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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 OPINIÃO

 Há seis meses escrevi um artigo em que apontei os principais 
inimigos e os principais apoiadores do governo Bolsonaro. Não 
estava articulada, até então, a perigosa armação política que vem 
tecendo seus fios na cúpula dos poderes de Estado. Parece conve-
niente, por isso, jogar um pouco de luz sobre as ambições napole-
ônicas de seus líderes, que vão muito além da rebelião do centrão 
e do desejo de vingança da esquerda, inconformada com o resul-
tado da eleição presidencial de 2018. O somatório das condutas 
mostra o objetivo das ações: criar e dar consistência à fantasia de 
um país ingovernável por um presidente sem apoios.

Até bem pouco tempo, vendo suas principais mercadorias 
(base de apoio e voto parlamentar) encalhadas nas prateleiras do 
Congresso, o centrão vinha impondo sucessivas derrotas ao pre-
sidente. De umas semanas para cá, palavras e expressões como 
“solidão do presidente”, “desestabilização”, “incapacidade” pas-
saram a rechear discursos parlamentares e a povoar o vocabulá-
rio do jornalismo militante que cresce como inço na imprensa 
nacional. Sempre tentando fixar, contra os fatos, a ideia de que o 
presidente está em isolamento vertical...

A esse jornalismo cabe papel importante na estratégia de de-
sestabilização. É preciso afastar do presidente os seus eleitores, 
constrangê-los, atacar sua sustentação popular. O modo de fazer 
isso é exatamente o mesmo que jogou liberais e conservadores 
brasileiros para o acostamento da política nacional, e ali os man-
teve inertes durante meio século. Trata-se de lançar sobre eles ad-
jetivos que os desqualifiquem, dizendo serem, ou cães raivosos, 
ou idiotas de carteirinha, robotizados, incapazes de perceber as 
mancadas do mito. A mesma mídia que se presta para essa tarefa, 
se manteve distraída e desatenta em relação às condutas escan-
dalosas que desaguaram na Lava Jato. Assiste de modo passivo e 
silencioso sua posterior transformação numa pingadeira. E tenta, 
agora, afogar o presidente num ruidoso tsunami de ninharias.

Cobram de quem permanece firme com o presidente uma isen-
ção supostamente nobre e virtuosa. Afirmam, ou sutilmente suge-
rem, que cidadãos cientes de sua elevada dignidade devem agir 
como magistrados romanos. E não falta quem se deixe empolgar 
pela ideia de que tal conduta seria meritória, a cobrar tapinhas nas 
costas e bons adjetivos agraciados pelos adversários em virtude 
de sua – admitamos - omissão e insignificância.

Não ter lado diante do que está acontecendo no Brasil é irres-
ponsabilidade.

Como qualificar, numa disputa política, quem faz exatamente 
aquilo que o adversário quer? E note-se: o adversário que esper-
tamente reprova qualquer atitude mais eengajada que não seja em 
seu próprio benefício, está fazendo política e desgraçando o Bra-
sil. Infelizmente, num cenário assim – pasmem! – há cidadãos 
de memória curta e ânimo fraco que saem da geral, sobem ao 
camarote, e desde lá assistem o jogo sem torcer, sem ter lado, sem 
se envolver com o fato de estar sendo disputado um campeonato 
onde quem perde ou ganha é o Brasil.

TSUNAMI DE NINHARIAS

No mundo atual, qualquer opção que não seja a democracia direta é 
tolice. Tirar do povo o seu direito de escolher é inconcebível no tempo 
em que vivemos. Isso jamais pode acontecer.

Qualquer sistema autoritarista é alicerçado em uma ferramenta 
fundamental: controle da informação. Essa é a única maneira de você 
conter as massas. Por isso, alguns falam tanto em regulamentação da 
imprensa.

O detalhe é que no mundo atual, a informação não é mais produto apenas da imprensa tradicional 
e formal. Estamos na era digital e a maioria das pessoas tem na palma da mão seu próprio canal de 
televisão, estação de rádio e jornal. É impossível controlar a narrativa no mundo atual.

Se a internet existisse nos anos 60, os militares jamais teriam ficado tanto tempo no poder. Não é 
possível você impedir a liberdade de expressão e afugentar a oposição em um país onde haja acesso 
online popularizado.

Os regimes comunistas que ainda se mantém estão se adaptando ou acabando. O regime de Cuba 
vai acabar. China está se adaptando. A internet vai se popularizar nestes regimes e quando isso aconte-
cer não haverá mais forças do estado totalitarista que seja capaz de controlá-la.

O grupo que pede intervenção militar é tolo. Pois, somente um tolo usa uma manifestação para 
pedir a retirada do seu direito de se manifestar. É uma luta inglória, iludida por uma falsa convicção 
saudosista que jamais vai vigorar, afinal, por aqui, felizmente, existe a internet.

Exite Internet

Em tempos de cuidados especiais para prevenir o avanço da Covid-19, a principal recomendação é o iso-
lamento e afastamento social. Portanto, este é um período em que os pais precisam encontrar outras formas de 
organizar a rotina familiar, já que no momento não há a salvação diária chamada escola. Com as crianças em casa, 
é necessário pensar em segurança, uma vez que elas, assim como os idosos, estão mais suscetíveis a sofrerem 
acidentes.

Os principais fatores do acidente doméstico estão no próprio ambiente &ndash; e é justamente onde a família 
julga ser o lugar mais seguro, que diversos objetos representam potenciais riscos para as crianças. Segundo dados 
do Ministério da Saúde, em época de férias há um aumento de 25% nos acidentes domésticos, em relação ao 
restante do ano. Por isso, a atenção dos pais ou responsáveis com as crianças precisa ser ampliada. 

Como ficam mais em casa, com tempo ocioso, mais vulneráveis elas se tornam às armadilhas que uma casa 
pode abrigar. Nesta situação de isolamento, o potencial perigo ainda aumenta, já que, diferente das férias, não há 
nem a oportunidade de momentos alternados no ambiente externo. 

Esse tempo confinado em casa alia-se ao fato de crianças pequenas são muito curiosas. Elas aprendem sobre 
o mundo interagindo fisicamente com os objetos que encontram. Gostam de tocar, sentir e explorar. A maior 
parte das crianças com idade inferior a cinco anos tem pouco senso de perigo &ndash; elas não dimensionam a 
consequência que sua curiosidade pode ter. 

Certamente acidentes infantis podem ser evitados com atitudes de prevenção, basta um olhar cuidadoso para 
cada ambiente. A cozinha e a área de serviço merecem atenção especial. Medidas simples como direcionar o cabo 
da panela para dentro do fogão, evitam esbarrões e queimaduras. Remédios, produtos de limpeza, inseticidas e 
outros venenos devem estar tampados e guardados em locais fechados e longe do alcance das crianças, que ficam 
mais expostas a envenenamentos por ingestão destas substâncias.

Para evitar os choques elétricos, há dispositivos que vedam as tomadas, e é fundamental orientar as crianças 
sobre os riscos de brincar perto dos fios da rede elétrica. As janelas dos apartamentos devem ter redes de proteção 
ou grades. É recomendado não deixar móveis posicionados abaixo delas. Nos quartos e salas, os cuidados devem 
ser com as divertidas escaladas em armários e gavetas &ndash; as quedas são um percentual alto (e grave) dos 
acidentes domésticos. 

Por mais atentos que os responsáveis sejam, alguns investimentos na casa podem ser determinantes para 
evitar acidentes domésticos. E, ainda assim, os acidentes podem ocorrer &ndash; afinal, as crianças têm muita 
energia e não é possível prevenir 100% das situações de risco. Ainda, é importante ressaltar que, neste período, 
em que o uso de álcool em gel 70% é amplamente recomendado, deve-se garantir que a criança apenas o utilize 
sob supervisão direta de um responsável, impedindo possível ingestão e irritações na pele, nos olhos ou na boca. 
Em caso de acidentes, é fundamental manter a calma e buscar quem possa oferecer os primeiros socorros, acio-
nando o serviço de urgência.

Porém, para além da prevenção e vigia, devemos ter em mente que, entender sobre os perigos e compreender 
o motivo de cada limite, permitirá que a criança tenha maior consciência de seus atos e desenvolva pensamento 
crítico para cada tomada de decisão. Explicar aos pequenos o que pode ou não ser feito dentro de casa, mostrar 
para que serve cada coisa, ser enfático nos locais mais perigosos, compõem toda essa segurança doméstica. Im-
portante sempre lembrar: com crianças muito pequenas não basta conversar, é preciso impor barreiras mesmo, e 
ainda, criança maior não é responsável por criança menor, são todas crianças na hora da diversão e brincadeira, 
o perigo e o cuidado servem para todas!

Isolamento de crianças em casa: atenção 
redobrada aos riscos de acidentes domésticos

*Milena Kendrick Fiuza é gerente pedagógica do Sistema Positivo de Ensino

Milena Fiuza



Tribuna  Popular

nas redes sociais  e nas esquinas 

Envie o seu  “Dizem por aí” pelo e-mail redacao@provinciafm.com. Só não aceitamos ata-
ques pessoais, difamações e desrecalques. Sua identidade será mantida em segredo, o que no 
entanto não o eximirá de responsabilidade.Não nos responsabilizamos por itens identificados.

 

jalmoafornari@yahoo.com.br

Melhore
o humor

***Dizem por aí que mesmo em tempos 
de Coronavírus os bastidores da politica 
não param.
*** Não são raros os pretensos candida-
tos que aproveitam o atual cenário para 
se pronunciar e propôr ações.
***Tem até um pré-candidato que dança 
conforme as redes sociais. Se a maioria 
dos comentários é favorável ele é favo-
rável, se é contra ele vira contra. Tanto 
medo de perder voto que não defende 
nenhuma de suas ideias.
***Dizem por aí que tem político fazen-
do o possível para não ter comentários 
negativos nas redes, por isso, contrariou 
suas opiniões, ele exclui o comentário. É 
mais fácil que debater.

***O pessoal do Bairro Operário e os 
próprios indígenas estão indignados com 
um grupo que fica até altas horas de ba-
derna na Pedra Lisa.
***Não bastasse o risco do Coronavírus 
com as aglomerações, ainda tem o fato 
de que ninguém consegue dormir com a 
barulheira.
***Dizem por aí que ta faltando o pes-
soal ir no Youtube ver uns tutoriais de 
como usar máscara.
***Em Portela é gente com máscara no 
queixo, pendurada em uma das orelhas e 
até quem a deixe na cabeça.kkk
***Máscara é para proteger a boca e o 
nariz. Deixar ela no queixo não ajuda em 
nada. kkk

POLITÍCA

A dança das cadeiras na câmara 
de Tenente Portela

Em Tenente Portela os vereadores apro-
veitaram a janela partidária, que encerrou 
no dia 04 de abril.O período possibilitava 
que vereadores pudessem trocar de partido 
sem perder os seus cargos. Ela é aguardada 
ansiosamente pelos descontentes e estava 
sendo negociada pelo menos um ano antes 
por alguns edis.

Pois, com a janela, a composição da Câ-
mara mudou completamente. O presidente 
do legislativo, Natanael Diniz de Campo, que havia conseguido a cadeira presiden-
cial com apoio da oposição, trocou de lado oficialmente. Ele deixa o PDT, partido do 
prefeito Carboni, e assina com o MDB, principal partido de oposição na casa.

Outro que ingressou no MDB, foi vereador Elessandro Tiago Fuck, que deixou o 
PT. Tiago Fuck já vinha com discordâncias com seu partido.

Por outro lado, MDB perdeu o vereador Itomar Ortolan que agora está no PP. Ito 
não se elegeu na eleição passada, mas herdou a vaga do cacique Valdonês, PSD, após 
a prisão desse.

Assim a Câmara de Tenente Portela, tem o MDB com 5 vereadores, PDT com 
uma cadeira, PP duas cadeiras, PSDB 1 cadeira. O PT agora está sem representante 
no legislativo.

Lauro e Felipe no PT
O presidente do PT de Tenente Portela, 
Paulo Goellner, disse para nossa repor-
tagem, que apesar de ainda não estar 
definido, a sigla deverá optar pela can-
didatura própria. Não há possibilidade 
de acerto com o PSDB de Sala, e mui-
to poucas chances com o MDB de João 
Antônio ou o PDT de Clairton Carboni. 
Os dois nomes trabalhados internamen-
te na sigla são dos advogados Lauro 
Brum e Felipe dos Santos. Um deles de-
verá ser o candidato do partido.

Dengue assusta
Apesar dos cuidados que estamos tendo 
com o Coronavírus, é a Dengue que está 
assustando em nossa região. O número 
de casos sobiu sem controle nos últimos 
dias. Por aqui são 8, mas em Três Passos 
passa de 250.

Derrubadas
O município, que estava recebendo 
muitos turistas no final do ano passado 
e início desse ano, viu seu movimento 
diminuir muito. Com a pandemia que se 
instala o Parque Estadual do Turvo está 
fechado para visitações.

Por falar nisso
Um voo de parapente sobre o Salto do 
Yucumã mostrou a falta de água no lo-
cal. A falta de chuvas, aliadas as cons-
truções de barragens no leito do Rio 
Uruguai transformam de maneira muito 
significativa o cenário natural da maior 
beleza da nossa região.

Trânsito
Os acidentes de trânsito diminuíram 
muito nestes tempos de Coronavírus na 
região. As pessoas tem saído menos de 
casa e por consequência tem menos ve-
ículos circulando nas rodovias. Dá até 
para dizer que a pandemia salvou algu-
mas vidas.

O rapaz vai passar por uma delicada 
cirurgia e o médico tenta tranquilizá-lo:

– Não tenha medo, companheiro. 
Sou muito experiente nessa área. Olhe 
bem para minha longa barba e tenha 
confiança. Quando você voltar da anes-
tesia, conversaremos.

Após a cirurgia, o rapaz abre os 
olhos e depara com uma enorme barba. 
Não se contendo de alegria, ele excla-
ma:

– Obrigado, doutor! Eu sabia que 
podia confiar no senhor!

– Que doutor nada, homem! Eu sou 
São Pedro!

****
Primeiro amigo:
– Ganhei uma indenização ótima do 

seguro. Minha casa pegou fogo.
Segundo amigo:
– Que engraçado, acabei de ganhar 

uma indenização ótima também. Minha 
casa inundou.

(Pausa)
Primeiro amigo:
– Como você começa uma inunda-

ção?

***
Eu estava na seção de congelados 

de um mercado e vi um homem fazen-
do compras com o filho. Quando pas-
sei perto deles, o pai olhava para a lista 
de compras e falava ao filho, em tom 
“conspiratório”:

– Se fizermos tudo errado, nunca 
mais precisaremos fazer isso de novo.

***
Minha mãe sempre quis tocar piano. 

Meu pai, então, comprou um de pre-
sente para ela. Dias depois, liguei para 
saber o que ela estava achando da ex-
periência.

– Devolvi o piano. Convenci sua 
mãe a tocar clarineta – disse papai.

– Por quê? – perguntei.
– Porque com a clarineta ela não 

consegue cantar junto – explicou ele.

Jonas Martins/Interino

Faceboo João A
ntônio
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TSE afirma que tem 
condições de manter as 
eleições de outubro

Um Grupo de Trabalho 
criado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) para avaliar o 
impacto da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) con-
cluiu na segunda-feira (20/04), 
que as eleições municipais de 
outubro devem ser mantidas. O 
GT foi instituído para respon-
der aos questionamentos sobre 
a capacidade do TSE de manter 
o calendário eleitoral e os pro-
cedimentos preparatórios dian-
te das medidas de isolamento. 

Pelo Grupo de Trabalho, ‘a 
Justiça Eleitoral, até o momen-
to, tem condições materiais para 

a implementação das eleições 
no corrente ano’. A conclusão 
foi baseada em informações en-
viadas pelos Tribunais Regio-
nais Eleitorais (TREs) e setores 
internos do TSE. Outros encon-
tros semanais serão realizados 
para reavaliação da situação. 

O primeiro turno acontecerá 
no dia 04 de outubro. Se neces-
sário, o segundo turno será no 
dia 25 do mesmo mês. Cerca de 
146 milhões de votantes estarão 
aptos para escolher os novos 
prefeitos, vice-prefeitos e ve-
readores nos 5.568 municípios 
do país. 

Eleitores elegerão prefeitos e vereadores neste ano
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Distanciamento social evitará cerca 
de 300 mortes no Rio Grande do Sul

Até fim de abril

Desde o começo da implan-
tação das medidas de ação con-
tra a propagação do novo coro-
navírus (Covid-19), o Governo 
do Estado tem tomado decisões 
com base em evidências cien-
tíficas e análise de dados. Uma 
destas projeções foi apresenta-
da, na segunda-feira (20/04), 
pelo governador Eduardo Leite 
durante a transmissão diária ao 
vivo.

O estudo, realizado pela 
Secretaria Estadual de Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, 
com participação de equipe téc-
nica da Secretaria Estadual da 
Saúde (SES) e da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), tem como objetivo 
realizar projeções para a neces-
sidade de leitos clínicos e de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), e para a quantidade de 
óbitos que devem ocorrer du-
rante a pandemia.

– Como estamos preparan-
do uma migração para um dis-
tanciamento controlado, cujas 
regras ainda estão sendo deba-
tidas, dependemos da conso-
lidação de dados de ocupação 
de leitos. As projeções são uma 
maneira de identificarmos to-

dos os cenários possíveis para 
a evolução do Covid-19 no Rio 
Grande do Sul – afirmou Edu-
ardo Leite.

A projeção estima que, caso 
o Estado não tivesse adotado 
medidas de distanciamento so-
cial, o número de óbitos pelo 
novo coronavírus chegaria a 
354 no próximo dia 30 de abril. 
Com a adoção do isolamento 
social, esse número cai para 62 

mortes, e percebe-se, assim, a 
preservação de 292 vidas.

Quanto à procura por leitos 
hospitalares, o estudo projeta 
que, com o distanciamento so-
cial, uma demanda por leitos de 
UTI acima da capacidade dis-
ponível será registrada a partir 
do começo de junho. Sem as 
medidas, no entanto, essa difi-
culdade já começaria a ser sen-
tida no início de maio.

Projeção diz que o Estado teria 354 mortes por coronavírus até o dia 30 de abril caso não tivesse adotado 
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Extravio de Bloco
Gelson Claudio Kern, re-

sidente em Redentora,  comu-
nica que perdeu, extraviou ou 
foi furtado um Talão de Notas 
Fiscais de Produtor Rural (P 
164 891820 a  P 164 891820) 
com inscrição estadual sob 
o nº 2161045568 série P 164 
891811.
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Governador diz que reinício das 
aulas na rede estadual do Rio 
Grande do Sul está distante

Durante uma live para Gaú-
cha ZH, na terça-feira (21/04), 
o governador Eduardo Leite 
disse que o reinício das aulas 
na rede estadual do Rio Grande 
do Sul está distante. E a expli-
cação está na disseminação do 
novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com o governa-
dor, 20% da população gaúcha 
estão de alguma forma presente 

em escolas públicas e privadas, 
além das universidades.

– Em tempos ‘normais’, es-
sas pessoas vão e vêm de suas 
casas diariamente e, neste sen-
tido, contribuem para dissemi-
nar o vírus. Na prática, embora 
não estejam no grupo de risco, 
crianças e adolescentes podem 
levá-lo aos pais, avós, familia-
res com os quais convivem den-
tro de suas casas. Ainda que as-

sintomáticos, podem transmitir 
para pessoas de mais idade que 
certamente sentiriam os efeitos 
mais danosos do Covid-19 – 
ponderou Eduardo Leite.

– Por isso, as aulas podem 
ser algo que fiquem mais dis-
tante quanto à retomada das 
atividades – acrescentou o go-
vernador. As atividades na rede 
estadual de ensino estão sus-
pensas desde o dia 23 de março.

Diones Roberto Becker

RS tem aproximadamente 2,5 mil escolas estaduais 

Movimento de passageiros sofre redução 
de 90% nas estações rodoviárias do RS

O Departamento Autôno-
mo de Estradas de Rodagem 
(DAER) informou que o volu-
me de passageiros que utilizam 
o transporte intermunicipal no 
Rio Grande do Sul reduziu em 
cerca de 90% por causa da pan-
demia do novo coronavírus (Co-
vid-19).

Para amenizar os efeitos pro-
vocados pela doença, a autar-
quia estadual estenderá o prazo 
para que os concessionários das 
estações rodoviárias no Estado 
paguem a taxa de outorga. A 

decisão do Conselho de Admi-
nistração do DAER permite que 
os concessionários quitem os 
meses de março, abril e maio, 
apenas no final do pagamento 
da outorga, que possui prazo de 
60 meses.

– Precisamos viabilizar o 
funcionamento destes empreen-
dimentos fortemente atingidos 
pela crise para continuar ofere-
cendo à população, prédios com 
instalações adequadas e serviços 
como a compra antecipada de 
bilhetes e o despacho de merca-

dorias – ressalta o diretor geral 
do DAER, Luciano Faustino.

A medida atinge 73 estações 
rodoviárias, sendo que cada 
uma possui o valor de outorga 
estipulado na licitação. Os con-
tratos foram licitados entre 2011 
e 2014 e representam cerca de 
um terço dos terminais ativos. 
O restante do sistema de trans-
porte é composto por estabeleci-
mentos que não pagam taxa de 
outorga, seja por contarem com 
contratos antigos ou termos de 
autorização.

Diones Roberto Becker

Morre um dos pioneiros da 
Terra Indígena do Guarita

Francisco Raimundo, de 102 anos, morreu no começo da ma-
nhã da quarta-feira (22/04) no Hospital Santo Antônio de Tenente 
Portela. O sepultamento estava previsto para ocorrer no cemitério 
do setor da Estiva em Redentora, ainda na quarta-feira. As informa-
ções são do site RD FOCO.

O indígena foi um dos pioneiros no desbravamento das matas 
para construção de moradias para as famílias de índios. Ele tam-
bém trabalhou na organização das terras quando recém-criada a 
Terra do Guarita, que atualmente abrange os territórios dos municí-
pios de Tenente Portela, Redentora e Erval Seco.

Francisco Raimundo ainda trabalhava como ‘curandeiro’, aju-
dando as pessoas que sofriam de problemas físicos. Segundo fami-
liares, ele sempre utilizava as ervas extraídas das florestas da Terra 
do Guarita.

Reprodução RD FOCO

Francisco Raimundo morreu no começo da manhã da quarta-feira (22/04)

Estado tem 639 pacientes 
recuperados de Covid-19

O Rio Grande do Sul tem, até esta quarta-feira (22/4), 639 pa-
cientes considerados recuperados de Covid-19, o que corresponde 
a 69,23% entre os casos confirmados. Outras 257 pessoas diagnos-
ticadas com coronavírus (equivalente a 27,84%) ainda estão em 
acompanhamento.

“Essa informação passa a constar, a partir de hoje, no nosso 
painel de controle e também é relevante para que possamos traçar 
nossas ações futuras”, destacou o governador Eduardo Leite, em 
transmissão ao vivo.

Os números somados chegam ao total de 923 casos contabili-
zados até esta quarta-feira, incluindo os 27 óbitos (ou 2,93% das 
confirmações). Considerada uma informação epidemiológica rele-
vante, os dados de pacientes considerados recuperados passarão a 
constar no mapa da Covid-19 do Estado.

Governador Eduardo Leite e Secretária de Saúde Arita Bergmann
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O governo decidiu estender os prazoa da outorgas de 73 estações rodoviárias
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Prefeito de Redentora classifica 
denúncia como jogada política e 
tentativa de golpe

O prefeito de Redentora, 
Nilson Paulo Costa, classificou 
a denúncia contra si, que está 
tramitando na Câmara Munici-
pal de Vereadores, como polí-
tica e tentativa de golpe à sua 
gestão. Segundo ele, a denúncia 
de que um funcionário estaria 
recebendo sem trabalhar não 
merece credibilidade, e citou 
o nome do servidor Pompílio 
Martins Lutz, afirmando que 
ele foi contratado em 2013, 
época em que Marcos Giacomi-
ni, autor da denúncia, chefia o 
Poder Executivo.

Nilson Paulo Costa disse 
acreditar nos vereadores do mu-
nicípio e que eles irão analisar 
a situação de maneira técnica 
e imparcial, pois não há funda-
mento na denúncia apresentada 
por Marcos Giacomini. O atual 
prefeito também afirmou que a 
comunidade lhe conhece e sabe 
sua forma de trabalhar. – A ação 
não é nada mais do que uma 
tentativa de golpe – reitera Nil-
son Paulo Costa.

Sobre a acusação de que ele 
não estaria cumprindo uma Lei 
Municipal com diretrizes para a 
educação, Nilson Paulo Costa 
disse que a responsabilidade de 
colocar em prática tal norma é 
da secretária da Educação, Ma-
rilene da Rosa, esposa do ex-
-vice-prefeito, Carlos da Rosa, 
e cunhada do vereador Wander-
lei da Rosa. O atual chefe do 
Poder Executivo enfatizou que 
o município está cumprindo os 
requisitos legais dentro da área 
da educação e que não há nada 
ao contrário disso. Também fri-
sou que nos seus três anos de 
governo, nunca precisou prestar 
esclarecimentos ao Ministério 
Público ou a Justiça quanto as 

suas ações de gestão.
O Poder Legislativo já ins-

tituiu uma comissão formada 
pelos vereadores Wanderlei 
da Rosa (PT), Dieike de Bona 
(MDB) e Jones Leiria (PSDB), 
para analisar a denúncia. Se-
gundo informações, foram con-
cedidos dez dias para o prefeito 
apresentar sua defesa prévia.

Nesta semana, durante a 
realização da sessão na Câma-
ra de Vereadores ocorreu uma 
mobilização de apoio ao atual 
prefeito

O grupo carregando cartazez 
e gritando palavras de ordem se 
posicionou em frenta a sede do 
poder legislátivo, durante toda 
a sessão. 
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tempo foi crucial para 
enfrentar o Coronavírus

A coordenadora regional de saúde, Marly Vendrusculo, disse 
em entrevista na Rádio Província, que o tempo de isolamento que 
foi adotado na região e no estado foi importante para a preparação 
do sistema de saúde. Ela lembrou o aumento de leitos de UTI e a 
informatização de dados que permite o governo do estado a identi-
ficar e agir para combater os possíveis focos regionalizados.

Sobre a Dengue, a coordenadora disse que há uma grande preo-
cupação em virtude do alto número de casos confirmados e reiterou 
que somente a com a colaboração de todos, os problemas serão re-
solvidos. Ela voltou a recomendar que as pessoas não deixem água 
parada. Para ela o uso dos inseticidas para combater o mosquito 
deveria ser somente em últimos casos e que se as pessoas fizessem 
as suas partes certamente ele seria desnecessário.

Marly Vendrusculo, coordenadora da 19ª regional de saúde

Jornal Folha do Noroeste
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Reconhecido estado de calamidade 
pública em  municípios da Região

Em duas sessões extraordi-
nárias virtuais, a Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Sul (AL-RS) apreciou dois Pro-
jetos de Decretos Legislativos 
(PDLs) e reconheceu o estado 
de calamidade pública em 424 
municípios para fins de preven-
ção e enfrentamento da pande-
mia causada pelo novo corona-
vírus (Covid-19).

De acordo com a FAMURS, 
443 prefeituras gaúchas já edi-

taram decretos de calamidade 
pública devido à pandemia. Dos 
21 municípios que compõem a 
Região Celeiro, 19 tiveram os 
documentos reconhecidos até 
agora. São eles: Barra do Gua-
rita, Braga, Campo Novo, Chia-
petta, Coronel Bicaco, Crissiu-
mal, Derrubadas, Esperança do 
Sul, Humaitá, Miraguaí, Re-
dentora, Santo Augusto, São 
Martinho, São Valério do Sul, 
Sede Nova, Tenente Portela, Ti-

radentes do Sul, Três Passos e 
Vista Gaúcha.

Na quarta-feira (15/04), a 
FAMURS entregou mais 37 
decretos para apreciação dos 
deputados estaduais. Com o 
reconhecimento do estado de 
calamidade pública, os municí-
pios contam com flexibilização 
nos prazos e limites orçamentá-
rios durante a pandemia, além 
de ficarem protegidos de acusa-
ções de renúncia fiscal.

Diones Roberto Becker

Projetos de Decretos Legislativos foram apreciados em sessões virtuais

Cresol é a instituição que mais operou 
crédito via BNDES no Sul do País

A área de operações e canais 
digitais do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), divulgou 
o ranking dos Agentes Finan-
ceiros do primeiro trimestre 
de 2020, que tem por objetivo 
identificar o desempenho das 
instituições financeiras nas ope-
rações indiretas do banco.

A Cresol vem elevando seu 
destaque no ranking nos últi-
mos anos e agora assumiu a 
primeira posição entre as insti-
tuições que mais operaram cré-
dito via BNDES na região Sul 
do Brasil. Nos primeiros três 
meses do ano a Cresol repas-
sou mais de R$ 375 milhões em 
aproximadamente 8.200 con-
tratos com seus cooperados. No 
Pronaf Investimento, também 
na região Sul, a Cresol repassou 
mais de R$ 69 milhões em mais 
de 1.250 contratos.

Para o vice-presidente da 
Cresol Confederação, Adria-
no Michelon, a evolução do 
ranking e, consequentemente, 

das operações é reflexo o traba-
lho realizado pelas cooperati-
vas. “Estamos muito próximos 
de nossos cooperados, atentos 
as suas realidades, e essa rela-
ção gera uma confiança. O nos-

so compromisso é com o coo-
perado e seu crescimento, por 
isso seguimos na missão de ge-
rar desenvolvimento aos sócios, 
seus empreendimentos e para a 
comunidade”, destacou.

A Cresol repassoi mais de 69 milhões através do Pronaf

Divulgação

 A prática de exercícios resulta do desenvolvimento motor, 
processo que começa desde que a criança nasce. Ela precisa expe-
rimentar todas as possibilidades de movimento para desenvolver 
habilidades físicas. Hoje tem menos oportunidade de fazer isso. 
Estamos criando uma geração de analfabetos motores. 

Começa pela reclusão urbana. A grande preocupação dos pais 
é com a segurança. Têm medo de soltar o bebê, ele pode se ma-
chucar. Quando o filho começa a crescer, não pode brincar na rua.

O outro elemento é a tecnologia. Com os brinquedos tecno-
lógicos a criança desenvolve várias habilidades cognitivas, sem 
dúvida, mas muito pouco da parte motora.

E as escolas também não querem ter problemas com pais pre-
ocupados em proteger os filhos, então dão poucas opções para a 
criança experimentar seu corpo de forma mais solta, quando o 
risco de se machucar é maior.

Nesse caso, não adianta pagar uma escola cara, com a ideia de 
dar mais oportunidades para o filho se desenvolver.

Pode ser até pior. A inteligência motora está na periferia, onde 
as crianças não são superprotegidas como as de classes média e 
alta e por isso têm chance de experimentar os movimentos de for-
ma mais livre. Também têm menos acesso a brinquedos tecnoló-
gicos, então têm que encontrar outras formas de brincar: soltar 
pipa, jogar taco. Por isso a maioria dos atletas de esportes com-
plexos não vem das classes A e B.

Pensando que estão ajudando os pais colocam as crianças em 
escolinhas de esportes específicos, e essa especialização precoce 
não é interessante. Querem colocar os filhos numa escolinha de 
natação, ou de vôlei, ou de futebol. São raros os clubes que ofere-
cem uma alternativa multiesportiva.

A falta de desenvolvimento motor na fase inicial de vida, in-
fância, que consequentemente pode se tornar um hábito na vida 
adulta, pode resultar em problemas de saúde crônicos como a hi-
pertensão, obesidade e diabetes, além de, aumentar as possibili-
dades de dores decorrentes de falta de fortalecimento muscular 
(postura).

Desta forma, como podemos retomar valores importantes da 
cultura do movimento na infância para minimizar problemas de 
saúde futuros naqueles que amamos?

Sejamos os adultos educadores, aqueles que com consciência 
instigam, brincam juntos através de um esforço diário de evitar o 
uso de tecnologias para envolver e acalmar as crianças.

O que elas precisam mesmo é usar as mãos, os pés, as pernas 
para desenvolver a coordenação motora sem pressão, jogando, 
tocando, pulando, fazendo força, empurrando, correndo, felizes!

Tecnologias e Analfabetismo 
Motor

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. OBJETO: Aquisição de 
material hidráulico para manutenção das redes de água no Mu-
nicípio. JULGAMENTO: 08/05/2020 às 08h30min. PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 19/2020. OBJETO: Prestação de serviços de 
borracharia, incluindo troca e conserto de pneus de caminhões, 
máquinas rodoviárias, tratores, máquinas agrícolas e demais im-
plementos agrícolas. JULGAMENTO: 11/05/2020 às 08h:30min. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020. OBJETO: Aquisição de 
grama esmeralda e pedra britada para utilização no pátio na in-
dústria da RSC 163. JULGAMENTO: 12/05/2020 às 08h30min. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2020. OBJETO: Aquisição de 
equipamentos de informática e itens diversos para uso em diversas 
Secretarias. JULGAMENTO: 13/05/2020 às 08h30min. LEILÃO 
Nº 01/2020. OBJETO: Alienação de bens móveis do Município. 
JULGAMENTO: 15/05/2020 às 10h:00min. Local: Centro Adm. 
Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: No Centro 
Adm. Mun., fone (55) 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.
br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. Vista Gaúcha, RS, 
24/04/2020.

CELSO JOSÉ DAL CERO
Prefeito Municipal
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Número de casos de Dengue assustam a região
Em meio a pandemia de Co-

ronavírus, onde as preocupa-
ções estão voltadas quase que 
inteiramente para um problema 
mundial, uma demanda local 
voltou a assustar na região: a 
Dengue.

O ano já tem recorde de ca-
sos em vários municípios. Te-
nente Portela está com 8 casos 
confirmados, o que já é bastan-
te, mas ainda não se compara 
com Três Passos que chegou a 
272 casos confirmados. O mu-
nicípio já teve 347 notificações, 
sendo que 37 testaram negati-
vos e outros 38 ainda aguardam 
coleta para serem testados, ou 
seja, o número pode subir ainda 
mais.

Só para se ter uma ideia, 
quando olhamos os números 
da capital da Região Celeiro, 
percebemos que os casos de 
síndromes respiratórias no mu-
nicípio, são 212 conforme o 
boletim da última quarta-feira, 
ou seja, mesmo nesta época de 
temor e de recomendação de 
registro de todos os casos que 
apresentem sintomas seme-
lhantes ao coronavírus, são os 
casos de Dengue que lideram o 
ranking de notificações.

Em Palmitinho o número de 
casos confirmados chegou a 62, 
sendo que ainda restam 8 exa-
mes que aguardam confirmação 
do estado, mas que testados em 
laboratórios locais já indicaram 
ser positivos, o quê pode elevar 
o número para 70.

Coronel Bicaco é outro mu-
nicípio que está vendo seus nú-
meros em escalada. Já são 22 
casos confirmados pelo Labo-
ratório Central do Estado, mas 
já foram 163 casos notificados 
e confirmados por critérios clí-
nicos epimideológicos.

Esses são apenas alguns nú-
meros para serem citados, mas 
muitos outros municípios da 
região já confirmaram casos da 
doença e correm contra o tempo 
para impedir o surto.

A causa é só uma. As pes-
soas se descuidaram e com isso 
o mosquito transmissor da do-
ença se proliferou de maneira 
rápida, impedindo que as au-
toridades conseguissem agir a 
tempo.

As ações agora estão sendo 
tomadas e estão espalhadas por 
toda a região. O uso de fumacê 
está sendo aplicado em diver-
sos locais. Tenente Portela teve 
aplicação nesta semana em di-
versos bairros. Três Passos da 
mesma forma.

As medidas para tentar com-

bater o avanço da doença são 
diversas. Tenente Portela tra-
balha forte na conscientização 
da comunidade e na aplicação 
de inseticida, limpeza das ruas, 
visita continuas nas casas das 
pessoas e fiscalização intensa 
pelos bairros da cidade.

Em Três Passos além dessas 
medidas que acabam se tornan-
do de praxe ainda existe uma 
lei municipal que multa as pes-
soas que não cuidarem de seus 
pátios e residencias. A lei está 
sendo aplicada, mas por hora 
ainda sem efeito.

Em Palmitinho, além de to-
das as ações tomadas acima, 
houve ainda uma aposta no uso 
da tecnologia para tentar cobrir 
uma área maior do município. 
A secretaria de saúde está usan-
do um drone para verificar os 
pátios e otimizar as ações das 
equipes por terra.

Apesar de tudo isso a receita 
par controlar o avanço da do-
ença é simples e conhecida de 
todos: não deixar água parada.

Dengue é uma doença febril 
grave causada por um arboví-
rus. Arbovírus são vírus trans-
mitidos por picadas de insetos, 
especialmente os mosquitos. 
Existem quatro tipos de vírus 
de dengue (sorotipos 1, 2, 3 e 
4). Cada pessoa pode ter os 4 
sorotipos da doença, mas a in-
fecção por um sorotipo gera 
imunidade permanente para ele.

O transmissor (vetor) da 
dengue é o mosquito Aedes ae-
gypti, que precisa de água para-
da para se proliferar. O período 
do ano com maior transmissão 
são os meses mais chuvosos de 
cada região, mas é importante 
manter a higiene e evitar água 
parada todos os dias, porque os 
ovos do mosquito podem so-
breviver por um ano até encon-
trar as melhores condições para 
se desenvolver.

Todas as faixas etárias são 
igualmente suscetíveis, porém 
as pessoas mais velhas têm 
maior risco de desenvolver 
dengue grave e outras compli-
cações que podem levar à mor-
te. O risco de gravidade e morte 
aumenta quando a pessoa tem 
alguma doença crônica, como 
diabetes e hipertensão, mesmo 
tratada.

A dengue, na maioria dos ca-
sos, tem cura espontânea depois 
de 10 dias. A principal compli-
cação é o choque hemorrágico, 
que é quando se perde cerca de 
1 litro de sangue, o que faz com 
que o coração perca capacidade 
de bombear o sangue.

A aplicação de inseticida tem sido uma das alternativas usadas para tentar controlar a presença do mosquito transmissor

Arte: Jornal Folha de SP
28

Preços de pesquisa feita  em alguns pontos deTenente Portela em 23/04/2020

Jonas Martins
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

POLÍTICA

Após mudança em projeto, 
vereadores definem destinação 
de recursos da Cessão Onerosa

A Câmara de Vereadores de 
Tenente Portela reprovou dois 
Projetos de Lei vindos do Poder 
Executivo. Um deles previa a 
contratação através de concurso 
público para agente administra-
tivo. O segundo era pertinente 
ao uso dos recursos da chamada 
Cessão Onerosa.

Referente ao segundo pro-
jeto, o Poder Executivo pedia 
aval do Legislativo para desti-
nar R$ 700 mil visando amor-
tizar o passivo atuário. Após a 

reprovação da matéria, a Admi-
nistração Municipal entrou em 
diálogo com a líder da bancada 
do PSDB, Salete Sala, e com o 
líder da bancada do MDB, João 
Antônio Gheller. Depois do 
contato, ficou acordado que o 
Poder Executivo modificaria o 
Projeto de Lei para atender as 
exigências dos vereadores.

Sendo assim, restou defini-
do que dos R$ 700 mil, R$ 400 
mil irão para a área da saúde, 
divididos em R$ 200 mil para o 
Hospital Santo Antônio (HSA) 

e outros R$ 200 mil para a Se-
cretaria Municipal de Saúde e 
Saneamento (SMSS). O restan-
te, ou seja, R$ 300 mil ficarão 
repartidos entre a agricultura, 
assistência social e a perfuração 
de poços, com R$ 100 mil para 
cada. Com o acerto verbal, o 
texto foi aprovado em plenário.

Em relação ao concurso pú-
blico, os vereadores disseram 
entender que não é o momento 
ideal para a realização do certa-
me. A matéria acabou reprova-
da por quatro votos a três.

Matéria que definiu a divisão dos recursos financeiros foi apreciada no plenário da Câmara de Vereadores

Divulgação

Edis de Coronel Bicaco aprovam ampliação da 
licença maternidade para servidoras municipais

Na sessão ordinária do dia 
13 de abril, os vereadores Lu-
cas Santos da Cruz, Elson Bue-
no Martins e João Francisco 
Marques Brasil, que formam a 
bancada do PDT, apresentaram 
a proposição nº 006/2020, que 
solicitava a ampliação de qua-
tro para seis meses, da licença 
maternidade para as servidoras 

públicas municipais de Coronel 
Bicaco.

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 amamenta-
ção, mas pelo início da forma-
ção da criança.

Na manhã da segunda-feira 
(20/04), durante a sessão or-
dinária, os edis apreciaram e 

aprovaram, por unanimidade, 
o Projeto de Lei nº 037/2020, 
que amplia a duração da licença 
maternidade para 180 dias. Na 
justificativa, o Poder Executivo 
afirma que o objetivo é a pro-
teção à maternidade, à gestante, 
ao bebê e à família, em conso-
nância com dispositivos previs-
tos na Constituição Federal e no 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA).

Clic Portela

Diones Roberto Becker

As lives musicais estão sendo uma tendência concreta diante 
do cenário que estamos vivendo. O mercado musical, com a au-
sência de shows, bailes, fandangos, precisou se reinventar.

    E essa é uma forma segura de levar o entretenimento para 
dentro dos lares. Cantar e levar um pouco de alegria para quem 
está em casa é também válido nesse momento.

    Uma das características dessas lives, são as doações arreca-
dadas. São milhares de toneladas de alimentos, itens para hospi-
tais e instituições de caridade.

    Quem é ativo nas redes sociais deve entender bem uma piada 
que tem se espalhado por aí. “Tenho medo de abrir a geladeira e 
encontrar uma live lá dentro”.

     É uma referência à proliferação de vídeos ao vivo nas pla-
taformas digitais. A impressão é que quase todo mundo com uma 
câmera na mão, ou seja, quase todo mundo com computador ou 
celular está transmitindo a própria vida aos outros, tal qual um 
“BBB” particular.

     Tão fácil quanto afirmar que o formato de lives com as apre-
sentações musicais vive um momento sem precedentes no País, 
em função do isolamento social, é perceber que o segmento de 
bebidas alcoólicas tem sido o grande protagonista em termos de 
exposição de marcas nessas transmissões. Solidificando a posição 
do sertanejo como o gênero mais popular do Brasil, transmissões 
como as de Jorge e Mateus e Gustavo Lima não apenas tem em 
comum o fato de ultrapassarem três milhões de acessos simul-
tâneos e mais de 30 milhões de visualizações, como também de 
promoverem cervejas da Ambev: Brahma e Bohemia.

    Mas como o Rio Grande do Sul não fica para trás, uma 
das primeiras lives fez história no último dia 08 de abril, usando 
apenas um celular e uma mesa de som, o cantor nativista Baitaca 
se reuniu com seu grupo e fez uma apresentação que entraria na 
história do tradicionalismo gaúcho.

    Através da principal modalidade de shows no momento em 
razão da pandemia, o artista também realizou a sua live e atraiu 
nada menos que três milhões de visualizações. Se trata da maior 
transmissão em números da música gaúcha até o momento.

    Baitaca, humilde com relação a marca histórica, usa de um 
bom humor para falar dela: “nunca dei bola para isso. Dependo de 
um “sucessinho” para viver, mas não que eu vá fazer disso uma 
grandeza. Não sou melhor que ninguém”. 

     Assim como Baitaca, vários outros nomes da nossa música 
gaúcha estão engajados nessa luta contra a Pandemia. 

      Sabe-se que muitos artistas de nossa música gaúcha estão 
passando por dificuldades, e esse é o momento de todos se unirem 
em prol desta causa.

      E aqui em Tenente Portela, mais precisamente no sábado 
passado,18/04 os Guris do Grupo Marcação Galponeira, com o 
apoio da 20ª Região Tradicionalista, organizaram uma live. 

     O vice-presidente administrativo do MTG, César Oliveira, 
fez o convite para que todos prestigiassem o talento desses guris, 
talentos da nossa terra. Um momento de descontração, com boas 
músicas para que pelo menos por uns momentos esquecêssemos 
essa fase ruim e tenebrosa que a humanidade está passando.

     Esperamos que tudo isso acabe logo, que possamos voltar a 
nossa rotina de vida, sem o medo de sair de casa.

     Enquanto isso, vamos assistindo mais lives, com mais chi-
marrão rodando entre os músicos e menos Brahmas e Boemias.

      Nas próximas edições retornaremos com as histórias dos 
Filhos da Terra contam seu Pago. E tem muitas bem interessantes. 
Vale a pena contar.

            Então gauchada, vamos ficar por casa. Tudo passa.
                           Até a próxima.

Do Sertanejo ao Gauchismo: 
# Fica em Casa!

Decisão foi tomada na sessão desta semana 
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Coronel Bicaco: Município 
adquire novo veículo para o 
transporte escolar

A Administração Municipal através 
da Secretaria de Educação, recebeu nes-
ta semana um Ônibus Escolar Acessível 
Piso alto, marca Volkswagen Neobus 
Miniesc, com capacidade para até 29 
crianças sentadas ou 23 adultos, mais o 
motorista.

O destaque deste veículo se dá por 
conta da plataforma especial para em-
barque e desembarque de pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzi-
da, onde as poltronas do veículo per-
mitem o deslocamento dos passageiros 
nesta situação, desde o acesso externo, 
até a nível do piso do veículo, de forma 
automatizada.

A aquisição foi feita através de adesão 
a Ata de Registros de Preço nº 10/2019, 

realizada pelo Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação – FNDE, e 
comprado da empresa Man Latin Amé-
rica, Indústria e Comercio de Veículos 
LTDA, com sede no Município de Re-
sende – RJ, CNPJ nº 06.020.318/0005-
44, ao valor de R$ 222.9000,00.

O recurso é oriundo de operação de 
crédito realizado com o Banco Banri-
sul, e autorizado pela Lei Municipal nº 
4502/2019 de 01 de abril de 2019.

Este novo veículo trará mais agilida-
de, segurança e conforto aos estudantes 
do Município. Por conta da indefinição 
sobre a retomada das aulas, os roteiros 
dos veículos do transporte escolar en-
contram-se descontinuados, e sofrerão 
nova organização quando do retorno às 
aulas.

Governo publica portaria que 
aumenta limite de compra de 
munição para quem tem arma
 registrada

O governo federal publicou nesta 
quinta-feira (23), no “Diário Oficial da 
União”, uma portaria que aumenta o li-
mite de compra de munição para quem 
tem arma de fogo registrada. A permis-
são para a compra de munições por ci-
vis que têm direito ao porte e à posse 
de arma passa de 200 por ano para 300 
por mês.

A portaria desta quinta revoga uma 
outra, de janeiro deste ano. A nova por-
taria, além de aumentar a quantidade de 
munição que pode ser comprada, espe-
cifica com mais detalhes que a anterior 
os limites a serem respeitados de acordo 
com a categoria profissional e o tipo de 
arma.

Civis que tenham posse (manter em 
casa) ou porte (carregar na rua) de arma 

de fogo, poderão comprar, por mês:
 - até 300 unidades de munição es-

portiva calibre 22
- até 200 unidades de munição de 

caça e esportiva nos calibres 12, 16, 20, 
24, 28, 32, 36 e 9.1mm;

- até 50 unidades das demais muni-
ções de calibre permitido.

Autoridades como policiais, bom-
beiros e integrantes das Forças Armadas 
poderão comprar, por mê

- até 300 unidades de munição espor-
tiva calibre 22

- até 200 unidades de munição de 
caça e esportiva nos calibres 12, 16, 20, 
24, 28, 32, 36 e 9.1mm;

- até 100 unidades das demais muni-
ções de calibre permitido

- até 50 unidades de munições de ca-
libre restrito

G1

Observador Regional

Divulgação
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Quando percebe que Davi caminha em sua direção, Golias se 
empolga. E não é para menos. Se todo o exército de Israel, com 
guerreiros profissionais armados, não representa qualquer ameaça 
ao Gigante filisteu, imagina agora um rapazinho franzino do porte 
de Davi, sem experiência de guerra e armado com uma tira de 
couro (a funda) e algumas pedras. O grandalhão cai na gargalhada 
com razão. E irrompe com desprezo e chacota:

- Sou eu algum cão para vires a mim desse jeito? Mas continue, 
venha, que hoje mesmo darei a tua carne aos animais carniceiros.

Todavia, se para Golias aquilo significa uma espécie de espe-
táculo, para Davi é algo diferente. Ele sabe que está diante de um 
guerreiro destemido, experiente e cruel. E leva isso bem a sério. 
O vozeirão do Gigante, que antes debochava do rei, do exérci-
to inteiro e até de Deus, agora troveja impropérios, zombarias e 
ameaças de morte exclusivamente contra a sua pessoa. Contra o 
adolescente esguio.

Não importa o porquê, se por brincadeira ou diversão, mas o 
temido guerreiro está de fato caminhando ao encontro de Davi. 
Com escudeiro e tudo. Isso é assustador e perigoso.

A gritaria ameaçadora e debochada do Gigante faz o rei e seu 
exército encolherem-se de pavor. Soldados tapam os olhos para 
não presenciarem a morte do inocente rapazinho numa investida 
covarde de Golias.

Mas Davi pouco está ligando para a voz do inimigo. Confian-
do em Deus, cauteloso e focado no desejo da vitória, ele escuta 
outra voz, bem diferente, silenciosa:

- Continua, Davi, você é capaz. A injustiça não pode persistir 
para sempre. Você tem potencial para vencer qualquer inimigo. 
Enfim, eu estou contigo.

Essa é a única voz que interessa a Davi. Não lhe importa o 
que diz o guerreiro filisteu. Nem a insistência dos irmãos e outros 
soldados para que desista da perigosa empreitada. Cada vez mais 
encorajado por aquela voz que só ele escuta, profetiza contra o 
Gigante:

- Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Mas eu vou a ti 
em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem tens afrontado. 
Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão.

Lógico que isso não impressiona Golias, que continua embe-
vecido com a ideia de que matar Davi não passaria de uma bela 
diversão. Havia até mesmo tirado o capacete, pois, para um guer-
reiro de seu porte, Davi não oferece risco.

Engano. Uma pedrada de funda surpreende o Gigante, acer-
tando-lhe exatamente a testa desnuda. Ninguém acredita no que 
está vendo, mas o poderoso Golias está no chão. E, com a pró-
pria espada, agora tem a cabeça decepada pelas mãos franzinas 
de Davi.

- De quem é filho este jovem? - indaga o rei.
Para responder, o general precisa fazer uma pesquisa. Desco-

bre que Davi é apenas filho de Jessé. Uma pessoa comum. Sem 
nome, sem dinheiro, sem experiência para a guerra. E sem apa-
rência.

Mas disciplinado (tanto que é músico e hábil no uso da fun-
da). Responsável e dedicado no cuidado com as ovelhas de seu 
pai (coisa simples, mas importante para ele). Sempre pronto para 
servir. Sonhador. E cheio do Espírito de Deus.

Todos nós temos nossos Golias que nos afrontam. São nossos 
problemas. Gigantes, sim, temíveis, mas não invencíveis quando 
os enfrentamos em nome do Senhor, como o fez Davi.

Essa história fantástica da Bíblia é para nós, pessoas comuns 
como Davi. Ela nos encoraja a continuar lutando em busca da 
vitória. Em qualquer aspecto da vida. E não interessa o tamanho, 
a forma ou a intensidade do problema. Ele sempre terá solução 
quando unirmos duas coisas: atitude e confiança em Deus. Como 
fez Davi.

Porque quando agimos com atitude e fé em Deus, passamos a 
ouvir a Sua voz nos confortando e encorajando. Então a voz do 
nosso gigante não assusta. E a vitória é certa.

A voz do gigante (II)

MP oferece denúncia contra autor 
de feminicídio em Tenente Portela

O promotor de Justiça de 
Tenente Portela, Miguel Ger-
mano Podanosche, apresentou 
denúncia contra Aldair Leria, 
que é acusado de assassinar sua 
ex-companheira, Andréia Julia-
na Leite, no dia 06 de abril des-
te ano, no bairro São Francisco, 
em Tenente Portela.

Em nota divulgada à im-
prensa, o promotor afirma que o 
acusado responderá pelo crime 
de homicídio com quatro qua-

lificadoras (feminicídio, motivo 
torpe, meio cruel e recurso que 
dificultou a defesa da vítima) e 
uma causa de aumento de pena 
(cometimento de crime na pre-
sença de descendente da víti-
ma) e uma circunstância agra-
vante (execução do delito em 
ocasião de calamidade pública 
decorrente do Covid-19).

Na nota, o promotor ainda 
destaca que, se todas as teses 
forem acatadas pelo Tribunal 
do Júri, o réu pode ser condena-
do a 45 anos de reclusão.

Miguel Germano Podanos-
che também escreveu que esse 
é o segundo crime ocorrido 
em Tenente Portela que pode 
ser enquadrado em feminicí-
dio, desde 2015, ano em que a 
lei entrou em vigor, e que por 
essa razão, o Ministério Público 
(MP) aguarda uma resposta ágil 
e rigorosa por parte da comu-
nidade e das instituições locais 
para que um problema tão gra-
ve quanto à violência de gênero 
deixe de repercutir na cifra ne-
gra da impunidade.

Promotor Miguel Germano Podanosche titular do MP em Tenente Portela 

Clic Portela

Caminhoneiros são vacinados em postos 
da PRF nas estradas federais no Estado

O Governo do Estado está 
organizando com a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) e mu-
nicípios a logística para ope-
racionalizar a vacinação dos 
motoristas de caminhão que 
fazem o transporte de cargas 
pelas estradas do Rio Grande 
do Sul. A estratégia é disponibi-
lizar aos caminhoneiros as do-
ses da vacina contra a Influenza 
em 13 postos de atendimento 
da PRF no território gaúcho e 
evitar que o motorista tenha de 
ingressar nas áreas urbanas. O 
trabalho faz parte de uma ope-
ração nacional da PRF com 
participação do Ministério da 
Saúde e dos governos estaduais 
e municipais. No RS, conta ain-
da com a parceria do Exército.

A Secretaria da Saúde, por 
intermédio do Centro Estadual 
de Vigilância em Saúde (Cevs) 
e das Coordenadorias Regio-
nais de Saúde, fez contato com 
os municípios em que os postos 

da PRF estão localizados, visto 
que a aplicaçãodas doses fica a 
cargo das vigilâncias munici-
pais. A participação destas é de 
vital importância para o suces-
so da estratégia.

O posto de atendimento 
em São Borja, na BR-285, co-
meçou na segunda-feira (20) a 
aplicação da doses, ministrada 
por servidores da vigilância do 
município. A informação é da 
Superintendência da PRF no 
Estado. 

A importância do engaja-
mento dos municípios é refor-
çada pela necessidade de coleta 
dos dados dos motoristas vaci-
nados para inclusão no sistema 
de saúde. O correto acondicio-
namento e transporte das va-
cinas das unidades municipais 
até os locais de aplicação tam-
bém ficam a cargo das vigilân-
cias municipais.

 O Ministério da Saúde in-
cluiu caminhoneiros, moto-
ristas de transportes coletivo 
e trabalhadores portuários na 

segunda fase da Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
a Gripe, que começou no dia 
16 de abril. As três categorias 
se juntam ao grupo prioritário 
que também contempla doentes 
crônicos e profissionais das for-
ças de segurança e salvamento.

Vale destacar que o RS já 
atingiu a meta de vacinação de 
idosos, tendo aplicado até se-
gunda-feira 96,7% do total de 
doses destinadas ao público-al-
vo (vale lembrar que a meta é 
de 90%). Foram 1.420.167 do-
ses aplicadas em idosos (públi-
co-alvo estimado pelo Ministé-
rio da Saúde em 1.467.957).

 No total, o Rio Grande do 
Sul já aplicou 1.755.754 doses 
de vacina contra a Influenza 
nos diferentes públicos-alvo, 
tendo projetada a aplicação de 
4.405.515 de doses até o final. A 
campanha se iniciou em 23 de 
março e vai até 22 de maio. O 
dia “D” de mobilização nacio-
nal para a vacinação acontece 
no sábado, dia 9 de maio.

Governo RS

Jonas Martins
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Governo afirma que distanciamento 
social vai evitar 300 morte em abril

Movimento de passageiros de ônibus 
cai cerca de 90% no estado

Prefeito de Redentora classifica 
denúncia como tentativa de golpe

Tenente Portela define divisão dos 
R$ 700 mil da Cessão Onerosa

Ministério Público apresenta 
denúncia contra autor de feminicídio

NESTE MOMENTO DE CRISE, 
APOIE O COMÉRCIO LOCAL.
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Gasolina já é a mais 
barata desde 2017

Em meio à crise do corona-
vírus, o preço médio do litro 
de gasolina acelerou o ritmo de 
queda no Rio Grande do Sul. 
Na semana passada, passou de 
R$ 4,201 para R$ 4,161. Trata-
-se do menor valor nos postos 
do Estado desde novembro de 
2017. À época, estava em R$ 
4,130.

Com a nova redução, o pre-
ço gaúcho acumula baixa de 
12,6% em 2020, indicam dados 
da Agência Nacional do Petró-
leo (ANP). Conforme o órgão 
regulador, na última semana 
completa do ano passado, a ga-
solina custava, em média, R$ 
4,760 no Rio Grande do Sul. Ou 
seja, de lá para cá, o litro ficou 
R$ 0,60 mais barato nas bom-
bas.

Em Tenente Portela o preço 
também caiu. Nossa reportagem 
constatou que o preço do litro 
da gasolina comum mais barato 
está custando R$ 3,88 já a adi-
tivada na bomba está custando 
entre R$ 3,88 e R$ 4,11.

O diesel comum pode sem 
encontrado no preço de R$ 2,84 
à R$ 3,11. Já o S-10 tem custado 
entre R$ 2,88 e 3,21. A tendência 
de mais queda nos próximos dias

Preço médio dos combustíveis pago pelos consumidores nos posto estado tem caído a pataramares de 3 anos atrás

Clic Portela
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