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Suspeita de nova Suspeita de nova 
cepa do coronavírus cepa do coronavírus 
em Coronel Bicacoem Coronel Bicaco

Quatro moradores da cidade morreram em menos de 24 horas, todos vítimas da doença. 
Prefeito pediu a Secretaria Estadual da Saúde que investigue a presença de possível nova 
cepa entre os infectados.

 Vista Gaúcha  Vista Gaúcha 
concluí e entrega concluí e entrega 

fábrica de embutidos fábrica de embutidos 
Empreendimento foi construído pelo município e será 

gerido por duas empresárias, que colocarão a  
estrutura em funcionamento gerando empregos e renda.

 Tenente Portela  Tenente Portela 
repassa recursos repassa recursos 

para o Santo Antôniopara o Santo Antônio
Uma emenda parlamentar e recursos provenientes da 

prefeitura e da Câmara de Vereadores estão sendo 
repassados para a direção do HSA.

Divulgação Divulgação

Diones Roberto Becker
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

Poucos leram Código da Vida, livro do ex-ministro da Justiça 
de Sarney. Todos ouviram falar, porém, dessas palavras finais de 
um diálogo entre o ministro do STF e o autor do livro, seu padri-
nho na indicação para a cadeira que ocupava.

O Supremo decidia se o maranhense Sarney poderia disputar 
o Senado pelo Amapá. Direito líquido e certo do ex-presidente, 
mas Celso de Mello votara contra e, encerrada a sessão, telefonou 
ao amigo para se explicar. Disse que votou contra porque já havia 
ampla maioria a favor da pretensão de Sarney e que seu voto não 
afetava o resultado final, mas serviu para desmentir a previsão da 
Folha de São Paulo. O jornal, na véspera, garantira que ele votaria 
a favor por gratidão ao ex-presidente. Daí a frase de Saulo Ramos 
que ressoa através das décadas.

***

Tendo isso em mente, vamos à decisão com que a 2ª Turma do 
STF, anulou os atos do julgamento de Lula por suspeição do então 
juiz Sérgio Moro. Uma vitória dos advogados do ex-presidente 
deixava-o inocente, perante a lei brasileira, até o final de um novo 
e longo processo. E amassava a Lava Jato como quem mata uma 
barata. A votação empatara em 2 a 2, com Cármen Lúcia e Fachin 
votando contra a pretensão da defesa do ex-presidente e de Gilmar 
e Lewandowski a favor. Todos os olhos se voltaram, então, para o 
novato Nunes Marques, último a se manifestar, e ele, para surpre-
sa geral, pediu vistas. Nesse momento, Cármen Lúcia anunciou 
que, após as vistas, e ouvido o voto do colega, poderia mudar sua 
própria posição.

O aviso prévio, de fazer tremer o céu e terra. Prenunciou o 
apocalipse.

Dias mais tarde, quando Nunes Marques definiu sua posição 
contra o interesse de Lula, a ministra por ele indicada procedeu a 
um giro de 180 graus na “convicção” anterior e fechou o placar 
em 3 a 2, a favor de seu padrinho.

A gratidão do julgador ao peticionário não é virtude, é causa 
de impedimento.

Trata-se de nova mancha na já encardida imagem do Supremo. 
Um novo livro deveria contar essas histórias! Temos uma Corte 
com estratégias, artimanhas, mistérios profundos que expõem a 
riscos e ameaças quem os queira penetrar. Mas... quem se arrisca 
a escrevê-lo em tempos de ditadura do judiciário?

O STF rompeu com a nação; aceita o trabalho de hackers pro-
fissionais, criminosos vendedores de informação a interessados, 
como prova suficiente para acabar com a Lava Jato; joga na lixeira 
os “frutos da árvore envenenada” (a prova mal havida) e, na pri-
vada, as esperanças de honra e dignidade da sociedade brasileira. 
No Supremo, a lei e a razão se tornaram eventuais acessórios do 
arbítrio. A Corte investiga, acusa e prende. Faz ou não; leva em 
conta ou desconhece, conforme convenha ao cardápio de gostos e 
opções dos senhores ministros.

São constatações que tornam risível a “democracia brasileira” 
e o dito segundo o qual “as instituições estão funcionando”.

GRATIDÃO AO PETICIO-
NÁRIO NÃO É VIRTUDE 
NA CORTE

Banho de água fria

Muitas empresas buscam ser bem-sucedidas em suas atividades e 
projetos e, para isso, buscam recursos humanos, financeiros e a estrutura necessária para realizá-los. Mas 
para o bom andamento da resolução de problemas em uma empresa, há outras dificuldades, especialmente em 
relação à convivência e ao comportamento entre os profissionais. Seja para a aceitação de uma determinada 
ideia, projeto ou até mesmo para a adoção de medidas efetivas para o futuro de uma empresa, a política está 
presente. Afinal, faz parte da política a boa capacidade técnica, poder de convencimento e persuasão e boa 
capacidade de negociação, articulação e diálogo. Mas é preciso tomar cuidado para que isso não se transforme 
em politicagem.

A politicagem diz respeito a utilizar do famoso “jeitinho” para que uma determinada ideia ou projeto se 
sobressaia e para que atenda a um determinado projeto individual ou de um grupo específico. Ela também diz 
respeito ao abuso de uma determinada “autoridade” sobre outra na mesma empresa ou à utilização de práti-
cas antiéticas. Para que isso a empresa possa superar isso, os líderes precisam estar atentos às suas equipes, 
competências e personalidades e mostrar os benefícios e contribuições para que as ações voltadas para o bem 
comum podem trazer. A partir disso, quatro pontos são importantes para que a “boa política” ganhe espaço na 
empresa.

- O primeiro é a coerência entre o discurso e a realidade. As novas gerações buscam transparência e exigem 
que a teoria esteja aplicada à prática em relação às atividades do dia a dia, aos princípios e à missão da empre-
sa. Os colaboradores cobram por isso e precisam estar alinhados ao que a empresa pensa e à forma como age.

- No segundo ponto é importante que os colaboradores deixem o ego de lado e busquem o melhor para a 
empresa. Por mais que uma determinada pessoa esteja em um nível hierárquico maior ou tenha mais experi-
ência não vai estar necessariamente certa o tempo inteiro. É importante não se preocupar em ganhar sempre 
(uma discussão ou uma ideia), mas ter empatia e reconhecer a capacidade da equipe.

- Em terceiro, é essencial a capacidade de ouvir. Ao ouvir novas ideias e compreender novas visões de 
mundo de maneira sincera e agregadora, um líder aumenta significativamente a chance de influenciar e ser 
influenciado. Todos sempre têm algo a acrescentar e, dessa maneira, toda a empresa evolui.

- Por último, é importante lembrar que não se deve confundir as diferenças de ideias profissionais com a 
questão pessoal. Uma discordância em uma questão profissional, especialmente, com um líder, deve ser vista 
como uma divergência apenas naquele determinado ambiente e não como uma ofensa. Separar os dois am-
bientes proporciona a diversidade de ideias e crescimento profissional das equipes.

A existência desses atritos pode ser identificada com certa facilidade mas a resolução desses problemas 
pode ser mais difícil. Os métodos da Gestão de Mudanças podem trabalhar isso de maneira eficiente, buscan-
do identificar problemas e superar conflitos através de técnicas de comunicação e gestão de pessoas. Dessa 
maneira, o objetivo é que os colaboradores e líderes se tornem mais engajados, com foco na superação de 
limitações e oferecendo elementos para que as diferentes capacidades técnicas das equipes possam se com-
plementar.

É importante que a política esteja presente nas ações da empresa, mas que seja aquela que possa causar 
uma influência com ética e de forma legítima, com valores e propósitos que beneficiarão a todos. Quando 
colaboradores e líderes trabalham em conjunto e são valorizados e devidamente ouvidos, o resultado será um 
melhor desempenho e o crescimento comum da empresa (e, consequentemente, crescimento profissional de 
todos os envolvidos).

Como estimular a “boa” política e evitar que a 
politicagem domine a sua empresa

Niviani Rudek

Niviani Rudek é diretora de operações da Gateware.

A comemorada notícia de dias atrás de que o Consórcio In-
termunicipal de Saúde iria adquirir vacinas para imunizar a po-
pulação de toda a região recebeu um balde de água fria nesta se-
mana. Segundo o Ministério da Saúde, os municípios podem 
adquirir vacinas por conta própria, mas elas serão confiscadas 
pela Anvisa e serão usadas no Plano Nacional de Imunização. 
Na prática, isso significa que se a região adquirir as 500 mil do-
ses que pretendia, elas serão distribuídas pelo Governo Fede-
ral em todo o Brasil. Não há como vacinar as pessoas da re-

gião antes do restante do país, mesmo que os municípios possam comprar as próprias vacinas. 
É até compreensível que o Ministério da Saúde não queira criar essa disparidade e nem permita que a 
estrutura montada para vacinar toda a população do país seja comprometida, principalmente no tan-
ge o controle das doses aplicadas, visto que a imunização completa só ocorre após a segunda dose. 
Por outro lado, é uma pena, pois somente com a imunização de uma grande parcela da população é que 
poremos vencer o vírus e voltar a sonhar com uma vida normal. É esperar para ver o que vai acontecer, 
mas é difícil acreditar que nossos municípios comprarão vacinas que poderão não ser aplicadas por 
aqui.
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Melhore
o humorBicaco em alerta!

A alarmante quantidade de casos de pesso-
as infectadas por coronavírus em Coronel 
Bicaco e consequentemente o número de 
vítimas fatais coloca a região em alerta. 
Somente na última quarta-feira morreram 4 
pessoas vítimas do vírus. Os números, além 
da média regional, provocaram alerta nas 
autoridades sanitárias da região e do Esta-
do. São muitas as suspeitas que motivaram 
o número elevado de casos. Há quem asso-
cie a uma excursão a um retiro religioso no 
carnaval, outros a uma festa de aniversário 
que reuniu um elevado número de pesso-
as e por fim, o fato de que uma cepa mais 
resistente do coronavirus tenha chegado à 
cidade. O prefeito municipal e a equipe de 
saúde já alertaram as autoridades estaduais 
sobre a situação.

Campanha de doação de 
sangue

Entre as muitas consequências que o Hos-
pital Santo Antônio enfrenta em decorrên-
cia da intensificação dos atendimentos em 
razão da pandemia, está a falta de sangue.  
Nos últimos dias os estoques diminuíram 
de volume no banco central em Santa Rosa, 
razão pela qual as casas de saúde da região 
estão intensificando as campanhas de doa-
ção. Aqui, um grupo de pessoas da comuni-
dade, liderados pelo médico Daniel Neves, 
com apoio do poder público, está organi-
zando grupos de doadores. O próximo irá 
dia 29 para Santa Rosa. As pessoas interes-
sadas em participarem desta maratona de 
doação de sangue devem entrar em contato 
pelo telefone (55) 3551 3600 (ramal 197), e 
falar com a técnica Paola de preferência das 
09 às 11 horas, e efetuar o cadastro.

Corrente do bem
O lado positivo, se é que tem,  desta pan-
demia é o de que cada vez mais as pessoas 
estão se organizando e exercendo ativida-
des de solidariedade e apoio social. Entre as 
várias iniciativas, destaco a corrente do bem 
que está organizando a construção para 
uma senhora necessitada, o CTG Guardi-
ões, o Rotary Clube, a ONG Asas e grupos 
de Igreja e sociedade que tem intensificado 
esta salutar prática. Felizmente se de uma 
lado esta crise aumenta os necessitados de 
outro vemos corações bondosos dispostos 
a ajudar.

Já são coisas do passado!

Primeiro eram as fichas que obrigavam 
o usuário a viver com os bolsos cheios de 
“moedas” exclusivas para serem usadas no 
orelhão. Depois vieram os cartões e por fim 
e aos poucos o esquecimento. Esta foi a tra-
jetória dos orelhões que por anos domina-
ram a paisagem urbana. Nas cidades maio-
res eram responsáveis por enormes filas e 
momentos de alegria, dor e emoção. Gra-
dualmente, com o avanço da internet, com 
a popularização dos celulares, com a priva-

***Uma nova profissional está con-
seguindo espaço no coração dos ouvin-
tes da 100.7 nas tardes normais.

***Priscila, há menos de uma se-
mana no ar, já constrói um pequeno fã 
clube.

***Quem foi fiscal não perde o cos-
tume. O ex-vereador Scapini tem usado 
as redes sociais para mostrar descaso de 
algumas estradas em São Pedro.

***Segundo o ex-vereador, algumas 
melhorias haviam sido prometidas em 
campanha.

***Atitude exemplar e digna de re-
gistro foi a de um empresário da Ave-
nida Santa Rosa. Penalizado com a si-
tuação dos “chapas” da praça do índio, 
distribuiu 12 cestas de alimentos bási-
cos. Parabéns!

***Num tempo de vacas magras, 
qualquer ajuda é uma festa.

tização das CIAs, com o surgimento das re-
des sociais eles acabaram solitários, alguns 
até atrapalhando o trânsito de pedestres. |Já 
se foi o tempo que comunidades implora-
vam por um orelhão na rua. Os poucos que 
restam vão sendo gradativamente retirados 
e os que sobram nem sequer funcionam di-
reito, por isto já não interessa. Na foto a re-
tira de de um orelhão que por mais de duas 
décadas serviu a comunidade no centro de  
nossa cidade.

Depois, vá prá casa!
ESPOSA envia uma mensagem para o 
MARIDO:
ESPOSA: Querido , por favor , não esqueça 
de comprar pão quando voltar do trabalho e 
antes que eu me esqueça … sua namorada 
Fátima está aqui te mandando um olá!
MARIDO: Quem é Fátima ? ESPOSA: 
Ninguém , só queria que você respondesse 
, para ter a confirmação de que viu minha 
mensagem.
MARIDO: Ah estranhei, é que estou com 
Fátima agora, achei que você tivesse me 
visto!
ESPOSA: O quêêê? Onde você está?
MARIDO:  Na padaria perto de casa!
ESPOSA: Espere, estou ai indo agora mes-
mo !  
Após 5 minutos, sua esposa envia uma 
mensagem :
ESPOSA: Estou na padaria, ondê você 
esta?

MARIDO: Estou no 
trabalho. Agora que 
você está na padaria , 
compre o pão e vá para 
casa!
(o enterro dele será 
amanhã, às 17h)

Vão ser taxistas amanhã!
A Sra. Nogueira está visitando parentes em 
Amsterdã e decide levar seu filho de 12 
anos para um passeio pela cidade.
Chamam um táxi e pedem ao motorista que 
os leve aos pontos mais interessantes da ci-
dade.
Ao pas-
sarem 
pelo fa-
moso 
Bairro da 
Luz Ver-
melha, Juquinha vê as “mulheres de vida 
fácil” na calçada e pergunta:
“Mamãe, o que essas mulheres estão fazen-
do aí no frio?”
“Nada”, diz a envergonhada Sra. Nogueira.
“Provavelmente esperando um táxi.”
“Não, não”, interrompe o motorista. “a se-
nhora não deve mentir para seu filho. Essas 
são prostitutas. Elas cobram dinheiro para 
fazer sexo. ”
O menino está chocado.
“Mas mamãe, o que vai acontecer com os 
filhos dessas mulheres?”
“Todos eles serão motoristas de táxi, Juqui-
nha.”

Técnicos
da 
companhia
estão 
desinstalando
orelhões
da cidade

***Dizem por aí que o nosso amigo 
Jonas ingressou no clube dos homens 
bem comportadas. rsrs.

***Dizem que o Quero-quero (O 
João), que anda todo o dia pelas ruas da 
cidade, servirá de estudo sobre a resis-
tência contra o coronavirus.

***Dizem por aí que a ornamentação 
de páscoa ficou show, imagine o espe-
táculo que será a de natal, quando não 
teremos mais distanciamento e as pesso-
as poderão usufruir da beleza nas ruas...
Parabéns!

***Criticar é importante, mas propor 
soluções é muito mais, já que a crítica 
pela crítica soa como ciume e a oferta de 
solução como cidadania.

***Começou a colheita da soja, 
então motoristas tenham atenção e 
paciência em nossas rodovias. A eco-
nomia regional estará em transporte. 
 



ROTA DO YUCUMÃ, 26 de março  20214
Saúde

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA/RS.
Aviso de Licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. OBJETO: Aquisição de sêmen bovino para financiamen-

to via FUNDERUR aos produtores rurais do Município de Vista Gaúcha, RS. JULGAMENTO: 
09/04/2021 às 08h:30min. PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021. OBJETO: Aquisição de materiais 
de construção de acordo com a Lei Municipal nº 2754/2021 para melhoria da sede social das seguin-
tes sociedades de damas: Sempre Unidas da localidade de Linha Kennedy, Flor do Cravo da localida-
de de Linha Tigre, Onze de Setembro da localidade de Linha Três Bocas, Grupo do Lar da localidade 
de Linha Lajeado Lereno. JULGAMENTO: 12/04/2021 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, 26/03/2021.
CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS. Aviso de Licitação
Tomada de Preços nº 02/2021. Objeto: Execução de substituição da cobertura do CTG Querência 

Gaúcha de acordo com a Lei Municipal nº 2753/2021. Julgamento: 14/04/2021 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, 26/03/2021. Claudemir José Locatelli, Prefeito Municipal

Faça suas publicações 
oficiais no Jornal Província 

55 - 3551-1877

O município de Tenente Portela anunciou o repasse de R$ 730 
mil ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. O oficialização 
ocorrem em uma solenidade no final da tarde de terça-feira, 23, 
onde ocorreu a assinatura dos convênios que resultarão no repasse. 

Participaram do ato o prefeito municipal, Rosemar Sala; a pre-
sidente da instituição, Mirna Braucks; a presidente da Câmara Mu-
nicipal, Irinéia Koch Lena; os vereadores Natanael Diniz de Cam-
pos e Luis Claudir dos Santos; os secretários municipais de Saúde 
e Saneamento, Magna Sinhori; e de Administração, Planejamento 
e Comunicação Social, Paulo Farias; e a diretora do HSA, Lisete 
Bison.

A concessão destes recursos destina-se ao custeio da casa de 
saúde portelense. O total do repasse representa a soma de R$ 150 
mil, oriundos de emenda parlamentar do deputado Maurício Dzie-
dricki (PTB), intermediada pelo ex-prefeito de Miraguaí, Ivonir 
Botton; R$ 350 mil, indicados pela Câmara Municipal ao final da 
legislatura passada; e R$ 230 mil de recursos disponibilizados pela 
atual gestão municipal.

Conforme o prefeito, os R$ 150 mil estarão na conta do hospital 
nos próximos dias e o restante será pago em duas parcelas nos mês 
de abril e maio, no valor de R$ 290 mil, cada. 

Tenente Portela assina 
convênio para repasse de 

R$ 730 mil ao HSA

Convênio foi assinado em ato no HSA

Divulgação

Tenente Portela registra 
primeiro caso de Dengue

Saúde

Tenente Portela teve confirmado nesta terça-feira, 23, o primei-
ro caso de dengue deste ano. A informação é da Secretaria Munici-
pal de Saúde e Saneamento. Trata-se de paciente do sexo masculi-
no, 36 anos de idade, morador do bairro Centro. Ele apresentou os 
primeiros sintomas no dia 05 de março. O material do exame foi 
encaminhado ao Lacen (Laboratório Central do Estado) e a libera-
ção do laudo ocorreu neste dia 23 de março. 

Conforme a o Setor de Epidemiologia da Secretaria de Saúde, 
trata-se de um caso autóctone, ou seja, contraído no próprio Mu-
nicípio. O órgão informa que já foi realizado monitoramento no 
local e está sendo intensificado o trabalho de investigação e elimi-
nação de focos no quarteirão. Pixabay
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Região

Educação

Redentora ganha verba para 
custeio dos atendimentos aos 

pacientes com Covid-19

Um aporte de R$ 5 milhões 
do orçamento da Assembleia 
Legislativa (AL/RS) está sendo 
repassado ao Governo do Es-
tado para garantir o custeio de 
manutenção de 55 pronto-aten-
dimentos municipais que rece-
bem exclusivamente pacientes 
de Covid-19. O ato de assina-
tura do repasse foi realizado na 
quinta-feira (18/03).

Conforme o presidente da 
AL/RS, deputado Gabriel Sou-
za, esse valor é resultado da 
economia realizada pelo Le-
gislativo nos meses de janeiro 
e fevereiro, com o objetivo de 
colaborar no enfrentamento à 

pandemia. — Será uma impor-
tante ajuda para os municípios 
que atualmente estão mantendo 
o custeio destas unidades para 
garantir o atendimento de pa-
cientes com Covid-19 — afir-
mou o deputado.

Municípios beneficiados:

Arambaré, Arroio do Sal, 
Arroio Grande, Áurea, Balneá-
rio Pinhal, Barão de Cotegipe, 
Barra do Ribeiro, Benjamin 
Constant do Sul, Bento Gon-
çalves, Bossoroca, Capão da 
Canoa, Capão do Leão, Cerro 
Grande do Sul, Chuí, Cidreira, 

Cristal, Eldorado do Sul, Entre 
Rios do Sul, Garibaldi, Hulha 
Negra, Imbé, Independência, 
Ivoti, Machadinho, Mariano 
Moro, Montenegro, Nova Santa 
Rita, Palmares do Sul, Panam-
bi, Passo Fundo, Pedras Altas, 
Pelotas, Porto Alegre, Reden-
tora, Restinga Seca, Rosário 
do Sul, Santana da Boa Vista, 
Santa Cruz do Sul, Santa Maria, 
Santa Maria do Herval, Santia-
go, Santo Ângelo, São Borja, 
São José do Hortêncio, São Le-
opoldo, São Valentim, Sapiran-
ga, Sarandi, Sentinela do Sul, 
Tapes, Tavares, Terra de Areia, 
Torres, Turuçu e Xangri-Lá

Verba visa garantir o custeio de manutenção dos atendimentos de pacientes com Covid-19

Diones Roberto Becker

Redentora - Escola Maria Belmont 
entrega atividades para alunos

A equipe da Escola Munici-
pal Maria Belmont Albert rea-
lizou hoje, dia 24 de março, a 
entrega de atividades remotas 
para os alunos. Os pais ou res-
ponsáveis foram até a Escola, 
tendo sido recebidos com to-
das as precauções para evitar a 
contaminação do Coronavírus, 
como distanciamento entre as 
pessoas, uso de máscaras, de ál-
cool gel, e de termômetro para 
medir a temperatura corporal. 

A Secretária Municipal de 
Educação e Cultura, Eliane 
Amaral Costa, espera que em 
um futuro breve os professo-
res possam estar recebendo os 
alunos nas escolas, vencendo, 
assim, a pandemia. A Secretária 
Eliane deseja um ótimo traba-
lho a todos.

Divulgação

A crioterapia, tratamento com gelo, age como analgésico e an-
ti-inflamatório reduzindo dores musculares e das articulações. A 
crioterapia nada mais é do que a terapia por meio do frio. Pode ser 
aplicada na forma sólida, líquida ou gasosa. No dia a dia, porém, a 
mais prática e segura é a sólida, feita com aplicação de gelo local.

No século 19 ganhou destaque pelas mãos do médico do exér-
cito de Napoleão Bonaparte, que recorria à técnica para amenizar 
quadros dolorosos de amputações. Mas foi nos anos 70 que pas-
sou a ser utilizada no tratamento de lesões esportivas.

Dores musculares e articulares, processos inflamatórios pro-
vocados por traumas ou exercícios intensos podem ser ameniza-
dos com gelo. Sessões de 15 a 20 minutos, feitas três ou quatro 
vezes por dia, podem ajudar.

Trata-se de um recurso simples e quanto mais precocemente 
for utilizado, melhores serão os resultados. Mas se você recorreu 
à crioterapia por dois dias e o incômodo não diminuiu, o reco-
mendado é procurar um Médico para melhor avaliação e indica-
ção de tratamento.

Bem indicada, a crioterapia atua como método analgésico e 
anti-inflamatório, favorecendo a reabilitação, a técnica por si só 
não cura nenhuma patologia, sendo apenas um recurso auxiliar no 
tratamento de problemas musculares e articulares.

A crioterapia tem como objetivo principal a retirada do calor 
corporal, diminuindo a temperatura tecidual, essa ação provoca 
uma circulação sanguínea menor e permite melhorias nas recupe-
rações musculares.

Um treinamento para realmente funcionar e ser efetivo tem 
que contar com a realização constante dos métodos de recupera-
ção. Essas medidas facilitam a restauração da capacidade física 
e psicológica após o treinamento. É importante alternar o treino 
árduo com fases de recuperação, ter um estilo de vida menos es-
tressante possível, dormir bem e se alimentar corretamente.

Podemos concluir que o gelo tem funções interessantes para a 
recuperação pós treino e a sua aplicação vale a pena, desde que 
seja utilizada dentro das indicações e contra indicações apresen-
tadas.

Crioterapia Pós Treino

Sojicultores gaúchos 
devem colher mais de 20 

milhões de toneladas
Com uma produção de 24,6 milhões de toneladas, o Rio Grande 

do Sul vai colher nesta safra de verão (2020/2021) 59,24% a mais 
do que na safra anterior (2019/2020). Destaque para a soja, que tem 
um incremento na produção de 80,02%, passando de 11,2 milhões 
de toneladas para 20,2 milhões de toneladas na atual safra, e de 
produtividade (76,63%), com rendimento projetado de 3,32 tonela-
das por hectare, em área de seis milhões de hectares, apenas 1,56% 
maior que no ano anterior.

As estimativas finais da Safra de Verão 2020/2021 foram di-
vulgadas pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e De-
senvolvimento Rural (SEAPDR) e a Emater-Ascar na manhã da 
quinta-feira (25/03), em coletiva de imprensa virtual.

Para o titular da SEAPDR, Covatti Filho, o Rio Grande do Sul é 
um dos principais estados na produção agropecuária do Brasil. — 
É uma alegria apresentarmos esses números muito significativos, 
pois estamos batendo recordes e temos muito bons relatos da co-
lheita — disse o secretário, ao ressaltar a importância do fortaleci-
mento do Agro, que está dando respostas positivas nesse momento 
de pandemia.

O presidente da Emater/RS, Geraldo Sandri, comemorou os nú-
meros expressivos que se refletirão na vida dos gaúchos. Ele ressal-
tou a grande parceria com as diretorias da SEAPDR, liderada pelo 
secretário Covatti Filho, e parabenizou agricultores, pecuaristas e 
entidades parceiras da agropecuária, além da pesquisa, das federa-
ções, e às políticas públicas, que chegam até as propriedades rurais 
através da Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (ATERS).
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Saúde

Politíca

Legislativo de Coronel Bicaco 
aprova proposições solicitando 

redutores de velocidade

A ordem do dia da sessão 
ordinária do Poder Legislativo 
de Co/ronel Bicaco, na noite 
da segunda-feira (22/03), ficou 
marcada pela aprovação, por 
unanimidade, de proposições 
solicitando a instalação de re-
dutores de velocidade em vá-

rias ruas do perímetro urbano e 
também em uma localidade do 
interior.

Ao justificarem seus pedi-
dos, os proponentes ressaltaram 
que o objetivo é trazer mais se-
gurança para os pedestres, evi-
tar acidentes de trânsito e fazer 
com que os motoristas respei-
tem a velocidade permitida nas 

vias.
Além dos textos aprova-

dos, ainda restou tramitando na 
Casa, uma proposição de au-
toria do vereador Elson Bueno 
Martins (PDT) que reivindica a 
instalação de redutor de veloci-
dade na ERS 317, nos acessos 
ao bairro Faxinal via Rua Joa-
quim Vieira.

Textos foram apreciados na sessão ordinária da segunda-feira (22/03

Diones Roberto Becker

Clic Portela

Câmara aprova PL que amplia doenças 
rastreadas pelo teste do pezinho

A Câmara aprovou nesta 
terça-feira (23) um projeto de 
lei (PL) que amplia o número 
de doenças rastreadas pelo tes-
te do pezinho, realizado com a 
coleta de gotas de sangue dos 
pés do recém-nascido. O texto 
segue para análise do Senado.

Atualmente, o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) realiza um 
teste que engloba seis doenças. 
Pelo projeto, o exame passará a 
englobar 14 grupos de doenças 
de forma escalonada. O prazo 
para inclusão do rastreamento 
das novas doenças será fixado 
pelo Ministério da Saúde. As 
mudanças propostas pelo texto 
entrarão em vigor 365 dias após 
sua publicação.

Na primeira etapa de imple-
mentação, o teste do pezinho 
continuará detectando as seis 
doenças que são feitas no teste 
atualmente, ampliando para o 
teste de outras relacionadas ao 
excesso de fenilalanina e de pa-
tologias relacionadas à hemo-
globina (hemoglobinopatias), 
além de incluir os diagnósticos 
para toxoplasmose congênita.

Em uma segunda etapa, se-
rão acrescentadas as testagens 
para galactosemias; aminoaci-

dopatias; distúrbios do ciclo da 
uréia; e distúrbios da beta oxi-
dação dos ácidos graxos (defi-
ciência para transformar certos 
tipos de gorduras em energia)

Para a etapa 3, ficam as do-
enças lisossômicas (afeta o fun-
cionamento celular); na etapa 4, 
as imunodeficiências primárias 
(problemas genéticos no siste-
ma imunológico); e na etapa 5 
será testada a atrofia muscular 
espinhal (degeneração e perda 
de neurônios da medula da es-

pinha e do tronco cerebral, re-
sultando em fraqueza muscular 
progressiva e atrofia).

O projeto também prevê 
que, durante os atendimentos 
de pré-natal e de trabalho de 
parte, que os profissionais de 
saúde devem informar à gestan-
te e aos acompanhantes sobre a 
importância do teste do pezinho 
e sobre eventuais diferenças 
existentes entre as modalidades 
oferecidas no SUS e na rede 
privada de saúde.

Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) realiza um teste que engloba seis doenças

    José da Silva Paes foi um militar, engenheiro e administrador colonial 
português, tendo destaque por ser um grande estrategista e especialista na 
construção de fortes.

    É considerado o fundador do Rio Grande do Sul. Não apenas ide-
alizou, mas também participou diretamente da administração pública que 
estruturou a concepção do Brasil Meridional lusitano.   Foi responsável pela 
construção de fortificações, desempenhando as construções de diretrizes ge-
opolíticas para garantir a presença portuguesa no Prata, no Rio Grande do 
Sul e em Santa Catarina. 

    Silva Paes nasceu na freguesia de Nossa Senhora das Mercês, em 
Lisboa, sendo batizado no dia 25 de outubro de 1679, não há uma concep-
ção do dia exato de seu nascimento. Era filho de Roque Gomes Paes e Clara 
Maria da Silva. Casou-se em Lisboa no dia 8 de maio de 1704 com Máxima 
Teresa da Silva ou de Brito. Aos 22 anos iniciou sua vida militar em Lisboa, 
passando no mesmo ano à província do Alentejo, na Praça de Olivença, nas 
funções de ajudante-engenheiro.   Em 1703, atuou em Abrantes para deter-
minar o local conveniente para construir-se uma ponte ligando a província 
da Beira ao Alentejo. Em 1705, foi-lhe outorgado o título de Cavaleiro Fi-
dalgo da Casa Real. Neste mesmo ano, é admitido na Ordem de São Tiago, 
da qual é transferido por Alvará de 12 de janeiro de 1716 para a Ordem de 
Cristo. Em 1712, junto com o Marquês Bay participou do sítio da Praça de 
Campo Maior. No ano seguinte é nomeado Coronel de Engenheiros, sendo 
investido em emprego judicial em Lisboa em 1719, e passando em 1720 a 
desempenhar, por designação Real, serviços nos Açores. De 1723 a 1730, 
passou a Coronel de Infantaria com exercício de Engenheiro-Agregado e de-
pois continuou no mesmo posto no regimento da Armada Real até 1735. Foi 
designado em 1728 para administrar os bens vinculados à Capela de Monte 
Argil. Nos anos de 1729 a 1733 foi encarregado da implantação de obras de 
engenharia em Lisboa.

    Aos 56 anos, embarca para o Brasil como Brigadeiro. No Rio de 
Janeiro foi designado para projetar e construir as fortificações da cidade e 
na Barra de Santos. Realizou várias obras públicas na capital da colônia, 
destacando-se o novo edifício da Alfândega.

    A fundação do Rio Grande do Sul:
    Dois anos após desembarcar no Brasil, comandou as expedições ao 

Rio da Prata com cerca de 1100 soldados. Seu objetivo era expulsar os espa-
nhóis de Montevidéu, socorrer a Colônia do Sacramento que estava sitiada e 
ocupar a barra do Rio Grande de São Pedro. Para isso contava com a ajuda 
do coronel Cristóvão Pereira de Abreu a frente de 160 homens experientes 
em montaria, sendo o responsável por preparar o terreno para desembarcar 
em Rio Grande. O resultado das ações da esquadra no Prata não foram tão 
positivos, pois foram rechaçados de Montevidéu e os soldados não tiveram 
muito o que fazer em Sacramento, onde se vivia uma expectativa de paz 
entre Espanha e Portugal. Silva Paes, parte então com apenas 250 homens 
em cinco barcos para fortificar o canal que liga a Lagoa dos Patos ao Atlân-
tico. Ter o controle estratégico do canal era primordial, devido ser a única 
entrada para navios, desde Tramandaí até o Prata. Ao se dirigir para a barra, 
Silva Paes espera 10 dias para desembarcar, após isso avança até a Serra de 
São Miguel onde construiu e projetou o Forte Jesus, Maria, José. Com isso 
distribuiu as primeiras sesmarias, fundando assim a cidade de Rio Grande 
em 1737.

    É considerado o primeiro povoado do futuro estado do Rio Grande do 
Sul, que fora projetado para estabelecer as fortificações básicas para defen-
der as novas áreas incorporadas a Portugal. O objetivo era marcar a presença 
portuguesa no sul da colônia. Aquela área era objeto de incursões espanholas 
comandadas por Dom Pedro de Ceballos, que por duas vezes a tomou. De-
senvolveu neste tempo contínuas atividades em apoio à cartografia e criou 
o núcleo inicial do Regimento dos Dragões do Rio Grande de São Pedro.

    Manuel José Gomes de Freitas, político e historiador enaltece Silva 
Paes: “E a 19 de fevereiro de 1737, o Brigadeiro Silva Paes descia a terra, 
com um contingente de 254 arcabuzeiros e dragões, dando nascimento ao 
quartel e vila de Rio Grande – núcleo inicial da Capitania Real de São Pedro 
do Rio Grande do Sul”.

    Silva Paes após sair do Rio Grande foi nomeado primeiro governador 
da recém-criada capitania de Santa Catarina, cargo que ocupou por 10 anos 
(1739 a 1749). Neste tempo, urbanizou a capital da província e projetou a 
nova igreja, obra essa que foi executada pelo seus sucessores que se tornaria 
a Catedral Metropolitana de Florianópolis.

Fonte:
- Borges Fortes (gen) - O Brigadeiro Silva Paes e a fundação de Rio 

Grande. Separata RIHGSR. Porto Alegre, 1933.
Lembrete: As vacinas estão chegando, mas ainda não estamos livre do 

Vírus. Continue seguindo os protocolos recomendados, protegendo quem 
você ama.

          Até a próxima.

José da Silva Paes - O Fun-
dador do Rio Grande do Sul
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    Informativo
 Câmara Municipal de  Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente PortelaVereadores de Tenente Portela

Pandemia

Errata: Na sessão do dia 15 de março o texto abaixo não apresentava a palavra NÃO, como deveria...abaixo cor-
rigido:
“ Da Vereadora Luísa Silva Barth:
1-      Requereu envio de correspondência com máxima urgência a Superintendência Regional da RGE e CORSAN, 
para que seus órgãos não 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.”

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22/03/2021.

Re- uniram-se de forma presencial os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, 
às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 22 de março de 2021, com as seguintes presenças: Vere-

adores: 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:

Da Vereadora Irinéia Koch Lena:
       
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que solicite à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT a ampliação da pre-
stação dos serviços de entrega de correspondências, nos seguintes bairros do município: 
- Bem Morar I e Bem Morar II; - Novo Portela I e Novo Portela II - Ramayer; - Novo Horizonte; - Renascer; - Bela Vista; - Loteamento 
Zatti; - Loteamento Dalcin.
Ainda, requereu ao chefe do executivo municipal que solicite a disponibilização de mais um profissional (carteiro), para integrar a equipe 
da agência dos correios do município.
Do Vereador Luciano Berta Filipin:
1- Requereu ao Poder Executivo Municipal, em conjunto com a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, que envie a esta 
Casa Legislativa informações sobre o histórico de empresas beneficiadas pelo auxílio aluguel, bem como os valores gastos durante e pe-
ríodo de 2016 a 2020. 
2- Requereu ao Poder Executivo Municipal, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social, que envie a esta Casa Legislativa 
informações sobre o histórico de entrega de cestas básicas, bem como os valores gastos com auxílio material de construção e a lista de 
beneficiados com esses materiais, nos últimos quatro anos.
3- Requereu o envio de correspondência parabenizando o gerente e equipe de funcionários da Corsan pelo dia mundial da água, 
bem como pelo excelente trabalho que vêm realizando em nosso município.
Do Vereador Heitor Henrique Gross Furini:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal explicações sobre a falta de distribuição dos Kits de alimentação escolar do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, sendo que permanece em vigor a modificação da Lei nº 11.947/2009, que autoriza os entes 
federativos a distribuir os gêneros alimentícios adquiridos com os recursos do PNAE durante o período de suspensão das aulas presenciais. 
Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Luísa Silva Barth, Natanael Diniz de Campos e Luís Claudir dos Santos.
Do Vereador Luis Claudir dos Santos:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que solicite o posicionamento do setor jurídico em relação à Lei Municipal nº 
2.715/2020, que dispõe sobre a concessão do Vale Alimentação aos servidores municipais, mais especificamente em relação à viabilidade 
jurídica de concessão do referido benefício.
Solicita, ainda, que seja encaminhado a esta Casa Legislativa parecer sobre o posicionamento do setor jurídico.
Da Vereadora Luísa Silva Barth:
1. Requereu a Administração Pública Municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e EMATER 
informações a esta Casa Legislativa informações sobre quais são os requisitos para a inscrição de agricultores para a construção de açudes, 
quais os custos e como é feita a seleção. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Luis Claudir dos Santos, Heitor Henrique Gross 
Furini e Natanael Diniz de Campos.
Do Vereador Eduardo Barella Ferrari:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, em conjunto com a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto para que seja realizado 
estudo/levantamento da quantidade de estudantes da rede municipal de ensino que não possuem condições de acesso à internet, tanto no 
meio rural como no meio urbano.
Ainda, após a realização do estudo, requereu que os dados levantados sejam compartilhados com os vereadores desta Casa Legislativa.  
Por fim, requereu que o Poder Executivo elabore Projeto de Lei, criando um programa municipal de acesso à internet, disponibilizando os 
serviços de internet para os alunos da rede municipal de ensino que ainda não possuem acesso. Este requerimento foi subscrito pelo vere-
ador Luís Claudir dos Santos, Heitor Henrique Gross Furini, Luciano Berta Filipin e Derli da Silva.
2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que encaminhe a esta Casa Legislativa um Projeto de Lei que institui a implantação 
da Procuradoria Municipal da Mulher, no âmbito do Plano Nacional de Políticas para Mulheres – PNPM, visando a implementação do 
Organismo Governamental de Políticas para Mulheres – OPM, em conjunto com a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, consid-
erando a necessidade urgente que o município de Tenente Portela tem em organizar e efetivar políticas públicas específicas voltadas para 
a mitigação da violência de gênero e a promoção da paridade entre homens e mulheres.
Dos vereadores da Bancada do MDB Luísa Silva Barth e Natanael Diniz de Campos:
1. Requereram ao Senhor Prefeito Municipal, que estude com a máxima urgência, a possibilidade de incluir no grupo de vacinação 
os comerciantes que estão na linha de frente e expostos nos comércios considerados essenciais, como funcionários de supermercados, 
que realizam entregas de mercadorias nas residências. Ainda, que a Administração Pública inclua nos prontuários de vacinação todos os 
pacientes com comorbidades, principalmente aqueles que são acometidos por neoplasia maligna (câncer), que realizam tratamento de 
quimioterapia e radioterapia atualmente no CACON, assim como os pacientes que realizam hemodiálise, tendo em vista o grande risco de 
contágio, em função da baixa imunidade ocasionada por suas enfermidades. O vereador Eduardo José Barella Ferrari solicitou a inclusão 
dos profissionais do meio de comunicação (como rádios e jornais), pois os mesmos realizam entrevistas e coberturas à campo, assim 
ficando expostos ao vírus. A vereadora Irinéia Koch Lena, também reiterou que junto com o requerimento fosse incluído no grupo de 
vacinação os funcionários que estão na linha de frente, os quais estão expostos no recolhimento do lixo diário do Município considerado 
essencial. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Luís Claudir dos Santos e Heitor Henrique Gross Furini.
Dos vereadores da bancada do MDB, Luísa Silva Barth, Natanael Diniz de Campos bancada do PDT, Luis Claudir dos Santos e da bancada 
do PP, Heitor Henrique Gross Furini.
1. Requereram informações da Administração Pública, com a máxima urgência, acerca a denúncia recebida neste Órgão Legisla-
tivo de que uma estudante residente e domiciliada em outro município, que não atendia aos requisitos necessários para ser considerada do 
grupo prioritário, recebeu dose da vacina contra o Covid-19. 
PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA COMISSÃO:
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 22/2021: Autoriza a concessão de auxílio à empresa na forma que especifica a Lei Industrial, autoriza 
abertura de crédito especial e dá outras providências.
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 24/2021: Autoriza a aquisição de bens e cedência à empresa Antônio Leandro Topper para instalação 
de frigorífico de peixes, cria Distrito Industrial e dá outras providências.
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 23/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder para Empresa Pública Rádio Municipal 
de Tenente Portela/RS a abertura de crédito especial e dá outras providências.
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 18/2021: Autoriza o Poder Executivo a doar bens móveis para as seguintes empresas: Móveis Paludo, 
Oficina Moveleira São Pedro – Dorival Airtom Becker, Rogério Mauro Cocenski-ME, Centro de Formação Indígena e Afins, Utiliar 
Produtos de Limpeza, Ave Mais Agrícola, Ramon Pieber, Loureiro Santos, Brigada Militar, ASACIRS, AICAMP, Odirlei Canova, Paulo 
Henrique Batisti, Jair Rosalvo Schoninger.
Ante Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 001/2021: Dispõe sobre a inclusão de atividades e conteúdos relativos à temática de combate 
à violência às mulheres e meninas no plano pedagógico das escolas da rede pública municipal de ensino.
Moção de Repúdio do Vereador Heitor Henrique Gross Furini, moção de repúdio ao ser anunciado processo de PRIVATIZAÇÃO da 
Companhia Estadual de Saneamento – CORSAN.

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 021/2021: Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle So-
cial do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação básica e de Valorização dos profissionais da educação – CACS-FUNDEB, 
em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 
2020 e dá outras providências. 
A Comissão de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Obras, apresentou emenda modificativa ao caput do Art. 2º e incluindo o inciso 
XI no mesmo artigo:
Art. 2º O Conselho será constituído por 15 (quinze) membros, sendo:
(...)
XI – 01 (um) representante da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, com sede no município.
Este projeto, com a referida emenda 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 22 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. 

O Poder Executivo de Derrubadas repassou na segunda-feira 
(22) a associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente 
Portela, o valor de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais). 

De acordo com a Lei Municipal nº 1427/2021, que estabelece 
o convênio de cooperação financeira entre o município de Derru-
badas e a Associação Hospitalar, esta é a primeira de 10 parcelas 
mensais, iguais e consecutivas de um total de R$ 312.000,00 (tre-
zentos e doze mil reais) e que visa desenvolver ações e serviços 
públicos de saúde na prestação de serviços médico-hospitalares, 
complementar ao SUS, para a população do Município de Derru-
badas, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.

O convênio engloba, a prestação de serviços médico-hospitala-
res de urgência e emergência na Unidade de Pronto Atendimento, 
Plantão Clínico e Agendamento de consultas eletivas; atendimen-
to Médico e Hospitalar em caráter de urgência e emergência em 
pronto atendimento, durante 24 horas do dia nas seguintes espe-
cialidades: cirurgia geral, traumatologia, urologia, cirurgia vascu-
lar, cardiologia, cirurgia buco-maxilo-facial, otorrinolaringologia, 
psiquiatria, gastroenterologia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, 
além de todos os exames necessários durante o atendimento de ur-
gência, e a disponibilidade de atendimento aos pacientes do muni-
cípio de Derrubadas por meio de atendimentos de Plantão Clínico 
24 horas e demais serviços disponíveis naquela unidade de saúde.

Poder Executivo de 
Derrubadas repassa 
R$ 31.200 ao HSA de 

Tenente Portela

O prefeito Alair Cemim assinou o repasse dos recursos para o HSA

Em meio a crise de saúde, HSA luta com o alto custo de medicamentos

Jonas Martins

Arquivo Província
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Desenvolvimento

A grave situação de Coronel Bicaco

A quarta-feira foi de terror 
para os moradores de Coronel 
Bicaco. O município de pouco 
mais de 7 mil habitantes, viu a 
face cruel e impiedosa do Cor-
navírus. Em menos de 24 horas, 
quatro pessoas perderam a vida, 
devido a complicações com a 
doença.

Para uma grande cidade 
talvez o número não represen-
te muita coisa, mas em nossa 
microrregião, onde essa quan-
tidade de mortes em tão pouco 
tempo não havia sido registra-
do, foi aterrorizante.

Na quinta-feira, 25, nossa 

reportagem conversou com o 
prefeito municipal, Jurandir da 
Silva, Jora, que no exato mo-
mento da ligação estava no ce-
mitério da cidade acompanhan-
do o sepultamento de uma das 
vitimas, que também era servi-
dor público do município.

Claramente abalado com 
a situação o prefeito disse 
que tudo que está sendo fei-
to para tirar o município des-
se cenário, mas que a  sensa-
ção é de pavor e desolação. 
Jora disse que existe a suspeita 
que uma nova cepa da doença 
esteja circulando no municí-
pio em virtude da letalidade da 

doença. No total, até o fecha-
mento dessa edição, Coronel 
Bicaco registrara 18 óbitos em 
decorrência da doença. Foram 
13 somente nos últimos 15 dias 
e os 4 nas 24 horas anteriores.

O prefeito enviou um pedi-
do para a Secretaria Estadual 
da Saúde para que investigue a 
possibilidade de que uma nova 
Cepa da doença esteja contami-
nando os moradores. Ele teme 
que se confirmado ela se espa-
lhe para a região.

Existem outros fatores que 
estão contribuindo para o eleva-
do número de óbitos. O muni-
cípio teve um crescimento nos 

casos de contágio de maneira 
muito rápida e em um curto pe-
ríodo exatamente no momento 
em que não haviam vagas em 
UTIs do estado em virtude da 
superlotação dos hospitais.

Alguns dos pacientes que 
faleceram neste último ciclo 
estavam internados no próprio 
hospital Santo Antônio de Pá-
dua de Coronel Bicado, que não 
tem UTI e que apesar de con-
seguir intubar alguns pacientes, 
não tem estrutura para o trata-
mento adequado.

Nossa reportagem conver-
sou com alguns moradores da 
cidade e todos afirmaram que 
uma excursão religiosa para 
fora do município, onde todos 
os participantes teriam sido 
contaminados e uma festa de 
15 anos, envolvendo pessoas 
desse mesmo grupo, podem 
ter contribuído para o aumento 
de casos positivos dos últimos 
dias. Nossa reportagem não 
conseguiu informações oficiais 
sobre isso.

O Ministério Público notifi-
cou o município nesta semana 
para que não adote as regras 
mais brandas do que as do es-
tado, em virtude do elevado 
número de casos graves que são 
registrados.

Trecho da notificação: “O 
Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Sul, por in-

termédio da recomendação n. 
00941.000.163-2020-0032 en-
caminhada ao Poder Executi-
vo na data de 24 de março de 
2021, VEDOU expressamente 
ao Prefeito de Coronel Bicaco/
RS a possibilidade de flexibi-
lização de quaisquer das me-
didas impostas pelo Estado do 
Rio Grande do Sul, sob pena 
de responsabilização PESSO-
AL do gestor, por considerar o 
aumento da ocupação de leitos 
de UTI no Estado, bem como 
a gravidade dos casos que as-
sola nosso Município, dentre 
outros motivos, senão vejamos: 
“Registramos, outrossim, que 
eventual descumprimento das 
medidas determinadas pelo 
Modelo de Distanciamento 
Social Controlado do Estado 
do Rio Grande do Sul, pode-
rá ensejar a responsabilização 
do gestor municipal por crime 
de responsabilidade, conforme 
previsão expressa no Art.1°, 
inciso XIV, do Decreto-Lei n°. 
201/67, sem prejuízo de even-
tual sanção criminal (Art.268 
CP) e cível.”

As vítimas de quarta-feira 
geraram grande comoção na ci-
dade e na região e são o retrato 
da grave situação que Coronel 
Bicaco, a exemplo de outros lo-
cais do estado e do país vivem 
com essa nova e mais nociva 
onda de Covid-19.

Município está com número elevado de casos graves e suspeita da circulação de nova Cepa da doença

Diones Roberto Becker

Vistas gaúcha entrega fábrica de embutidos para empresárias
Um novo empreendimento 

está nescendo em Vista Gaú-
cha. Nesta erça feira 23/03, que 
aconteceu a entrega da fábrica 
de embutidos as empresarias 
responsáveis para tocar o proje-
to de industrialização da planta.

O local foi contruído pelo 
município, e teve um custo de 
cerca de R$ 800 mil.

O prefeito Claudemir José 
Locatelli explicou para nossa 
reportaghem que a partir desse 
momento a unidade passa a ser 
de inteira responsábilidade das 
empresárias Dioneia Selle da 
Chaga e Carla Frese, que terão 
a incubencia de colocar em fun-
cionamento a estrutura monta-
da, conseguindo todas as licen-
ças para de fato passar a operar.

Segundo o prefeito a partir 
de agora o papel do municipio 
será acompanhar os trabalhos 
que serão realizados e fiscalizar 
a empresa para que ela cumpra 
os requisitos, como geranção de 

empresgos, que eslas se com-
prometeram com o município.

O ex-prefeito Celso José 
Dal Cero, destacou o empe-
nho de sua administração em 
proporcionar condições para 
que a empresa fosse instalada 
no município e disse ainda que 
tinha certeza que com a Admi-
nistração de Locatelli e André 
a fábrica seria concluída já no 
início da gestão. 

Já Dioneia Selle da Chaga, 
destacou que no prazo de 30 
dias já vai se inciar  a indus-
trialização no local,  “Quere-
mos proporcionar um produto 
de qualidade para poder pôr 
na mesa do nosso consumidor 
e ganhar espaço ao passar dos 
dias”, concluiu ela. 

O Prefeito Locatelli desta-
cou a escolha das empresarias 
pelo município de Vista Gaú-
cha, com certeza a administra-
ção Locatelli e André propor-
cionara condições adequadas 
para que a indústria possa de-

senvolver suas atividades den-
tro do planejado e proporcionar 
emprego e renda para o municí-
pio de Vista Gaúcha. Locatelli 

também parabenizou o ex-pre-
feito Celso por ter iniciado o 
projeto e a  Câmara Municipal 
de Vereadores em sua base de 

sustentação que sempre estão 
trabalhando em beneficio pelo 
crescimento do Município de 
Vista Gaúcha.

A fábrica de embutidos foi entregue na última terça-feira pela prefeitura de Vista Gaúcha

Divulgação
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Sicredi está entre as instituições 
que mais liberaram recursos ao 

agronegócio
O Sicredi mais uma vez ob-

teve destaque no ranking de 
desembolsos do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) em 
2020. A lista tem como objetivo 
identificar o desempenho das 
instituições financeiras nas ope-
rações indiretas, isto é, aquelas 
em que o BNDES participa in-
diretamente no repasse de re-
cursos por meio de um agente 
financeiro credenciado.

A instituição conquistou o 
primeiro lugar no total de ope-
rações indiretas realizada para 
Pessoa Física (PF) e nos repas-
ses dos programas agrícolas 
do Governo Federal, com des-
taque para a primeira posição 
em concessões de crédito para 
o PRONAF Investimento, para 
o INOVAGRO, para o MODE-
RAGRO e para o PRONAMP 
Investimento. No total das ope-
rações indiretas do BNDES, o 
Sicredi ocupou o segundo lugar.

Além do reconhecimento 

pelo BNDES, a instituição tam-
bém se destacou no ranking da 
Federação Brasileira dos Ban-
cos (FEBRABAN) sobre cré-
dito rural, referente a valores 
concedidos no ano passado. Na 
lista, o Sicredi se tornou a se-
gunda maior instituição finan-
ceira na concessão de crédito 
destinado ao agronegócio no 
fechamento de 2020. O saldo 
da carteira de crédito para o se-
tor alcançou R$ 31,5 bilhões, 

representando 9,04% do saldo 
total concedido por todas as 
instituições no período.

O bom desempenho do Si-
credi nas colocações é reflexo 
do relacionamento muito pró-
ximo e diferenciado da insti-
tuição com os associados do 
campo, que permite conhecer 
a realidade e atender as neces-
sidades dos agricultores de ma-
neira personalizada nas cinco 
regiões brasileiras.

Sicredi está em 24 estados e no Distrito Federal, com mais de duas mil agências

Diones Roberto Becker
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Rodovia entre Palmitinho e 
Pinheirinho do Vale é 

denominada Luiz Carlos Panosso

Por unanimidade, o plená-
rio da Assembleia Legislativa 
(AL/RS) aprovou, na terça-
-feira (23/03), o Projeto de Lei 
nº 123/2020, de autoria do de-
putado estadual Edson Brum 
(MDB), que atualmente ocupa 
o cargo de secretário estadual 
de Desenvolvimento Econô-
mico. A iniciativa denomina a 
ERS 528, entre Pinheirinho do 
Vale e Palmitinho, como ‘Ro-
dovia Luiz Carlos Panosso’.

O trecho compreende, ao 
todo, 18 quilômetros de ex-
tensão. — Quero agradecer o 
apoio recebido para aprovação 
do nosso Projeto de Lei. Esta 
é uma forma de homenagear o 
saudoso Lisca, ex-prefeito de 
Palmitinho, que sempre se des-
tacou pela sua liderança e pelo 
incansável trabalho em favor 
do desenvolvimento do muni-
cípio e da região — destacou 
Edson Brum.

Biografia:
Nascido em 07 de março de 

1958, em Frederico Westpha-
len, Luiz Carlos Panosso sem-
pre esteve comprometido com 
a história política e social de 
Palmitinho, cidade que adotou 
para morar e trabalhar até a sua 
morte, ocorrida em 12 de abril 
de 2020.

Em 1983, casou-se com 
Cleusa Terezinha Bonafé Pa-
nosso, com quem teve três fi-
lhos: Tobias, Isabel e Laura. 
Lisca foi um dos empresários 
mais bem-sucedidos do mu-
nicípio, atuando nos ramos de 
comércio, indústria, serviços, 
agricultura. O instinto empre-
endedor surgiu ainda aos nove 

anos, quando perdeu o pai, e 
começou a trabalhar com a ven-
da de produtos alimentícios na 
estação rodoviária de Frederico 
Westphalen para ajudar no sus-
tento de sua família.

Aos 14 anos, se tornou auxi-
liar em um escritório de conta-
bilidade, também em Frederico 
Westphalen, onde ficou até os 
18 anos, quando então se mu-
dou para Pinheirinho do Vale. 
Na cidade, também trabalhou 
em escritório de contabilidade.

Em 1979, chegou a Pal-
mitinho, onde comprou o seu 
próprio escritório de contabi-
lidade, que funciona até hoje. 
Os empreendimentos de Lisca 
eram do ramo de confecções, 
construção civil e imobiliário, 
com atuação em diversos muni-
cípios não só do Estado, como 
também em Santa Catarina, 
gerando centenas de empregos 
diretos e indiretos.

Participou ainda da criação 
e desenvolvimento de diversas 
obras e entidades, tais como, 
CTG’s, hospital, Igreja Matriz 
Santa Terezinha, assim como 
em capelas de comunidades do 
interior e associações existentes 
no município, inclusive auxi-
liando em suas gestões.

A sua forma atuante e com-
prometida com o desenvolvi-
mento de Palmitinho fez com 
que fosse eleito prefeito por 
duas gestões consecutivas, em 
2012 e 2016, quando renunciou 
em favor do vice-prefeito. Em 
sua gestão, implantou o projeto 
social ‘Prato Cheio’, que be-
neficia pessoas portadoras de 
necessidades especiais e sem 
mobilidade.

Parte do trecho que liga os dois municípios está recebendo obras de
 pavimentação asfáltica

Três Passos: Executivo e Legis-
lativo repassam R$ 669,2 mil ao 

Hospital de Caridade
Na sexta-feira (19/03), 

aconteceu a formalização do 
encaminhamento de R$ 669,2 
mil para o Hospital de Carida-
de de Três Passos (HCTP). O 
recurso proveniente dos pode-
res Executivo e Legislativo é 
referente a 75% do orçamento 
impositivo deste ano.

O repasse é resultado de um 
acordo celebrado entre Execu-
tivo e Legislativo e visa ameni-
zar as dificuldades financeiras 
enfrentadas pelo HCTP.

Em reunião no dia 11 de fe-
vereiro, o Conselho Municipal 
de Saúde aprovou por unani-
midade a transferência dos va-
lores, bem como, o plano de 
trabalho apresentado pela dire-
toria do Hospital de Caridade. 

Dias depois, o auxílio financei-
ro virou Projeto de Lei e, du-

rante apreciação na Câmara de 
Vereadores, acabou aprovado.

Formalização do repasse ocorreu na sexta-feira (19/03)
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José é empossado como governador de toda a nação egípcia. 
Uma espécie de ministro de armazenamento de alimentos. Um cargo 
de ministro especial, superior a todos os outros cargos públicos do 
País. Na solenidade de posse, o rei exorta todos os súditos não só a 
respeitarem a autoridade de José, mas também a obedecerem a toda e 
qualquer ordem que ele der.

 José novamente se dá bem. Com a túnica de segundo homem 
mais poderoso do Egito, exerce seu ministério bem como Faraó 
esperava. Trabalho extremamente difícil. Primeiro, porque precisa 
convencer a Nação de que haverá mesmo sete anos de fartura e depois 
sete de miséria. Segundo, porque seu projeto deve durar nada menos 
que catorze anos. Ora, projetos políticos longos assim geralmente se 
esvaem no esquecimento público, nos desmandos políticos do governo 
ou até mesmo são minados por desvios de dinheiro e outras formas de 
corrupção.

 Terminados os primeiros sete anos e ainda no início do período 
de seca, muitos governos estrangeiros já começam a buscar alimento 
no Egito, que, em razão da competência de José, tem estoques para 
alimentar também todas as nações vizinhas assoladas pela escassez.

 Nessa peregrinação rumo ao único país que possui comida 
nas redondezas, soma-se uma família de hebreus vinda de Canaã. Os 
irmãos de José. Os que venderam José para servir de escravo. José 
os reconhece imediatamente; eles não identificam o Governador. E 
nem poderiam, pois seus olhos de inveja e ódio do irmão sonhador 
sempre impediram que vissem José como um vencedor, muito menos 
ocupando aquele cargo tão importante. Seus olhos de inveja e ódio só 
podem enxergar um José escravo ou morto.

 E o que faz José quando vê os irmãos? Retira-se de perto deles 
para chorar. Chorar de saudade dos tempos em que vivia em família, 
feliz ao lado do pai, da mãe, vestindo a tunicazinha de príncipe, de 
sonhador. Chorar de pena da situação miserável em que vivem os 
irmãos. 

 Que oportunidade de ouro para José vingar-se pelo mal que 
um dia lhe fizeram os irmãos! Mas seu coração está repleto do Espírito 
de Deus. E quem tem Deus na vida, perdoa. Ao invés de usar seu poder 
político para humilhar os irmãos com alguma expressão do tipo “vocês 
lembram quando me jogaram na cova; quando rasgaram minha túnica 
colorida; quando me venderam como escravo?”, José retira-se para 
chorar. E depois manda preparar-lhes um banquete de nobre.

 Não posso deixar de referir aqui uma história narrada no livro 
“O Doador de Sonhos” (Editora Mundo Cristão, SP, 2004), de Bruce 
Wilkinson. O personagem principal chama-se Comum. Ele vive numa 
terra chamada Familiar, cujos habitantes denominam-se Zés-Ninguém. 
Comum leva uma rotina como todos. Mas, diferentemente dos outros, 
é um sonhador. Exatamente como José.

 Em sua caminhada de sonhos, Comum deixa a terra de 
Familiar. Caminha, caminha, até chegar num lugar chamado Terra de 
Fronteira. Há uma ponte que faz a divisa entre Familiar e um lugar 
chamado Desconhecido. De perto da ponte saem ao encontro de 
Comum alguns Zés-Ninguém de Familiar, gritando para que Comum 
parasse. Reconhece surpreso sua Mãe, seu Tio e Melhor Amigo. 
Desconcertado pelo susto, pergunta à Mãe por qual motivo está ali, e 
a Mãe vocifera: “O que você tem na cabeça? Você não pode continuar. 
Isso não é seguro, você pode se machucar, pode até morrer”. Em tom 
entre pilhéria e acusação, o Tio dispara: “Quer dizer que você decidiu 
se tornar um sonhador! Percebe que está indo contra a tradição da 
família? Por que deveria tornar-se um Alguém quando todos nós 
somos felizes sendo Zés-Ninguém?”. Chega a vez de Melhor Amigo: 
“Quanto mais penso em você, mais convencido fico de que não terá 
sucesso nisso. Não posso ficar parado assistindo à sua derrota!”.

 Comum fica desnorteado. Ouvira falar que na Terra de 
Fronteira apareceriam os Opressores para sufocar seu sonho, mas 
jamais imaginaria que seriam sua Mãe, seu Tio e o Melhor Amigo.

 Não só com José e Comum acontece de pessoas próximas, até 
familiares, tentarem destruir sonhos. Isso pode acontecer com todos 
nós. Em nossa caminhada de sonhador muita gente deseja arrancar-nos 
a túnica de príncipe e nos vestir de escravo ou prisioneiro. E até podem 
fazê-lo por um tempo, como aconteceu com José.

 Mas se colocarmos nossa vida nas mãos de Deus, ninguém 
impedirá que realizemos nossos sonhos.

As túnicas de José (parte final)

Vereador pede a demolição dos 
vestiários no estádio de Coronel Bicaco

Através da proposição nº 
06/2021, o vereador Itamar 
Sartori (PP) solicitou a demo-
lição do prédio que abriga os 
vestiários e as cabines de rádio 
no estádio do Ouro Verde em 
Coronel Bicaco.

Ao justificar seu pedido na 
sessão ordinária do dia 15 de 
março, o progressista ressal-
tou que a edificação ficou mal 
posicionada geograficamente. 
— O sol bate de frente para os 
vestiários. As cabines de rádio 

não podem ser usadas porque 
o narrador certamente teria di-
ficuldades para enxergar uma 
parte do campo, os jogadores e 
a bola.

Itamar Sartori ainda classifi-
cou o prédio de ‘elefante bran-
co’ e disse que o local, muitas 
vezes, é frequentado para en-
contros ou consumo de drogas.

O vereador lembrou que a 
Administração Municipal pla-
neja construir um caminhodro-
mo no estádio do Ouro Verde. 

— Aqueles vestiários podem 
atrapalhar o projeto. Então, 
que o Executivo derrube aquele 
[prédio] e construa outro para 
abrigar os atletas quando tiver 
campeonatos — ponderou o au-
tor da proposição. Ele sugeriu 
que o caminhodromo seja fei-
to em torno do campo. — Em 
épocas sem pandemia, muitas 
pessoas vão até o estádio do 
Ouro Verde para fazer suas ca-
minhadas — acrescentou o pro-
gressista.

Segundo Itamar Sartori, a edificação com vestiários e cabines de rádio está mal posicionada geograficamente

Câmara de Vereadores aprova repasse de 
recursos ao hospital de Coronel Bicaco
Por unanimidade, o plená-

rio da Câmara de Vereadores 
de Coronel Bicaco aprovou, na 
noite da segunda-feira (22/03), 
o Projeto de Lei nº 030/2021 
que autoriza o Poder Executivo 
a repassar recursos financeiros 
para a Associação Hospitalar 
Santo Antônio de Pádua (AH-
SAP).

Conforme o texto, o va-
lor a ser transferido é de R$ 
25.188,40. O montante será 
destinado ao pagamento de des-
pesas da AHSAP relativos aos 
serviços de engenharia, discri-
minados no projeto básico de 
remodelação e ampliação do 
prédio do hospital.

Coronel Bicaco está enfren-
tando uma superlotação em seu 
hospital, inclusive com registro 
de óbitos de pessoas que aguar-
dam leitos em UTI, em outras 
entidades.

Valor será destinado ao pagamento de serviços de engenharia no Hospital 
Santo Antônio de Pádua

Diones Roberto Becker
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Leia Mais
Tenente Portela repassa R$ 730 mil 
para o HSA
Redentora ganha verba para custeio de 
atendimentos com Covid-19

Três Passos repassa recursos para o 
Hospital de Caridade
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07

Legislátivo de Coronel Bicaco aprova ins-
talação de redutores de velocidade

Executivo de Derrubadas repassa recur-
sos para o Hospital Santo Antônio
Sicredi está entre as instituições due 
mais liberam recursis para o agro 09

10

NESTA EDIÇÃO

Robinson 
dos Santos
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José da 

Silva Paes - O 
Fundador do 
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Sul.
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Puggina

GRATIDÃO 
AO PETICIO-
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CORTE

As túnicas 
de José (parte 
final)

Nilson
Kasctin

11
Câmara de Bicaco repassa recursos 
para o Hospital local

Governador sanciona lei que reconhece 
atividades físicas e de ensino como essenciais

O governador Eduardo Leite 
sancionou, na tarde desta terça-
-feira (23/3), o Projeto de Lei 
(PL) 144/2020, que reconhece 
a atividade física e a educação 
infantil e fundamental das redes 
pública e privada como essen-
ciais. Com a agora Lei 15.603, 
que será publicada no Diário 
Oficial do Estado de quarta-fei-
ra (24), os decretos que regulam 
as atividades no Rio Grande do 
Sul durante a pandemia serão 
atualizados.

De acordo com o gover-
nador, tanto o ensino quanto a 

prática de exercícios já eram 
considerados prioritários pelo 
governo, tanto que os estabe-
lecimentos estão autorizados a 
operar, com restrições, inclu-
sive na bandeira preta – nível 
mais rigoroso previsto no mo-
delo de Distanciamento Con-
trolado.

“Vivemos um momento 
ainda muito crítico da pande-
mia, por isso é necessário um 
rigoroso cumprimento de pro-
tocolos individual e a conscien-
tização coletiva da população. 
Nesse sentido, esse PL vem ao 

encontro do nosso trabalho de 
redução da circulação do vírus, 
porque a atividade física está 
vinculada também ao exercício 
da atividade profissional e, com 
a ajuda dos seus conselhos, os 
profissionais têm responsabili-
dade de promover efetivamente 
a saúde das pessoas através da 
prática do exercício em si, mas 
também promovendo os devi-
dos cuidados de higienização 
e redução dos contatos físicos, 
para não se tornarem um local 
de transmissão do vírus”, desta-
cou Leite.

Na bandeira preta, o proto-
colo estadual permite atendi-
mento individual condicionado 
à prescrição médica para reabi-
litação em academias e simila-
res. Na regra da bandeira ver-
melha, que pode ser utilizada 
nos municípios que aderiram 
à cogestão, a prática de exer-
cícios pode ser feita nos esta-
belecimentos desde que com 
uma pessoa para cada 32 me-
tros quadrados de área útil de 
circulação e no máximo duas 
pessoas para cada profissional 
habilitado.

PL 144, de autoria da deputada estadual Fran Somensi, foi sancionado 
pelo governador Eduardo Leite

Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini


