário Oficial da União, da segunda-feira (10/08), a portaria nº 
2.012/2020 que ‘autoriza, temporariamente, a utilização dos leitos de Hospitais de 
Pequeno Porte (HPPs) para cuidados prolongados e estabelece recurso financeiro do 
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus 
(Covid-19), a ser disponibilizado ao Estado do Rio Grande do Sul e municípios.

Quatro HPPs situados na Região Celeiro serão contemplados, totalizando R$ 
2.466.000,00 provenientes do Ministério da Saúde. Juntas, as instituições de Campo 
Novo, Chiapetta, Coronel Bicaco e São Martinho, ofertam 137 leitos.

O presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos Hospitais de Pequeno Porte, 
deputado estadual Aloísio Classmann, destacou a publicação da portaria autorizando 
a utilização dos leitos dos HPPs para cuidados prolongados no combate ao Covid-19.

***Dizem por aí que se continuar assim 
o rádio perde um grande locutor e as 
passarelas ganham um modelo.kkk
***Dizem por aí que aumentou o núme-
ro de paciente nos consultórios psicoló-
gicos com os guris do futebol.
***Estão todos entrando abtinência.
***Dizem por aí que prometer cargos 
antes de ser no mínimo candidato da 
azar. 
***Bicaco já tem candidatura cravada: 
Jora e Valadar x Baixinho Briato e Afrâ-
nio.
***Miraguaí, Redentora e Tenente Por-
tela terão as convenções com maior ex-
pectativa, apesar de que nenhuma outra 
cidade terá disputa interna como o MDB 
de Redentora.

***Dizem por aí que em Três Passos 
será todos contra 1. Todos os pré candi-
datos estão se unindo contra o atual go-
verno, que será representado pelo vice 
Jorginho.
***Dizem por aí que um grupo do MDB 
entregou um documento para o presi-
dente dizendo ser contra a aliança com o 
atual governo de Tenente Portela.
***Alguém sabe dizer se PT e PSDB 
vão se acertar?
***Dizem que a mulher mandou ele es-
colher: ou concorre de novo ou segue 
casado. Dizem que vai seguir casado.
***Neste domingo terá uma live, trans-
mitida de Tenente Portela com César 
Oliveira e Rogério Melo. 1 ano da cha-
ma crioula e 65 anos de Portela.
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Pandemia Pandemia
Especialista analisa mercado 
da soja com preços recordes

Nilson Luiz Costa, doutor em agrone-
gócio e pró-reitor da UFSM Campus de 
Palmeira das Missões, foi entrevistado 
pelo jornalista Jalmo Fornari a respeito do 
preço da soja, que neste ciclo está alcan-
çando preços recorde. Na última sexta-
-feira, em nossa região o produtor receber 
R$ 109,00 por saca

O especialista disse que de 
fato está acontecendo uma movi-
mentação positiva no mercado da 
soja, sendo que para exemplificar 
isso ele citou o preço praticado 
em Rio Grande, na última sexta-
-feira, a soja foi negociada a R$ 
127,00.

Ele explicou que a base do 
preço da soja vem da Bolsa de 
Chicago, e para se entender esses 
valores é preciso entender esse 
mecanismo. O professor explica 
que o preço de Chicago é a base 
para o preço brasileiro, mas aqui 
acrescenta-se o preço do prêmio, 
que atualmente está na casa de 1 
dólar e 60 centavos por buschel. 
Costa ainda disse que neste mo-
mento o mercado de Chicago até 
opera em baixa, mas quando esse 
valor chega no Brasil, junta-se 
com os prêmios e é convertido 
para o real o valor chega a esses 
patamares históricos.

O dólar é segundo Nilson Luiz 
Costa um dos principais motivos 
para essa alta histórica, uma vez 
que ele está sendo negociado em 
alguns dias em valores próximos 
dos R$ 6 reais.

Além disso ainda existe o fa-
tor da demanda de soja que está 
aquecida, principalmente em rela-
ção ao mercado chinês, que além 

do grão tem procurado 
uma alta demanda de 
farelos e óleo. Esses 
fatores contribuem 
para os preços eleva-
dos e para a previsão 
de que siga em alta 
nos próximos dias.  

O doutor disse que 
é difícil dar recomen-
dações ao produtor, 
mas alertou que não 
há dúvidas que esse 
é um bom momento 
para negociar. No en-
tanto, não tem como 
prever se a Soja vai 
cair ou subir, nos pró-
ximos dias em virtu-
de da volatilidade do 
mercado, que pode 
mudar bem rápido.

Outro fator que in-
fluência nas decisões 
dos produtores é a sua 
necessidade particu-
lar e a sua disposição 

para correr risco. Para quem não quer cor-
rer risco, não há dúvidas que esse é um 
bom momento para vender, no entanto 
para aqueles que aceitam risco e que tem 
consciência que esse risco pode significar 
perda tanto quanto ganho, é possível es-
perar mais e ver o que acontece no merca-
do nos próximos dias.

Nilson Luis Costa foi entrevistado Tribuna Popular

Produção de grãos no Brasil 
sinaliza recorde final de 253,7 

milhões de toneladas

A produção de grãos da safra 
2019/2020 do Brasil caminha para o 
desfecho final de mais um recorde, com 
a marca de 253,7 milhões de toneladas. 
Isso representa um crescimento de 4,8% 
ou o equivalente a 11,6 milhões de tone-
ladas sobre a produção da safra passada. 
O carro chefe dos grãos é comandado 
pela soja e milho, que garantem quase 
90% da produção nacional.

Os dados podem ser conferidos no 
11º Levantamento de Grãos realizado 
pela Companhia Nacional de Abasteci-
mento (CONAB) e divulgado na terça-
-feira (11/08).

Com o final próximo da colheita da 
primeira e segunda safra das commodi-

ties, o estudo passa a analisar as cultu-
ras de terceira e de inverno, de olho no 
comportamento climático que vem fa-
vorecendo as lavouras até agora. A soja 
já tem garantida a produção recorde es-
timada em 120,9 milhões de toneladas, 
com ganho de 5,1%.

— Você não tem uma safra boa como 
essa por acaso. É preciso ter todo um tra-
balho de infraestrutura e preparação para 
que isso aconteça. Tivemos um investi-
mento alto em pesquisa, em rodovias, 
nos portos para suportar o volume de 
exportações e uma política econômica 
que traz segurança ao produtor — disse 
o secretário de Política Agrícola do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA), Cesar Halum.

Arquivo Pessoal
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O carro chefe dos grãos é comandado pela soja e milho, que garantem quase 90% da produção
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Rural Rural

RS obtém reconhecimento como zona 
livre sem vacinação para aftosa

O Rio Grande do Sul obte-
ve uma conquista histórica para 
o setor da pecuária. A Instrução 
Normativa (IN) 52, assinada 
pela ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, esta terça-feira 
(11), reconhece o Estado como 
zona livre de vacinação contra a 
febre aftosa. A mudança passa a 
vigorar em 1º de setembro, e a 
IN deve ser publicada no Diário 
Oficial da União desta quarta-
-feira (12). Na semana passada, 
auditores do Ministério estive-
ram na Secretaria da Agricultu-
ra, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural para avaliar o cumprimen-
to das exigências feitas para a 
obtenção do novo status sanitá-

rio.
“Trata-se de uma mudança 

que vem sendo gestada e plane-
jada há um bom tempo pela Se-
cretaria de Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural. Vai 
gerar imenso impacto na econo-
mia gaúcha. Com a retirada da 
vacina, o Estado poderá alcançar 
70% dos mercados mundiais dis-
poníveis”, afirma o secretário da 
Agricultura, Covatti Filho. Ele 
observa que 2020 será o último 
ano com vacinação no Estado.

A partir do reconhecimen-
to pelo Ministério, a Secreta-
ria comunica a mudança para a 
Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE), que concede a 

certificação da evolução do sta-
tus sanitário, abrindo portas para 
mercados não acessados pelos 
criadores gaúchos.

Técnicos e especialistas 
apontam que a retirada da va-
cinação tem potencial de abrir 
mercados como Japão, Coreia 
do Sul, México, Estados Unidos, 
Chile, Filipinas, China (carne 
com osso) e Canadá. No setor 
dos suínos, a expectativa é de 
que haja um incremento nas ex-
portações na ordem de R$ 600 
milhões anuais.

O documento também reco-
nhece como área livre de vacina-
ção os estados do Acre, Paraná, 
Rondônia e regiões do Amazo-
nas e de Mato Grosso. Conforme 
o texto, o ingresso de animais e 
produtos de risco para a febre af-
tosa no estado de Santa Catarina, 
com origem nas áreas considera-
das livres de vacinação, devem 
observar as diretrizes definidas 
para origem em zona livre da 
doença com vacinação, até seu 
reconhecimento pela OIE como 
zonas livres de aftosa sem vaci-
nação.

Farsul, Fetag e Febrac analisaram a proposta nesta terça-feira

 Fernando D
ias/Seapdr

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS) aprovou nesta terça-feira (11) a distribuição de R$ 7,5 
bilhões às contas de trabalhadores. O valor é referente a parte do 
lucro obtido pelo fundo em 2019.

Com o repasse, a rentabilidade total das contas do FGTS no 
ano passado alcança 4,90%, superando o rendimento da poupança, 
que ficou em 4,26%, e índices de inflação, com IPCA em 4,31% 
no período.

A distribuição será menor do que o valor observado na roda-
da anterior. No ano passado, após editar medida provisória para 
permitir um repasse de 100% dos resultados do fundo aos traba-
lhadores, o presidente Jair Bolsonaro vetou o dispositivo. Com a 
decisão, passou a valer regra que determina a distribuição de “parte 
do resultado” aos trabalhadores.

O lucro do FGTS em 2019 ficou em R$ 11,3 bilhões, conforme 
contas aprovadas pelo conselho nesta terça-feira. Desse valor, foi 
definida a distribuição de R$ 7,5 bilhões aos cotistas.

O crédito será feito nas contas vinculadas dos trabalhadores até 
31 de agosto. Terão direito ao pagamento contas que registraram 
saldo positivo em 31 de dezembro do ano passado. O valor para 
cada pessoa será proporcional ao saldo das contas nessa data.

O Ministério da Economia informou que o valor foi definido de 
modo a preservar parte do resultado como uma reserva para even-
tuais necessidades de distribuição de recursos do FGTS no futuro.

No ano passado, sob a regra de distribuição de 100% do lucro, 
o governo distribuiu R$ 12,2 bilhões aos trabalhadores, o que ele-
vou a rentabilidade do FGTS a 6,18%. O saldo total das contas de 
trabalhadores ficou em R$ 422 bilhões. 

No ano, R$ 125 bilhões foram sacados das contas em modali-
dades previstas em lei, como demissão sem justa causa, aposenta-
doria e compra de imóvel. 

FGTS vai distribuir R$ 7,5 bilhões 
de lucro aos trabalhadores
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Atualmente o treino de força tem sido utiliza-
do durante a fase de preparação especial em praticamente todos 
os esportes. A utilização dos exercícios resistidos surge, em parte, 
da necessidade de prevenir lesões decorrentes do treinamento ou 
competição, mas indubitavelmente sua maior aplicação está na 
necessidade de aprimoramento das capacidades musculares tais 
como: hipertrofia, força, velocidade, potência, etc. A pliometria 
é atualmente considerada o método mais eficiente para desenvol-
ver e aprimorar determinadas valências físicas, tais como força, 
potência e velocidade. Esse método já é muito propagado mun-
dialmente e faz parte do programa de treinamento de diversas 
modalidades esportivas, não só de esportes que utilizam saltos e 
arrancadas (voleibol, atletismo, futebol, lutas, etc), mas também 
de desportos cíclicos como ciclismo ou remo.

O idealizador desse método foi o Professor Doutor Yury 
Verkhoshanski, uma das maiores autoridades mundiais em trei-
namento desportivo. Chamado por ele de método de choque, a 
pliometria surgiu no final dos anos 50 e rapidamente começou 
a ser difundida por todo mundo, uma vez que ótimos resulta-
dos haviam sido obtidos por Verkhoshanski, que na ocasião era o 
principal treinador de Moscou e da sociedade estudantil de atle-
tismo russa.

De acordo com Verkhoshanski, o método de choque (pliome-
tria) é destinado ao desenvolvimento da força rápida e da capaci-
dade reativa do aparelho neuromuscular. O treinamento consiste 
em aprimorar a capacidade de realizar a reversão da fase excên-
trica para a fase concêntrica o mais rápido possível, possibilitan-
do que os músculos aproveitem o potencial de tensão elástica da 
fase excêntrica e a somem à energia cinética da ação concêntrica, 
resultando em um aumento da capacidade de gerar força total. 

Treinos pliométricos também podem ser utilizados na pre-
venção de lesões. Estudos já demostraram efeitos significativos 
na estabilização dos joelhos e prevenção de lesões em atletas do 
sexo feminino. Um programa de treinamento pliométrico dimi-
nui o pico de impacto no momento da aterrisagem em até 22%, 
graças ao aprimoramento e controle neuromuscular decorrentes 
dos treinos de saltos. Outro estudo demonstrou que o ligamento 
cruzado anterior pode ser melhor “protegido” por atletas de fute-
bol que realizam treinos pliométricos. A explicação disso deve-se 
ao fato da pliometria desenvolver a velocidade de resposta do 
aparelho neuromuscular, possibilitando assim que os atletas rea-
lizem manobras rápidas e inesperadas com menor grau de risco. 
O treino pliométrico realizado por um longo período de tempo 
também ajuda no aumento da massa óssea prevenindo assim a 
osteoporose.

A pliometria é uma arma poderosa para desenvolver a po-
tência muscular e pode ser engajada em qualquer modalidade 
que necessite de velocidade, força, explosão, saltos etc. Porém 
é importante salientar que existe o risco de lesões, e geralmente 
elas ocorrem pela falta de preparação muscular do desportista, 
volume de treinamento exagerado e uso de alturas de caixas in-
corretas ou mesmo pavimento e área de aterrisagem impróprios.

VERKHOSHANSKI, Y.V. Força: Treinamento da potência 
muscular/Método de choque. 1998, 2º edição.

Método de Choque

Governo e FAMURS iniciam 
debate sobre a retomada das 

aulas presenciais no RS

Governo do Estado e a Fe-
deração das Associações de 
Municípios do Rio Grande do 
Sul (FAMURS) começaram, na 
manhã da terça-feira (11/08), o 
debate sobre a retomada das au-
las presenciais no Rio Grande 
do Sul em modelo híbrido. Na 
conversa, foram apresentadas 
algumas sugestões de datas e 
possibilidades que, agora, serão 
debatidas internamente dentro 
das 27 associações regionais 
de municípios e analisadas no-
vamente em reuniões que ocor-
rerão ao longo das próximas 
semanas.

A sugestão inicial apresen-
tada pelo Governo do Estado 
propõe o retorno gradual e es-
calonado das aulas a partir de 
31 de agosto para as redes pú-
blica e privada. O primeiro ní-
vel a voltar seria o ensino infan-
til. O ensino superior retornaria 
em 14 de setembro, o médio 
e técnico, em 21 de setembro, 
os anos finais do ensino funda-
mental, em 28 de setembro e os 
anos iniciais, em 08 de outubro. 
O retorno às aulas presenciais 
ocorrerá, pela proposta do Go-
verno do Estado, somente nas 
regiões que estiverem em ban-
deira amarela e laranja.

— Sabemos que é um tema 
muito sensível, mas não pode-
mos nos resignar. Quem lida 
com educação sabe que não po-
demos deixar assim. É eviden-
te que não colocaremos nossas 
crianças e nossa equipe de edu-
cação em risco sem termos se-
gurança dessa redução de con-
tágio. Vamos reduzir o nível de 
exposição presencialmente, di-
vidindo turnos e horários, mas 
é importante que se mantenha 

algum nível de contato entre 
professor e aluno para reduzir-
mos os danos de aprendizagem 
devido à pandemia — ponderou 
o governador Eduardo Leite.

Caso todas as 21 regiões 
previstas no modelo de distan-
ciamento controlado permane-
çam em bandeira amarela ou 
laranja entre setembro e de-
zembro, o valor reservado para 
investimento na rede estadual 
em aprendizagem, capacitação, 
equipamentos de proteção e 
materiais de desinfecção e con-
tratação de professores e pro-
fissionais de apoio (serventes e 
merendeiras) para professores 
e alunos terá um custo extra de 
R$ 270 milhões.

Um dos investimentos do 
Governo do Estado é a aquisi-
ção de chromebooks (modelo 
de notebook) para os docentes. 
Serão 50 mil equipamentos, dos 
quais, 25 mil já foram adquiri-
dos e devem chegar até o final 
de setembro. A entrega dos ou-
tros 25 mil se dará até o fim do 
ano.

Para garantir a segurança 
dos alunos e dos professores, 
o Governo do Estado prevê a 
compra de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs) para 
alunos e professores da rede 
estadual, como mais de 9,8 mil 
termômetros de testa, mais de 
328 mil máscaras de uso in-
fantil, mais de 1,9 milhão de 
máscaras de tamanho infanto 
juvenil e mais de 1,3 milhão de 
máscaras para adultos (alunos e 
funcionários). No total, o inves-
timento somente em EPIs será 
de cerca de R$ 15,3 milhões.

O secretário da Educação 
do RS, Faisal Karam, deixou 
claro que os prefeitos darão a 
palavra final para o retorno nos 
municípios. — Não será uma 
imposição. Estamos sugerindo 
um calendário e, se o quadro do 
contágio por coronavírus não 
apresentar um achatamento da 
curva, tudo será revisto. A auto-
nomia de levar os filhos para a 
escola é dos pais. Se preferirem 
não fazer isso, será necessário 
que o Estado e os municípios 
busquem alternativas para a 
continuidade da educação. Os 
prefeitos terão a autonomia 
para, dentro da realidade da sua 
cidade, decidir se há condições 
para o retorno presencial — ex-
plicou Faisal Karam.

A reunião da terça-feira 
abriu a conversa sobre a reto-
mada das aulas. Ainda não há 
definição e, de acordo com o 
secretário estadual de Articu-
lação e Apoio aos Municípios, 
Agostinho Meirelles, os presi-
dentes das 27 associações re-
gionais levarão o tema aos de-
mais prefeitos para formularem 
suas posições e depois unirem 
todas em uma proposta única da 
FAMURS, a ser novamente de-
batida com o Estado em breve.

Há, ainda, previsão de uma 
reunião com o Ministério Pú-
blico (MP-RS) e o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-RS) 
para tratar do tema, que deve-
rá ser agendada nos próximos 
dias.

Governo do Estado estima um gasto extra de R$ 270 milhões

Diones Roberto Becker

Cronograma proposto de retorno às aulas:

- 31/08: Ensino infantil (público e privado);

- 14/09: Ensino superior (público e privado);

- 21/09: Ensino médio e técnico (público e privado);

- 28/09: Ensino fundamental - anos finais (público e privado);

- 08/10: Ensino fundamental - anos iniciais (público e privado);
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

CONTRATO Nº 140/2020
DATA: 24/07/2020
CONTRATADO: RGE SUL DISTR. ENERG 
SA
CNPJ: 02.016.440/0001-62
OBJETO: Prestação de serviço básico de for-
necimento de energia elétrica, com valores me-
diante faturamento, para o exercício de 2020
VALOR R$: 75.000,00

CONTRATO Nº 141/2020
DATA: 03/08/2020
CONTRATADO: ALDAIR SOUZA DA SILVA 
ME
CNPJ: 08.609.439/0001-28
OBJETO: Contratação de serviços mecânicos 
para manutenção/conserto de ônibus e microô-
nibus da frota municipal
VALOR: 33.000,00

CONTRATO Nº 142/2020
DATA: 07/08/2020
CONTRATADO: KNAPP & CIA LTDA
CNPJ: 76.376.375/0001-12
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para perfuração e detonação de rochas

VALOR: 91.500,00
CONTRATO Nº 143/2020
DATA: 10/08/2020
CONTRATADO: COMÉRCIO DE COMBUS-
TÍVEIS BARATTO LTDA ME
CNPJ: 12.456.872/0001-48
OBJETO: Aquisição de combustíveis para uso 
da frota municipal
VALOR: 380.415,00

CONTRATO Nº 144/2020
DATA:10/08/2020
CONTRATADO: ONEIDA PICCININI EPP
CNPJ: 09.105.070.0001-89
OBJETO: Aquisição de combustíveis para uso 
da frota municipal
VALOR: 996.263,60

CONTRATO Nº 145/2020
DATA: 13/08/2020
CONTRATADO: MARINA VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 94.089.398/0007-13
OBJETO: Aquisição de veículo novo para uso 
na Secretaria Municipal da Saúde de acordo com 
a Consulta Popular 2018/2019
VALOR: 58.000,00

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2020

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 10/08/2020
Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Verea-

dores de Tenente Portela, às 19 horas em Sessão Ordinária, rea-
lizada no dia 10 de agosto de 2020, com as seguintes presenças: 
Vereador Presidente: NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/MDB, e 
vereadores: ELESSANDRO TIAGO FUCK/MDB, ROSANGE-
LA MARIA FERRARI FORNARI/MDB, ITOMAR ORTOLAN/
PROGRESSISTA, JOÃO ANTONIO GHELLER/MDB, DERLI 
DA SILVA/PSDB, ODILO GABRIEL/MDB e LUIS CLAUDIR 
DOS SANTOS/PDT. Havendo número legal de Vereadores em 
Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos e 
saudou os Vereadores. Em seguida solicitou a Secretária a leitura 
das correspondências recebidas pela Casa. Após, dando continui-
dade, passou para o espaço de requerimentos e proposições dos 
senhores Vereadores:

Do Vereador Odilo Gabriel: 
Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que sendo possível 

informe se há previsão para construção de calçamento nas ruas 
Angelo Esplendor, Escoteiro Edel e término da rua Santa Isabel, 
ambas no Bairro Isabel de nossa cidade. Caso positivo, nos in-
forme para quando está previsto tais obras. Este requerimento foi 
subscrito pelos vereadores Natanael Diniz de Campos, Elessan-
dro Tiago Fuck, João Antônio Gheller e Rosângela M. F. Fornari. 

Do Vereador Itomar Ortolan: 
Requereu ao chefe do Executivo Municipal, bem como a Se-

cretaria de Serviços Urbanos, para que estudem a possibilidade de 
fazer a tubulação para o escoamento da água na entrada do Lote-
amento Novo Portela, justifico tal solicitação pois fica mais baixo 
do que o nível da Rua e a água não tem onde escoar. 

Da Vereadora Rosângela M. F. Fornari: 
Requereu ao Senhor Prefeito Municipal para que estude a pos-

sibilidade de construir uma praça no Bairro Nascer do Sol, sugere 
que sejam plantadas árvores frutíferas conforme foi procurada por 
moradores do bairro, e que possa realizar uma praça completa, 
com passeio, brinquedos e demais assessórios. Se possível iniciar 
em breve os serviços, pois os moradores estão ansioso.

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presi-
dência agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encer-
rou os trabalhos. Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente 
Portela, 10 de agosto de 2020. Você ainda poderá acessar o site 
www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do 
Legislativo Municipal de Tenente Portela. 

Ajude Gustavo Chiodi

A história do menino Gusta-
vo Chiodi Richter, de 12 anos, 
está comovendo Tenente Porte-
la e a região.

O menino que até cerca de 
dois anos atrás não apresentava 
nenhum tipo de problema de 
saúde, foi cometido por uma 
doença rara chama dermato-
polimiosite, que é uma doença 
inflamatória crônica da mus-
culatura estriada (miosite) que 
apresenta achados cutâneos ca-
racterísticos (dermatomiosite) e 
diversas complicações sistêmi-
cas.

Há 8 meses o Gustavo per-

deu os movimentos e está em 
uma cadeira de rodas. Além do 
impedimento de locomoção ele 
também sofre com dores que 
segundo os médicos pe quase 
continua. Atualmente o meni-
0no está internado na UTI do 
Hospital de Clinicas de Porto 
Alegre. A má notícia: a doença 
infelizmente não tem cura.

Os pais André Chiodi e Fa-
biano Richter, tem cortado um 
dobrado para garantir para o fi-
lho o melhor tratamento e aten-
dimento e dar-lhe um pouco de 
qualidade de vida e foi pensan-
do em ajudar a família que al-
guns familiares decidiram rea-
lizar uma vaquinha online, para 
ajudar a custear os altos custos 
que o tratamento acarreta.

Felizmente a solidariedade 
das pessoas está corresponden-
do as expectativas e a vaquinha 
que tinha por objetivo arrecadar 
R$ 20 mil reais já se aproxima-
va desse valor, no momento em 
que estávamos coletando infor-
mações para a essa matéria. 

Mesmo com essa boa notí-
cia, as doações não podem, pa-

rar, para que assim o menino te-
nha o melhor atendimento e os 
melhores cuidados e pensando 
nisso o Consulado do Grêmio e 
o  Departamento Feminino de 
Gremistas do município tam-
bém decidiu fazer uma campa-
nha para ajudar.

Segundo o cônsul gremista, 
Gustavo Brunet, uma rifa foi 
organizada e está sendo vendi-
do pelos membros do consula-
do e do departamento feminino 
e também por integrantes da se-
cretaria municipal de saúde que 
é parceira nesta ação.

A rifa tem como prêmio 
uma camisa oficial do Grêmio, 
oferecimento das Lojas Godói, 
uma cafeteira, oferecimento 
das Lojas Benoit, um liquidifi-
cador, oferecimento do Super 
Colono Bazar, uma garrafa tér-
mica, oferecimento das Lojas 
Quero-Quero e R$ 100 em vale 
compras oferecimento do Su-
permercado do Colono.

Ainda é possível fazer doa-
ções diretamente na conta ban-
cária dos pais do menino Gus-
tavo.
Para depósitos na conta da mãe:
Agência: 4811 Caixa Econômica 

Federal
Tipo de conta: 001 conta corrente

Nº da conta: 000227666
Titular: Fabiana Richter

Para depósitos na conta do pai:
Agência 0877-x Banco do Brasil

Conta Corrente: 12314-5
Titular: André Chiodi

Gustavo Chiodi Richter, de 12 anos
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Educação

Passou-se um ano, já deu uma saudade danada daquele dia, 
dos momentos vividos no ano em que nos festejos estávamos to-
dos envolvidos na 72ª Geração e Distribuição da Chama Crioula 
do Estado. Que momentos, que emoção.

   E tudo começou num Encontro de Patrões no CTG Recanto 
Verde, na cidade de Boa Vista do Buricá.

   Conforme uma Portaria do MTG, criou-se um cronograma 
em que cada ano uma Região Tradicionalista do Estado sediaria e 
Geração e Distribuição da Chama Crioula. Em 2019, seria então 
a 20ª Região encarregada do evento. Luciana Rolim estava na 
época Coordenadora da Região, publicou o edital para o último 
Encontro de Patrões do ano, e neste edital anunciou às Entidades 
interessadas em sediar a Geração da Chama, que elaborassem um 
projeto para apresentação no próximo encontro.

    Em 1ºde dezembro de 2017, no Encontro de Patrões, foi 
apresentado o projeto de intensão de Tenente Portela ser a sede 
da 72ª Geração da Chama, onde o CTG Guardiões da Fronteira 
foi o proponente.

    Em 30 de junho de 2018, durante o Encontro de Patrões, 
também realizado em Boa Vista do Buricá, foi comunicado ofi-
cialmente às Entidades da Região, que Tenente Portela foi esco-
lhida como sede para a Geração da Chama em 2019.

    Formada a Comissão de divulgação e organização do even-
to, começaram as viagens incansáveis, noites mal dormidas, can-
saço tomando conta do corpo, divulgando, convidando, levan-
do o nome de Tenente Portela aos quatro cantos do Rio Grande. 
Foram fortes, bravos, confiantes que todo esse esforço valeria a 
pena. Era um sonho a ser realizado em nossa cidade. E foi...

    Não podendo deixar de citar o apoio do Poder Público Mu-
nicipal, da 20ª Região Tradicionalista, com as Entidades envolvi-
das, com o trabalho da Comissão, valeu o cansaço, valeu a pena.

    Foi um momento ímpar para Tenente Portela, momento de 
encher os olhos, de se emocionar com a Encenação da Coluna 
Prestes, que faz parte de nossa história, de ver em cada olhar o 
quão lindo foi esse dia.

    O Rio Grande do Sul estava todo dentro da nossa Portelinha.
    Já Canguçu não terá neste ano este momento, devido à 

essa pandemia, foi transferido para o ano de 2021. Isso quer dizer 
também que não teremos os Festejos Farroupilhas, sem acampa-
mento na praça, sem a fumaça dos galpões, sem aquele entrevero 
de gente, comemorando a Semana Farroupilha. Que aperto no 
coração, que tristeza...

    Também neste ano não teremos Enart-Encontro de Artes 
e Tradição Gaúcha, Fegadan-Festival Gaúcho de Dança e Fega-
chula-Festival Gaúcho de Chula e o 54º aniversário do MTG, 
eventos que também foram transferidos para 2021.

    Só a título de curiosidade, o ritual da Geração da Chama 
Crioula vem desde 1947, pois foi na noite de 7 de setembro com 
a extinção da Pira da Pátria, que um grupo de estudantes lidera-
dos por Paixão Cortês, acenderam o candeeiro crioulo que foi 
guardado no Colégio Júlio de Castilhos em Porto Alegre, dando 
origem então a Chama Crioula Gaúcha.

    E para relembrar e matar um pouco a saudade desse evento, 
e também em comemoração aos 65 anos de Emancipação Po-
lítico-Administrativa de Tenente Portela, será realizada dia 16, 
domingo, às 11 horas, diretamente de Tenente Portela, uma “live” 
com César Oliveira e Rogério Melo, com leilão beneficente ao 
Hospital Santo Antônio. Convido a todos a prestigiar e colaborar. 
O Hospital Santo Antônio é meu, é teu, é nosso, ele precisa de 
mim, de você, de todos nós. E todos poderão assistir pelo Face-
book e pelo Youtube.

    Agradeço ao Régis Carniel pela colaboração nesta coluna.
    Parabéns Tenente Portela, carinhosamente chamo-a de “mi-

nha Portelinha.”
      Até a próxima.

Tenente Portela, Encante 
O Rio Grande 
Com Belezas...

Redes municipais de ensino 
devem sofrer perda bilionária na 

arrecadação em 2020

Considerada a maior crise 
sanitária global do século, a 
pandemia de coronavírus (Co-
vid-19) já infectou mais de três 
milhões e matou 103 mil pesso-
as só no Brasil. E os prejuízos 
não foram só na saúde. A edu-
cação também sofreu com os 
reflexos da doença.

A estimativa é de que o con-
junto das redes municipais de 
ensino no país percam, neste 
ano, entre R$ 15 bilhões e R$ 
31 bilhões em tributos vincu-
lados à Manutenção e Desen-
volvimento do Ensino (MDE), 

dependendo do cenário econô-
mico.

Os cálculos foram retirados 
do segundo relatório da série 
‘Covid-19: Impacto Fiscal na 
Educação Básica’, realizado 
pelo ‘Todos Pela Educação’ e 
pelo Instituto Unibanco, que 
mostra a realidade dos municí-
pios em termos de financiamen-
to.

O documento fez uma aná-
lise dos primeiros meses de 
2020, mostrando a nova face da 
educação municipal diante da 
pandemia. Em março, o setor 

sofreu com o baque inesperado 
de suspender aulas presenciais 
e com a exigência de uma re-
adequação de estratégias, tudo 
para evitar o aprofundamento 
das desigualdades educacionais 
entre estudantes de famílias 
mais e menos vulneráveis e a 
ampliação das taxas de abando-
no e evasão escolar.

— Se nada for feito ainda 
neste ano, as redes municipais 
de educação podem entrar em 
colapso financeiro — alerta o 
coordenador de Relações Fede-
rativas do ‘Todos Pela Educa-
ção’, Gustavo Wei. Esse colap-
so, segundo ele, pode significar 
dificuldade em pagar salário de 
professores até outubro deste 
ano, dificuldade em pagar cus-
tos básicos de manutenção de 
escolas e de adquirir merenda 
para famílias e alunos que mais 
precisam. 

— Além da dificuldade em 
adquirir materiais básicos para 
o retorno às aulas e para o en-
frentamento à pandemia, como 
álcool em gel e máscaras. Sem 
esse recurso, as redes não vão 
conseguir executar essas ações, 
importantíssimas para a volta 
às aulas — completa Gustavo 
Wei.

As escolas municipais ainda estão com aulas suspensas

D
iones R

oberto B
ecker

Saúde

Legislativo de Coronel Bicaco define comissão 
para analisar proposta de anti-nepotismo

Através da portaria nº 
342/2020, o Poder Legislativo 
nomeou a comissão especial 
que analisará a proposta de 
Emenda à Lei Orgânica nº 07, 
que veda a prática de nepotis-
mo em todos os níveis da admi-

nistração pública municipal de 
Coronel Bicaco.

A comissão especial será 
formada pelos seguintes vere-
adores: Elson Bueno Martins 
(presidente), Marcelo dos San-
tos Jurandi (secretário) e Tito 
Lívio Najar Porto (relator). O 

prazo para apresentação do pa-
recer em plenário seguirá o que 
prevê o regimento interno da 
Casa.

Nas imagens abaixo, você 
pode conferir a íntegra da pro-
posta de Emenda à Lei Orgâni-
ca nº 07.

Proposta veda a prática de nepotismo em todos os níveis da administração pública municipal de Coronel Bicaco

Foto: D
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ecker
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de  Derrubadas

CÂMARA DE VEREADORES DE 
DERRUBADAS

No dia dez de agosto de dois mil e vinte, às dezenove horas, 
reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em Sessão Ordi-
nária, sob a Presidência do Vereador ADEMIR CEMIN. A ses-
são também contou com a presença física dos Vereadores: LUIS 
CARLOS SEFFRIN, CRISTIANO CARVALHO, NELCI LUIS 
GAVIRAGHI, MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, ISOLDE 
TERESINHA HERGESSEL, ALDORI BIGUELINI e ADELI-
NO MACHADO VASCONCELLOS. O Vereador OSMAR VON 
MÜLLER encontra-se afastado das atividades presenciais, sendo-
-lhe computado para efeitos de efetividade o trabalho à distância. 

Aberto os trabalhos o Presidente determinou ao Secretário da 
Mesa Diretora que procedesse a leitura da Licença do Vereador 
titular Dejair José Giacomini, por prazo determinado dos dias 10 
a 14 de agosto de 2020, por motivos particulares, bem como a 
leitura da Convocação da Suplente de Vereadora Isolde Teresinha 
Hergessel, para assumir a cadeira vaga. 

Em seguida o Presidente colocou em discussão e votação a 
ATA Nº 022/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 13 de 
julho de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada por unanimidade, 
bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 023/2020, 
da Sessão Ordinária realizada no dia 03 de agosto de 2020, às 19 
horas. 

REQUERIMENTOS: Havia inscrito neste espaço o seguinte 
Vereador: 

Do Vereador Adelino Machado Vasconcellos: Requereu ao 
Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin, bem como, excedido o prazo 
legal, e o Município não responder a este Vereador, que a Pro-
motoria Pública de Tenente Portela faça cumprir tal solicitação, 
solicitando o fornecimento de cópia do Contrato de operação 
de crédito firmado com a Caixa Econômica Federal, através do 
Projeto de Lei nº 018/2019. Este Requerimento foi aprovado por 
unanimidade. 

ORDEM DO DIA: Haviam neste espaço as seguintes matérias 
para apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 016/2020: que Autoriza a adesão do Po-
der Executivo Municipal de Derrubadas ao Programa Estadual de 
Dação em Pagamento de Bens Imóveis para quitação de débitos 
com o Município e dá outras providências. Este Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 017/2020: que Dispõe sobre o Progra-
ma de Subsídio para o Plantio de Milho da Safra 2020/2021, aos 
produtores rurais de Derrubadas e dá outras providências. Este 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 018/2020: que Autoriza o Poder Execu-
tivo a firmar convênio com o Lar Bom Pastor de Ivagaci e Escola 
Profissional de Boa Vista do Buricá/RS e dá outras providências. 
Este Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 019/2020: que Autoriza o Poder Exe-
cutivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato de trabalho, 
do cargo de Auxiliar em Saúde Bucal, disposto na Lei Munici-
pal nº 1.290/2018 e dá outras providências. Este Projeto de Lei 
encontra-se baixado junto as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 001/2020: 
Acrescenta Parágrafos ao Artigo 98 da Lei Orgânica do Municí-
pio de Derrubadas/RS. Este Projeto de Emenda a Lei Orgânica 
foi aprovado por unanimidade em sua primeira votação, a teor do 
Art. 64, § 1º da Lei Orgânica do Município.

Não haviam Vereadores inscritos em EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS.

Na próxima terça-feira, 18 
de agosto, o município de Te-
nente Portela completa 65 anos 
de emancipação política admi-
nistrativa. 

Uma cidade com caracterís-
ticas próprias e com uma his-
tória que molda-se em volta do 
trabalho do seu povo, dignifica 
Tenente Portela como uma das 
principais cidade da metade 
norte do Rio Grande do Sul.

No últimos anos Tenente 
Portela tornou-se também uma 
das grandes referências em saú-
de no interior do Rio Grande do 
Sul, com o Hospital Santo Antô-
nio se colocando entre as gran-
des casas de saúde do estado, no 
entanto, a história de Tenente 
Portela, vai muito além. Basea-
do em parte do amplo trabalho 
de pesquisa da história do muni-
cípio feira pelo jornalista Jalmo 
Fornari, acompanhe abaixo ago-
ra um pouco dessa rica história.

O primeiro registro da che-
gada de homens para conhece-
rem e demarcarem a área onde 
está hoje o município de Tenen-
te Portela, conforme um regis-
tro efetuado pelo historiador 
Mozart Pereira Soares, em sua 
obra Santo Antônio da Palmei-
ra, remonta à 1754 quando a 
Câmara de Vereadores de Cruz 
Alta, a quem pertencia a área 
geográfica, decidiu contratar o 
trabalho de um tenente do exér-
cito nacional para comandar 
uma expedição às matas nos 
“costilhares” do Rio Uruguai 
para dimensionar o potencial de 
erva mate nativa. A erva era na 
época um produto com razoável 

mercado comercial. Foram re-
gistradas áreas enormes de er-
vais nativos na região próxima 
onde se situada a atual sede do 
município.

Além deste registro, relatos 

anteriores contam da passagem 
de jesuítas que teriam cruzado a 
região do Rio Uruguai, percor-
rendo trechos do Rio Guarita e 
Rio Turvo. Eles teriam transi-
tado por essas terras, vindo da 
região da Foz do Iguaçu em ca-
minho a região dos Sete Povos 
das Missões e vice versa.

No final do século XIX, 
com o advento da Revolução 
Federalista de 1893, dezenas 
de famílias, acuadas pelos vito-
riosos adentraram as matas da 
região, se estabelecendo com 
pequenas lavouras de subsis-
tência dedicando-se a colheita 
da erva mate nativa. Entre essas 
famílias estão algumas de ori-
gem portuguesa como a família 
Lima, família Fortes, e a família 
Castro, essa última descendente 

de imigrantes vindos do sul de 
Minas Gerais, numa região co-
nhecida por Caxambú, que mais 
tarde viria também a ser mu-
nicípio. Em função da origem 
acabaram recebendo a alcunha 

de “caxambus”, sina que muitos 
descendentes carregam até hoje.

Em decorrência da exis-
tência de tribos “kaingangs” e 
guaranis na região, o local onde 
esses imigrantes se estabelece-
ram, ao que se sabe, já tinha o 
nome indígena de Parí (ou Pa-
ris), inclusive um dos rios que 
cruzava as terras leva o nome 
de Parizinho. Pari era um pro-
cedimento que os indígenas uti-
lizavam para a pesca, trata-se 
de uma armadilha de pesca que 
consiste em um tapume feito de 
estacas, que atravessa o rio de 
um barranco a outro, tendo ao 
meio uma abertura por onde os 
peixes, não tendo outra passa-
gem, atravessam e caem num 
compartimento, cujo fundo é 
uma tela, onde são retidos.

A história de 65 anos de Tenente Portela

Vista área de parte do município com a Paróquia no centro da imagem e que da dimensão do verde existente aqui

O índio da praça é uma das grandes referências do município

Fotos e Arquivo Jalmo Fornari

Pesquisa: Jalmo Fornari
Diagramação: Jonas Martins
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Conheço um cidadão que parece ter o “dom” de repelir as 
pessoas. Quando se encontra em um grupo, só ele fala e só 
ele está com a razão. Não admite nenhuma ideia alheia. Até 
mesmo suas perguntas (raras) possuem a finalidade de “ensi-
nar” ou debochar, jamais de aprender ou sanar alguma dúvida. 
Aliás, ele não tem dúvidas.

 Outro dia perguntei a um amigo sobre o tal sabichão, e 
ouvi algo engraçado: “Está insuportável. Se ele morrer afoga-
do no Uruguai, temos que procurar o cadáver rio acima, de tão 
teimoso que é”. Por causa de seu modo de viver, já granjeou 
um vasto rol de inimigos, perdeu negócios e até levou sur-
ras, sem contar que pela mesma razão também já esteve preso. 
E não se trata de nenhum bandido; apenas quer ter razão em 
tudo. Certa vez respondeu a um processo na Justiça – por causa 
de suas tolices, é claro. Pra variar, na audiência só ele falou. 
Depois saiu com essa: “Dei uma aula de direito para aquele 
juizinho novo”. Acontece que o juiz ficara calado para evitar 
estresse.

 No livro A Gaia Ciência (São Paulo, 2008, Ed. Martin 
Claret, p. 38), o filósofo alemão Friedrich Nietzsche conclui 
que pessoas assim possuem “natureza vulgar” (o contrário de 
natureza nobre), o que as leva a ver o sensato como “uma es-
pécie de tolo”. Mas, na verdade, tolo é quem pensa sempre ter 
razão.

 A Bíblia identifica tais pessoas como tolas, estultas, 
néscias ou insensatas. E adianta que não há solução humana 
para o problema da tolice, pois os tolos recusam-se a buscar 
sabedoria. Então o que devemos fazer é deixá-los “em paz”, 
sem dar-lhes conselhos ou confrontar suas ideias. Exatamen-
te como fez o juiz da audiência. O sábio Salomão aconselha: 
“Deixai os insensatos, e vivei, e andai pelo caminho do en-
tendimento. Não repreendas o tolo, para que te não aborreça; 
repreende o sábio, e amar-te-á” (Provérbios 9.6,8).

 Certa vez Jesus chamou a atenção dos seus seguidores 
de forma contundente. Vendo que os discípulos retiravam as 
crianças para não perturbá-lo, não só exortou a pararem com 
aquilo, mas aproveitou para dar-lhes um recado: “deixem que 
as crianças se aproximem de mim. E tem mais: se vocês não se 
tornarem como estas crianças, não farão parte no meu reino”.

 Não porque crianças são ingênuas, inocentes ou frágeis 
de espírito, mas porque são autênticas e dinâmicas. Autênticas, 
porque não vivem de aparências, mas em tudo o que fazem 
e dizem está a verdade pura. Dinâmicas, porque mudam de 
ideia e de comportamento sempre que for necessário ou con-
veniente, sem qualquer formalidade, buscando o bem-estar, a 
felicidade. A elas não importa a razão; só a felicidade.

 Quando a minha filha, Maria Letícia, era pequena, pas-
sava várias horas do dia brincando com o vizinho Gabriel, da 
mesma idade. Em cada desentendimento, o Gabi dizia: “Não 
sou mais teu amigo”. Jurava nunca mais pisar na casa da Ma-
ria, e lá ia ele chorando. Meia hora depois estava de volta, 
radiante de alegria, como se nada tivesse acontecido. E a brin-
cadeira continuava. Não tenho dúvida de que o Gabi tinha ra-
zão em muitas das vezes em que brigaram, mas mesmo assim 
voltavam a brincar juntos, pois o que aos dois interessava era a 
felicidade, não o fato de estar ou não com razão.

 Entre ter razão e viver feliz, devemos sempre escolher 
a segunda opção, mesmo tendo razão, mesmo estando certos. 
Só os tolos fazem o contrário. Mas quantos deles, exatamente 
por causa desse comportamento estúpido, vivem sem amigos, 
sem família, estão presos ou no cemitério. E isso é o contrário 
da felicidade.

 Pense nisso antes de brigar por causa de política.

Entre a razão e a felicidade

Na década de 20, a princi-
pal ligação do lugarejo era com 
Campo Novo, local onde pros-
perava a indústria de erva-mate. 
Comboios de mulas levavam 
pesados fardos de erva para a 
Vila de Campo Novo onde ha-
via mais de 20 estabelecimentos 
espalhados por seu território, 
todos eles dedicados ao benefi-
ciamento da erva. Em Pari, na-

quele tempo, contavam os mais 
antigos, havia pelo menos oito 
“noques” de erva-mate. 

Nos meados dos anos 20, a 
localidade sofre o impacto da 
passagem da Coluna Prestes. 
Como a maioria dos residentes 
eram simpatizantes dos maraga-
tos, acabaram sofrendo perse-
guições por parte de a Brigada 
Militar e das autoridades muni-
cipais, fiéis ao governo Borges 
de Medeiros. É bom lembrar 
que os maragatos haviam sido 
derrotados na Revolução de 
24, sofrendo as consequências 
do tratado de Pedras Altas. As 
perseguições aumentaram após 
a passagem da Coluna Pres-
tes, que era também adversá-
rio do governo instituído. As 
tropas oficiais eram compostas 
de militares de a Brigada Mili-
tar agregada por populares que 
compunham os temidos corpos 
provisórios. 

O apoio que as famílias 
“maragatas” do povoado de 
Pari forneceram aos integrantes 
da Coluna Prestes custou mui-
to caro. Pelo menos, conforme 
depoimentos colhidos pelo au-
tor para a elaboração do Livro 
“O Tenente Portela e a Coluna 
Prestes”, cinco “noques” de 
erva foram destruídos, isto é, 
incendiados somente no ano de 
1925, e várias famílias foram 
obrigadas a abandonarem a re-
gião migrando para a Argentina. 

A história de 65 anos de Tenente Portela
Com o advento das derruba-

das iniciou o período áureo das 
balsas de madeira que usam o 
grande Rio Uruguai como via 
de transporte para conduzir as 
toras, geralmente até San Tomé 
na Argentina, porto que ficava 
em frente a São Borja. Alguns 
projetos megalomaníacos, po-
rém, efêmeros, como o de Pedro 
Garcia, provocam a vinda inclu-

sive de operários de outros paí-
ses como o Paraguai para retirar 
madeira de nossas matas. Como 
consequência da exploração da 
madeira surge na região as pri-
meiras serrarias.

No início dos 40, a nossa lo-
calidade passou a ser chamada 
de Miraguay, em homenagem a 

um líder indígena, demonstran-
do a pacífica convivência entre 
os brancos e caboclos recém-
-chegados com os índios locais. 
A Terra Indígena da Guarita, 
numa área original de 23.183 
hectares, já estava demarcada 
desde 1918 num trabalho da 
Comissão de Terras de Palmeira 
das Missões. Nesta época, já ha-
via aproximadamente 90 famí-
lias na Vila Miraguay e em sua 
proximidade. A grande maioria 
dos emigrantes que chegaram 
neste período eram oriundos da 
região da Serra Gaúcha, de Pal-
meira das Missões (sede muni-
cipal) e outros da região do Alto 

Uruguai. Entre os sobrenomes 
que passaram a ser comuns por 
aqui estavam Fibig, Malmann, 
Panassolo, Salamoni, Machado, 
Chiodi e Vicenzi.

Em 1942, por determinação 
do então interventor estadual, 
Coronel Osvaldo Cordeiro de 
Farias, a vila mudou de nome 
novamente, passou a se chamar 
Tenente Portela. 

Com a emancipação de Três 
Passos, ocorrida no ano de 
1944, a vila de Tenente Portela 
foi elevada a condição de dis-
trito do novo município, este 
emancipado de Palmeira das 
Missões. A distância da sede, o 
trabalho da Inspetoria de Ter-
ras e Colonização de Frederico 
Westphalen e constante vinda 
de pessoas para o distrito de 
Tenente Portela, que acabaram 
instalando uma infraestrutura 
básica, como hospital, hotéis, 
armazéns e entrepostos, des-
pertaram e fomentaram o senti-
mento de emancipação. 

Depois de pelo menos uma 
tentativa frustrada de tentar 
emancipar o distrito, em maio 
de 1955, os moradores ficaram 
sabendo através das ondas do 
rádio, um eficaz meio de co-
municação na época, que a As-
sembleia Legislativa do Estado 
havia aprovado a realização de 
uma consulta plebiscitária. Os 
moradores do distrito, liderados 
pelo pároco local, Albino Busa-
to, criaram uma comissão que 
mobilizou a microrregião em 

busca de um resultado favorá-
vel. Em 03 de julho de 1955 foi 
feita a consulta. No pleito ple-
biscitário, 1.810 cidadãos com-
pareceram às urnas, a grande 
maioria, 1782 votaram a favor 
do novo município, sete vota-
ram contra, uma pessoa votou 
em branco e 20 tiveram o voto 
anulado.

O município de Tenente 
Portela foi criado pela Lei nº 
2.673 assinada em 18 de agosto 
de 1955 pelo então governador 
gaúcho Ildo Meneghetti. A Lei 
foi publicada no Diário Oficial 
do Estado no dia 22 de agosto 
de 1955. 

O pequeno povoado começava a se desenvolver em volta da igreja

É quase inacreditável a transformação que o tempo fez em Tenente Portela
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Soja está sendo negociada com preços 
recordes

Produção de Grãos no Brasil sinaliza 
para safra histórica

Rio Grande do Sul agora é livre de 
aftosa sem vacina

Governo debate retorno das aulas 
presenciais

A solidariedade para ajudar o 
menino Gustavo
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Agência do INSS de Três Passos 
adere ao modelo de ‘Drive Thru’

 A agência do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) de Três Passos é uma das 803 espalhadas 
pelo país que decidiu aderir ao serviço de exigência expressa para entrega de documentos. Apelidado 
de ‘Drive Thru’, o modelo possibilita a entrega por meio de urnas posicionadas na entrada da agência.

Segundo o INSS, a medida vinha sendo adotada em algumas unidades isoladas, no entanto, como 
o atendimento presencial continua afetado pela pandemia do novo coronavírus, o órgão resolveu por 
adotar o modelo em todas as agências.

Mas os interessados em usar o serviço precisam ficar atentos. Antes de ir à unidade é preciso agen-
dar a entrega pelo telefone 135 ou na plataforma ‘Meu INSS’. Tenha em mãos o número do protocolo 
do benefício em análise, o nome e CPF da pessoa que efetivamente depositará o envelope na urna. 
Todo o processo é feito sem qualquer contato físico e sem acesso ao interior das agências.

Agência do Instituto Nacional de Seguro Social em Três Passos está localizada na Rua General Osório, nº 250

Diones Roberto Becker


