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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial
A volta do comércio

Se você está desgostoso com a conduta de tantos congressistas; se 
avalia, com razão, que há uma perda crescente de qualidade da represen-
tação parlamentar; se percebe que muitas das 105 emendas já introduzi-
das na Constituição foram votadas a galope enquanto outras de grande 
interesse da sociedade se arrastam sobre tartarugas; se sente que a im-
punidade é reforçada e a corrupção protegida pelo Congresso, então – 
Anime-se! – chegou a hora de começar a enfrentar as causas e parar de 
chorar as consequências.

Avesso aos longos períodos, o trecho acima talvez seja um dos mais 
extensos que já escrevi antes de cravar um ponto. E note: se ele continu-
asse até o fim da página, ainda assim sobraria assunto. Os problemas por 
lá são muitos e nosso legislativo solenemente os desconsidera.

O modo como elegemos nossos deputados, em eleições ditas propor-
cionais, é uma dessas causas da situação descrita e a adoção do voto dis-
trital, puro ou misto, traria resultados muito positivos. No atual sistema, 
somam-se os votos de cada legenda e se divide esse total pelo quociente 
eleitoral, que corresponde ao número de votos necessários para prover 
cada cadeira. O quociente dessa divisão determina, por ordem de vo-
tação, o número e os membros de cada bancada partidária.  Na eleição 
de 2018, apenas 5% dos deputados obtiveram votação pessoal suficiente 
para garantir o próprio mandato. Pelo viés oposto, 95% dos deputados 
federais brasileiros precisaram dos votos alheios, em muitos casos dados 
a parlamentares não eleitos. Dos 27 mil candidatos inscritos, apenas 513 
foram eleitos e 51% dos eleitores votaram em candidatos não eleitos. Só 
isso já reduz a representatividade e a interlocução entre representantes e 
representados.

Por outro lado, o atual sistema estimula a eleição de parlamentares 
para cuidar de grupos de interesses. Setores numerosos da sociedade se 
organizam a cada quatro anos para eleger o “seu deputado”. São as ban-
cadas do agronegócio, dos pequenos produtores, das etnias, dos empre-
endedores, dos empregados, da educação, dos servidores públicos, dos 
militares, dos policiais, da saúde, das carreiras de Estado, etc.. O produto 
disso é a concessão de poder político a extratos horizontais da sociedade 
em detrimento do interesse geral. É o império do corporativismo. Produto 
disso é, também, o que tantas vezes vi acontecer em plenário: diante das 
galerias cheias, parlamentares recebem pressão sem saber quais seriam 
seus eleitores, como agir para cativá-los, ou quantos dessa categoria estão 
contados entre seus votos.

 Imagine, agora, o voto distrital. Nesse sistema, os municípios são 
agrupados em tantos distritos eleitorais quantas são as cadeiras que cor-
respondem ao respectivo estado. Dentro de cada distrito, cada partido 
(ou coligação se permitida) apresenta um único candidato e a eleição 
é disputada ao modo como hoje são eleitos os prefeitos. O mais votado 
vence. Como resultado, as campanhas eleitorais transcorrem em áreas 
restritas (pequenas porções do território de cada estado) e custam muito 
menos. Cada distrito sabe quem é seu representante, independentemente 
do partido a que pertença e sua atuação é acompanhada por todos. Fica 
possível estabelecer regras para Recall, ou seja, chamar plebiscito para 
cassar o mandato de quem, a qualquer momento, tenha desempenho re-
provado (como, por exemplo, votando leis de proteção aos corruptos e 
garantindo impunidade de bandidos). Por fim, num distrito, ninguém se 
elege apenas com votos de um extrato ou grupo de interesse da sociedade 
e isso gera representação muito mais comprometida com o bem de todos, 
com o bem comum, com o bem do país, com o bem do pagador das con-
tas e das futuras gerações.

No voto distrital misto, uma parte dos deputados é eleita pelo sistema 
proporcional burro, e outra pelo distrital. Pessoalmente não vejo vanta-
gens operacionais, embora possa ajudar a viabilizar a mudança.

   “E o que eu posso fazer?”, indagará o leitor. Em primeiro lugar, sai-
ba que nada mudará se tudo permanecer como está. Convença-se de que 
o Brasil não pode continuar sendo o país onde tudo está errado, mas não 
convém mexer em nada. Num jogo de cartas, a regra do jogo diz como se 
joga; na política, a regra determina, também, quem senta para jogar. No 
atual sistema, o “soberano” eleitor não é nem peru do jogo.

VOCÊ QUER CONTINUAR 
SENDO PERU DO JOGO 
DA POLÍTICA?

Nessas aulas que estamos on-line e ao vivo na graduação temos dis-
cutido muitos conceitos, exemplos bons e ruins das empresas, notícias da 
semana e atualidades. Os alunos e alunas estão muito instigados e engaja-

dos com as temáticas da sustentabilidade, comprovando as pesquisas de 2020 da Globescan e do Instituto Akatu 
que mostram que na geração Z, cerca de 45% dos entrevistados tinham considerado recompensar uma empresa 
socialmente responsável e 57% mudaram as suas opções de compras no ano passado. Sendo que estes números 
vêm crescendo nos últimos anos. Nessa pesquisa, ainda, 81% do total de todos os entrevistados, colocam atitudes 
positivas para a natureza, entendendo que “o que é bom para mim, nem sempre é bom para o meio ambiente”.

Em uma das aulas, uma aluna questionou que não entendia como as empresas que estão nascendo, as startups 
e esses novos empreendedores, já não colocavam os temas da sustentabilidade no negócio e na estratégia do seu 
nascedouro. “Fico inconformada como as temáticas eram só consideradas muitas vezes “marketing” da empresa, 
virando um greenwashing, socialwashing ou diversitywashing”. Termos que usamos para dizer que pode ser uma 
ação de sustentabilidade, mas descolada da realidade da empresa ou, simplesmente, uma mentira. Uma “tinta” 
verde, ou com várias cores do arco-íris no produto, somente para vender mais, sem lastro, sem estratégia ou estofo 
para as questões do desenvolvimento sustentável.

No mundo financeiro, inclusive, agora a moda é o ESG ou ASG, que é o ambiental, social e a governança, 
que já escrevi em outros artigos. Inclusive com grandes eventos digitais de grandes bancos, mostrando e trazendo 
especialistas para ensinar o que é este termo, e como aplicá-lo no dia a dia da empresa. Ficamos muito felizes 
com isso!

Mas, com todas essas provocações, gostaria de voltar e ressaltar uma palavra do título deste artigo: paradigma. 
O significado segundo o dicionário Michaelis é algo que serve de exemplo ou modelo; padrão. Alguns sinônimos 
dessa palavra são: padrão, regra, norma, referência, modelo, exemplo, entre outros.

Assim, gostaria de confirmar o que a minha aluna questionou, e que eu e muitos colegas da área estamos 
debatendo e engajando, há mais de 25 anos no mundo corporativo do país. Esse, inclusive, foi até um dos gati-
lhos, para a idealização e fundação da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável 
(Abraps), para levar a necessidade desse modelo para todas as empresas, organizações e governo.

Esse paradigma da sustentabilidade empresarial tem que ser colocado no nascedouro, no apogeu e no final das 
empresas, nos seus produtos e serviços, nos seus processos, nos seus indicadores, ou seja, permear toda a empre-
sa. Desde os seus departamentos, times e bonificação. Pois é, o financeiro talvez seja uma das únicas áreas, ou 
tema, envolvido em todos os processos, contatos e pessoas. Sim, a parte em que transformamos horas de trabalho 
em dinheiro, aquele que define o quanto vamos contratar, comprar, devolver, emprestar, lucrar, consertar, fundir, 
demitir... Ufa, tudo está em torno deste tema. Não estou diminuindo a sua importância, mas, precisamos usar o 
aprendizado desse paradigma para construirmos um novo.

Será que num mundo cada vez mais polarizado, em que temos que escolher um lado ou uma direção, conse-
guimos desenvolver nosso cérebro e percepção para enxergarmos de uma forma tridimensional ou quadrimen-
sional? Será que as empresas conseguirão entregar valor não unicamente para os acionistas, mas, também para 
todos os outros stakeholders? Será que essas novas empresas já nascerão pensando também nas questões sociais, 
ambientais e de governança, além do único e tradicional lucro?

Sim, é um paradigma a ser trabalhado, pois temos que trocar o tradicional pensamento linear do Fordismo 
para um pensamento circular da Ellen MacArthur, um pensamento sistêmico da teoria geral de sistemas, ou do 
ecossistema do que estudamos em nossas aulas de biologia.

Acredito que o nosso cérebro consegue se desenvolver sim, e aumentar a capacidade de trabalhar com esse 
novo paradigma. Pois, assim como as pesquisas mostram, o mundo financeiro está comunicando, meus alunos 
e alunas estão questionando, e os profissionais pelo desenvolvimento sustentável estão trabalhando, o mundo 
corporativo está mudando o seu paradigma. E o que você está mudando na sua empresa ou no seu departamento?

* Marcus Nakagawa é professor da ESPM; coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental (CEDS); idealizador e conselheiro da Abraps; idealizador da Plataforma 
Dias Mais Sustentáveis; e palestrante sobre sustentabilidade, empreendedorismo e estilo de vida. Autor dos livros: Marketing para Ambientes Disruptivos e 101 Dias com Ações Mais 

Sustentáveis para Mudar o Mundo (Prêmio Jabuti 2019).

Mudança para o paradigma empresarial da 
sustentabilidade Marcus Nakagawa

Três semanas é muito tempo para a atividade comercial ficar parada. O pe-
queno e médio empresário, aquele que muitas vezes paga aluguel, funcionário 
e ainda tem prestações e boletos aos montes em sua gaveta não tem condições 
de ficar tanto tempo sem vender nada. É desumano. Depois de uma ameça de 
retomada da economia, esses dias parados vão cobrar um preço muito alto.

Sejamos sinceros. Os casos de Covid-19 aumentaram com a liberação das 
praias, com as viagens em dezembro, janeiro e fevereiro e com as festas e 
aglomerações que ocorreram longe do comércio. E era visto que isso iria 

acontecer.
Em meio a pandemia, festas clandestinas acontecem em todas as partes. Pessoas desrespeitam as regras de 

isolamento e principalmente de distanciamento. Esse é o grande problema. Nunca foi e nem nunca será aquele 
pobre empreendedor que recebe meia duzia de clientes por dia, que não deixa ninguém entrar sem máscara, que 
deixa álcool gel na porta e que evita sair de casa nos finais de semana, porque sabe, que se ficar doente não terá 
quem trabalhe no seu lugar.

O comércio vai voltar a abrir, pois, precisa. O que se espera é que o rigor da fiscalização que autuou os comer-
ciantes nestas três semanas, também ache ânimo para atacar onde fato as contaminações acontecem.
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PARABÉNS CÔNEGO TAFARELL!!!

Nesta semana, dia 18, o Padre Guido Ta-
farell comemorou os seus 80 anos de vida. 
Padre Guido, que também é Cônego, tem 
um intenso e frutífero trabalho social e re-
ligioso em Tenente Portela. Padre Guido 
nasceu em 18 de março de 1941 em Co-
tiporã, Rio Grande do Sul. Iniciou os seus 
estudos religiosos no seminário de Tapera 
ainda com 10 anos de idade. Se formou em 
filosofia e teologia no seminário maior de 

***Dizem por aí que tem gente que 
nem sequer conhecia Portela antes da 
pandemia e agora passa o dia medindo 
rua sem máscara.

***Se a moda pega!!! Empresas em 
Santa Maria entraram na justiça para não 
pagar impostos e tributos enquanto hou-
ver restrições ao comércio.

***A região vive uma crise de cria-
tividade, pelo menos é o que se constata 
por aí. Quando  não copiam os nomes 
dos programas de rádio, fazem uma có-
pia literal das notícias. 

***Trocas de companheiro de vez 
em quando, até virou normal, o que é 
estranho é declarar amor eterno a cada 
troca....kkkk

***Pois é, dizem por aí que vereado-
res que buscam soluções práticas são os 
de Canela.

***Lá um nobre edil sugeriu pulveri-

Viamão. Foi sagrado sacerdote em Pinhal. 
O padre está trabalhando há muitas décadas 
em Tenente Portela, onde exerceu também 
por anos a função de professor. Padre Gui-
do goza de um grande prestigio e respeito 
da comunidade. Uma homenagem feita no 
grupo de facebook (retratos e imagens), em 
menos de uma hora de postagem registrou 
várias centenas de registros de homenagens 
ao querido aniversariante.

Ajudando o HSA
A comunidade atendeu prontamente o cha-
mamento feito através do Sistema Provín-
cia em benefício do HSA. Em dois dias, no 
programa Estrada da Vida e no Mateando 
com a Província, em menos de uma hora 
e meia de programação, quase 200 pessoas 
participaram ligando ou depositando valo-
res em prol do nosso HSA. Ao todo a cam-
panha vitoriosa arrecadou próximo a 50 mil 
reais. As doações variam entre 10 reais e 
10 mil reais. O maior número de doações 
foram de valores baixos advindas de pesso-
as que entendem a importância do trabalho 
que o hospital realiza neste período de di-
ficuldades no enfrentamento da Covid-19.

Falando pelas janelas
Em Coronel Bicaco, conforme conta nos-
so repórter Neis Becker, mesmo em iso-
lamento os parentes acham uma forma de 
manter contato com hospitalizados. Co-
meçou a chamar atenção a aglomeração 
de pessoas próximas das janelas do hospi-
tal. Eram parentes enviando e recebendo 
recados dos hospitalizados e “isolados”. 
A Vigilância Sanitária Municipal e a direção 
do Hospital Santo Antônio de Pádua instala-
ram cones e fitas de isolamento ao longo do 
passeio público em frente à instituição para 
evitar que pessoas se aproximem das jane-
las dos quartos para conversar ou entregar 
objetos, ou alimentos para os internados. 
Recentemente, houve alguns flagrantes de 
pessoas dialogando ou entregando alimen-
tos para pacientes, ou acompanhantes. É o 
jeitinho brasileiro, no caso bicaquense.

Mais vacinas à vista....
Merece todo o apoio a iniciativa do CISA, 
consórcio intermunicipal que coordena a 
compra de 500  mil doses de vacina para 
os  43 municípios que integram a entidade. 
Mais uma das muitas iniciativas positivas 
do consórcio nestes dias difíceis.

Muito bom!
Muito bom é ver políticos falando da ponte 
sobre o rio Uruguai sem ser época de elei-
ção. Nesta semana, uma matéria do gabi-
nete de um senador catarinense, informava 
que o único obstáculo para tirar o projeto do 
papel é  conclusão do processo de federali-
zação da 163.

Num ônibus, um padre sen-
tou-se ao lado de um bêbado 

que, com dificuldade, lia o jornal.
De repente, com a voz “empastada”, o bê-
bado perguntou ao padre: 
– O senhor sabe o que é artrite?
O pároco logo pensou em aproveitar a 
oportunidade para passar um sermão no bê-
bado e respondeu:
– É uma doença provocada pela vida peca-
minosa e sem regras: excesso, de consumo 
de álcool, drogas, maconha, crack, e, 
certamente mulheres perdidas, prostitutas, 
promiscuidade, sexo, farras e outras coisas 
que nem ouso dizer.
O bêbado arregalou os olhos, calou-se e 
continuou lendo o jornal.
Pouco depois o padre, achando que tinha 
sido muito duro com o bêbado, tentou ame-
nizar:
– Há quanto tempo o senhor está com ar-
trite?
– Eu? Eu não tenho artrite! Diz aqui no jor-
nal que quem tem é o Papa.

ESCRITORES
Três escritores, José, 
Pedro e Francisco, que 
estavam participando 
de uma convenção de 
escritores, reservaram 
um quarto no 75º andar 
de um hotel.

Quando voltaram ao hotel após a conven-
ção, a recepcionista disse-lhes: “Sinto mui-
to, mas o elevador está quebrado. Enquanto 
está sendo consertado, vocês terão que subir 
as escadas.”José era um escritor de histórias 
engraçadas, Pedro era um escritor de histó-
rias assustadoras e Francisco era um escri-
tor de histórias tristes. Os três concordaram 
que, para tornar a subida menos entediante, 
José contaria aos outros dois suas histórias 
mais engraçadas enquanto eles subiam do 
1º ao 25º andar, Pedro contaria suas histó-
rias mais assustadoras do 26º ao 50º andar e 
Francisco contaria suas histórias mais tris-
tes do 51º ao 75º andar.Eles começaram a 
subir as escadas e José começou a contar 
histórias engraçadas. Quando chegaram ao 
25º andar, Pedro e Francisco riam histeri-
camente.
Então Pedro começou a contar histórias as-
sustadoras. Quando chegaram ao 50º andar, 
José e Francisco estavam se abraçando de 
medo.Então Francisco começou a contar 
histórias tristes. Ele colocou asmãos nos 
bolsos, pensando.
“Ah, primeiro contarei minha história mais 
triste de todas.” ele disse.Ele tossiu nervo-
samente.
“Era uma vez um homem chamado Fran-
cisco, que deixou a chave do quarto do ho-
tel no carro …”

zar a cidade de álcool gel prá acabar com 
esta pandemia de covid.

***Já pensou se alguém estiver acen-
dendo um cigarro na hora?

***Por aqui, se parabenizam inciati-
vas sem conhecer ao certo quem fez e 
como foram feitas...

***Depois de anos de promessa, algo 
prático vai ser feito para controlar o nú-
mero de cães de ruas. Foram destinados 
40 mil para um projeto de castração.

***Estamos na páscoa! Nossas bici-
cletistas sem pneus voltaram a enfeitar 
os canteiros da cidade.

***Dizem por aí que se depender do 
preço dos ovos de chocolate essa será 
uma páscoa salgada.

***Dizem por aí que em breve a Rá-
dio Província vai trazer novidades na 
área de interatividade com os ouvintes.

***Será que outras rádios vão fazer 
campanha para ajudar o HSA?
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Extravio de Bloco

Miguel Breitenbach, residente em Redentora,  comunica que 
perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Pro-
dutor Rural (P 131  185281 a P 131  185290) com inscrição esta-
dual sob o nº 2161042070  série P 131  185281.

Tenente Portela firma 
parceria com a 

APPATA para proteção 
de cães e gatos

O Poder Executivo firmou 
um acordo de cooperação com 
a Associação Portelense de 
Proteção, Auxílio e Tratamento 
de Animais (APPATA) para re-
colhimento, cuidados e castra-
ção de cães e gatos. O convênio 
prevê o repasse de R$ 40 mil.

O recurso financeiro será 
aplicado ao longo de um ano, 
em ações direcionadas a pro-
mover a proteção, o controle 
populacional e a melhora das 
condições de saúde e de vida de 
caninos e felinos. Entre os ob-
jetivos, está a realização de até 
20 castrações por mês.

Atualmente, a APPATA de-
senvolve voluntariamente ini-
ciativas de proteção e cuidados 

de animais abandonados ou ví-
timas de maus tratos. A partir 
do acordo, a entidade precisa-
rá disponibilizar pessoal para 
a captura de cães e gatos em 
vias públicas, além de efetuar 
o cadastro de moradores de bai-
xa renda que desejam ter seus 
animais domésticos castrados. 
A associação também se com-
prometeu em participar de cam-
panhas educativas e de adoção 
de caninos e felinos.

Conforme a assessoria de 
comunicação do Poder Execu-
tivo de Tenente Portela, o con-
vênio representou a efetivação 
da Lei Municipal nº 2.653, san-
cionada no ano passado, que 
implantou o programa de este-
rilização animal.

Assinatura do acordo aconteceu no gabinete prefeitoral

Foto: Divulgação/ASCOM Tenente Portela

Cacique faz doação de 
morangas para o HSA

O cacique da Terra Indígena 
do Guarita, Carlinho Alfaia-
te, entregou na última quarta-
-feira uma carga de moranga 
cabutiá, cultivadas nas terras 
indígenas para o Hospital San-
to Antônio de Tenente Portela. 
A entrega é uma forma de con-
tribuir com a instituição que 
luta neste momento de aumen-
to de casos de coronavírus. 
Mirna Braucks, presidente do 
HSA fez diversos apelos para a 
comunidade regional, pedindo 
a doação de dinheiro, mas tam-
bém de alimentos, inclusive de 
frutas. Segundo ela, se todas as 
pessoas que tem seus pomares 
em casa puderem contribuir, 
isso será de grande valia, visto 
que agora toda a ajudar é bem-
-vinda.

Entrega ocorreu nesta quarta-feira

Divulgação

Secretária Eliane visita Escola 
Municipal Assis Brasil

Redentora

A Secretária Municipal de 
Educação e Cultura, Eliane 

Amaral Costa, visitou a Escola 
Municipal Assis Brasil, de Sí-
tio Cassemiro, hoje, dia 17 de 
março. Eliane conversou com a 
direção da escola, professores 

e com o presidente do Círculo 
de Pais e Mestres (CPM), Jonas 

Mânica.
Também entregou 

Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPIs) 
– aventais em TNT e 
máscaras, além de álco-
ol 70% (líquido), álcool 
em gel, dispensadores 
de álcool em gel, termô-
metros digitais, borrifa-
dores e toalhinhas.

Cada professor rece-
beu também uma pasta conten-
do uma agenda e uma caneta, 
além de um cartão de incenti-
vo da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura.
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Região

Calçada é isolada para evitar 
contato de pessoas com pacientes 

do hospital de Coronel Bicaco

A Vigilância Sanitária Mu-
nicipal e a direção do Hospital 
Santo Antônio de Pádua instala-
ram cones e fitas de isolamento 
ao longo do passeio público em 
frente à instituição para evitar 
que pessoas se aproximem das 
janelas dos quartos para con-
versar ou entregar objetos ou 
alimentos para os internados.

Recentemente, houve alguns 
flagrantes de pessoas dialogan-
do ou entregando alimentos 
para pacientes ou acompanhan-
tes. Essas situações foram men-
cionadas pelo vereador Elson 
Bueno Martins (PDT) na sessão 
ordinária do Poder Legislativo 

de Coronel Bicaco, na noite da 
segunda-feira (15/03).

O gestor do Hospital Santo 
Antônio de Pádua, Delmar de 
Albuquerque, disse à reporta-
gem do site Clic Portela que 
essas situações poderão conti-
nuar acontecendo, pois, a orien-
tação é que as janelas fiquem 
abertas para melhor ventilação. 
— Também foi recomendado 
evitar o funcionamento de ar 
condicionado — completou o 
gestor.

Segundo ele, para pacientes 
de idade avançada é permitida 
a permanência de acompanhan-
te. — Muitas vezes, as pessoas 
através da janela conversam 

com estes acompanhantes para 
saber o estado de saúde do hos-
pitalizado — acrescentou Del-
mar de Albuquerque.

O gestor solicitou que a po-
pulação acate a recomendação 
de não se aproximar do hospi-
tal. — Estamos pensando no 
descanso dos pacientes, o que 
ajuda na recuperação deles — 
ressaltou Delmar de Albuquer-
que.

O Hospital Santo Antônio 
de Pádua tem, atualmente, dez 
internações, das quais, nove por 
causa do novo coronavírus. — 
Nenhum dos pacientes precisa 
de intubação — revelou o ges-
tor.

Cones e fitas de isolamento instaladas no passeio público em frente à instituição hospitalar

D
iones R

oberto B
ecker

Prefeitura de Vista Gaúcha auxilia 
produtores na fabricação de silagem

Rural

A secretaria de agropecuária 
do município de Vista Gaúcha 
está realizando auxilio aos agri-
cultores no feitio da silagem. O 

município dispõe de uma mo-
derna máquina de silagem.

Atualmente Vista Gaúcha 
conta com 150 produtores de 

leite e uma produção de aproxi-
madamente um milhão de litro 
de leite por mês.

De acordo com o Secretario 
da agropecuária e Vice-prefeito 
André Danete calcula-se que 
serão colhido aproximadamen-
te 200 hectares de milho na sa-
frinha.

Já o Prefeito Locatelli, des-
tacou que o município disponi-
bilizara de dois caminhões para 
acompanhar a máquina na co-
lheita da silagem sem custo ao 
produtor;

O prefeito destacou também 
o trabalho da equipe da secre-
taria e da ADCA, que muitas 
vezes trabalham até no final se 
semana para não deixar os pro-
dutores sem atendimento.

Trabalho de fabricação de silagem está sendo realizada em Vista Gaúcha

Divulgação

A imunidade é a capacidade do organismo de reconhe-
cer um agente estranho e promover uma resposta contra ele, 
tentando eliminá-lo. Temos dois tipos de imunidade: A imu-
nidade inata é a primeira linha de defesa do organismo, com 
a qual nascemos. É uma resposta rápida, não específica e li-
mitada aos estímulos estranhos ao corpo. Os principais com-
ponentes são as barreiras físicas e mecânicas (pele, mucosa, 
trato respiratório), as barreiras fisiológicas, as celulares e as 
inflamatórias. 

A imunidade adquirida ou adaptativa é ativada pelo con-
tato com agentes infecciosos e sua resposta à infecção au-
menta a cada exposição ao mesmo invasor. Aqui incluímos 
o processo de imunização por meio de vacinas e a transfe-
rência de anticorpos da mãe para o feto.

A prática regular do exercício físico atua como um mo-
dulador do sistema imune, de forma a estruturar progres-
sivamente a resposta fisiológica à minimização do dano. 
Durante a atividade física, uma série de citocinas pró e anti-
-inflamatórias são liberadas, há incremento na circulação de 
linfócitos, assim como no recrutamento celular. Tais efeitos 
levam ao melhor controle da resposta inflamatória, reduzem 
os hormônios do estresse, e resultam em menor incidência, 
intensidade de sintomas e mortalidade frente a ocorrência de 
infecções virais, especialmente as respiratórias.

Sabe-se também que os exercícios físicos de moderada 
intensidade, realizados ≥ 3 vezes por semana com duração 
de 45-60 minutos e/ou 50-70% do consumo máximo de oxi-
gênio, estimulam a imunidade celular por meio de aumento 
da liberação de IL-2, recrutamento de células Natural killer 
(NK), redução do estresse oxidativo, elevação da concentra-
ção de leucócitos (30-120 min após a atividade física persis-
tindo até 24 horas), e proporcionando uma melhor imunovi-
gilância.

O importante para manter sua imunidade ativa e sadia é 
construir uma vida equilibrada e saudável, além da pratica 
de atividade física, que além de ajudar você perder peso suar 
a camisa, também aumenta a circulação sanguínea, assim 
possibilitando o aumento de suprimento para todas as partes 
do seu corpo, ajudando a minimizar as inflamações indese-
jadas.

Respeite sempre seu corpo e faça do exercício físico seu 
aliado! De acordo com a Sociedade internacional de Imuno-
logia do Exercício recomenda-se a interrupção do exercício 
caso apresente sinais de infecções como febre, mal estar e 
dores de cabeça. Procure um Educador Físico para treinar 
com boas orientações.

Exercício Físico e Sistema 
Imune

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA/RS.
Aviso de Licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. OBJETO: Aquisição de 

materiais hidráulicos para uso no projeto de água do Município. 
JULGAMENTO: 01/04/2021 às 08h:30min. PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 13/2021. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 
para uso na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino 
durante o primeiro semestre letivo. JULGAMENTO: 05/04/2021 
às 08h30min. PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021. OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de assesso-
ria de imprensa e comunicação. JULGAMENTO: 06/04/2021 às 
08h30min. 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, 19/03/2021.
CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI
Prefeito Municipal
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Saúde

Olmira Leal de Oliveira nasceu em 18 de junho de 1902, na loca-
lidade de Camaquã, em Caçapava do Sul, filha de Francisco José de 
Oliveira e Auta Coelho Leal de Oliveira. Aos 21 anos de idade foi re-
crutada para integrar as fileiras da Brigada Militar, como enfermeira e 
combatente no 1º Regimento de Cavalaria, hoje 1º Regimento da Polícia 
Montada, com sede em Santa Maria. Graduada a cabo e devido a sua 
baixa estatura, atendia por “Cabo Toco.”

    Primeira mulher a integrar as fileiras da corporação da Brigada 
Militar, em 1923. Participou dos movimentos revolucionários de 1923, 
1924 e 1926. Cabo Toco é a patrona da primeira turma de Policiais Mi-
litares Femininas do Estado do Rio Grande do Sul.

    Cabo Toco era uma apaixonada por queimar cartuchos, não se 
limitando apenas às atividades de apoio. Empunhando seu fuzil, lutava 
lado a lado com a mesma valentia dos demais soldados. Depois de pas-
sar por várias batalhas com destaque de bravura, deixou a corporação 
em 1932. Casou com Antônio Martins da Silva, em 1951. Ficou viúva 
em 1954, e passou a viver de pequena pensão deixada pelo marido. Mu-
lher forte, guerreira, símbolo vivo da história do Rio Grande do Sul, sem 
descendentes, vivia em uma casa paupérrima na periferia de Cachoeira 
do Sul. Andava pelas ruas com sua velha carroça, cansada e sem rumo, 
carregando consigo a história que o povo não conhecia.

    Cabo Toco combateu maragatos em 1923”, lutou contra o General 
Zeca Netto.

    Dona Olmira, conte aí como o General Zeca Netto sempre vencia 
vocês? Então ela sem delongas, ia logo ao assunto dizendo:

     -  As tropas do General Netto, eram uma gurizada, sem experi-
ência de combate, mas, venciam pela coragem, por isto todos tinham 
medo deles. Minha mãe teve um caso com o Netto, e graças a isto pude 
ser recebida por ele no acampamento, e tomei chimarrão com ele na 
porta da barraca. Quando fui comer churrasco, tive medo que eles me 
envenenassem, por ser uma inimiga e estar espionando.  Então voltei, e 
informei ao nosso chefe a exata localização do acampamento do Netto. 
Na madrugada atacamos de surpresa, mas não sei como, parece que 
estavam nos esperando. Nossas tropas foram recebidas com um salsedo 
de balas, e tivemos que bater em retirada. Dona Olmira contava com 
orgulho, o fato de ter tomado chimarrão com o General Netto. Na in-
genuidade da sua juventude, e mesmo na experiência da sua velhice, 
Dona Olmira não imaginava que o General Netto, percebera o motivo 
da sua visita, ao acampamento dos revolucionários Maragatos. Netto 
como homem nobre, jamais tomaria atitudes vingativas, e como homem 
inteligente, nunca demonstraria ter percebido os propósitos da espiã. 
Logicamente preparou suas tropas para e iminência de um ataque, onde 
o adversário não teria a vantagem do fator surpresa.

Cabo Toco parecia não saber o porquê das lutas, tampouco porque 
no apogeu da sua existência, brilhou como uma estrela fugaz. Logo em 
seguida, o mundo a esqueceu, e o tempo vencia aquela, que se dizia 
combatente Chimango,

” Me chamam de Cabo Toco Sou guerreira, sou valente” Apesar de 
nunca ter sido considerada heroína, Cabo Toco só ficou conhecida de-
pois que, em 1987, Nilo Bairros de Brum e Heleno Gimenez venceram 
a 5ª Vigília do Canto Gaúcho de Cachoeira do Sul com uma canção con-
tando a sua história, na voz de Fátima Gimenez. Para a composição da 
letra, os autores tiveram que conquistar a sua confiança, para saber um 
pouco da sua trajetória de vida, junto aos movimentos revolucionários, 
pois ela não gostava de falar do passado, e também tinha muita descon-
fiança com estranhos. Cabo Toco esteve presente na noite da premiação 
e viveu momentos de pura emoção ao ver sua vida contada em uma 
linda canção, apresentada para um grande público, que na maioria nem 
sequer sabiam da sua existência.

     Olmira Leal de Oliveira faleceu em 21 de outubro de 1989, em 
Cachoeira do Sul, e está sepultada no Cemitério Municipal de Caçapava 
do Sul. Na sua terra natal, foi homenageada com a denominação de uma 
Rua localizada no Bairro Mercedes, quadra compreendida entre as ruas 
Esperanto e Cel. Baltazar de Bem.  A Brigada Militar de Caçapava do 
Sul também homenageou Cabo Toco em 21 de abril de 2007, colocando 
uma placa em seu túmulo com uma frase que faz parte da letra da músi-
ca:” Entrei de frente na história e, acredite quem quiser, em vinte e três 
fui soldado sem deixar de ser mulher”.

Fonte:Internet
Lembrete: A vida  dos nossos familiares e amigos é uma Dádiva de 

Deus, portanto, continue seguindo os protocolos recomendados. Tudo 
isso vai passar.

     Até a próxima.

Cabo Toco: Foi Guerreira, 
Foi Valente!

Saúde

Campanha de Vacinação contra a 
Influenza começa em 12 de abril

A 23ª Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Influenza 
começa no dia 12 de abril, com 
público-alvo estimado em 79,7 
milhões de brasileiros. O Mi-
nistério da Saúde confirmou as 
diretrizes da campanha com en-
vio do Informe Técnico aos Es-
tados e Distrito Federal. A meta 
é vacinar, pelo menos, 90% dos 
grupos prioritários. A imuniza-
ção vai até o dia 09 de julho.

O Ministério da Saúde res-
salta a importância da vacina-
ção contra a influenza em 2021. 
A imunização vai prevenir o 
surgimento de complicações 
decorrentes da doença, óbitos, 
internações e a sobrecarga nos 
serviços de saúde, além de re-
duzir os sintomas que podem 
ser confundidos com os da Co-
vid-19.

O Governo Federal vai dis-
tribuir 80 milhões de doses da 
vacina influenza trivalente, pro-
duzida pelo Instituto Butantan, 
para imunização do público-
-alvo. O Ministério da Saúde 
orienta aos estados que todas as 
medidas de prevenção à trans-
missão da Covid-19 sejam ado-
tadas durante a campanha em 
mais de 50 mil postos de vaci-
nação espalhados pelo Brasil.

Grupos prioritários:

Nesta campanha, serão 
imunizadas as crianças de seis 
meses a menores de seis anos 
de idade, gestantes, puérperas, 
povos indígenas, trabalhadores 
da saúde, idosos com 60 anos 
ou mais, professores das esco-
las públicas e privadas, pessoas 

portadoras de doenças crôni-
cas não transmissíveis e outras 
condições clínicas especiais, 
pessoas com deficiência per-
manente, forças de segurança 
e salvamento, forças armadas, 
caminhoneiros, trabalhadores 
de transporte coletivo rodoviá-
rio de passageiros urbano e de 
longo curso, trabalhadores por-
tuários, funcionários do sistema 
prisional, adolescentes e jovens 
de 12 a 21 anos de idade sob 
medidas socioeducativas e po-
pulação privada de liberdade.

A vacinação será feita de 
forma escalonada. Os grupos 
prioritários serão distribuídos 
em três etapas. Os municípios 
terão autonomia para definir as 
datas de mobilização (Dia D), 
conforme a realidade de cada 
região.

Foto: Divulgação/Ministério da Saúde

Imunização vai até o dia 09 de julho e tem o objetivo de vacinar quase 80 milhões de brasileiros

Assembleia Legislativa aprova
 repasse de R$ 5 milhões do orçamento 

para pronto atendimentos do RS
A mesa diretora da Assem-

bleia Legislativa gaúcha apro-
vou em reunião na manhã desta 
terça-feira (16) o aporte de R$ 
5 milhões, do orçamento pró-
prio, para Pronto Atendimentos 
(PAs) do Rio Grande do Sul. 
A iniciativa busca subsidiar o 
repasse previsto pelo Gover-
no do Estado para as unidades 
de saúde credenciadas para 
atendimento de pacientes com 
Covid-19 no estado. O grupo 
aprovou a proposição por una-
nimidade.

O valor é resultado da eco-

nomia da Assembleia nos meses 
de janeiro e fevereiro deste ano 
e vai compor os recursos esta-
duais para compra de insumos, 
medicamentos, despesas com 
pessoal, entre outros gastos que 
atualmente estão sendo man-
tidos pelos municípios. “Tive-

mos uma importante economia 
neste primeiro trimestre com as 
restrições das atividades e com 
o esforço coletivo dos gabinetes 
dos deputados e setores admi-
nistrativos da Casa”, explicao 
presidente da Casa, deputado 
Gabriel Souza (MDB).

Joel Vargas/AL/RS
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Pandemia

DETRAN/RS cancela 
provas teóricas 

presenciais e reduz em 
50% os exames práticos

Durante a classificação de 
bandeira preta, que restringe 
ainda mais as atividades, de-
vido ao agravamento da pan-
demia de Covid-19, o Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
(DETRAN/RS) está reduzindo 
o número de aplicação de pro-
vas. Com isso, os testes teóricos 
presenciais foram cancelados. 
Já a aplicação de provas práti-
cas para quem estiver fazendo a 
primeira habilitação ou mudan-
do de categoria será reduzida 
em 50%.

De acordo com o decreto 
estadual, o número de provas 
práticas semanais aplicadas 
durante a vigência da bandeira 
preta deve ser metade das 11 
mil realizadas durante o perí-

odo em que o Estado esteve 
com restrições menores. Desta 
forma, serão aplicadas somente 
5,5 mil provas por semana. Já 
as provas teóricas na modali-
dade à distância, onde o aluno 
vai até o Centro de Formação 
de Condutores (CFC) e realiza 
o exame por computador serão 
mantidas. Atualmente, só 30 
CFCs aplicam este tipo de ava-
liação no RS.

O serviço é considerado es-
sencial, mas o DETRAN/RS 
recomenda que os candidatos 
adiem a procura caso não seja 
absolutamente necessário. O 
prazo para conclusão do pro-
cesso de habilitação está inter-
rompido, portanto, não há pre-
juízo para o candidato que adiar 
a realização do exame.

Provas práticas da primeira habilitação ou para mudança de categoria 
foram reduzidas em 50%

Máquinas, computadores 
e celulares têm tarifas

 reduzidas em 10%
A partir da próxima semana, 

bens de capital e equipamentos de 
informática e telecomunicações 
comprados no exterior pagarão 
10% a menos de Imposto de Im-
portação para entrarem no país. A 
medida foi aprovada hoje (17) em 
reunião do Comitê Executivo de 
Gestão (Gecex) da Câmara de Co-
mércio Exterior do Ministério da 
Economia (Camex).

Os bens de capital são má-
quinas e equipamentos usados na 
produção. Em nota, o Ministério 
da Economia informou que a me-
dida vai reduzir custos e aumentar 
a competitividade de diversos se-
tores da economia e beneficiar os 
consumidores, que pagarão menos 
para comprar itens como computa-

dores e celulares. Por causa da des-
valorização do real no último ano, 
esses produtos tiveram alta consi-
derável de preços no país.

Ao todo 1.495 produtos, in-
cluídos os subtipos, tiveram a alí-
quota de importação reduzida. Por 
envolver bens de capital e bens de 
informática e de telecomunica-
ções, a medida não dependeu de 
negociação com os demais parcei-
ros do Mercosul. Como a mudança 
ocorreu num imposto regulatório 
(usado para regular a economia), 
o governo não precisa elevar ou-
tros impostos ou cortar gastos para 
compensar a perda de arrecadação, 
como determina a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal para os demais 
tipos de tributos.

Econômia

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 15/03/2021.

Reuniram-se virtualmente os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Porte-
l a , às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 15 de março de 2021, com as seguintes presenças: 
Ve- readores: IRINÉIA KOCH LENA/PDT (Presidente), JAINE SALES/PROGRESSISTAS (Secretário), 

DERLI DA SILVA/PSDB, LUCIANO BERTA/PSDB, EDUARDO JOSÉ BARELA FERRARI/PT, 
HEITOR GROSS FURINI/PREGRESSISTAS, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, LUISA SILVA 

BARTH/MDB, NATANAEL DINIZ 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. 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:

Do Vereador Derli da Silva:   
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que solicite às Secretarias de Assistência Social e de Finanças que envie a esta Casa Le-

gislativa documentos relativos à comemoração do Dia dos Idosos dos anos 2017 e 2018, constando a programação, local do evento, lista de 
presença, como foi contratado o Buffet, a quantia contratada e paga, autorizações de fornecimento, empenhos e liquidação destas despesas. 
Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Luciano Berta Filipin e Luísa Silva Barth.    

Do Vereador Jaine Sales:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que sejam retomados os trabalhos de melhorias nas estradas das seguintes localidades 

indígenas do município: Pedra Lisa, Linha Esperança e Km 10.  
2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal a isenção de juros e multas dos tributos municipais, a contar da data da publicação do 

Decreto de estado calamidade pública. Este requerimento foi subscrito pelo vereador Luciano Berta Filipin. 
Do Vereador Luís Claudir dos Santos:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, as seguintes informações acerca da municipalização da escola General Osório, situada 

na localidade de São Pedro: qual o critério utilizado pelo município para municipalizar a escola General Osório; se há interesse por parte do 
município em municipalizar mais escolas estaduais; como ficará a situação do patrimônio (móveis e imóveis), a partir da municipalização 
da escola; por quem será feita a manutenção e operacionalização da escola (estado ou município); qual a modalidade de trabalho do Quadro 
de Professores do estado; se  houve contato (reunião) com o Conselho Municipal da Educação e Sindicato dos Professores a respeito da 
municipalização da escola. Em caso positivo, solicitou cópias das atas; ainda, solicitou cópia do convênio ou outro documento que tenha 
sido firmado entre governo do estado e município. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Luísa Silva Barth, Heitor Henrique 
Gross Furini e Natanael Diniz de Campos.

2- Requereu ao senhor Prefeito Municipal e Departamento de Trânsito a possibilidade de retirada dos canteiros centrais, locali-
zados na Avenida Perimetral, em função do grande fluxo de máquinas agrícolas que transitam naquele local, dificultando a passagem dos 
mesmos.

3- Requereu que a Casa Legislativa mande uma nota de pesar para a família do Sr. Maurício de Oliveira Martins pelo seu faleci-
mento no último sábado 13/03/2021.

Do Vereador Eduardo José Barella Ferrari:
1- Requereu envio de correspondência ao Presidente da Petrobras o Sr. Roberto Castello Branco, bem como aos demais integran-

tes do conselho de administração, para que seja incluído na pauta da próxima reunião do conselho da Petrobras, a alteração da Política de 
reajustes dos preços dos combustíveis.

Do Vereador Natanael Diniz de Campos: 
1. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados reparos com urgência no pontilhão da localidade de Baixo Azul, 

localizado na última entrada à direita, antes da ponte do turvo, na RST 472, aproximadamente 100 metros da rodovia, em pequeno riacho 
que deságua no rio turvo. Justificou a solicitação, visto que, conforme relatos de moradores e munícipes que por ali transitam, alguns cami-
nhões de ração e de suínos que utilizam a referida ponte, em virtude do peso, acabaram por comprometer a estrutura, estando na iminência 
de ocorrer algum acidente mais grave no local. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Luís Claudir dos Santos, Heitor Henrique 
Gross Furini e Luísa Silva Barth.

2. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizadas melhorias nas estradas do interior do município: Estrada que dá 
acesso à localidade de Lagoa Bonita, da localidade de Lagoa Bonita até Capitel Santo Antônio e entre as localidades de Capitel Santo An-
tônio e Linha da Paz e também as estradas vizinhais desta comunidade. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Luís Claudir dos 
Santos, Luísa Silva Barth e Heitor Henrique Gross Furini.

3. Requereu que a Casa Legislativa mande os votos de parabéns para a APATA - Associação Portelense de Proteção, Auxilio e 
Tratamento aos Animais e para “Corrente do Bem” pelo trabalho feito em nosso Município e não mede esforços para ajudar o próximo.

Da Vereadora Presidente Irinéia Koch:
1- Requereu aos demais vereadores, um posicionamento em relação à seguinte questão: O Hospital Santo Antônio de Tenente 

Portela passa por grandes dificuldades financeiras. Nesse sentido, após a realização de levantamento do cronograma de gastos do Poder 
Legislativo para os meses restantes do ano de 2021, constatou-se que é plenamente viável que a Câmara abra mão de R$ 5.500,00 (cinco 
mil e quinhentos reais) por mês do duodécimo mensalmente repassado pelo Poder Executivo, pelo prazo de 6 (seis) meses, para que seja 
repassado ao Hospital Santo Antônio. Tal valor, sem dúvidas, auxiliará o hospital na manutenção dos equipamentos necessários para o 
combate ao Coronavirus. Os demais vereadores, de forma unânime, concordaram com o pedido da presidência.

Da Vereadora Luísa Silva Barth:
1- Requereu envio de correspondência com máxima urgência a Superintendência Regional da RGE e CORSAN, para que seus 

órgãos emitam notificações de cortes nas residências e comércios em geral, bem como envio de faturas de energia a PROTESTOS em 
cartórios, uma vez que o nosso Estado encontra-se em BANDEIRA PRETA.

2- Requereu que a Casa Legislativa mande os votos de parabéns para ao Sistema Província de Comunicação, pela ação social 
voluntária de doação ao Hospital Santo Antônio que foi realizada no dia 14 de março de 2021. No programa “Mateando com a Província”, 
tendo como locutor o radialista Jonas Martins. Este requerimento foi subscrito pelo vereador Luis Claudir dos Santos.

Dos vereadores da Bancada do MDB Luísa Silva Barth e Natanael Diniz de Campos:
1. Requereram ao Senhor Prefeito Municipal que estude a possibilidade de repassar, como forma de DOAÇÃO, um espaço público 

para a APATA - Associação Portelense de Proteção, Auxilio e Tratamento aos Animais. Justificando que há extrema necessidade do municí-
pio auxiliar essas demandas, por se tratar de saúde pública. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, 
Eduardo José Barella Ferrari e Luís Claudir dos Santos.

Dos vereadores da bancada do MDB, Luísa Silva Barth, Natanael Diniz de Campos bancada do PDT, Luís Claudir dos Santos e da 
bancada do PP, Heitor Henrique Gross Furini.

1. Requereram ao senhor Prefeito Municipal a possibilidade de contratação pela administração pública de 6 (seis) ou mais pro-
fissionais da saúde, dentre eles técnicos em enfermagem, enfermeiros e médicos, para que sejam cedidos ao hospital Santo Antônio, pelo 
período de seis meses, para auxiliar nos atendimentos a COVID-19. Ainda, que o projeto de lei seja enviado com a máxima urgência para 
aprovação desta Casa.

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 020/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social para a Associação 

Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela/RS. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. 
A Comissão de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Obras, apresentou emenda modificativa ao Art. 1º do referido projeto, supri-

mindo a expressão “até”, ficando o referido artigo com a seguinte redação:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro, a fundo perdido, à Associação Hospitalar Benefi-
cente Santo Antônio de Tenente Portela/RS, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.164/0001-27, no valor de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta 
mil reais), de caráter emergencial e especifico para utilização no Custeio da Instituição. O repasse será realizado em duas parcelas de R$ 
290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) cada, nos meses de abril e maio de 2021.

Este projeto, com emenda, foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº 16/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a adotar 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 adminis-
trativos do município de Tenente Portela/RS. Este projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 14/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a redação dos artigos 49 e 51, da Lei 
Municipal nº 2.711, de 11 de dezembro de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentarias do município de Tenente Portela para o exer-
cício financeiro de 2021 e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº 19/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a redação do caput e incluir parágrafo 
único no artigo 2º, da Lei Municipal nº 2.657, de 24 de março de 2020, que declara situação de caráter excepcional, prevista no artigo 37, 
IX, da CF/88 e autorizam a contratação temporária para o cargo de médico e técnico em enfermagem e dá outras providências. Este projeto 
foi aprovado por unanimidade.  

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 15 de março de 2021. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenente-
portela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de Tenente Portela. 
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Após três semanas, comércio 
poderá reabrir na segunda

A partir da próxima segun-
da-feira, o Rio Grande do Sul 
retomará o modelo de coges-
tão no Distanciamento Con-
trolado – em que os prefeitos 
podem adotar medidas menos 
restritivas que as estaduais – e 
permitirá que os serviços não 
essenciais voltem a funcionar. 
Esses estabelecimentos estão 
há três semanas fechados pelo 
alto nível de internações nos 
hospitais. O anúncio foi feito 
pelo presidente da Assembleia 
Legislativa, Gabriel Souza, 
após reunião com o governa-
dor Eduardo Leite e membros 
do Comitê Científico, na noite 
desta terça-feira.

O governador, Eduardo Lei-

te, também confirmou essa mu-
dança para a semana que vem 
em entrevista em meios de co-
municação na capital.

A reabertura do comércio 
não essencial, a partir da próxi-
ma semana, poderá ocorrer de 
2ª a 6ª feira, até às 20h (entrada 
até às 19h). Restaurantes, ba-
res e lanchonetes poderão atu-
ar sem restrição de dias, até às 
17h (entrada até 16h) e hotéis e 
alojamentos com lotação máxi-
ma de 50% (com Selo Turismo 
Responsável) e 30% (sem Selo 
Turismo Responsável). O go-
vernador também anunciou no-
vas medidas econômicas, com 
linhas de crédito nos bancos 
BRDE, Badesul e Banrisul. A 
restrição de atividades todos os 
dias entre 20h e 5h está mantida 

até 30 de março. Na reunião, re-
presentantes do setor de bares e 
restaurantes ouviram que, con-
forme avaliação, há a possibili-
dade de retomada a partir de 1º 
de abril. 

Outras mudanças nos pro-
tocolos poderão ser anunciadas 
no decorrer do final de semana. 
O anuncio oficial também deve 
ocorrer nesta sexta-feira.

“São boas notícias para os 
empresários e trabalhadores. 
Paralelamente, estamos atuan-
do de forma intensa pela aqui-
sição da vacina. Já colocamos a 
ALRS à disposição do Gover-
no do Estado para participar 
financeiramente da compra. A 
imunização em massa é nossa 
solução definitiva”, declarou 
Gabriel Souza.

Comércio varejista de Tenente Portela poderá reabrir a partir de segunda-feira

Jalmo Fornari

Correio do Povo

Assembleia reconhece  
atividades físicas como  

essenciais no estado

Pandemia

Foi aprovado nesta terça-feira, 16 de março o Projeto de Lei 
144/2020, de autoria da deputada Fran Somensi (Republicanos), 
que reconhece a prática da atividade e do exercício físico essen-
ciais à população. O texto foi aprovado por 51 votos favoráveis e 
nenhum contrário.

Com 51 votos favoráveis, foi aprovada também a emenda a 
que determina como essenciais às atividades destinadas ao ensino 
infantil, como creches, e fundamental no Rio Grande do Sul. A 
proposta, de autoria do líder do governo Frederico Antunes (PP), 
afirma que a previsão de essencialidade estipulada não implica de-
terminação de presença obrigatória dos alunos, e estipula que as 
medidas de prevenção ficam sob responsabilidade do Poder Exe-
cutivo.

Em relações a atividade física como essencial não houve dis-
cussões na Assembleia, foi uma unanimidade mais permanente e 
completa, já que a emenda relacionada as aulas do ensino infantil 
e fundamental acabaram ganhando mais destaque e se tornando 
ponto de discussões acaloradas entre os membros da casa.

Aquém das discussões, apesar das aparentes discordâncias, no 
final ambas as propostas foram aprovadas. Elas precisam agora 
passar pela sanção do governador Eduardo Leite.

Atividade fisíca passa a ser essencial independente das condições da pandemia

lookassessoria

Hospital Santo Antônio recebeu 1.380 
ampolas de sedativo

Pandemia

A Secretaria Estadual da 
Saúde (SES) distribuiu, nesta 
semana, cerca de 35 mil anes-
tésicos e bloqueadores neuro-
musculares para 51 hospitais 
em 45 municípios do Rio Gran-
de do Sul. A entrega às institui-
ções foi realizada por tropas do 
Exército.

Conforme a SES, os insu-
mos fazem parte do chamado 
‘kit intubação’, utilizados para 
intubar pacientes com dificul-
dade de respirar em Unidades 
de Tratamento Intensivo (UTIs) 
e fundamentais para a assis-
tência de casos graves de Co-
vid-19.

O Hospital Santo Antônio 
(HSA), de Tenente Portela, re-
cebeu 1.380 ampolas de propo-
fol (sedativo). Segundo Lisete 
Bison, administradora do HSA, 
o medicamento é usado em 
pacientes internados na UTI e 
também no bloco cirúrgico.

Questionada se o HSA en-

frenta falta de insumos para o 
tratamento de infectados com o 
novo coronavírus, Lisete Bison 
respondeu que não, entretanto, 
revelou que o estoque de me-
dicamentos está reduzido e, em 
determinadas situações, acon-
tece a substituição das medica-
ções.

Diones Roberto Becker

Governo do Estado anuncia 
privatização da CORSAN

Pandemia

O Governo do Estado anunciou, na quinta-feira (18/03), a intenção 
de passar o controle da Companhia Riograndense de Saneamento (COR-
SAN) à iniciativa privada. O governador Eduardo Leite apresentou o pla-
no de privatização da empresa pública, que envolve a abertura do capital 
na bolsa de valores de São Paulo, a B3.

Com oferta pública inicial de ações, prevista até outubro, o Estado 
levantaria cerca de R$ 1 bilhão, conforme previsão do Palácio Piratini. 
Parte desse recurso será utilizada para reforçar o capital da companhia e, 
assim, aumentar o interesse de futuros compradores da empresa. A ideia 
é ceder o controle da CORSAN, com o Governo do RS mantendo cerca 
de 30% dos papéis.

Ao contrariar promessa realizada na campanha eleitoral de 2018, 
quando manifestou posição oposta à privatização da empresa, Eduardo 
Leite justificou que a aprovação do marco legal do saneamento motivou 
a mudança de planos.

O governador lembrou que a nova lei exigirá que o Estado universa-
lize o serviço até 2033 e, caso não consiga cumprir as metas, correria o 
risco de ver uma série de contratos quebrados junto aos 317 municípios 
que atende atualmente. A estimativa é de que o Estado precisaria de cerca 
de R$ 10 bilhões para atender às exigências nos próximos anos.
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Imposto de Renda
com toda a praticidade?

Conte com a gente!

Acesse seu Informe de 
Rendimentos através 
de nossos canais e  faça
 a declaração de seu
Imposto de Renda com 
mais  facilidade:

sicredi.com.br/irpf

Aplicativo:
Menu> Conta Corrente>
Informe de Rendimentos

Internet Banking:
Menu> Outros Serviços > 
Informe de Rendimentos

Pandemia

Cisa vai fazer doações 
para hospitais da região

O Consórcio Intermunicipal 
de Saúde, Cisa, com sede em 
Ijuí vai efetuar a doação de R$ 
40 mil para cada um dos hos-
pitais com UTI, dentro da sua 
área de atuação, para auxiliar 
essas entidades no trabalho que 
está sendo realizado neste mo-
mento de crise ocasionada pela 

Pandemia de Coronavírus.
A informação foi repassa-

da pela diretora executiva do 
consórcio, Elizabete Rolim de 
Jesus, que ainda informou que 
os hospitais da área de abran-
gência da entidade também re-
ceberão a doação de uma Cânu-
la nasal de alto fluxo para cada 
uma das entidades. Esse apare-
lho pode substituir a necessida-

de de intubação dos pacientes e 
são muito úteis neste momento 
em que faltam leitos na UTI.

Na área de abrangência do 
Cisa, as entidades hospitalares 
com UTI são: Hospital Santo 
Antônio de Tenente Portela, 
Hospital de Caridade de Três 
Passos, Hospital Bom Pastor de 
Ijuí e Hospital de Caridade de 
Ijuí.

Hospital de Caridade de Ijuí é um dos beneficiados

Divulgação

Progressista solicita prorrogação 
dos vencimentos do IPTU em 

Coronel Bicaco

O vereador Luiz Flávio 
Rangel (PP) apresentou, na ses-
são ordinária da segunda-feira 
(15/03), uma proposição soli-
citando que a Administração 
Municipal elabore um Projeto 
de Lei para estender o prazo de 
pagamento do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) em 
Coronel Bicaco.

No texto, o progressista su-
gere que a data máxima para a 
quitação à vista com desconto 
seja 30 de junho e que o ven-
cimento para o contribuinte que 
optou pelo parcelamento do tri-

buto ocorra somente depois do 
mês de julho.

— A situação que vivemos 
hoje é muito triste. Estamos 
sempre procurando saídas. Te-
mos que pagar nossas contas 
regularmente. Sei que é uma 
medida paliativa. Mas peço que 
o Poder Executivo tenha coe-
rência e analise essa proposi-
ção. Não se fala em IPTU neste 
momento de crise — afirmou 
Luiz Flávio Rangel.

Colocada em votação no ple-
nário, a proposição nº 03/2021 
foi aprovada por unanimidade.

Colocada em votação no plenário, a proposição nº 03/2021 foi aprovada por unanimidade

Diones Roberto Becker

Tribuna Popular
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Municípios da Região
Celeiro ganham verba para 

enfrentamento da
 Covid-19

O Ministério da Saúde des-
tinou mais incentivos financei-
ros aos Centros Comunitários 
de Referência e aos Centros de 
Atendimento para o Enfrenta-
mento da Covid-19. Ao todo, 
são R$ 449,2 milhões em recur-
sos federais para o custeio de 
serviços entre janeiro e março 
deste ano.

A medida irá apoiar ações 
para o funcionamento dos 2.373 
estabelecimentos, sendo 2.313 
de atendimento e 60 comuni-
tários, em 2.061 municípios, 
visando ampliar e qualificar o 
acompanhamento de doenças 
crônicas, pré-natal e consul-
tas de rotina com as demandas 
também relacionadas à infec-
ção pelo novo coronavírus.

Quatro municípios da Re-
gião Celeiro aparecem na lista 
e cada um receberá R$ 180 mil. 
São eles: Chiapetta, Derruba-
das, Miraguaí e Tenente Porte-
la.

Para o secretário de Aten-
ção Primária à Saúde, Raphael 

Parente, o cenário epidemioló-
gico atual pede readequação da 
Atenção Primária, que tem um 
papel importante na campanha 
de vacinação, incluindo os cen-
tros. — Ao todo, o Ministério 
da Saúde repassou mais de R$ 
1,6 bilhão para a estratégia com 
a quantia autorizada agora, jus-
tamente porque entendemos a 
importância de apoiar os mu-
nicípios durante a pandemia, 
especialmente neste momento, 
durante a imunização — ressal-
ta o secretário.

Os recursos serão transfe-
ridos em caráter excepcional e 
temporário aos Fundos Munici-
pais de Saúde de forma automá-
tica e em parcela única. Os mu-
nicípios que, em novembro ou 
dezembro já tinham os Centros 
de Enfrentamento da Covid-19 
implantados, com informações 
do funcionamento registradas 
no Sistema de Cadastro Na-
cional de Estabelecimentos de 
Saúde (SCNES), poderão rece-
ber os recursos.

Tenente Portela, Miraguaí, Chiapetta e Derrubadas aparecem na relação 
dos municípios contemplados com verbas

Prorrogado o estado de calamidade pública 
de cinco municípios da Região Celeiro

Pandemia

O  presidente da Assembleia 
Legislativa (AL/RS), deputado 
Gabriel Souza (MDB), assinou 
na quarta-feira (17/03), o De-
creto Legislativo nº 01/2021 
que reconhece a prorrogação 
do estado de calamidade públi-
ca em 101 municípios do Rio 
Grande do Sul, entre eles, Chia-
petta, Crissiumal, Miraguaí, 
Redentora e Santo Augusto, si-
tuados na Região Celeiro.

— Recebi do presidente da 
FAMURS, o pedido de prorro-
gação para assegurar benefícios 
legais aos municípios. Paralela-
mente, seguimos em busca da 
compra da vacina para propi-

ciar a retomada das atividades 
em todo o Estado — destacou 
Gabriel Souza. 

Em 2020, a Assembleia 
Legislativa apreciou decretos 
reconhecendo a calamidade 
pública das cidades gaúchas. A 
medida é tomada quando a ação 
do poder público municipal e 
estadual fica comprometida por 
razão de força maior, como é o 
caso da pandemia causada pelo 
novo coronavírus.

PDL nº 01/2021:
O Projeto de Decreto Le-

gislativo (PDL) reconhece, ex-
clusivamente para os fins do 
disposto no artigo 65 da Lei 
Complementar Federal nº 101, 

de 04 de maio de 2000, a ocor-
rência do estado de calamidade 
pública em municípios do Es-
tado do Rio Grande do Sul. A 
medida está vinculada à dispen-
sa do atingimento dos resulta-
dos fiscais previstos em lei e à 
limitação de empenho também 
previsto em lei, ‘para fins de 
prevenção e de enfrentamento 
à epidemia causada pela Co-
vid-19 (novo coronavírus), con-
forme os prazos iniciais e finais 
estabelecidos em cada norma 
municipal e eventuais altera-
ções, respeitado como limite fi-
nal a data de 31 de dezembro de 
2021, em todos os casos, ainda 
que outra tenha sido prevista’.

Com a assinatura do Decreto Legislativo nº 01/2021 ficam assegurados os benefícios legais aos municípios

Diones Roberto Becker

Diones Roberto Becker

Pandemia
Gasolina chega a  seis reais e 

compromete orçamento doméstico
Com su-

cessivas altas 
seguidas que 
levaram o pre-
ço da gasolina 
comum para 
mais de R$ 6 
reais a situa-
ção já começa 
a pesar de ma-
neira significa-
tiva no bolso 
dos brasileiros.

Em Tenen-
te Portela nos-
sa reportagem 
percorreu as 
ruas, esteve em 
alguns postos e ouvius as pes-
soas de como o preço do com-
bustível está impactando  no 
orçamento doméstico, nestes 
tempos de pandemia.

“Eu saio do interior para ir a 
cidade trabalhar todos os dias na 
construção. Gastava 400 reais 

e agora com 
o aumento 
vai para 500 
reais prati-
camente, pra 
nós é muito 
abusivo esse 
valor”, quei-
xou-se, José 
Rodr igues , 
53 anos, pe-
dreiro.

O proble-
ma de José 
Rodrigues é 
o mesmo de 
muitas outras 
pessoas da 

nossa região, que muitas vezes 
residem em uma cidade e avca-
bam desempenhando seus e pa-
péis profissionais em outra. 

Com o salário minímo so-
frendo reajustes abaixo da in-
fração, o aumento no preço do 
combustível acaba forçando as 

famílias a se adaptarem, encon-
trarem novas maneiras e busca-
rem novas soluções.

Em meio a pandemia, ainda 
tem o fato de que muitos em-
presários também tem os seus 
orçamentos brutalmente com-
prometidos. Alie as altas nos 
produtos com o fato de que o 
comércio, considerado pelo go-
verno como não essencial, está 
fechado a três semanas e você 
terá situações desesperadoras.

Uma empresária relatou a 
reportagem  sua indignação, 
pois seu esposo que é mecânico 
estava indo trabalhar a pé, por-
que o carro está sem gasolina.

 “Olha, a gente que é do 
comércio, sente muito, viu. 
Estamos  com a loja fechada, 
não entra dinheiro, como vou 
abastecer, levar meu marido ao 
trabalho se não tem dinheiro? 
Como vou pagar as contas que 
estão vindo? É muito difícil”.

Anúncie Aqui
e tenha muito 

mais 
resultados
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Redentora e Chiapetta receberão 
recursos financeiros do FUNEPI

Redentora e Chiapetta, am-
bos localizados na Região Ce-
leiro, aparecem na lista dos 
municípios que irão receber 
recursos do Fundo Estadual 
da Pessoa Idosa (FUNEPI). A 
Secretaria Estadual de Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos 
(SJCDH) prevê a destinação de 
R$ 1,5 milhão para os projetos 
selecionados.

O FUNEPI tem captado re-
cursos para financiamento de 
projetos que se proponham ao 
desenvolvimento de ações de 
promoção, proteção e defesa dos 

direitos da pessoa idosa. Com 
o objetivo de suprir demandas 
dessa parcela da população, o 
edital selecionou projetos vol-
tados para a implementação de 
serviços da rede de atenção à 
pessoa idosa, como centros de 
convivência, centros dia e nú-
cleos de coordenação de gestão 
da rede previamente estabeleci-
dos em planos de trabalho.

O valor máximo de finan-
ciamento dos projetos nas mo-
dalidades de centro de convi-
vência e centro dia é de R$ 150 
mil para adequação de espaços 
físicos. Também serão destina-
dos recursos para a aquisição de 

móveis e equipamentos. Nesse 
caso, o valor máximo individu-
al é de R$ 50 mil.

Os municípios selecionados 
devem atualizar os planos de 
trabalho e providenciar a do-
cumentação da assinatura do 
convênio. Para dar agilidade ao 
processo, o conselho solicita a 
indicação de uma pessoa de re-
ferência do município.

Em caso de desistência ou 
impossibilidade de estabeleci-
mento do termo de convênio 
com o ente municipal, será cha-
mado o município que se en-
contra na suplência em ordem 
de classificação.

Através do projeto denominado Centro de Convivência do Idoso, Redentora receberá R$ 145,9 mil
Clic Portela

D
iones R

oberto B
ecker

Coronel Bicaco: Vereador propõe anistia 
dos pagamentos do programa Troca-Troca

Politíca

Na sessão ordinária da 
segunda-feira (15/03), o vere-
ador Itamar Sartori (PP) soli-
citou, através da proposição nº 
05/2021, que a Administração 
Municipal anistie ou viabilize 
o pagamento parcelado ou com 
desconto para os produtores ru-
rais que adquiriram sementes 
de milho por meio do programa 
Troca-Troca.

— Talvez a anistia não seja 
possível, mas um desconto já 
ia ajudar muito os agricultores 
que pegaram sementes de mi-
lho no programa Troca-Troca 
— frisou Itamar Sartori, com-
plementando que os produtores 
que plantaram as lavouras em 
agosto do ano passado sofreram 
com os efeitos da estiagem

O edil lamentou que muitas 

áreas com milho no município 
não renderam o esperado. — 
Sabemos que mais de 90% dos 
agricultores que pegam semen-
tes no programa Troca-Troca 
são considerados de pequeno 
porte — disse o autor da soli-
citação.

No final de sua justificativa, 
o vereador reforçou o pedido 
para que o Poder Executivo 
reduza o valor ou aumente o 
prazo de pagamento. — Tem 
inúmeros pequenos agriculto-
res passando por dificuldades 
no momento — concluiu Ita-
mar Sartori.

Posta à apreciação do plená-
rio, a proposição foi aprovada 
sem votos contrários ou absten-
ções.
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VISTA GAÚCHA - RS

CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2021
CONTRATO Nº 041/2021
DATA: 03/03/2021
CONTRATADO: ALISSON LUIS ULRICH EPP 
CNPJ: 05.607.354/0001-12
OBJETO: Aquisição de grama sintética para uso na Praça 

Mun. da sede e Praça Mun. de Bom Plano.
VALOR R$: 11.200,00

CONTRATO Nº 042/2021
DATA: 05/03/2021
CONTRATADO: FÁBIO ANDRÉ WEBER WILCHEN ME
CNPJ: 07.858.823/0001-00
OBJETO: Prestação de serviços de consultoria técnica na im-

plantação do Google For Education e formação presencial aos 
professores da rede municipal de ensino para uso na plataforma.

VALOR R$: 6.958,00

CONTRATO Nº 043/2021
DATA: 09/03/2021
CONTRATADO: ALICSON BRAUCKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, de materiais de 

limpeza para uso no Programa Família Feliz.
VALOR R$: 96.447,40

CONTRATO Nº 044/2021
DATA: 09/03/2021
CONTRATADO: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, de materiais de 

limpeza para uso no Programa Família Feliz
VALOR R$: 25.824,83

CONTRATO Nº 045/2021
DATA: 09/03/2021
CONTRATADO: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI 

COSTA EPP
CNPJ: 10.887.449/0001-77
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, de materiais de 

limpeza para uso no Programa Família Feliz
VALOR R$: 2.708,10

CONTRATO Nº 046/2021
DATA: 12/03/2021
CONTRATADO: BELLENZIER PNEUS LTDA
CNPJ: 73.730.129/0001-29
OBJETO: Aquisição de pneus para uso nos veículos da Secre-

taria Municipal de Saúde
VALOR R$: 1.180,00

CONTRATO Nº 047/2021
DATA: 12/03/2021
CONTRATADO: JAQUELINE PERETTO ME
CNPJ: 20.636.209/0001-53
OBJETO: Aquisição de pneus para uso nos veículos da Secre-

taria Municipal de Saúde
VALOR R$: 4.880,00

CONTRATO Nº 048/2021
DATA: 12/03/2021
CONTRATADO: MODELO PNEUS LTDA
CNPJ: 94.510.682/0001-26
OBJETO: Aquisição de pneus para uso nos veículos da Secre-

taria Municipal de Saúde
VALOR R$: 2.704,00

CONTRATO Nº 049/2021
DATA: 12/03/2021
CONTRATADO: TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULA-

RES LTDA
CNPJ: 08.389.661/0001-62
OBJETO: Realização de serviços de transformação no veículo 

Fiat Ducato placa IZD4D50, Ambulância de Remoção Básica em 
UTI Móvel

VALOR R$: 39.000,00
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Leia Mais
Prefeitura repassa recursos para 
ONG cuidar de animais
Prefeitura de Vista Gaúcha auxilia pro-
dutores de silagem

Atividade física tona-se essencial no 
Rio Grande do Sul

04

05

06

06

Campanha de vacinação contra a 
gripe começa no dia 12 de abril
Assembleia repassa recursos para pron-
to atendimentos do estado
HSA recebe 1380 ampolas de sedativos
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09

NESTA EDIÇÃO

Robinson 
dos Santos
Atividae fi-

síca e o sistema 
imune

Ingrid 
Krabe
Cabo Toco

Percival 
Puggina

O peru do 
jogo da poli-
tíca

A coluna 
volta na pró-
xima edição

Nilson
Kasctin

11
Redentora vai receber recursos para 
amparo ao idoso

Solidariedade a serviço do 
Hospital Santo Antônio

Uma campanha encabeçada pela Rádio Província FM arrecadou mais de R$ 45 mil 
para o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Através da emissora cerca 160 pes-
soas realizaram doações de valores diversos, que partiram de R$ 10 até R$ 10 mil reais.  
As doações começaram na sexta-feira, no programa Estrada da Vida, quando o jornalista Jalmo For-
nari e a locutora Angelita Cristina, começaram os pedidos e prosseguiram no domingo no programa 
Mateando com a Província com o locutor Jonas Martins. 

A comunidade sabendo das dificuldades que o Hospital Santo Antônio enfrenta neste momento 
de pandemia, quando os leitos de UTI da entidade estão a praticamente três semanas lotado, e con-
siderando o alto custo que o hospital está tendo para manter um atendimento de excelência, decidiu 
auxiliar e fazer a sua doação.

A direção e funcionários do Sistema Província de Comunicação em nome do Hospital Santo An-
tônio de Tenente Portela, que hoje é referência regional em saúde, agradece a todas as pessoas que 
fizeram as suas doações e contribuíram com essa causa de grande importância.


