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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

Quando o pior momento se apresenta, a prudência manda pensar 
primeiro e agir depois. Nossa atualidade, mesmo se a examino segun-
do meus próprios sentimentos, une frustração, impotência, indignação.

“Sim, e daí?” – perguntam-me leitores.
         Numa síntese brevíssima, iniciemos pela frustração porque 

daí vêm a indignação e a sensação de impotência. Os eventos que cul-
minaram no fracasso político de “PT & Associados” em 2018, foram 
bem entendidos como uma vitória para restauração conservadora em 
nosso país. Ocorreram dentro de uma ordem democrática e de seu sis-
tema político.

         Esse sistema tem aspecto muito sedutor para quem põe seu 
voto nas mãos de um vencedor que “vem para mudar tudo”, para res-
taurar, retificar, corrigir, depurar, etc.. O eleito ganha, na abertura das 
urnas, quatro importantíssimos postos de comando! Ele é o Chefe do 
Estado brasileiro, chefe do governo do Brasil, chefe da administração 
federal, Comandante Supremo das Forças Armadas. Só que não. Prin-
cipalmente após longa hegemonia do bloco político derrotado.

         Nada tem mais legitimidade do que um programa aprovado 
por 57 milhões de votos. Bolsonaro se deparou com um STF petista 
em oito de seus onze costados, sendo os três restantes tão ativistas 
quanto. Tinha uma base de apoio muito minoritária e impotente no 
Congresso. A administração pública estava e continuará entulhada de 
quadros militantes do lado esquerdo do arco ideológico. Fracassou a 
tentativa de contar com a boa vontade do parlamento, o STF impe-
diu alterações mínimas nos quadros da administração permanente e as 
Forças Armadas já deixaram claro que, como tal, não trabalham para 
governos. Tudo isso é fato. Na experiência histórica que conheci em 
tantas décadas, nosso presidencialismo é assim mesmo e este é seu 
pior aspecto possível. Não preciso incluir na desgraceira a Covid-19 e 
o papel da mídia militante.

         O que fazer? No meu modo de ver, ilude-se quem imagi-
na mobilizar os quartéis. Alguns tentam isso, em vão, desde 2015. O 
problema não é militar, mas civil. É um problema dos membros do 
condomínio. É político. Começa pela consciência de que esse sistema 
de governo é burro, exatamente por gerar situações desse tipo de modo 
permanente, apresentando, como instrumento de “governabilidade”, 
lauto serviço de bordo à corrupção, a preservação dos corporativismos 
e os aparelhamentos partidários do Estado e de sua administração.

         O que segue, é para um horizonte além de 2026. Um governo 
de gabinete confiado à maioria parlamentar, com a chefia de Estado 
entregue a outra pessoa, com o STF transformado num tribunal exclu-
sivamente constitucional, composto segundo critérios melhores, nos 
alinharia com modelos políticos muito mais bem sucedidos e estáveis. 
Esse desenho para médio e longo prazo, exigirá reformas anteriores, 
entre as quais, as do sistema eleitoral (voto distrital puro ou misto), da 
forma de votação, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos.

         “Isso não resolve o problema de atual!”, dirão muitos. Fato, 
mas se não tivermos essas pautas presentes como objetivos a serem 
buscados continuaremos resgatados, mediante o mero passar do tem-
po, de crises que nos põem na rabeira do desenvolvimento mundial e 
da credibilidade interna e externa.

“E no curto prazo, o que fazer?”.
A democracia precisa ser salva pelos seus instrumentos. Não é um 

tal de Senado, lá em Brasília, que tem que adotar providências para 
instaurar processos de impeachment contra ministros do STF. Quem 
tem que fazê-lo são pessoas concretas, senadores, com mandato. A 
pressão tem que ser exercida sobre eles. Sobre cada um deles. E não é 
por e-mail. É pessoalmente, na cidade onde residem e naquelas que vi-
sitam. Eles precisam receber a consistente e sólida demanda nacional e 
o veemente protesto contra o mau uso do mandato que receberam, cuja 
renovação está em risco. Não podem eles permitir que continue a ope-
rar no Brasil uma ditadura togada à qual todos se submetem de modo 
constrangedor, por motivos que envergonhariam qualquer consciência 
bem formada. Por quê? Porque somos nós os prejudicados pelo mau 
uso dos mandatos que concedemos. Exclusivamente nós. Não eles.

DA DESILUSÃO PARA A 
AÇÃO CONCRETA

No ano de 1972 na Suécia, a sociedade dava um grande passo em 
relação as questões ambientais, através da Conferência de Estocolmo. 

Reunindo líderes de diversos países e nações, se discutiu de maneira inédita a necessidade de conscientiza-
ção e ação sobre a relação humana com o planeta. Até então, todos os modelos de produção e consumo se 
baseavam na ideia de que o meio ambiente era uma fonte inesgotável de recursos, e que a ação humana não 
tinha um impacto direto na natureza.

Desde então, uma série de conferências, reuniões e pactos discutiram os impactos e criaram mecanismos 
para reduzir ou mitigar a nossas ações negativas ao planeta natural. Recentemente em 2015 com a maturida-
de e evolução do conceito de Sustentabilidade a ONU lançou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), com metas globais e bastante ambiciosas, para serem atingidas até 2030.

No dia 05 de Junho, celebramos o Dia do Meio Ambiente, data pensada para estimular a discussão 
e o debate em torno de todas as questões que envolvem a temática. Em 2019, o grande tema abordado é 
#CombaterAPoluiçãoDoAr, principal fator de risco ambiental para a saúde de todo o planeta. Considerando 
esse fato é imperativo discutir sobre esse tema, especialmente em um país onde 76% da população vive em 
regiões urbanas e consequente está exposta mais diretamente aos diversos tipos de poluentes. 

O processo industrial em muitos países utiliza-se de muitas fontes de energia não renováveis, sendo uma 
das maiores responsáveis pela poluição do ar. A produção termoelétrica, por exemplo, movida a carvão é 
a principal fonte energética em muitas nações. Além disso a industria química, de solventes e extração de 
minérios contribui negativamente nesse panorama. 

O Brasil tem um grande potencial energético, principalmente hidroelétrica, além de ser um dos dez 
maiores produtores de energia eólica do mundo. Dessa forma, um panorama de possibilidades se apresen-
ta, especialmente se pensamos que hoje não temos grandes investimentos em energia solar; Porém com o 
processo inovativo e a redução dos custos da tecnologia se torna uma oportunidade de desenvolvimento. 
Segundo dados da ONU, 82 de um total de 193 países tem incentivos para investimentos em energia renová-
vel e processos de eficiência energética, o que estimula o desenvolvimento nessa área e consequentemente 
impacta diretamente na qualidade do ar dessas regiões.

Em um país como o nosso que baseia boa parte da economia em estradas, precisamos também virar 
nossa atenção ao setor de transporte, que representa quase um quarto das emissões de dióxido de carbono, 
ligados a uma grande quantidade de mortes prematuras. Estruturar políticas que estimulem o uso de com-
bustíveis mais limpos, e potencializar o processo de fiscalização e padronização das emissões veiculares 
podem auxiliar na redução. Veículos elétricos ou híbridos, o uso de big data para gestão de transito, aplica-
tivos e até diferentes meios de transporte são oportunidades para geração de novos negócios e tecnologia, 
alinhado ao panorama apresentado pela Agenda 2030.

Para que possamos reduzir a poluição no ar é preciso repensar os modelos de produção e consumo. Além 
dos exemplos apresentados como transporte e indústria, a produção agropecuária e a gestão de resíduos 
também se apresentam como pontos de alerta e atenção. No entanto, como indivíduos também temos que 
refletir sobre as nossos hábitos diários e procurar possibilidades de reduzir o nosso impacto negativo no 
meio ambiente. Nossas atitudes importam e são necessárias para criar o futuro que queremos.

Cuidar do ar importa
Por Gustavo Loiola

O Brasil não para amadores

O Ministro do STF Edson Faccin decidiu nesta semana anu-
lar as sentenças que condenavam o ex-presidente Lula. Basicamen-
te ele decidiu que a 13ª Vara Federal de Curitiba, ou seja, o Juíz Sér-
gio Moro, não teria competência para julgar o ex-presidente, já 
que os processos não estavam diretamente ligados a Petrobrás.  
Faccin não avaliou o mérito dos processos. Ele não disse que Lula foi conde-
nado injustamente, nem que ele é inocente das acusações. Ele disse apenas 

que Lula não poderia ter sido julgado por aquele juiz e mandou o processo para outro juízo reiniciar o julgamento. 
Faccin é um dos poucos integrantes da Suprema Corte, que sempre defendeu a Lava Jato, e com essa 
decisão ele impede que o trabalho feito ao longo dos últimos anos seja totalmente evaporado e mantém, 
pelo menos por hora, condenações de figuras como Eduardo Cunha. A pergunta que fica é; até quando? 
Politicamente a decisão devolveu a Lula o direito de concorrer em 2022. Foi só a notí-
cia ser publicada que tanto o ex-presidente, quanto o atual, Jair Bolsonaro, já começa-
ram um trabalho de polarização do próximo pleito. Transforma a próxima eleição presiden-
cial em esquerda contra direita, Lula contra Bolsonaro e excluí os demais peões do tabuleiro. 
Moro é a grande ameaça a estratégia do eu contra ele que está sendo montado, no entanto, vai ficar nas mãos 
dos muito políticos e poucos juristas, ministros do STF o futuro da pedra nos sapatos de Bolsonaro e Lula.    
 As peças estão em movimento e o jogadores não são nada amadores.
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Necesssitamos de urgente
de profissionais de saúde

***A cada dia que passa a nova admi-
nistração descobre situação pouco reco-
mendáveis que foram deixadas de herança. 
***Nesta semana foi o depósito das or-
namentações de natal na antiga Brhama.  
***Coube ao pessoal da zelado-
ria fazer um multirão para colocar 
a bagunça em ordem, dizem por aí. 
***A falta de sintonia entre o governo 
estadual e governos locais sobre a “ban-
deira preta” esta causando manifesta-
ções de comerciantes em toda a região. 
***Em Portela tem a turma dos 
imortais. Passam o dia na pra-
ça sem máscara e não tão nem aí. 
***Nossa homenagem aos profissio-
nais de saúde da linha de frente do 
Covid. Não os das redes sociais, mas 
os que diuturnamente atendem pa-
cientes quase no limite da exaustão. 
***Os dizem por aí, em geral, são cô-

 
Uma senhora idosa telefona para o hospi-
tal e pergunta:
– ”É possível saber como está uma pa-
ciente?
Ao que a telefonista responde:
– “Claro senhora, diga-me o nome e o nú-
mero do quarto, por favor.”
– ”Otília das Couves, e o quarto é 208”, 
responde a senhorinha.
Após al-guns minutos, a operadora 
informa:
– “A paciente está bem, os exames de san-
gue deram normal e o médico diz que vai 
dar alta na semana que vem.”
– “Muito obrigada, eu estava muito preo-
cupada”, comentou a anciã. 
– “Eu entendo, é angustiante que um pa-
rente esteja no hospital”, disse a operadora
– “Parente? Estou perguntando sobre 
mim, sou Otília das Couves e estou no 
quarto 208, mas como ninguém me fala 
merda nenhuma sobre o que há de errado 
comigo, resolvi ligar.”

 

Pai!!!
O que é 
isso???

 Um homem vai a uma farmácia 
com o seu filho de 10 anos.  
Quando passam pela prateleira de preser-
vativos, a criança pergunta:
– Pai, o que é isso?  
O pai não sabia o que dizer e responde: – 
Chamam-se preservativos. Os homens os 
usam.  
A criança olha, pega uma caixa de 3 e per-
gunta:
– Pai, por que há 3 preservativos nessa 
caixa?
O pai responde: – Essa é para os moços 
do ensino médio. Um para sexta-feira, um 
para sábado e outro para domingo…  
A criança pega uma caixa de 6 e pergunta: 
– E para quem é essa caixa?   O pai res-
ponde: – Essa é para os moços da faculda-
de. Dois para sexta-feira, dois para sábado 
e outros dois para domingo…
criança continua a olhar e pega uma caixa 
de 12.
– Pai, e essa caixa?  
O pai olha para ele e, com uma lágrima no 
olho, responde:
– Essa é para quem é casado.
Um para janeiro, um para fevereiro, um 
para março…

  Apelos necessários
  e de sobrevivencia

No decorrer da semana a diretora do HSA, 
sra. Mirna Braucks fez vários apelos, em 
entrevistas e postagens sobre dificuldades 
que o nosso Hospital regional enfrenta nes-
te momento de agudização da crise provo-
cada pelas contaminações por coronavírus. 
Em redes sociais e em parceria com emis-
soras de rádio, a instituição está pedindo 
contribuições e doações em dinheiro para 
a compra de insumos.  As contas para de-
pósito estão sendo amplamente difundi-
das.  No quadro abaixo temos a relação de 
bancos onde a instituição mantém contas. 
Para quem optar por depósito no Banrisul,  
acrescente “06” na frente do número da 
conta expressa no quadro..

Estou melhor!

Comécio quer a
volta da cogestão

A  Associação Comercial de Tenente Por-
tela emitiu um manifesto à comunidade se 
posicionando a respeito das medidas res-
tritivas impostas pelo governo do Estado. 
A ACI, assim como de resto todo o comér-
cio de nossa região, desejaria o retorno da 
cogestão por entender que é uma forma 
de atuação, sobre a pandemia,  onde são 
ouvidas e consideradas as ponderações 
e necessidades locais. No manifesto são 
feitas considerações sobre a necessidade 
preservar vidas em contrapartida com a 
necessidade de saúde e de economia dos 
comerciantes. Por fim os empresários sig-
natários repudiam as ameaças de crimina-
lização propostas pelo governo estadual, 
contrapondo inclusive a competência das 
mesmas.

A diretora presidente do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, nesta semana, fez um 
apelo emocionado pelas redes sociais pedindo urgentemente mais médicos e profissionais 
da saúde para auxiliarem no combate a pandemia naquele nosocômio. Conforme Mirna 
Braucks, a instituição necessita urgentemente de pelo menos 3 médicos clínicos ou intensi-
vistas e de enfermeiros e técnicos de enfermagem com experiência e capacidade. O apelo 
é no sentido de que as pessoas que mantém contato com este tipo de profissional qualifica-
do os direcionem para o HSA.  Na semana que passou a instituição viveu dias a beira do 
colapso, recebendo paciente além do limite de sua capacidade de atendimento. Além de 
profissionais, o HSA pede por ajuda financeira. Veja o quadro ao lado.

micos, mas este é trágico. As compli-
cações do Covid deixaram de escolher 
os mais velhos, infelizmente nesta ba-
talha todos estamos na linha de frente. 
***Dizem por aí que a Câmara de Mi-
raguaí vai apresentar um projeto para 
financiar bombas de infusão para o 
HSA. Se confirmado, boa inciativa. 
***De uma moradora da comunidade 
indígena: “agora que os parentes fo-
ram vacinados, ninguém mais se cuida. 
As festas seguem acontecendo, princi-
palmente na pedra lisa.” (Via telefone) 
***E não é que ela ta ficando boa 
na maquiagem? Agora se cuidem... 
***E os lulistas ferrenhos da região 
voltaram. Estavam sumidos, mas nesta 
semana deram o ar da graça das redes. 
***Os gremistas também. kkkk. Depois 
de golear um time que não chegaria nas 
finais do municipal de Portela.
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MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS. 
Aviso de Licitação
Tomada de Preços nº 01/2021. Objeto: Execução de pavi-

mentação poliédrica em diversas ruas do Município de acordo 
com o Contrato de Repasse OGU nº 902501/2020 - Operação 
1071913-85 - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial 
e Urbano. Julgamento: 31/03/2021 às 08h:30min. Local: Centro 
Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: No 
Centro Adm. Mun., fone (55) 3552-1022, site www.vistagaucha-
-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. Vista Gaú-
cha, RS, 12/03/2021. 

Claudemir José Locatelli, 
Prefeito Municipal

Tenente Portela
 ultrapassa a marca de 
mil curados da Covid-19

No intervalo de 24 horas, 
Tenente Portela viu despencar 
de 70 para 59 o número de ca-
sos ativos do novo coronavírus. 
A atualização dos dados epide-
miológicos ocorreu na tarde da 
quarta-feira (10/03). Quinze 
pessoas aguardam o resultado 
dos exames laboratoriais.

O município também che-
gou a 1.005 moradores recupe-
rados da doença. Desde o início 
da pandemia, 1.082 portelenses 
contraíram o vírus, dos quais, 
18 vieram à óbito.

O balanço da Secretaria Mu-

nicipal da Saúde e Saneamento 
(SMSS) mostra que 4.616 indi-
víduos passaram pelo teste para 
verificação da Covid-19, sendo 
que, 3.607 resultados foram 
descartados.

A quantidade de domici-
liados em Tenente Portela e 
internados no Hospital Santo 
Antônio (HSA), em virtude do 
novo coronavírus, não sofreu 
alteração nas últimas 24 horas. 
Todos têm infecção diagnos-
ticada. São oito pacientes na 
enfermaria, um na emergência 
intensiva e outro na Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI).

Balanço mostra que 4.616 indivíduos passaram pelo teste para verificação

Diones Becker

Mais uma vida perdida na RSC-472

Um acidente de trânsito re-
gistrado na tarde desta terça-
-feira, deixou uma vítima fatal 
na RSC-472 entre Tenente Por-
tela e Palmitinho. O motorista 
de um caminhão carregado com 
ração perdeu o controle e saiu 
da pista, estourando a guar-

da de segurança, passando por 
cerca de 15 melhor de lavoura, 
cortando uma estrada vicinal e 
rodando por mais 40 metros de 
lavoura até bater contra árvores 
e capotar com parte dentro de 
uma “sanga”.

A distância percorrida pelo 

caminhão e a força com que 
ele bateu contra as árvores, ar-
rancando as mais finas e derru-
bando outras, dá dimensão da 
velocidade que o veículo esta-
va. Não há sinais no asfalto que 
mostre que o motorista tenha 
tentado ou conseguido frear. 
Ainda serão analisados os deta-
lhes para saber o que levou ao 
acidente.

O motorista identificado 
como Adelar Kuhn, de 55 anos, 
morador de Três Passos chegou 
a ser socorrido pelo SAMU, 
mas já cehou no HSA sem vida. 
O caminhão farfia entrega em 
propriedades no interior de Te-
nente Portela e Palmitinho.

A ocorrência foi atendida 
pela Brigada Militar e poste-
riormente pelo Comando Ro-
doviário. Não houve prejuízo 
ao trânsito e a pista permaneceu 
liberada nos dois sentidos.

Redentora conserta rede 
de água na Vila São João

Região

A Administração Municipal, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Meio Am-
biente, realizou recentemente 
um conserto na rede de água da 
Vila São João.

A perfeita operação das re-
des de água requer manutenção 

constante das tubulações, re-
servatórios e equipamentos. A 
manutenção de rede de água é 
um serviço comum, porém, não 
deixa de ser complexo.

É a Administração Munici-
pal trabalhando pelo bem estar 
da comunidade. 

Motorista morreu antes de chegar no HSA

Jonas Martins
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Zaca - Educador Fisíco
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Importância da Atividade 
Física para Idosos

Região

A prática da atividade física pode controlar e até mesmo evitar 
alguns sintomas de doenças, dentre os benefícios dos exercícios, 
pode-se destacar menor probabilidade de disfunções cardiovascu-
lares, como aumento do consumo máximo de oxigênio, redução 
da pressão arterial e frequência cardíaca em repouso, diabetes, os-
teoporose, depressão e ansiedade. A prática de exercício físico, 
além de combater o sedentarismo, contribui de maneira signifi-
cativa para a manutenção da aptidão física do idoso. A atividade 
vai influenciar na autonomia do idoso, ele vai começar a realizar 
atividades que a muito não realizava, podendo se tornar uma pes-
soa independente. 

Um programa de exercícios físicos bem direcionado e eficiente 
para esta idade deve ter como meta a melhora da capacidade física 
do indivíduo, diminuindo a deterioração das variáveis de aptidão 
física como resistência cardiovascular, força, flexibilidade e equi-
líbrio, o aumento do contato social e a redução de problemas psi-
cológicos como a ansiedade e a depressão. 

Desta forma torna-se possível percebermos que a atividade fí-
sica regular e a adoção de um estilo de vida ativa são necessárias 
para a promoção da saúde e qualidade de vida durante o processo 
de envelhecimento. Pessoas mais idosas que pôr algum motivo, 
não tiveram a chance ou motivação para praticarem algum esporte 
durante seu período de juventude, poderiam desfrutar dos benefí-
cios da atividade física após esta fase da vida sendo o trabalho de 
fortalecimento muscular importante não só para a diminuição do 
declínio de déficit motor quanto para a melhora da auto-estima 
desse idoso, causada pela independência funcional que a atividade 
física lhe trará.

Nacional

Coordenadora de saúde acredita 
que prefeitos terão dificuldades 

para comprar vacinas

A coordenadora de Saúde 
da 2ª Coordenadoria Regional 
de Saúde, Marly Vendrusculo 
foi entrevistada neste sábado, 6 
de março, no programa Tribuna 
Popular, pelo jornalista Jalmo 
Fornari, onde falou sobre o tra-
balho de vacinação na região.

Entre os assuntos abordados 
a coordenadora disse acreditar 

que os prefeitos terão dificulda-
des de comprar as vacinas por 
conta própria, uma vez que até 
o Ministério da Saúde está en-
contrando dificuldades em ad-
quirir os imunizantes.

Ela disse esperar que os pre-
feitos consigam fazer esse mo-
vimento, pois quanto antes che-
gar as vacinas na região, mais 
cedo a população será imuni-
zada e todos os problemas cau-

sados pela doença que poderão 
ser combatida.

Segundo Marly, nesta úl-
tima semana foram recebidas 
mais 2570 doses de vacinas 
que já foram distribuídas para 
os municípios. Essas doses se-
rão direcionadas para a segunda 
aplicação.

Marly afirmou que até aqui 
entre 80 e 85% do grupo forma-
do por profissionais de saúde, 
indígenas e pessoas com mais 
de 85 anos  foram vacinados 
na região com pelo menos uma 
dose. Segundo ela, quando es-
tes receberem a segunda, aí será 
ampliado a vacinação para ou-
tra faixa de idade.

Ela disse que torce para que 
mais vacinas cheguem para que 
uma parcela significativa da re-
gião possa estar imunizada ain-
da no primeiro semestre deste 
ano.

Marly Vendruscolo, coordenadora regional de saúde

Foto: Folha do Noroeste/Reprodução

Rádio Província

Pandemia

Governo do RS estipula multa que 
pode chegar até R$ 4 mil para 

quem não utilizar máscara

No momento mais crítico 
da pandemia no Rio Grande do 
Sul, o governo do estado anun-
ciou, na noite de sexta-feira (5), 
que vai aplicar advertências e 
multas para quem descumprir 
medidas sanitárias, como usar 
incorretamente máscara. Para 
quem se recusar, mais de uma 
vez, a usar o equipamento de 
proteção, a multa pode chegar 
até a R$ 4 mil.

Segundo o governo, a más-
cara precisa tapar o nariz e 
boca, e deve ser utilizada na cir-
culação em espaços públicos e 
privados acessíveis ao público, 
em vias públicas e no transporte 
público coletivo.

O estado informou que se a 
pessoa for advertida e colocar a 

máscara, não leva multa. Se ela 
se recusar a colocar, recebe a 
multa de R$ 2 mil. Em casos de 
reincidência, a multa dobra de 
valor e chega, então, a R$ 4 mil.

As novas determinações fo-
ram publicadas em edição extra 
do Diário Oficial na noite de 
sexta.

Além disso, foram feitos 
também ajustes em alguns pro-
tocolos da bandeira preta. To-
das as regiões foram mantidas 
no nível máximo do distancia-
mento controlado e a cogestão 
regional segue suspensa por 
pelo menos mais duas semanas. 
A suspensão geral de atividades 
das 20h às 5h permanece válida 
pelo menos até 31 de março.

O novo decreto especifica 

também outras punições, como 
advertências, interdição de es-
tabelecimento, aplicação de 
multa e cancelamento de per-
missão ou alvará para funciona-
mento da empresa.

Conforme a publicação, 
dependendo da gravidade das 
demais infrações, as multas po-
dem ir de R$ 2 mil até R$ 1,5 
milhão. Além disso, os valores 
podem ser dobrados em caso de 
reincidência.

O decreto também acrescen-
ta que, a partir de segunda-feira 
(8), os estabelecimentos que es-
tão autorizados a abrir, segundo 
os protocolos de cada bandeira, 
e que realizem mais de um tipo 
de atividade, deverão observar 
as limitações, horários, modali-
dades e protocolos.

Os estabelecimentos ficam 
proibidos de prestar um servi-
ço ou comercializar produtos 
não essenciais nos horários de 
funcionamento reservados às 
atividades essenciais. Os itens 
não essenciais, inclusive, não 
poderão ficar expostos nas pra-
teleiras. São considerados es-
senciais os bens relacionados à 
alimentação, à saúde e à higie-
ne da população.

O uso de máscara é obrigatório em todo o território gaúcho

Divulgação
Senado aprova caráter 

permanente do Pronampe

O Senado aprovou hoje (10) 
o Projeto de Lei (PL) 5.575/20, 
que torna o Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe) uma política ofi-
cial e permanente de crédito. O 
Pronampe foi criado em maio 
do ano passado para auxiliar 
financeiramente os pequenos 
negócios e, ao mesmo tempo, 
manter empregos durante a 
pandemia de covid-19.

O projeto segue agora para 
a Câmara dos Deputados. As 
micro e pequenas empresas 
beneficiadas pelo programa, 
quando de sua criação, assumi-
ram o compromisso de preser-
var o número de funcionários 

e puderam utilizar os recursos 
para financiar a atividade em-
presarial, como investimentos 
e capital de giro para despesas 
operacionais.

O texto aprovado nesta quar-
ta-feira prevê que os recursos 
reservados ao programa sejam 
usados de forma permanente 
para a tomada de crédito das 
empresas de pequeno porte. Se-
gundo o autor da lei que criou o 
Pronampe e também deste PL, 
senador Jorginho Mello (PL-
-SC), o caráter permanente do 
programa já estava previsto na 
lei aprovada no ano passado, e 
o Projeto 5.575 apenas regula-
menta as formas como isso de-
verá ser feito.

Marcello Casal JrAgência Brasil
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Aumenta valor de pagamento a 
municípios gaúchos para aderirem ao 

serviço Chamar 192 do Samu

A Secretaria da Saúde (SES) 
do Rio Grande do Sul aumen-
tou o valor, de R$ 15 mil para 
R$ 45 mil, para os municípios 
aderirem e custearem o Chamar 
192, do Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu). 
O projeto é voltado a municí-
pios de pequeno porte que ainda 
não tenham cobertura do Samu 
em seu território. A expectativa 
da SES é ter 100% dos muni-
cípios gaúchos abrangidos pela 
Central Estadual de Regulação 
das Urgências, por meio do te-
lefone 192. Das 226 cidades 
que não ofertavam os serviços 
até a implantação do projeto, 
em agosto de 2020, apenas 50 
aderiram até o momento.

A maioria dos municípios 
pequenos faz os atendimentos 
com equipes e ambulâncias 
próprias. Com esse projeto, es-
ses municípios serão integrados 
à rede de urgência, o que pos-
sibilitará a abertura do núme-
ro 192 para os atendimentos 

de urgência e emergência. Em 
contrapartida, a SES oferecerá 
regulação médica primária e 
secundária, com orientação mé-
dica e capacitação das equipes.

A resolução da Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB) 
que definiu o aumento do valor 
foi publicada no Diário Oficial 
da União desta segunda-feira 
(8). Serão pagos aos municípios 
que aderirem o Chamar 192 R$ 
15 mil em parcela única para a 
implantação das equipes e da 
estrutura, e R$ 30 mil em duas 
parcelas, para custeio. Na reso-
lução, também foi flexibilizado 
o horário de plantão da equipe 
de atendimento, que poderá ser 
em regime presencial ou sobre-
aviso sem tempo mínimo espe-
cificado.

“Nossa regulação está apta a 
receber todos os chamados des-
ses municípios, além dos que já 
regulamos rotineiramente”, dis-
se a secretária da Saúde, Arita 
Bergmann. “Os municípios pe-

quenos encontram dificuldades 
para fazer o transporte de pa-
cientes de um hospital para ou-
tro e de realizar o atendimento 
pré-hospitalar, principalmente 
neste momento crítico da pan-
demia de Covid-19. Todas as 
cidades precisam estar conec-
tadas com a regulação estadual, 
porque essa é uma forma de dar 
agilidade ao atendimento, po-
dendo utilizar classificação de 
risco e o sistema de referências 
hospitalares”, acrescentou Ari-
ta.

“É fundamental reforçar a 
rede de urgência e emergência 
do Estado. Essa é uma das prin-
cipais estratégias para a garan-
tia de atendimento de pacien-
tes críticos e se mostrou ainda 
mais importante ainda durante 
a pandemia. Estamos utilizando 
muito as equipes do Samu e as 
portas de entrada do sistema de 
urgência”, completou o diretor 
do Departamento de Regulação 
Estadual, Eduardo Elsade.

erão pagos aos municípios que aderirem o Chamar 192 R$ 15 mil em parcela única para a implantação das equipes 
e da estrutura, e R$ 30 mil em duas parcelas, para custeio.

Petrobras aumenta os preços da 
gasolina e do diesel de novo

A Petrobras anunciou na 
segunda-feira (08/03), um novo 
aumento dos preços da gasoli-
na e do diesel que são cobrados 
em suas refinarias. No caso da 
gasolina, o aumento é o sexto 

do ano, e o preço médio do li-
tro passará de R$ 2,60 para R$ 
2,84, em uma alta de cerca de 
9,2%.

Para o litro do diesel, o re-
ajuste anunciado é de R$ 2,71 
para R$ 2,86, um encarecimen-

to de cerca de 5,5%. No caso 
deste combustível, o aumento é 
o quinto no ano.

O último reajuste havia sido 
anunciado pela Petrobras em 1° 
de março e, antes disso, houve 
aumentos em 18 de fevereiro, 
08 de fevereiro, 26 de janeiro e 
18 de janeiro, dia em que ape-
nas o preço da gasolina foi rea-
justado. No fim do ano passado, 
o litro de combustível custava 
R$ 1,84 nas refinarias, R$ 1,00 
a menos que o preço alcançado 
hoje.

D
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oberto B
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O Sul

A mulher teve papel importante na história do Rio Grande do Sul 
como fator decisivo para a sociedade rio-grandense. A tradição machista, 
é originária de uma oligarquia militarizada, que demarcou fronteiras, atra-
vés de lutas e de guerras.

    A formação da mulher, desde a mais tenra idade, é direcionada para 
cuidar dos afazeres domésticos, rezar, enquanto aguarda o casamento com 
o noivo, que era escolhido pelo pai.

    A liderança singular da mulher, como mola-mestra do lar, não pode 
ser anulada e tão pouco esquecida pela sociedade gaúcha, pois sua par-
ticipação ativa sempre deteve a estrutura da família e da sociedade. Não 
podemos esquecer, que a mulher sempre trabalhou nas estâncias, assegu-
rando a economia do Rio Grande do Sul, enquanto seu pai, esposo e filho 
saiu para defender as fronteiras e os ideais rio-grandenses

    Dentre tantas grandes mulheres, que se destacaram no cenário Rio-
-grandense, em defesa das nossas fronteiras, destacamos a Marquesa de 
Alegrete: heroína anônima, nobre pampeana, que em 14 de janeiro de 
1717, na Batalha de Catalã, ao lado do esposo Marques de Alegrete, Luiz 
Telles de Caminha e Menezes e do filho, ajudou a escrever, com sangue 
suor e lágrimas, a história das batalhas entre Portugal e Espanha, servindo 
como enfermeira, mãe e até soldado, na demarcação de fronteiras do nos-
so pago gaúcho. A participação da mulher foi de fundamental importância 
no contexto da formação histórica, social e cultural do Rio Grande do Sul.

    A Revolução Farroupilha colocou a mulher num encontro ingra-
to e arriscado com a vida, porém, por mais ameaçadoras, que se tenham 
apresentadas as circunstâncias, ela sempre soube manter-se firme: quanto 
mais a situação era adversa, mais a mulher soube se transformar na forja 
sagrada das convicções do herói farroupilha.

    A mulher guerreira ficou conhecida por “vivandeira”, a “china de 
soldado”, foi a mulher, que acompanhou as tropas em seus deslocamentos 
e permaneceu nos campos de combate cuidando do soldado.

    A mulher estancieira foi a mulher, que permaneceu na estância, 
administrando as lides campeiras e domésticas, tomando conta do lar, dos 
filhos, da estância e cuidando dos negócios do homem ausente, que rezava 
pelos vivos e chorava os mortos. Era, aos olhos de Deus e da sociedade 
patriarcal – a mãe, a esposa, a filha – permanecendo em casa, aguardando 
ansiosa o desfecho da guerra e o retorno do guerreiro.

    A história também registra a mulher farroupilha do decênio heroico, 
que foi a mulher que, de uma forma ou de outra, figurou na história oficial 
do decênio heroico.   Dentre elas, citamos Anita Garibaldi (Ana Maria de 
Jesus). Mulher intensamente feminina, ativa, forte de ânimo, de decisões 
rápidas, uma exímia cavaleira, que despertou em Giuseppe Garibaldi um 
fortíssimo sentimento, mesmo nos poucos contatos, que tiveram em Santa 
Catarina, quando da invasão de Laguna pelas tropas farroupilhas, além de 
Maria Josefa da Fontoura Palmiro, que promovia reuniões políticas em 
sua casa, em Porto Alegre, em apoio a Bento Gonçalves e aos Farrapos, 
também defendia a libertação dos escravos e tantas outras.

    Muitas foram as heroínas desconhecidas, que lograram entrar na 
história, mas nem sequer seu nome é conhecido, como Caetana, esposa 
de Bento Gonçalves da Silva e Elautéria, mulher de Manuel Antunes da 
Porciúncula.

    Foi neste dificílimo momento, que o valor da mulher farroupilha 
foi testado, fazendo com que seu coração vivenciasse as inúmeras no-
vas circunstâncias, levando a sujeitar-se às necessidades, aos infortúnios, 
mas ela foi competente em sua função, incansável no desempenho do seu 
papel. Encantadora e generosa, companheira, não se deixou arrastar por 
convicções derrotistas, deixando na história um admirável perfil, abrindo 
perspectivas esplêndidas de esperança para seu companheiro, com admi-
ráveis e imprescindíveis fatores decisivos e determinantes da inacreditá-
vel persistência dos farrapos.

    A mulher farroupilha, com seu sentimento de compreensão e soli-
dariedade, muito auxiliou o desenvolvimento da semente da República 
Rio-grandense, fazendo frutificar, em heroísmo, a alma da gente farrou-
pilha. Ela soube avaliar e enfrentar o perigo, não para receá-lo e sim para 
combate-lo. Esta foi a mais sublime e valorosa lição feminina, raramente 
descrita com a merecida justiça e homenagem dos pósteros. Essas mulhe-
res representam a fibra guerreira das mães gaúchas.

    A todas as “prendas” deste universo, a nossa reverência e o nosso 
respeito. A mulher sofreu, foi injustiçada, esperou, lutou e venceu. Em 
todos os postos, nos dias de hoje, vemos mulheres ocupando seu espa-
ço com dignidade e brilhantismo. Sem precisar de auxílio que não fosse 
seu próprio esforço, tornou-se independente e competitiva dando um ar 
de transparência e impelindo competência nas áreas em que atua. Tendo 
como símbolo da bondosa Madre Tereza, como brasões da perseverança 
as Mães da Praça de maio e como ícone da mulher guerreira Anita Gari-
baldi.

Fonte: Internet
Lembrete: Use mascara, evite aglomerações. As UTIs estão lotadas. 

Não queira ser mais um na fila de espera por uma vaga. Proteja a sua vida.
                                                                                       Até a próxima.

A Mulher Gaúcha e 
Farroupilha.
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Vereadores de Tenente PortelaVereadores de Tenente Portela

Pandemia

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 08/03/2020.

Reuniram-se virtualmente os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Te-
nente Portela, às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 08 de março de 2020, 
com as seguintes presenças: Vereadores: IRINÉIA KOCH LENA/PDT (Presidente), JAINE 
SALES/PROGRESSISTAS (Secretário), DERLI DA SILVA/PSDB, (Vice Presidente), LU-

CIANO BERTA FILIPIN/PSDB, EDUARDO JOSÉ BARELLA FERRARI/PT, HEITOR GROSS FURINI/PREGRESSIS-
TAS, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, LUÍSA SILVA BARTH/MDB, NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/MDB. 
Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos, saudou os Vereadores 
e o público presente pelo meio virtual, através de sua página no facebook. Em seguida solicitou ao Secretário a leitura das 
correspondências recebidas pela Casa. Após, dando continuidade, passou para o espaço de requerimentos e proposições dos 
senhores Vereadores:

Da Vereadora Irinéia Koch Lena:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que encaminhe com máxima urgência para esta casa legislativa PRO-

JETO DE LEI QUE CONCEDE GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE ESTAO LOTADOS JUNTOS A SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TENENTE PORTELA.  A Presente indicação tem como objetivo proporcionar 
incentivo financeiro para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Tenente Portela que atuam diariamente no 
combate aos efeitos da disseminação do Corona vírus (COVID-19). Pelas projeções verificadas durante esta última semana, 
a tendência é o aumento significativo nos próximos dias e até mesmo nos próximos meses, desta forma, gerando um forte 
impacto no sistema de saúde brasileiro, tanto no privado quanto no público. Os profissionais de saúde: médicos, enfermei-
ros, técnicos de enfermagem, setores administrativos, zeladores, motoristas, agentes comunitários de saúde, lotados junto 
à Secretaria de Saúde de Tenente Portela, terão uma dura e estressante jornada pela frente. E para agravar ainda mais a 
situação irão trabalhar com a falta de insumos e de estrutura dos hospitais, fato este que já é uma triste realidade em nosso 
País. Nesse sentido, nada mais justo que o município proporcione uma melhor condição financeira para estes profissionais, 
que além do esgotamento físico, o psicológico também já está muito prejudicado. A situação clama por medidas extremas. 
O Poder Público tem o dever constitucional de assegurar o mínimo existencial para que a população possa superar esta 
crise com dignidade, dando, ao mesmo tempo, condições reais para que os servidores da saúde salvem o maior número de 
vidas possíveis. Diante à pandemia que atinge nossa cidade, esta indicação se faz necessária, haja vista principalmente ao 
aumento de trabalho destes profissionais, devido ao número de pessoas infectadas em nossa cidade, com números de casos 
crescentes em pacientes investigados e os que já estão confirmados com COVID-19.  Entendo que essa reivindicação é justa 
e necessária para nossos profissionais de saúde.  

2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal a perfuração de (05) cinco Poços Artesianos na Zona Rural deste Municí-
pio, sendo que a falta de água já se tornou uma tarefa árdua para atender toda demanda por isso é trabalhoso e urgente que 
respondam pelo abastecimento, daí a necessidade inadiável na perfuração de poços profundos o que é uma característica 
dos poços artesianos. Além disso, sabemos que em períodos de estiagens prolongadas como estes que vivemos não são a 
exceção em nossa região. Diante disso, solicitamos de Vossa Excelência centrar todo o apoio pela perfuração de poços nas 
comunidades mais atingidas em nosso município. O Poder Pulico é o suporte que inclusive tem a obrigação de colaborar 
neste sentido. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Luís Claudir dos Santos, Eduardo Jose Barella Ferrari, Hei-
tor Henrique Gross Furini e Luciano Berta Filipin. 

Do Vereador Heitor Henrique Gross Furini:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a renovação do convenio entre a Prefeitura Municipal 

com a APAE de Tenente Portela, prevendo repasse dos valores do FUNDEB, a exemplo do que sempre ocorreu. Lembrando 
que estamos no mês de março, a APAE atende aproximadamente 80 alunos de Tenente Portela. Este requerimento foi subs-
crito pela vereadora Luísa Silva Barth.

Do Vereador Natanael Diniz de Campos: 
1. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que estude a possibilidade de mudar as datas de pagamento dos impostos 

(tributos municipais), prolongando-os o máximo possível. Isso porque, em virtude da pandemia (COVID-19) que atinge o 
nosso município, e em conformidade com os protocolos da bandeira preta, muitas empresas do município estão enfrentando 
sérias dificuldades. 

Da Vereadora Luísa Silva Barth:
1. Requereu à Senhora Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Tenente Portela/RS que solicite a Casa 

Legislativa que coloque todas as manifestações, requerimentos, moções e outros no site da Câmara Municipal de Verea-
dores, especificamente identificando cada edil. Além disso, pede que os pares da casa aprovem a inserção no site as leis 
municipais criadas pelo Legislativo Portelense. A vereadora justificou sua solicitação, pois é de extrema necessidade que a 
nossa comunidade saibam quais são os projetos de leis, ou pedidos de seus representantes. Este requerimento foi subscrito 
pelo vereador Heitor Henrique Gross Furini.

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA COMISSÃO:
Projeto de Lei Complementar nº 01/2021 de Autoria do Poder Executivo: Insere inciso X ao Art. 150, da Lei Comple-

mentar Municipal nº 01/2014, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal (CTM), isentando do pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Urbano- IPTU dos imóveis localizados no Distrito Industrial Osvaldo Trentin, pelo período de 03 anos 
e dá outras providências.

Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 001/2021 de Autoria do Ver. Eduardo José Barella Ferrari: Dispõe sobre a inclu-
são de atividades e conteúdos relativos à temática de combate à violência às mulheres e meninas no plano pedagógico das 
escolas da rede pública municipal der ensino.

Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 002/2021 de Autoria do Ver. Eduardo José Barella Ferrari: Cria frente de homens 
pelo fim da violência contra as mulheres no âmbito do Município de Tenente Portela/RS.

Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 003/2021 de Autoria dos Vereadores Luísa Silva Barth e Natanael Diniz de 
Campos: Institui a ficha limpa no Município de Tenente Portela/RS, na nomeação de Servidores e cargos comissionados ou 
designação de funções gratificadas no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo 
e das outras providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº 14/2021: Altera a redação do Art. 49 e 51 da Lei Municipal nº 2.711, de 11 de De-
zembro de 2020, que “dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Município de Tenente Portela para o exercício financeiro 
de 2021 e dá outras providências.”

Projeto de Lei do Poder Executivo nº 15/2021: Autoriza o Poder Executivo do Município de Tenente Portela a majorar 
o valor limite do custeio do serviço de transporte de trabalhadores de que trata a Lei Municipal nº 2.628/2019, que institui 
o Programa Municipal de Incentivo ao emprego e geração de renda, em virtude da epidemia causada pelo Covid-19 (novo 
Corona vírus), e dá outras providências.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº 16/2021: Adota o Diário Oficial dos municípios do Estado do Rio Grande do 
Sul, instituído e administrado pela FAMURS, como veículo oficial de publicação dos atos normativos e administrativos do 
Município de Tenente Portela/RS.

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:

Projeto de Lei do Poder Executivo nº 17/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir vacinas para o enfren-
tamento da pandemia do covid-19 e determina outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 08 de março de 2021. Você ainda poderá acessar o site www.
cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de Tenente Portela. 

Comércio proteste 
contra fechamento

Fechando a segunda semana 
em que o comércio, considerado 
pelo governo como não essen-
cial, está fechado começaram 
os protestos por parte de em-
presários e trabalhadores autô-
nomos que sentem os prejuízos 
causados por esse fechamento. 
Em Tenente Portela, al-
guns empresários despiram 
os manequins e estampa-
ram cartazes questionando 
se roupas não são essenciais. 
Em Redentora, atendendo um 
pedido da comunidade, o pre-
feito chegou a decretar algu-
mas regras mais brandas, com 
a intenção de manter, pelo me-
nos minimamente, o comércio 
e os serviços em atividade, no 
entanto, o Ministério Público 
se pronunciou e recomendou 
que o prefeito voltasse atrás, 
uma vez que as regras do Go-
verno do Estado, são supe-
riores às regras dos prefeitos. 
Em Três Passos os comercian-
tes foram para as ruas em pelo 
menos duas oportunidades. 
Em uma delas eles prometiam 
abrir seus estabelecimentos a 
revelia do decreto estadual, no 
entanto, a fiscalização e amea-
ça de multa e até de implicação 
criminal sobre quem desres-
peita as regras, fizeram com 
que eles desistissem da ideia. 
Em Tenente Portela ainda, a 
Associação Comercial e In-
dustrial,  divulgou um mani-
festo no qual demonstra a sua 
discordância com as medidas 
adotadas pelo Governo do Es-
tado, principalmente com a 
sugestão da Cogestão, que se-
gundo a entidade uma medida 
salutar de compartilhamento de 

decisões importantes e vitais de 
interesse de cada comunidade. 
Ela cita que ninguém possuí 
maior conhecimento da vida 
das pessoas e da dinâmica so-
cial e econômica de cada loca-
lidade do seu gestor, sua equipe 
de trabalho e comitês locais. 
No manifesto, que pode ser lido 
na íntegra no Clic Portela, a 
ACI pede a retomada imedia-
ta da cogestão, uma vez que é 
importante se observar e se pre-
servar tanto a saúde da popula-
ção quanto a economia, que no 
final impacta na sobrevivência 
das pessoas da mesma forma. 
A entidade ainda repudia a de-
cisão do Governo do Estado de 
imputar responsabilidade crimi-
nal para os comerciantes e em-
presários que descumprirem as 
regras estipuladas pelo governo. 
Na manhã desta quinta-feira o 
governador informou que as re-
gras seguem valendo até o pró-
ximo dia 21, mas que neste dia 
será retomado a sistema de co-
gestão com os municípios e so-
ciedade civil, independente da 
bandeira que será implementa-
da no estado como um todo ou 
nas regiões de forma separada. 
De qualquer forma, parece, 
pelo menos por hora, que não 
há outra alternativa a não ser 
esperar até o próximo dia 21 e 
torcer para que as coisas me-
lhorem. Muitos prestadores 
de serviços, principalmen-
te autônomos, como salão 
de beleza, cabeleireiros e até 
comerciantes, como lojas de 
roupas, tem ligado no progra-
ma Estação Província, para re-
latarem que estão no limite de 
suas capacidades econômicas. 

Jonas Martins
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Cisa negocia compra de vacinas e equipamentos 

O Consórcio Intermunicipal 
de Saúde (Cisa), sediado em 
Ijuí,  e que congrega 43 prefei-
turas da metade norte do Rio 
Grande do Sul está negociando 
com alguns laboratórios a pos-
sibilidade da compra de vacinas 
para os seus municípios.

A diretora-executiva, Eliza-
bete Rolim de Jesus, informou 

que  já existe uma negociação 
adiantada com uma empresa de 
Portugal, que representa a vaci-
na russa Sputnik V. Cada dose 
desse medicamento custa 8,75 
dólares, ou seja, pouco mais de 
50 reais. 

O Cisa  também está em 
contato com a vacina da Pfizer, 
com valor de 11 dólares a dose, 
cerca de 64 reais, e com a Coro-
navac, preço de 15 dólares cada 

ampola, em torno de 87 reais. 
A aquisição precisa ser feita 
pelo menor preço. Segundo a 
diretora-executiva do consór-
cio  a tramitação para compra 
da Sputnik é bem simples e a 
entrega das vacinas contra a 
Covid acontece em cerca e 15 
dias após a compra. Além disso, 
os municípios pagam pela aqui-
sição somente após a chegada 
dos produtos. 

A maioria dos municípios 
que integram o Cisa já mani-
festou interesse em comprar os 
imunizantes para vacinar a po-
pulação. O Cisa também efetua, 
no momento, registro de preço 
para aquisição de seringas e 
agulhas.

Outro produto que o Cisa 
está negociando são os apa-
relhos de alto fluxo nasal que 
pode evitar a necessidade de 
intubação dos pacientes com  
Covid-19. A entidade já publi-
cou uma ata com a tomada de 
preços destes produtos.

A Associação dos Municí-
pios da Região Celeiro,  Amu-
celeiro vai comprar dois desses 
equipamentos, um deles será 
direcionado ao Hospital Santo 
Antônio de Tenente Portela e 
outro ao Hospital de Caridade 
de Três Passos.

Além disso, a Associação 
dos Municípios do Planalto 
Médio vai adquirir dois des-
ses equipamentos, ambos para 

hospitais de Ijuí. Já os municí-
pios de Palmeira das Missões e 
Santa Cruz do Sul vão adquirir, 
cada um, 10 equipamentos. 

O custo de cada equipamen-
to é de R$ 40 mil, no entanto, 
em virtude do número de peças 
comprados o valor final fica-
rá na casa de R$ 37 mil. Após 
os trâmites de pagamento, os 
aparelhos devem chegar para o 
Cisa no prazo de três dias.

Três laboratórios estão sendo consultados para compra das vacinas Aparelho de alto fluxo nasal será adquirido pelo CISA

DivulgaçãoDivulgação

Por Jonas Martins
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Hospitais do Rio Grande do Sul devem 
informar o número de profissionais 

afastados por Covid-19

A Secretaria Estadual da 
Saúde (SES) orienta os hospi-
tais do Rio Grande do Sul, por 
meio de nota informativa pu-
blicada na terça-feira (09/03), 
a informar o número de profis-
sionais que estão afastados por 
suspeita ou confirmação de Co-
vid-19.

Os dados serão utilizados 
pela Divisão de Vigilância em 
Saúde do Trabalhador do Cen-
tro Estadual de Vigilância em 
Saúde (CEVS) para controle e 
planejamento de ações de pre-

venção e controle da dissemi-
nação do novo coronavírus nas 
dependências das instituições 
hospitalares.

Para isso, é necessário que 
os hospitais façam o preenchi-
mento semanal de um formulá-
rio eletrônico disponibilizado 
pelo CEVS.

— A partir do controle e 
monitoramento dos casos será 
possível planejar as ações de 
prevenção do novo coronavírus 
nos serviços de saúde, de forma 
mais qualificada — afirma a di-
retora do CEVS, Cynthia Moli-

na Bastos.
Para o envio dos dados, o no-

tificador deve informar inicial-
mente o número do Cadastro 
Nacional de Estabelecimento 
de Saúde (CNES) do hospital, 
e depois quantos são os pro-
fissionais técnicos, auxiliares 
em enfermagem, enfermeiros, 
médicos, profissionais da higie-
nização, profissionais de outras 
ocupações e, por fim, o número 
total de trabalhadores próprios 
e terceirizados do hospital.

Também é preciso que seja 
notificado o número de casos 
suspeitos e confirmados de Co-
vid-19 que estiveram afastados 
na semana epidemiológica an-
terior.

Outro ponto importante é a 
informação de quando houver 
fechamento, na semana epide-
miológica anterior, de alguma 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) do hospital em função de 
surto de Covid-19 nos trabalha-
dores.

Além destes itens, outros 
apontamentos mais detalhados 
constam no formulário, como 
início dos sintomas e há quanto 
tempo a pessoa recebeu vacina 
contra a Covid-19.

Dados serão utilizados para controle e planejamento

Diones Roberto Becker

Vacinas

Na sessão ordinária da se-
gunda-feira (08/03), o plenário 
da Câmara de Vereadores apro-
vou, de forma unânime, o Pro-
jeto de Lei (PL) nº 026/2021, 
que dispõe sobre as medidas 
relativas à aquisição de vaci-
nas, insumos, bens e serviços 
de logística, tecnologia da in-
formação e comunicação, co-
municação social e publicitária 
e treinamentos destinados à va-
cinação contra o novo corona-
vírus (Covid-19), para enfrenta-
mento da emergência de saúde 
pública de importância interna-
cional decorrente da pandemia.

Conforme o artigo 1º do PL, 
o Poder Executivo de Coronel 
Bicaco fica autorizado a ad-
quirir vacinas para o enfrenta-

mento da pandemia de 
Covid-19 na hipótese 
de insuficiência de re-
cursos prestados pelos 
demais entes federa-
dos, inclusive quanto 
ao Plano Nacional de 
Operacionalização da 
Vacinação contra a Co-
vid-19, ou caso estes 
não provejam cober-
tura imunológica tem-

pestiva e suficiente contra a do-
ença, observadas as legislações 
federal e estadual pertinentes. 
Os imunizantes a serem adqui-
ridos devem ter sido previa-
mente aprovados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (ANVISA).

Coronel Bicaco já aderiu à 
cooperação técnica e financeira 
articulada pela Federação das 
Associações de Municípios do 
Rio Grande do Sul (FAMURS), 
em conjunto com GRANPAL 
e AGCONP, e que se refere à 
aquisição centralizada e com-
partilhada de bens e serviços, 
em especial, a compra de vaci-
nas para prevenção e combate à 
Covid-19, além de assistência 
em saúde para moradores em 
decorrência da pandemia.

Legislativo de Coronel Bicaco 
aprova PL relativo à aquisição 

de vacinas contra Covid-19
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Plenário de Coronel Bicaco
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Vista Gaúcha investe em veículos para 
trabalhos em prol dos produtores rurais

Recentemente, a Prefeitura 
de Vista Gaúcha recebeu um 
caminhão caçamba que ficará 
lotado na Secretaria Municipal 
de Obras e será utilizado nos 
trabalhos de reparos e melho-
ramento de estradas. O veículo 
foi adquirido através de uma 
emenda parlamentar indicada 
pelo deputado federal Márcio 
Biolchi e contrapartida da mu-
nicipalidade.

Com recursos destinados 

pelo deputado federal Giovani 
Felts e contrapartida do municí-
pio, o Poder Executivo de Vista 
Gaúcha também comprou um 
caminhão tanque. Conforme a 
Secretaria Municipal da Agro-
pecuária, o veículo realiza o 
transporte de dejetos de suínos 
das propriedades rurais.

O prefeito Claudemir Loca-
telli destacou as emendas indi-
cadas pelos dois parlamentares 
e de outros políticos que já 

contribuíram com o município 
em outras ocasiões. — Precisa-
mos ir ao encontro dos deputa-
dos que fizeram votos em Vista 
Gaúcha e se identificam com a 
nossa comunidade para buscar 
emendas e ajudar nossa popula-
ção — disse o mandatário.

O chefe do Poder Executivo 
ainda elogiou o trabalho do ex-
-prefeito Celso Dal Cero, que 
se dedicou para que esses cami-
nhões fossem adquiridos.

Veículos foram adquiridos com auxílio de emendas de deputados federais e contrapartida da municipalidade
D

ivulgação

Presidenta de HSA faz 
apelo para contratação de 

médicos

Pandemia

Através de um vídeo publi-
cado no Facebook, a presidente 
da Associação Hospitalar Bene-
ficente Santo Antônio (HSA), 
Mirna Braucks, revela a neces-
sidade da contratação de profis-
sionais para atuar na instituição 
em Tenente Portela.

Segundo a gestora, o mo-
mento exige a contratação de, 
no mínimo, três médicos clíni-
cos ou intensivistas para traba-
lhar na emergência e nas Uni-
dades de Tratamento Intensivo 
(UTIs) do HSA. Também estão 
abertas vagas para enfermeiros 

e técnicos em enfermagem.
— Sabemos que a dificul-

dade é para todos, mas estamos 
fazendo um apelo muito grande 
— diz Mirna Braucks em um 
trecho do vídeo. Ela ainda re-
velou que os envios de medica-
mentos estão sendo suspensos 
e não há recursos financeiros 
suficientes.

A presidente do HSA soli-
citou aos prefeitos que façam a 
cedência de médicos, enfermei-
ros e técnicos de enfermagem 
disponíveis. — Neste momen-
to, precisamos salvar vidas — 
frisou a gestora.

Mirna Braucks fez o apelo através das redes sociais
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Crise se agrava e faltam leitos, dinheiro e 
profissionais de saúde

A crise no sistema de saúde 
do estado do Rio Grande do Sul 
se agrava a cada dia.

O número de contaminações 
não para de crescer e o percen-
tual daqueles que evoluem para 

casos que necessitam de hospi-
talização também não.

As novas variantes do co-
ronavírus que estão circulando 
no estado têm se mostrado um 
desafio muito maior do que se 
supunha. 

Já são praticamente duas se-
manas de leitos de Unidade de 
Tratamentos Intensivos (UTIs) 
lotados, o que torna notícias 
raras, como “paciente morrer à 
espera de leito em UTI”, cada 
vez mais corriqueiras.

Nesta semana Mirna Brau-
cks, presidente do Hospital San-
to Antônio de Tenente Portela 
se pronunciou diversas vezes 
falando da situação crítica que 
a entidade enfrenta. Vale lem-
brar que o HSA é o nosocômio 
regional com o maior número 
de leitos de UTI. São 13 SUS 
e 2 particulares, regularmente, 
no entanto, nesta quinta-feira, 

o HSA estava com 21 pacien-
tes internados, todos em leitos 
SUS, sendo que 18 deles eram 
pessoas com Covid-19 confir-
mados.

O primeiro problema en-
frentado pelo HSA, mas não 

com exclusividade, é a falta 
de recursos. Os hospitais já vi-
nham sofrendo com a falta de 
verba para manter suas unida-
des regulares, basta lembrar que 
a não muito tempo atrás, o HSA 
manteve fechada a UCI neona-
tal pela falta de recursos. Agora 
com aumento de leitos, com a 
instalação de novas unidade, 
improvisadas e emergenciais, 
para tentar amenizar a demanda 
de pacientes graves, a situação 
piorou muito.

Em uma entrevista recente 
no programa Tribuna Popular, 
da Rádio Província, Mirna afir-
mou que o mês de fevereiro o 
HSA fechou  com quase R$ 1 
milhão de prejuízo.

Além do aumento de leitos, 
que demanda mais medica-
mentos e tudo mais, ainda há a 
super valorização dos próprios 
medicamentos e equipamentos 

de proteção individual. 
Uma caixa de luva, por 

exemplo, que antes era compra-
da a pouco mais de R$ 20 reais, 
já bateu na casa dos R$ 90. O 
hospital Santo Antônio chega 
a usar cerca de 3 mil luvar por 
dia.

A Rádio Província lançou 
uma campanha pedindo doa-
ções de recursos em dinheiro 
para tentar ajudar o HSA. As 
contas para doações estão nesta 
edição, na página 3.

Outro problema enfrenta-
do pelo HSA, é que com o au-
mento de leitos na UTI e até 
na enfermaria, está faltando 
profissionais para atender. Mir-
na Braucks fez um apelo para 
que a comunidade ajudasse a 
compartilhar um vídeo e encon-
trasse pelo menos três médicos 
intensivistas, mais técnicos em 
enfermagem e enfermeiros para 
serem indicados para a institui-
ção.

Desde o início da pandemia, 
a direção do HSA precisou lidar 
com o afastamento de profissio-
nais com casos confirmados ou 
suspeitos. O Hospital chegou a 
convocar os profissionais que 
estavam em férias para ajudar 
a reforçar a sua linha de frente.

Mirna também apelou aos 
prefeitos da região para ce-
derem enfermeiros e técnicos 
para auxiliarem no atendimento 
no hospital que atende um dos 
maiores números de municípios 
do interior do estado.

A situação é crítica, o colap-
so é eminente e se não houver 
uma mudança no cenário atual, 
quase que repentinamente, o fu-
turo será incerto.

Novo lote de vacinas

Mais 206.560 doses da CoronaVac recebidas pelo estado se-
rão distribuídas até esta quinta-feira, 11. As vacinas servirão para 
a continuidade do Plano Nacional de Imunização de idosos e de 
profissionais da área da saúde.

Elas devem ser usadas na conclusão da vacinação de idosos 
com 80 anos ou mais e profissionais da saúde que ainda não foram 
imunizados, além de ampliar a imunização de idosos entre 77 e 79 
anos.

A previsão da Secretaria Estadual da Saúde é que, com essa 
etapa da campanha, a totalidade dos idosos de 77 anos ou mais e 
83% dos profissionais de saúde em todo território gaúcho sejam 
contemplados. Todas são destinadas à aplicação da primeira dose.

Essas vacinas são provenientes da oitava remessa de vacinas 
recebidas pelo Ministério da Saúde, na terça, 09, e de um remanes-
cente que havia ficado no estoque da Central Estadual de Distri-
buição e Armazenamento de Imunobiológicos (Ceadi) da remessa 
recebida no dia 03.

A 1ª, a 8ª e a 16ª Coordenadorias Regionais de Saúde retiraram 
as doses na Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de 
Imunobiológicos (Ceadi), na tarde de quarta-feira, 10, além da Se-
cretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre.

As demais coordenadorias receram nesta quinta-feira, 11, com 
distribuição por via terrestre e aérea. O transporte aéreo será reali-
zado pela Brigada Militar e Polícia Civil.

Com essa remessa, o RS já recebeu e distribuiu 1,28 milhão de 
doses de vacina. Até quarta-feira, 10, 4,94% da população gaúcha 
já foi vacinada, sendo que 1,37% da população recebeu ambas as 
doses.

Barra do Guarita: 40

Bom Progresso: 50

Braga: 80

Campo Novo: 90

Chiapetta: 100

Coronel Bicaco: 150

Crissiumal: 360

Derrubadas: 60

Esperança do Sul: 80

Humaitá: 100

Inhacorá: 30

Miraguaí: 110

Redentora: 150

Santo Augusto: 300

São Martinho: 140

São Valério do Sul: 40

Sede Nova: 50

Tenente Portela: 310

Tiradentes do Sul: 150

Três Passos: 600

Vista Gaúcha: 50

Veja a distribuição total por município na 
Região Celeiro:

Fonte: G1/Balanço: Observador Regional

Hospital Santo Antônio está direcionando sua forças para o combate ao vírus, mas sofre com a falta de apoio

HSA fez apelo para tentar encontrar profissionais para atuar na entidade

Maicon Spanic

M
aicon Spanic

Rádio Província
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Menos de 2% dos moradores da 
região foram vacinados contra a 

Covid-19

Em meio ao caos causado 
pelo número alto de casos con-
firmados de Covid-19, que está 
forçando a lotação das Unida-
des de Tratamento Intensivos 
em todo o estado, a vacinação 
também está ocorrendo de ma-
neira muito lenta para termos 
uma perspectiva animadora.

Segundo Marly Vendrusco-
lo, titular da 2ª Coordenadoria 
Regional de Saúde, até sábado, 
06, dia em ela foi entrevistada 
no programa Tribuna Popu-
lar da Rádio Província, apenas 
1,5% dos moradores da sua 
região de abrangência haviam 
recebido alguma dose da vacina 
contra o coronavírus.

Da primeira parcela dos gru-
pos prioritários, formado por 
profissionais de saúde, indíge-
nas, idosos em lares de longa 
permanência e idosos com mais 
de 85 anos, quase um mês após 
o início da aplicação das doses 
ainda não houve a vacinação 
global nesta região, uma vez 
que, até aquele momento, 85% 
do público alvo havia sido va-
cinado.

Marly disse que espera que 
a vacinação alcance 100% des-
tes grupos em breve, para então 
iniciar a vacinação em idosos 
com mais de 75 anos.

Vale ressaltar que se 85% 
receberam a primeira dose, um 
percentual menor ainda rece-
beu a segunda dose. As duas 
vacinas que estão sendo apli-
cadas na região, (Coronavac 
e Oxford), demandam de uma 
janela entre a primeira e a se-
gunda aplicação.

Vacina está sendo aplicada na região

Divulgação

SES e Federação das Santas Casas se 
articulam para evitar desabastecimento 

do kit intubação
O abastecimento de medi-

camentos do chamado kit in-
tubação nos hospitais gaúchos 
voltou à pauta da Secretaria da 
Saúde (SES) em decorrência 
do aumento da demanda por 
leitos de Unidade de Tratamen-
to Intensivo (UTI) nas últimas 
semanas. São sedativos, rela-
xantes musculares e anestésicos 
para a realização de intubação 
de pacientes suspeitos ou con-
firmados de Covid-19 e de res-
ponsabilidade de compra dos 
próprios hospitais. Em reunião 
com a Federação das Santas 
Casas e Hospitais Beneficen-
tes, Religiosos e Filantrópicos 
do Rio Grande do Sul nesta 
terça-feira (09/03), a equipe 
diretiva da SES apresentou o 
acompanhamento semanal re-
alizado junto à rede hospitalar 
para auxiliar os gestores dessas 
instituições a manter os esto-
ques sempre abastecidos e para 
manter um histórico da evolu-
ção dos estoques nos hospitais 
gaúchos.

De acordo com o levanta-
mento apresentado pelo dire-
tor do Departamento de Assis-

tência Farmacêutica, Roberto 
Schneiders, uma pequena por-
centagem dos hospitais estão 
com problemas críticos de 
abastecimento, enquanto outros 
possuem estoques para mais 
de seis meses (dependendo do 
medicamento). O levantamen-
to é realizado semanalmente 
pelo Departamento de Ges-
tão da Atenção Especializada 
(DGAE).

A SES está encaminhando 
uma reunião dos gestores dos 
hospitais com os fornecedores 
desses medicamentos, mas tam-
bém incentiva e valoriza o re-
manejo de medicamentos entre 

os hospitais. “Desde o início da 
pandemia, estamos trabalhando 
para manter os hospitais abas-
tecidos, uma vez que este pro-
blema de escassez de medica-
mentos para intubação e a alta 
demanda acontece não apenas 
no Estado, mas no cenário na-
cional”, falou Roberto. “A par-
tir dos dados disponibilizados 
pelos próprios hospitais, vemos 
que há uma grande variação 
do tempo de cobertura dos es-
toques desses medicamentos 
entre os hospitais no Estado”, 
acrescentou a chefe da Atenção 
Especializada da SES, Lieli Ce-
olin.

Uma pequena porcentagem dos hospitais estão com problemas críticos de 
abastecimento

Divulgação

Além de inteligente, leal e dedicado em tudo o que faz, José é 
um jovem de fino trato e muito atraente. Tais qualidades – prin-
cipalmente a beleza física – despertam a atenção da esposa do 
patrão, que passa a assediá-lo com desmedida insistência. Não 
correspondida, decide vingar-se simulando ter sido vítima de um 
ataque sexual. Conta ao marido que José tenta agarrá-la à força 
quando estavam os dois a sós. Como prova (falsa), apresenta um 
pedaço da túnica que arrancara de José quando este se debatia 
para desvencilhar-se de sua investida adúltera.

 Nenhum argumento em contrário é suficiente para con-
vencer o homem de que aquilo fora maldosamente armado pela 
esposa infiel. José é injustamente trancafiado no cárcere. Sua si-
tuação agora é muito pior que a de um escravo. É um prisioneiro 
traidor, imoral, ingrato, injusto e desleal ao seu senhor.

 Mas a túnica de prisioneiro não apaga a imagem viva que 
ainda guarda das cores da roupa de príncipe que usava quando 
adolescente. A roupa que o identifica como preso não encobre a 
beleza e o vigor de seus sonhos, tampouco macula a pureza da 
alma refletida no brilho de seu olhar. Porque José está do lado do 
bem. Está com Deus.

  E novamente se destaca, porque quem tem Deus na vida 
é mesmo assim. Não importa a situação nem o lugar em que se 
encontra, sempre faz a diferença para melhor. Sempre está em 
paz. Sempre contribui no sentido de solucionar os problemas dos 
outros.  No cárcere, José logo assume uma posição de liderança 
entre os demais presos. Os administradores do presídio confiam 
a ele várias tarefas típicas de cargos de direção. Não porque José 
busca isso, muito menos porque se comporta como um delator ou 
“dedo duro”, mas porque age sempre como um líder autêntico. 
Prova disso é a confiança que também os demais presos nele de-
positam.

 Divide a cela com outros presos reais, que ali estão por-
que atentaram contra os interesses do governo ou do rei. Chega a 
pedir certa vez para que um prisioneiro a quem ajudara interceda 
por ele junto ao rei quando em liberdade. Em vão. O homem sai 
da cadeia e esquece o amigo José.

 Dois longos anos de prisão injusta. O rei, que já nem se 
lembra da existência de José, agora vive um drama que o ator-
menta noite e dia. Está perturbado por causa do sonho das sete 
vacas magras e sete gordas. Um copeiro do palácio conta ao rei:

 - Quando estive preso, conheci um rapaz chamado José. 
É o braço direito do capitão da guarda. Ele interpreta sonhos.

 Como tinham sido em vão todas as tentativas de solução 
do problema, mais que depressa o rei manda trazer José. A túnica 
de prisioneiro fica lá no cárcere. Agora é a vez de apresentar-se ao 
grande imperador do Egito. Barbeia-se, toma banho e recebe uma 
roupa nova. De sábio.

 Com a túnica de mago interpretador de sonhos, José con-
quista a admiração e o respeito de Faraó. Não por causa da tú-
nica especial de sábio. Nem mesmo por causa da interpretação 
do sonho, pois sobre isso ainda não há comprovação se é ou não 
verdade a versão que José apresenta ao rei. O rei confia e acredita 
inteiramente em José porque sente nele o Espírito de Deus. E José 
vai explicando o sonho do rei:

 - As sete vacas gordas são sete anos de grande fartura so-
bre a terra do Egito; as sete magras são sete anos de seca e miséria 
que virão depois. Durante os anos de fartura, aconselho que o 
governo providencie em estocar comida para os sete anos de seca.

 Mal José termina a interpretação, e o poderoso imperador 
decide entusiasmado;

 - José, nem te conheço direito, mas sinto que falas a ver-
dade. E quer saber de uma coisa? Tu não volta mais para o cárce-
re. De agora em diante estás nomeado governador. Tu passas a ser 
a segunda pessoa em todo o reino do Egito. Só eu serei maior que 
você. E esse negócio de o governo estocar comida é tudo contigo. 

 E manda colocar vestes reais em José. Uma túnica feita 
do linho mais fino, com as joias valiosas que completam a inveja-
da indumentária (continua em edição posterior).

As túnicas de José (II)
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Percentual de vacinados na região 
ainda é muito baixo

350 familias de Tenente Portela 
ainda não tem acesso a água potável

Um levantamento feito nes-
te ano pela Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Rural 
apontou que aproximadamente 
350 famílias do interior de Te-
nente Portela carecem de abas-
tecimento regular de água potá-
vel.

O assunto já foi matéria em 
diversas oportunidades no Jor-
nal Província. Várias comuni-
dades do interior de Tenente 
Portela ainda não tem nenhum 
acesso à água potável. Em al-
guns locais foram perfurados 
poços, mas não foi feita a rede.

O assunto também foi um 
dos destaques da campanha elei-
toral do ano passado e o prefeito 
eleito Rosemar Sala prometeu 
que esse seria um problema que 
ele resolveria em seu mandato. 
São várias localidades onde o 
problema é recorrente, entre 
elas,  Burro Magro, Lajeado 
Filisbino, Lajeado Seco, Linha 
da Paz, Alto Cordeiro de Fa-
rias, São Luiz, Esquina Grápia, 
Nossa Senhora de Lurdes, entre 
outras. Os investimentos feitos 
nos últimos anos na perfuração 

de poços e instalação de redes 
de água amenizaram a situação, 
mas é necessário fazer mais. O 
prefeito, sabe disso, tanto que 
colocou esta demanda entre as 
prioridades. Rosemar Sala, tem 
tratado pessoalmente do assun-
to e garante que em breve novos 
investimentos serão feitos para 
que gradativamente o problema 
seja resolvido.

Segundo a assessoria de 
imprensa, mesmo em épocas 
de chuvas regulares, a escas-
sez de água persiste. Somen-
te nesta semana uma média 
diária de quatro tanques de 

9.000 litros cada, foram le-
vados para o interior. De se-
gunda até esta quarta-feira, o 
serviço atendeu 17 famílias. 
Na matéria repassada a prefei-
tura ainda informa que o traba-
lho é prioritário, tanto que nes-
tes últimos dias o vice-prefeito 
também “foi para a estrada”.

Leônidas Balestrin comple-
tou a equipe da Secretaria, haja 
vista, a insuficiência de servi-
dores em função de férias ou 
afastamentos. O gestor seguirá 
dando suporte para que não fal-
te água potável para quem pre-
cisa.

Caminhões da prefeitura abastecem comunidades sem água
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