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2 Editorial

“A mulher não é inferior nem superior ao homem, é diferente. No dia em que compreendermos isso 
a fundo, muitos mal-entendidos desaparecerão da face da terra”. (Monteiro Lobato). Carmen e José 
nascem no mesmo dia, no mesmo ano, na mesma família, são irmãos gêmeos e até certa fase da vida 
fazem tudo de forma harmoniosa e conjunta. Na medida que crescerem isso vai mudar, Carmen vai 
andar sempre de rosa por que ela é menina e o quarto de José será todo azul que tradicionalmente é cor 
de menino. Carmen vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa por que ela é menina e José terá uma 
coleção de carrinhos por que ele é menino. Carmen fará balé e José jogará futebol. Ela ajudará a mãe 
a cuidar da casa e servirá o irmão que não terá esse tipo de obrigação já que isso é coisa de menina, e 
seguindo a tradição o importante é que José seja bem-sucedido. Carmen deverá estar sempre bonita e 
quando for trabalhar deverá ganhar menos que José. 

“Todos nós temos talentos diferentes, mas todos nós gostaríamos de ter iguais oportunidades para 
desenvolver os nossos talentos”. (John Kennedy).  Carmen pode jogar bola e José pode brincar de bo-
neca com a irmã. Fogão e bola são coisas de criança, sem distinções. Não existe brinquedo de menino e 
brinquedo de menina. Brincar em conjunto ajudará no desenvolvimento corporal e mental das crianças 
e os tabus serão extintos. Carmen e José podem unir-se para lavar e secar a louça, para varrer e passar 
o pano na casa sem que haja perda, pelo contrário, o ganho será magnífico no quesito igualdade e na 
desconstrução da premissa que o ambiente doméstico é universo apenas para mulher e o ambiente pú-
blico é universo apenas para o homem. O estereótipo de dominação masculina prejudica a sociedade 
no todo, assim como, o protagonismo social apenas para homens também.

“Somos todos iguais perante o dever moral”. (Immanuel Kant). As diferenças de tratamento, pró-
-homens devem ficar no século passado, as crianças do século XXI devem estar conscientes que a 
igualdade de gênero é o maior sinônimo de educação, e em todo lugar que elas estejam deverão receber 
orientações que culminem em ambientes que deem oportunidades igualitárias independentemente de 
gênero. Crianças devem dividir responsabilidades e tarefas de modo justo para que no futuro não vejam 
o homem com maior poder ao ponto que ele deve ser o chefe e ela a subordinada. O desafio é constante 
e o olhar da família, da escola e da sociedade é na busca por uma educação sem machismo e que a não 
igualdade de gêneros é uma enorme desvantagem para a família, para a escola e para o mundo. Pais, 
professores e agentes sociais (legislativos, executivos e judiciários), devem estar sempre muito atentos 
a aspectos de não igualdade, o debate deve ser contínuo pró igualdade de gênero, o discurso deve ser 
convergente entre família, professores e demais atores sociais para que as crianças de hoje, adultos de 
amanhã estejam conscientes de que ninguém deve ser discriminado, nem menina, nem menino, e que 
ambos têm direitos e deveres iguais em qualquer lugar. 

A igualdade é construída pela consciência social e requer atenção contínua para não ser ferida. No 
mundo atual, em particular no Brasil, a igualdade entre as pessoas ainda não está plenamente assegu-
rada, mas juntos podemos mudar essa situação. “A igualdade é como a gravidade, uma necessidade”. 
(Joss Whedon).

IGUALDADE DE GÊNERO: POR UM 
OLHAR CONSTANTE NA FAMÍLIA, NA 
ESCOLA E NA SOCIEDADE.

Élver Antonio Vargas

Licenciado/Bacharel em Educação Física (Unijui-RS/2010), Pós-Graduado em Treinamento De-
sportivo (Uniasselvi-SC/2016), Pós-Graduando em Educação Física Escolar (Faveni-MG/2021)

Poderosa e voluntariosa corte constitucio-
nal. Leniente tribunal penal para réus com pri-
vilégio de foro. Topo da infinita escada recursal do Poder Judiciário. 
Usurpador confesso da inexistente função de poder moderador da 
República. Assim é a Corte. Com tais mantos se engalanam os 11 
ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Pela conduta mili-
tante, ele e imprensa também militante são os dois agentes políticos 
mais ativos do país. Congresso Nacional? Vem bem depois, com seus 
negócios. Presidência da República? É o mais despojado dos poderes 
de Estado.

Pelo que tem realizado nos últimos anos, a atual composição do 
STF é a maior tragédia legada pelo aparelhamento esquerdista do se-
tor público nacional. É um caos silencioso. A parceria solidária da im-
prensa emudece e canibaliza o espírito crítico com que poderia con-
tribuir, em ambiente de pluralismo e liberdade, para retificar os rumos 
do país. Sim, houve um tempo em que a imprensa fazia isso. Toda 
opinião, toda crítica estão focadas, hoje, na pessoa do presidente. Le-
gisle o Congresso em causa própria, dificulte ainda mais o combate à 
criminalidade, opere em favor da impunidade, faça o STF o absurdo o 
que fizer, tais escândalos, se mencionados, ganham edição estéril, vi-
ram informação placebo. Você pensa que foi informado, mas não foi.

E o cidadão? Ora, o cidadão! Dele se exige ficar em casa sendo 
doutrinado pelo incansável realejo das TVs. Se alguém arriscar opi-
nião divergente nas redes sociais, ensaiadas injúrias desabam sobre o 
infeliz, a quem chamam “gado”.

A nação vive um silêncio imposto pelo medo. Medo, sim. Há o 
medo da covid-19, claro. Mas há, também, o medo da Justiça, que é 
do “fim do mundo”, mas não é divina. São temores que escravizam.

Quem impõe censura, cria seu assustado filhote, a autocensura.
A palavra “gado” define a situação de curral a que estamos sub-

metidos. Fecharam-se as porteiras das alternativas e a farra da Casa 
Grande nos escraviza enquanto escarnece de nossas opiniões.

É surpreendente que exijam respeito. Não é respeitável o que fa-
zem! Respeitem para serem respeitados. Respeitem os mandatos que 
lhes foram concedidos, senhores congressistas. Respeitem a vontade 
expressa nos votos e o resultado das urnas, senhores ministros do 
STF. Respeitem o pequeno detalhe que ainda chamamos de Consti-
tuição.

A Lava Jato, que cometeu o crime de levar à condenação nossos 
Adãos de paraísos fiscais, recebeu atestado de óbito numa sessão vir-
tual da 2ª turma. E viva a gandaia!

O Brasil tem uma história anterior a esse colegiado, dispensa suas 
lições e, mais ainda, sua visão de mundo. O farol com que os 11 
pretendem iluminá-lo ensombrece e entristece o futuro. Naquelas ca-
deiras sentaram pessoas muito mais sábias, muito mais cultas, mui-
to mais comprometidas com a nação. Eram respeitáveis. Já a atual 
composição do STF, desnorteada com sua impopularidade e com a 
animosidade que suscita, busca se impor pelo medo, como fazem os 
ditadores. É impossível que os poderes de Estado, em seus escancara-
dos anseios de autoproteção e de proteção recíproca, não percebam o 
gemido da alma nacional nestes tempos de frustração e temor.

Atentem todos, porém, para o fato de que as circunstâncias podem 
retardar a resposta da sociedade, que tarda, mas não falha. Senado-
res e Deputados Federais! Se não pelo país, ao menos por apego aos 
próprios mandatos, cumpram com seu dever. A situação atual não é 
sustentável.

Money Pit é uma comédia romântica dos anos 80, com Tom Hanks 
e Shelley Long. Conta a história de jovem casal que comprou uma 
casa onde nada funciona. O nome que esse filme recebeu no Brasil 
vale como advertência: “Um dia a casa cai”.

UM DIA A CASA CAI

Vacina é esperança de dias melhores
O grupo de idosos, ou seja, pessoas com mais de 60 anos, será logo 

alcançado pela vacinação, pelo menos por uma dose de algum imuni-
zante. Nesta semana, Tenente Portela já estava vacinando as pessoas 
com 64 e 65 anos.

Depois dessa etapa serão divulgados novos grupos que receberão 
as doses, que se depender da vontade dos deputados terá as forças de 
segurança e professores e depois, pouco a pouco, vai ser ampliada 
para as demais pessoas até termos uma massa de imunização capaz de 

neutralizar o vírus.
Aos poucos, com calma, e torcendo para as vacinas sejam tão eficazes como os estudos mostram, 

a gente vai começando a ver uma luz, ainda bem distante, mas que ao passo em que vacinamos mais 
gente vai crescendo a cada dia. 

Não há outra receita. A vacina é a única forma que temos de combater de fato a Covid-19 e passar-
mos por tudo isso. Até lá vale as lúcidas palavras do novo Ministro da Saúde: “se todo mundo usasse 
máscara, seria quase como a vacina, estaríamos vencendo o vírus”. Verdade seja dita, o vírus está ven-
cendo, exatamente porque nós como sociedade estamos falhando. É culpa de todos.



Tribuna  Popular
jalmoafornari@yahoo.com.br

Melhore
o humor

A Brigada Militar recebeu a doação de cabelos das gêmeas Mirela e Maisa de 9 
anos de idade, que decidiram doar para a Campanha Cabelos de Aço. As irmãs são 
moradoras do bairro Érico Veríssimo da cidade de Três Passos. As mechas serão 
encaminhadas ao banco de perucas do grupo Lutadores e Vencedores de Três Passos. 
Linda atitude das meninas. Digna de registro!

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL 1

Depois de apresentar aos deputados 
estaduais e receber sugestões desde a 
semana passada, o governo do Estado 
protocolou, nesta quarta-feira (31/3), na 
Assembleia Legislativa, dois projetos de 
lei (PL) de auxílio emergencial a seto-
res mais afetados pela pandemia no Rio 
Grande do Sul. Ambos foram protoco-
lados em regime de urgência. Uma das 
propostas institui o auxílio emergencial 
gaúcho, garantindo até R$ 100 milhões 
para repasse de caráter excepcional na 
forma de subsídio a trabalhadores que 
perderam emprego e empresas dos seto-
res de alimentação e alojamento e mu-
lheres chefes de família em situação de 
extrema pobreza. Veja, no final do texto, 
os requisitos de quem poderá receber o 
auxílio caso seja aprovado.

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL 2

O ministro da Cidadania, João Roma, 
anunciou nesta quarta-feira, 31, que o 
pagamento da nova rodada do auxílio 
emergencial começará na próxima terça-
-feira, dia 6 de abril, primeiro com de-
pósitos nas contas dos beneficiários e 
depois com um cronograma de saques, 
como ocorreu no ano passado.

“Esse é um alento para o povo brasi-
leiro. O pagamento foi viabilizado pela 
PEC Emergencial com R$ 44 bilhões 
que servirão para quatro parcelas dire-
cionadas para os brasileiros vulneráveis 
que estão passando muita dificuldade. 
São recursos públicos, para os quais 
temos que ter o maior zelo”, afirmou 
Roma.

TRABALHO
A unidade da JBS em Três Passos 

anunciou, na terça-feira (30/03), a am-
pliação na sua linha de produção. De 
acordo com a empresa, é um aumento 
na escala móvel, o que significa que, ao 
invés, de produzir apenas de segunda a 
sexta-feira, também terá turnos aos sá-
bados. Conforme a JBS, essa elevação 
na escala móvel representa a criação de 
150 a 190 novos postos de trabalho.

PARA O HSA:
Um repasse de R$ 90 milhões para hospitais gaúchos fortalecerem o atendimen-

to à Covid-19 foi confirmado com a publicação da portaria da Secretaria da Saúde 
(SES) 284/2021, no Diário Oficial do Estado, em edição extraordinária nesta terça-
-feira (30/3). Os recursos são provenientes de uma articulação entre governo do Es-
tado, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria 
Pública e Tribunal de Contas do Estado.

São R$ 70 milhões oriundos dos poderes legislativo e judiciário, mais R$ 20 mi-
lhões do Executivo Estadual. O pagamento será em parcela única para os hospitais 
cadastrados no painel de leitos da SES. Serão pagas diárias para leitos clínicos no 
valor de R$ 200 e para leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no valor de 
R$ 1 mil (multiplicado pelo número de leitos ativos para atendimento à Covid-19 em 
cada hospital beneficiado).

O hospital Santo Antônio de Tenente Portela vai recebr R$ 540 mil, o Diovina 
Providência de Frederico R$ 390 mil e o Caridade de Três Passos R$ 420 mil.

Tom passou anos pre-
ocupando-se compulsiva-

mente, até que encontrou um meio de 
solucionar o problema. Os amigos ob-
servaram uma transformação sensacio-
nal.

– O que aconteceu? – perguntou 
Doug. – Você parece não se preocupar 
mais com coisa alguma.

– Contratei um preocupador profis-
sional por mil dólares por semana – res-
pondeu Tom. – Desde então não tenho 
mais uma apreensão.

– Mil por semana! – exclamou Doug. 
– E como é que você vai pagar isso?

– Problema dele.
***
O viajante no deserto pede água a um 

passante.
– Sinto muito. Não tenho água, e sim 

lindas gravatas que estou levando para o 
mercado.

O viajante cambaleia pelo deserto e 
encontra outro homem.

– Água! – implora. – Por favor, água.
– Não tenho água. Só estas gravatas 

– é a resposta.
Quase morto de 

sede, o viajante en-
contra um terceiro 
homem, que também 
levava gravatas ao 
mercado. o infeliz 
viajante arrasta-se até 
que, surpreso, vê um 

grande hotel a distância.
Ao chegar lá, engatinhado pela re-

cepção, grita:
– Por favor, pelo amor de Deus, pre-

ciso de água!
– Desculpe, senhor – responde o re-

cepcionista. – Não deixamos ninguém 
entrar sem gravata.

****
– Na semana que vem – disse o 

pregador – vou pronunciar um sermão 
sobre sobre o pecado da mentira. Para 
ajudá-los a compreender o que vou falar, 
quero que todos leiam Marcos, Capítulo 
17.

No domingo seguinte, perguntou 
quantos paroquianos tinham lido o Ca-
pítulo 17 de Marcos. Todos levantaram 
a mão.

– Marcos só tem 16 capítulos –, dis-
se o pregador, com sorriso malicioso. – 
Passarei agora ao sermão sobre a men-
tira.

Divulgação
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Extravio de Bloco

José Milton Fidencio Amancio, residente em Coronel Bicaco,  
comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas 
Fiscais de Produtor Rural (P 190 251701 a P 190 251709) com 
inscrição estadual sob o nº 187/1034261  série P 190 251701.

Educação

Redentora faz aplicação 
de inseticida para eliminar 

mosquito da dengue

Após a confirmação de dois casos de dengue em Redentora, 
a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) acionou a Coordenado-
ria Regional da Saúde (CRS), que enviou uma equipe para fazer a 
aplicação do inseticida para eliminar o mosquito Aedes Aegypti, 
responsável pela transmissão da dengue e de outras doenças.

A primeira aplicação do ‘fumacê’ ocorreu na sexta-feira (26/03) 
e se concentrou no bairro Oliveira, aonde residem as pessoas que 
tiveram a contaminação diagnosticada.

Conforme a SMS, uma nova aplicação do inseticida ocorreu na 
segunda-feira (29/03).

Rd Foco

A aplicação do produto se concentra em locais com registro da doença

Redentora realiza capacitação 
de professores municipais

A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, promove capacitação para a utilização da 
plataforma Google for Education, voltada para equipes diretivas e 
técnicas e professores das escolas municipais. A capacitação está 
sendo realizada hoje, dia 29 de março, e prossegue amanhã, dia 30, 
no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde.

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral 
Costa, deu as boas vindas aos participantes da formação, em seu 
nome e em nome do Prefeito Nilson Paulo Costa. Segundo a Secre-
tária Eliane, a tecnologia veio para ficar e todos terão que adaptar-
-se a ela. “Neste tempo diferente que vivemos precisamos ensinar 
de um jeito diferente. Neste ano não podemos ficar esperando que 
um dia possamos voltar a trabalhar presencialmente. Precisamos 
utilizar as ferramentas digitais”, declarou Eliane.

A capacitação, intitulada “A tecnologia a serviço da Educação – 
O uso das ferramentas Google em sala de aula”, é ministrada pelo 
professor Fábio Wilchen.

Projeto prorroga mudanças no calendário 
escolar até fim do estado de calamidade

Educação

O Projeto de Lei 486/21 
prevê que as normas de reorga-
nização do calendário escolar 
previstas na Lei 14.040/2020 
vigorarão enquanto durar o es-
tado de calamidade pública. 
Entre outras medidas, essa lei 
suspende a obrigatoriedade de 
escolas e universidades cum-
prirem a quantidade mínima de 
dias letivos, em razão da pande-
mia de Covid-19.

Hoje a lei prevê que as 
medidas vigorarão durante o 
estado de calamidade públi-

ca reconhecido pelo Decreto 
Legislativo 6/20, que produziu 
efeitos apenas até 31 de dezem-
bro de 2020. O projeto em aná-
lise na Câmara dos Deputados 
desvincula a vigência das medi-
das previstas na lei da vigência 
do decreto.

“Recebemos indagações de 
secretários estaduais e munici-
pais de educação acerca do am-
paro legal para que as medidas 
previstas na Lei 14.040/20 se-
jam promovidas após a vigên-
cia do Decreto Legislativo 6/20, 
ou seja, posteriormente a 31 de 
dezembro de 2020”, explicou 
a deputada Professora Dorinha 
Seabra Rezende (DEM-TO), 
autora do projeto. O objetivo da 
parlamentar é “promover segu-
rança jurídica às normas educa-
cionais excepcionais”.

Oriunda da aprovação da 
Medida Provisória 934/20, a 
Lei 14.040/20 dispensa os es-
tabelecimentos de educação 
infantil de cumprir os 200 dias 
do ano letivo e também a carga 
mínima de 800 horas durante o 
estado de calamidade pública.

Pela lei, as escolas de en-
sino fundamental e médio têm 
de cumprir a carga horária, 
mas precisam seguir o número 
mínimo de dias (200). Já as fa-
culdades não precisam cumprir 
os 200 dias letivos, mas têm de 
manter a carga horária prevista 
na grade curricular para cada 
curso.

A proposta será analisada 
em caráter conclusivo pelas 
comissões de Educação; e de 
Constituição e Justiça e de Ci-
dadania.

Professora Dorinha

Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
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Região

Educação

Na luta contra o excesso de 
peso, o que é mais eficaz: 
praticar exercícios físicos ou 
comer menos?

Vereador de Miraguaí abre mão do salário 
de abril para o combate ao coronavírus

O vereador Leandro Haas, 
popular Moiso, de Miraguaí,  
divulgou em sua rede social 
que doará o salário do mês de 
abril para ajudar no combate ao 
Covid-19. 

Moiso  faz um apelo para 
os demais políticos  das esferas 
municipais, estaduais e federais 

para que façam o mesmo. “En-
tendo que se todos nós os car-
gos de confiança e escolhidos 
pelo povo, abrirmos mão ape-
nas de um mês de salário, isso 
se transformará em grande es-
cala financeira. Será arrecadado 
com certeza um grande valor, e 
um grande montante financei-

ro, que poderá ser investido em 
respiradores, oxigênio e leitos 
de UTI ”.

O vereador disse que o valor 
de pouco mais de R$ 2 mil re-
ais, vereadores de Miraguaí têm 
um dos salários mais baixos da 
região, será repassado para en-
tidades que cuidam da saúde e 
em especial ao Hospital Santo 
Antônio de Tenente Portela.

Moiso também informou 
que essa não é uma ação iso-
lada e que ele pretende fazer 
a doação de seus vecimentos 
mais vezes durante o mandato 
e chegou a afirmar, que se com-
promete a abrir mão de um mês 
de subsidio por ano ao menos.

O vereador dissse que sabe 
que não é um grande valor, mas 
lembrou que se todos os agen-
tes eleitos tomasse uma medida 
semelhante seria possível fazer 
muitas coisas.

Arquivo Pessoal

Plataforma para professores tem 130 
filmes com temas socioambientais

Professores, educadores e 
instituições de ensino que de-
sejam utilizar o cinema como 
ferramenta para discutir ques-
tões socioambientais contam 
agora com uma plataforma de 
streaming totalmente gratuita e 
exclusiva, chamada Ecofalante 
Play.

O acervo tem mais de 130 
filmes brasileiros e estrangeiros 
que abordam assuntos como 
emergência climática, consu-
mo, cidades, energia, conser-
vação, economia, trabalho e 
saúde. As obras foram selecio-
nadas pela curadoria da Mostra 

Ecofalante de Cinema, evento 
com filmes de temática socio-
ambiental que acontece anual-
mente desde 2012.

Entre os filmes disponibili-
zados no acervo está Obrigado, 
Chuva, de Julia Dahr, cineasta 
eleita pela revista Forbes como 
uma das 30 personalidades jo-
vens. A cineasta acompanha um 
pequeno agricultor queniano 
para registrar os impactos das 
mudanças climáticas. 

Há também Dolores, de Pe-
ter Bratt, que retrata Dolores 
Huerta, líder trabalhista e uma 
das mais importantes ativistas 
dos direitos civis da história dos 
Estados Unidos.

Outro destaque é Martírio, 
dirigido por Vincent Carelli em 
colaboração com Ernesto de 
Carvalho e Tatiana Almeida. O 
filme, premiado no Festival de 
Brasília e na Mostra Internacio-
nal de Cinema de São Paulo, 
busca as origens do genocídio 
praticado contra os índios Gua-
rani Kaiowá.

Para utilizar a plataforma, os 
professores e as instituições de 
ensino precisam fazer um ca-
dastro disponível na Ecofalante 
Play.

Após a aprovação do cadas-
tro, será permitido o acesso ao 
catálogo de filmes e ao agenda-
mento de uma sessão.

Para utilizar a plataforma, os professores e as instituições de ensino precisam fazer um cadastro disponível na Ecofalante Play

EBC

Diones Roberto Becker

Reduzir calorias, levantar muito peso, apostar no aeróbico, 
cortar carboidratos. Existem muitas fórmulas para emagrecer que 
circulam na sociedade, mas o que é realmente eficiente para per-
der peso: a dieta ou o exercício? Será que é possível emagrecer 
fazendo apenas um dos dois?

Pesquisas vem demonstrando que, para emagrecer, a redução 
de calorias é mais importante que a prática de exercício físico. 
Comparando os dois, é mais fácil perder peso por meio da alimen-
tação. Restringir calorias é muito mais fácil do que queimá-las.

Cortar 500 calorias por dia não fará a pessoa passar fome e fará 
com que ela teoricamente “emagreça” essa quantidade diariamen-
te. Para ter o mesmo efeito com o exercício, seria preciso fazer um 
treino intenso todos os dias. A dificuldade é bem maior.

Contudo, se o seu intuito não for diminuir números na balança 
e sim ter um corpo mais saudável, a estratégia é outra. Uma coi-
sa é ir na balança e perder peso e outra é emagrecer. O trabalho 
realizado com exercício físico e alimentação correta faz com que 
melhore a composição corporal (massa magra e gordura).

O excesso de gordura só é perdido por meio de exercício físico, 
treinos de força combinado com corrida ou ciclismo por exemplo, 
que acelera o metabolismo e reduz a gordura. Mas se você não 
muda a dieta, apesar de usar a gordura como fonte de energia, 
acaba compensando na alimentação e não emagrece nunca.

O ideal é unir a restrição alimentar ao exercício, a tarefa se 
torna mais fácil e, de quebra, ainda queima/gasta mais calorias. 
A combinação faz com que você não radicalize para nenhum dos 
lados. Assim, aos poucos melhora sua condição física, ganhando 
em qualidade de vida.

Prefeito de Vista Gaúcha 
fiscaliza qualidade das 

estradas do interior

O prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli,  e o se-
cretário de obras, Odair Locatelli, visitaram trechos de estradas 
no intreior do muncipio para verificar em loco e possoalmente os 
trabalhos de reparos que estão sendo realizados.

Segundo o prefeito as condições do tempo permitiram que a 
administração conseguisse desenvolver um bom trabalhoa  tempo 
de preparar as vias para a colheita da soja que iniciou com mais 
força nesta semana.

O prefeito ainda destacou que na Administração de Locatelli e 
André será dado uma atenção especial na recuperação das estradas 
e um tratamento diferenciado principalmente nas partes em decli-
ve, “vamos fazer com que a agua em dias de chuva não escora no 
leito da estrada e sim caia para a sarjeta indo na lateral e não dani-
fique a estrada, também vamos colocar um caminhão pipa para fa-
zer o umedecimento da estrada em dias secos e proporcionar uma 
melhor qualidade no trabalho realizado,”explicou ele. 

Prefeito e Secretário de Obras de Vista Gaúcha conferindo estradas

Divulgação
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Pandemia

Páscoa: Menos Chocolate, 
Mais Reflexão!

Municípios devem manter vacinação
 durante o feriado de Páscoa

A Secretaria Estadual da 
Saúde (SES-RS) está apelando 
aos municípios para que agili-
zem a campanha de vacinação 
contra a Covid-19 em suas po-
pulações, orientando para que 
mantenham os serviços durante 
todo o feriado de Páscoa. — 
Vacina não pode ficar parada, 
precisa estar no braço dos gaú-

chos. Que o presente de Páscoa 
dos idosos de 67 anos ou mais 
seja a imunização — afirmou 
a diretora do Departamento de 
Atenção Primária e Políticas de 
Saúde, Ana Costa.

A recomendação da SES-
-RS, reforçada pelo Guia Orien-
tador aos Municípios, que deve 
ser publicado nos próximos 

dias, é não guardar vacinas, 
uma vez que as remessas de do-
ses estão chegando ao Estado 
com regularidade.

Para fortalecer a campanha 
de vacinação nos municípios, a 
SES recomenda, por exemplo, 
horário estendido de funcio-
namento das salas de vacina, 
abertura no feriado e finais de 
semana, articulação com uni-
versidades e outras secretarias 
municipais, drive-thrus, equi-
pes itinerantes e outras estraté-
gias.

Outro apelo realizado pela 
SES é para que os vacinado-
res não deixem de registrar as 
doses aplicadas, com número 
de CPF ou Cartão Nacional de 
Saúde (CNS) da pessoa imu-
nizada. De acordo com o Guia 
Orientador aos Municípios, a 
falta de registro do Sistema de 
Informação do Plano Nacional 
de Imunizações pode gerar er-
ros no esquema vacinal, como 
aplicação em intervalos inade-
quados ou segunda dose com 
vacina de outro laboratório, por 
exemplo.

Objetivo é aumentar o número de doses aplicadas o mais rápido possível

TCE-RS suspende licitação para compra 
de pneus pela prefeitura de Miraguaí

O Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE-RS), em processo de 
representação, concedeu tutela 
de urgência parcial, determi-
nando a suspensão do pregão 
presencial nº 08/2021 do Po-
der Executivo de Miraguaí, de 
modo que, concluída a etapa de 
recebimento das propostas, não 
sejam abertos os invólucros até 
o pronunciamento definitivo 

sobre a matéria. O objeto do 
certame é a aquisição de pneus 
novos para os veículos, máqui-
nas e equipamentos do municí-
pio.

Em sua análise, a relatora do 
processo, conselheira substitu-
ta Letícia Ramos, considerou 
que as exigências constantes 
no edital evidenciam possível 
restrição ao caráter competitivo 

da licitação, em infringência a 
normas que regulam a atividade 
administrativa, e em possível 
dano ao interesse público.

O prefeito de Miraguaí, Val-
delirio Pretto da Silva, foi inti-
mado para adotar providências 
necessárias ao cumprimento da 
decisão, bem como, para pres-
tar esclarecimentos em cinco 
dias úteis.

TCE-RS vedou a abertura dos invólucros com as propostas até o pronunciamento definitivo sobre a matéria

Diones Roberto Becker

Divulgação

    Basta sair à rua, ler jornal ou receber encartes de estabele-
cimentos comerciais para ver o forte tom apelativo ao consumo. 
Muita pouca mensagem de fundo espiritual, religioso, aludindo ao 
momento a ser comemorado. Claro que chocolate é bom. Motivo 
de perdição para alguns que se revelam dependentes.

    Tal qual no Natal, há a obrigatoriedade de presentear, ser 
feliz, comemorar. Mas não pode, ou não deve ser só isto. Há mui-
to tempo penso que é possível ser feliz sem presentes (não que 

não seja bom) que há vida 
fora da festividade, da al-
gazarra, dos acessórios su-
pérfluos. Basta buscar em 
nosso interior e identificar 
tudo que realmente é im-
portante para nós.

    Claro que não é pos-
sível ignorar que quando 
há crianças na família e 
eles ainda acreditam em 
muitas coisas mágicas, 
como Papai Noel, Coelhi-
nho da Páscoa, não dá para 
deixa-los sem o presente 
que lhes abrirá um lindo 
sorriso no rosto e fará bri-
lhar seus olhos. A fantasia 

na idade certa é saudável e lhes dará muitas lembranças maravi-
lhosas, que passarão aos outros quando estiverem crescidos e nós, 
possivelmente, estaremos vivos somente em suas lembranças e 
seus corações. Talvez estejamos assegurando nosso quinhão de 
imortalidade, afinal somos humanos.

    Que saibamos lembrar do significado da Páscoa, que tenha-
mos uma vida renovada de bons propósitos, boas intenções, boas 
ações.

    Se não tivemos os quarenta dias de preparação, se não ex-
purgamos nossos erros, não refletimos, é para isso que serve a 
quaresma, preparação e reflexão, que façamos agora.

    Sempre é tempo de pedir perdão e perdoar, de revolver 
a terra, tirar o pasto que atrapalha o broto e regar a semente de 
um novo amanhã, que desejamos todos seja menos violento, sem 
falsas promessas e falsos moralismos, mas abundante de amor, 
de paz, de oportunidade, de ética, de solidariedade de trabalho 
que seja em prol de quem necessita e não pra alimentar vaidades 
escondidas e outras nem tão escondidas.

    Que tenhamos todos o compromisso de manter fidelidade à 
palavra empenhada, de melhora a nós mesmos, de educar nossas 
crianças, de promover o bem em nossa família, nas instituições 
que frequentamos na comunidade em que vivemos.

    O amanhã é nossa responsabilidade, que os ensinamentos 
DELE, estejam sempre vivos no coração de todos.

    A Páscoa desata ricas possibilidades no interior de cada 
um e no coração da realidade na qual estamos inseridos. Aponta 
para um novo humanismo que amanhece e que não será mais de 
submissão, nem de bloqueio de mudança, nem exclusão, mas de 
impulso à criação, à inovação, a criatividade...

    Exige o cultivo de uma nova disposição: flexível, capaz 
de acolher a novidade contínua e, ao mesmo tempo, lúcida para 
discernir e viver integradamente o amor a si mesmo, ao outro, a 
criação e a Deus.

    Que todos nós tenhamos uma Abençoada Páscoa, sem aglo-
merações, agradecendo a Deus por estarmos com saúde, em casa, 
e, mandando energias positivas para os profissionais que não po-
derão estar com seus familiares, pelas pessoas que estão passando 
por este momento dentro de um hospital em virtude deste vírus.

   Páscoa é reflexão, é solidariedade, é amor ao próximo.
 Até a próxima.
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Três Passos: Médicos 
assinam manifesto 

favoráveis ao tratamento 
precoce contra a Covid

Durante live da Administração Municipal de Três Passos, foi 
divulgado um documento intitulado “Manifesto pelo tratamento 
precoce”, assinado por cerca de 30 médicos que atuam profissio-
nalmente em Três Passos. O documento, datado de 15 de março de 
2021, foi apresentado pelo vice-prefeito, Pastor Rodrigo Ipê, que 
apresentou a live ao lado do prefeito, Arlei Tomazoni. As informa-
ções são da Rádio Alto Uruguaí de Três Passos.

Os profissionais afirmam, ao longo do manifesto, que estão vin-
do a público manifestar apoio e indicação de tratamento precoce 
para tratamento de Covid-19. “Num momento que centenas de ca-
sos surgem em nossa cidade, não podemos ficar de braços cruzados 
e deixar de tratar esses pacientes!”, diz um trecho do manifesto.

Conforme o  texto, o grupo que assina o manifesto é composto 
majoritariamente por médicos de várias especialidades que traba-
lham diretamente com os doentes de Covid-19, “e por colegas mé-
dicos que, apesar de não estarem na linha de frente, apoiam esta 
luta”.

O manifesto também destaca que “notas e cartas assinadas por 
médicos e sociedades médicas se posicionando contra o tratamento 
precoce não nos representam”.

Ao fim do manifesto, os profissionais pedem que em todos os 
serviços de saúde de Três Passos, sejam eles públicos ou priva-
dos, “os pacientes tenham acesso a avaliação e tratamento precoce 
(caso este, após conversar com seu médico, assim o deseje)”.

No texto, ainda é referido que a formatação do documento é 
baseada no manifesto dos médicos de Santa Maria (RS).

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 29/03/2021.
Reuniram-se de forma presencial os Vereadores da Câmara Municipal de Vere-

adores de Tenente Portela, às 18 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 29 de 
março de 2021, com as seguintes presenças: Vereadores: IRINÉIA KOCH LENA/PDT 
(Presidente), JAINE SALES/PROGRESSISTAS (Secretário), DERLI DA SILVA/
PSDB, LUCIANO BERTA/PSDB, EDUARDO JOSÉ BARELA FERRARI/PT, HEI-

TOR 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 pelo meio virtual, através de sua página no 
Facebook e também aos ouvintes da Radio Municipal de Tenente Portela. Em seguida solicitou ao Secretário a lei-
tura das correspondências recebidas pela Casa. Após, dando continuidade, passou para o espaço de requerimentos e 
proposições dos senhores Vereadores:

Do vereador Jaine Sales:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal a construção de banheiros públicos para os portadores de necessi-

dades especiais.
2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de caixas de água para os moradores da comunidade 

indígena do Município. 
3- Requereu ao senhor Prefeito Municipal auxilio do Poder Público Municipal, com doação de cestas básicas 

aos grupos de artesões da reserva indígena e aos recicladores residentes no Município. Este requerimento foi subscri-
to pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini e Luísa Silva Barth. 

Do vereador Luis Claudir dos Santos:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal a reposição inflacionaria que é de 4,52%, referente ao período de 1° 

de janeiro de 2020 até 30 de dezembro de 2020, aos funcionários do Município de Tenente Portela, tanto os da ativa, 
como os aposentados e pensionistas, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, retroativo a 1° 
de janeiro de 2021 (data base de reajuste). Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Luísa Silva Barth, Heitor 
Henrique Gross Furini, Eduardo J. B. Ferrari e Natanael Diniz de Campos.

Da vereadora Irinéia Koch Lena: 
1. Requereu ao senhor Prefeito Municipal que seja providenciada a instalação de academia ao ar livre, junto 

aos bairros Mutirão e Operário, tendo em vista que atualmente o sedentarismo é uma questão de saúde pública que 
demanda do Poder Público programas de promoção da saúde e do bem-estar da população. Este requerimento foi 
subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Derli da Silva e Luciano Berta Filipin.

Do vereador Luciano Berta Filipin:
1. Requereu ao senhor Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Zeladoria e Politicas 

Estruturantes a pavimentação da rua Vilmar Moraes, localizada no bairro Isabel, neste município. Este requerimento 
foi subscrito pelos vereadores Derli da Silva e Natanael Diniz de Campos.

Da vereadora Luísa Silva Barth:
1. Requereu o envio de correspondência aos Deputados Estaduais do MDB, para que destinem e formalizem 

repasses para o combate da pandemia, visto que os deputados estaduais tem prazo para direcionar tais recursos que 
poderão ser aplicados no custeio do Hospital Santo Antonio, para compra de insumos e equipamentos.

2. Requereu o envio de correspondência ao Deputado Federal Marcio Biolchi, solicitando emendas parlamen-
tares para a pavimentação das ruas Uruguai, Luis Carlos Schep e Piracicaba. Este requerimento foi subscrito pelos 
vereadores Luis Claudir dos Santos, Heitor Furini e Natanael Diniz de Campos.

Dos vereadores Luísa Silva Barth, bancada do MDB, e Heitor Henrique Gross Furini, da bancada do Progressis-
tas.

1- Requereram ao senhor Prefeito que determine ao setor competente da administração para que forneça a gra-
de de atendimentos e demais serviços da máquina retroescavadeira, marca New Holland, B90, dos meses de janeiro, 
fevereiro e março (até o dia 29), quem é o operador responsável pela utilização do veículo; quanto o equipamento 
teve de manutenção e despesas; em caso da referida máquina não ser dirigida por funcionário apto ao cargo, que o 
senhor prefeito envie a esta Casa a portaria destinando a autorização do Chefe do Executivo para tal atribuição. Este 
requerimento foi subscrito pelos vereadores Natanael Diniz de Campos e Luiz Claudir dos Santos.    

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 023/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição 

para a Empresa Publica Rádio Municipal de Tenente Portela /RS. Autoriza abertura de crédito especial e dá outras 
Providências. O vereador Natanael Diniz de Campos apresentou uma emenda modificativa ao Art. 1º do referido pro-
jeto, suprimindo 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, em parcela única, a Empresa Pública Rádio 
Municipal de Tenente Portela, no valor de R$ 30.0000,00 (trinta mil reais), de caráter emergencial e específico para 
utilização no Custeio da Empresa. Este projeto, com emenda, foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Executivo nº 15/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a majorar o valor limite do 
custeio do serviço de transporte de trabalhadores que trata a Lei Municipal n° 2.628/2019, que institui o programa 
municipal de incentivo ao Emprego e Geração de Renda, em virtude da epidemia causada pelo COVID-19 (NOVO 
CORONAVÍRUS). E dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 24/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a aquisição de bens e 
cedência a empresa na forma que especifica a Lei Municipal n° 2.233/14, que cria o Distrito Industrial, e dá outras 
providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 03/2021: O presente Projeto de Lei do Legislativo institui a ficha limpa 
no Município de Tenente Portela - RS, na nomeação de servidores e cargos comissionados ou designação de função 
gratificada no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo e dá outras provi-
dências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Legislativo n° 02/2021: O presente Projeto de Lei do Legislativo cria a frente de homens 
pelo fim da violência contra as mulheres no âmbito do Município de Tenente Portela/RS. Este projeto foi aprovado 
por unanimidade.

Ante Projeto de Lei Legislativo n° 01/2021: O presente Ante Projeto de Lei do Legislativo dispõe sobre a inclusão 
de atividades e conteúdos relativos à temática do combate a violência às mulheres e meninas no plano pedagógico das 
escolas da Rede Municipal de Ensino. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Moção de Repúdio, de autoria do Vereador Heitor h. G. Furini: Moção de repúdio ao anunciado processo de Pri-
vatização da Companhia Estadual de Saneamento – CORSAN. Esta moção foi aprovada por unanimidade.

Projeto de Resolução nº 01-2021: Altera o art. 7º da Resolução nº 200/14, de 1º.09.14. Esta resolução foi aprovada 
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 29 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. 
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Daer inicia recuperação da ERS 472

Teve início nesta terça-feira, 
30, as obras de recuperação da 
ERS 472 entre o distrito de Os-
valdo Cruz, em Frederico Wes-
tphalen, e Palmitinho. Foram 
destinados R$1 milhão de reais 
para a recuperação da rodovia, 

conforme a confirmação dada 
pela Secretaria de Logística e 
Transportes do Rio Grande do 
Sul, por meio do Departamento 
Autônomo de Estradas de Ro-
dagem (DAER) ao site Folha 
do Noroeste. 

De acordo com o secretário 
Juvir Costella, as intervenções 
no segmento representam um 
grande impulso ao desenvol-
vimento econômico da região, 
além de qualificar a mobilida-
de entre as cidades próximas. 
Na última semana, o DAER 
também executou trabalhos 
de melhorias de trafegabilida-
de no acesso a Jaboticaba, na 
ERS-323 a partir da BR-386. 
No total, foram recuperados 4,5 
KM da rodovia. “A produção 
agrícola desses municípios será 
favorecida, pois uma estrada 
em boas condições representa, 
também, a redução do custo lo-
gístico”, acrescenta Costella.

As obras na ERS-323 re-
cebem um investimento de R$ 
920 mil, oriundos do Tesouro 
do Estado.

Equipe realizando as primeiras ações na manhã de hoje

Campanha da Rádio 
Província FM arrecada 

mais de R$ 50 mil para o 
Hospital Santo Antônio

Ciente das dificuldades en-
frentadas pelo Hospital San-
to Antônio (HSA) de Tenente 
Portela neste momento de pan-
demia da Covid-19, a Rádio 
Província FM promoveu uma 
campanha de arrecadação de 
recursos financeiros em prol da 
instituição que é referência para 
dezenas de municípios da ma-
crorregião.

Em duas manhãs, na sexta-
-feira (19/03) no programa ‘Es-
trada da Vida’, e no domingo 
(21/03) no programa ‘Matean-
do com a Província’, os ouvin-
tes e internautas puderam ligar 
e fazer suas doações em dinhei-
ro.

De acordo com o diretor do 
Sistema Província de Comuni-
cação, jornalista Jalmo Fornari, 
os valores e os comprovantes 
de depósito levados até a emis-

sora somaram aproximadamen-
te R$ 45 mil. — Soubemos de 
pessoas que aderiram à campa-
nha, mas não ligaram para nós. 
Elas levaram ou transferiram o 
dinheiro direto para o hospital. 
Em tudo, superamos os R$ 50 
mil arrecadados — destacou 
Jalmo Fornari.

O idealizador da campanha 
também frisou a participação 
fundamental da comunidade 
regional. — Graças à grande 
audiência da 100.7 FM, regis-
tramos doações de vários muni-
cípios da região, que variaram 
de R$ 10,00 a R$ 10 mil — afir-
mou Jalmo Fornari.

Na terça-feira (23/03), a 
administradora da Rádio Pro-
víncia FM, Soraia Fornari, en-
tregou os valores em dinheiro 
e também os comprovantes de 
depósito para representantes da 
direção do HSA.

Valores em dinheiro e comprovantes de depósito foram entregues na terça-feira

Assine 
(55) 3551-1877
Seu edital no 
jornal mais lido
na região...

Divulgação

Jornal Província completa 
35 anos na região

O Jornal Província de Tenen-
te Portela completou, na última 
quarta-feira, dia 31, seus 35 anos 
de circulação na microrregião. 
Fundado pelo Jornalista Jalmo 
Fornari, o Província, foi lan-
çado em um jantar na AABB 
de Tenente Portela, no ano de 
1986. 

Desde sua primeira edição, 
o semanal sempre teve compro-
misso com a região, por isso, 
encabeçou diversas matérias 
que exaltavam as nossas rique-
zas econômicas, sociais e cultu-
rais.

A linha editorial do jornal 
também esteve continuamente 
ligado a demandas da região, 
com diversas matérias que ti-
veram grande repercussão em 
todo o estado e que muitas ve-
zes serviram de pressão para 
que importantes pleitos regio-
nais fossem atendidos, como 
na vez em que o Jornal fez uma 
contagem regressiva em sua 
capa relacionado a pavimen-
tação da RSC-472, e enviou 
semanalmente uma edição do 
jornal ao Daer. No dia da inau-
guração o diretor do Daer disse 
que o jornal poderia parar de fa-
zer a contagem, pois, a rodovia 
estava pronta, mostrando que 
de fato a publicação incomoda-
va a direção da autarquia.

O Província também foi 
e é parceiro das entidades da 
região, com inúmeros artigos 
relacionados ao cotidiano de 
nossa gente. O Hospital Santo 
Antônio, os CTGs, as deman-

das regionais, os trabalhos das 
administrações publicas muni-
cipais, sempre estiveram estam-
pados em suas capas,  com um 
olhar atento sobre as questões 
que de fato interessam aos seus 
assinantes.

O Jornal Província jamais 
se refutou de tocar em assuntos 
delicados, de trazer denúncias 
e de fazer reportagem que tra-
gam a luz muitas verdades que 
às vezes são inconvenientes 
para algumas pessoas. É gra-
ças é essa postura sempre des-

cente, responsável e imparcial 
que formaram o sustentáculo de 
sustentação do Jornal Província 
na construção de sua história de 
35 anos.

Nesta data a direção e equi-
pe do Província agradecem a 
todos os assinantes e anuncian-
tes, que permitem, que mesmo 
em tempos de grandes dificul-
dades econômicas para as mí-
dias informativas tradicionais, 
ele siga sendo uma voz forte e 
presente em nossa comunidade 
microrregional.

Primeira edição do Jornal Província circulou em 4 de abril de 1986

Solidariedade



ROTA DO YUCUMÃ, 02 de abril de 2021 9
Região

Prefeito de Barra do Guarita 
detalha trabalhos para construção 

de ponte entre RS e SC
O prefeito de Barra do Gua-

rita, Rodrigo Locatelli Tissot, 
foi entrevistado no programa 
Estação Província onde falou 
sobre o movimento pró-ponte 
no Rio Uruguai, que deve ligar 
o Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina através de uma ponte 
entre Barra do Guarita e Itapi-
ranga.

O prefeito Rodrigo é o coor-
denador de uma comissão que 
reúne lideranças da Região Ce-
leiro e do Oeste Catarinenses, 
além de entidades da sociedade 
civil. Segundo ele, essa comis-
são já realizou mais de 40 atos 
em relação à ponte, inclusive 
uma reunião com o Ministro da 
Infraestrutura, Tárcisio Gomes 
de Freitas.

A federalização da rodovia, 
segundo o prefeito é a primeira 
parte para que o projeto possa 
ser realizado em seguida. Se-
gundo o prefeito Tissot, a fede-
ralização do lado catarinense já 
está bem encaminhada, enquan-

to do lado gaúcho, existe um 
projeto na Assembleia Legisla-
tiva esperando para ser votado.

Para o mandatário de Barra 
do Guarita, há muita confiança 
para que a federalização ocor-
ra o mais rápido possível, para 
então se formatar o projeto e di-
mensionar o custo da obra e en-
tão buscar a viabilidade econô-
mica da construção. O ministro 
Tárcisio já se comprometeu em 

se empenhar pessoalmente para 
atender esse pleito regional.

O prefeito Tissot ainda pe-
diu para comunidade regional 
entrar em contato com seus 
deputados e se possível se pro-
nunciar nas redes sociais favo-
ráveis a ponte, para assim dar 
maior visibilidade para a de-
manda e fazer a pressão neces-
sária para que a federalização 
ocorra o mais rápido possível.

Prefeito Rodrigo foi entrevistado pela Rádio e Província

ANEEL proíbe corte de luz 
de famílias de baixa renda 

até 30 de junho

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) proibiu na 
sexta-feira (26/03), o corte de energia elétrica de famílias de baixa 
renda por falta de pagamento. A medida valerá até 30 de junho. A 
ANEEL também proibiu o cancelamento da tarifa social de quem 
atualmente tem o benefício.

Além dos consumidores de baixa renda, cadastrados na tarifa 
social, a medida também vai beneficiar unidades ligadas à saúde, 
como hospitais e centros de armazenamento de vacinas, além de 
locais onde existam equipamentos essenciais à vida.

A medida foi adotada em razão da crise provocada pela segun-
da onda da pandemia da Covid-19. No começo do ano passado, a 
ANEEL adotou uma medida semelhante, mas a proibição do corte 
por falta de pagamento englobava todos os consumidores residen-
ciais e serviços essenciais. Em julho, a medida foi prorrogada até o 
final do ano, mas apenas para consumidores de baixa renda.

Segundo o diretor da ANEEL, Sandoval Feitosa, a resolução 
aprovada na sexta-feira vai beneficiar o conjunto de consumidores 
mais afetado pela pandemia e para quem a conta de luz representa 
uma parcela maior do orçamento familiar.

Conforme Sandoval Feitosa, a medida terá impacto para 60 mi-
lhões de pessoas, mas esses consumidores só representam 3,93% 
da receita das distribuidoras de energia, sendo que parte dessa re-
ceita já é subsidiada.

— A ação teria um impacto máximo de 2% na receita das distri-
buidoras, entretanto, beneficiaria cerca de 25% da nossa população 
— afirmou o diretor da ANEEL.

Consumidor
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Região aumenta o número de 
vacinas aplicadas contra a Covid-19

Se o mês de março foi o 
mais duro para região desde o 
inicio da pandemia, com um 
aumento significativo de casos 
e de mortes, foi também o mês 
em que a vacina aumentou de 
maneira muito considerável.

Tenente Portela vacinou 
nesta semana pessoas com mais 
de 64 anos. Com a chegada de 
novas remessas na semana que 
vem a tendência é que em pou-
cos dias o grupo prioritário, for-
mado por pessoas com mais de 
60 anos esteja imunizada com 
pelo menos uma dose. Em pa-
ralelo, de maneira mais lenta, 
também avançou a aplicação da 
segunda dose.

É importante lembrar que a 
aplicação das segundas doses 
estão dentro do cronograma, 
já que a vacina de Oxford, que 
teve um número significativo 
de aplicações na região, tem 
uma janela de aplicação entre a 
primeira e segunda dose maior 
que a Coronavac, que também 
está sendo aplicada em todos os 
municípios do país.

A cartilha do Ministério da 
Saúde que orientou os municí-
pios a fazerem a aplicação da 
primeira dose, sem necessaria-
mente deixarem reserva em es-
toque para a segunda dose, vis-
to que os lotes de imunizantes 
estão chegando regularmente, 
foi um dos responsáveis pelo 
aumento de público a receber a 
vacinação nesta última semana.

Segundo o painel do Go-

verno do Estado, que mantém 
o controle sobre as doses apli-
cadas, Tenente Portela aplicou 
a primeira dose em 22,7% da 
população e a segunda dose em 
9%. Os números podem ser li-
geiramente mais altos, assim 
como nos demais municípios, 
por possíveis atrasos em regis-
tros no sistema e pelo fato de 
que a vacinação prossegue no 
momento em que essa matéria 
está sendo redigida.

Em Redentora, segundo a 
mesma fonte, 20% da popula-
ção já havia recebido a primeira 
dose e 9,4% já recebeu a segun-
da dose da vacina.

Em Miraguaí a vacinação é 
mais lenta, mas isso pode ser 
explicado pela quantidade da 
população distribuída em cada 
faixa etária. Até a quarta-feira, 
31 de março, 6,7% e 2,7% ha-
viam recebido a primeira e se-
gunda dose respectivamente.

Em Vista Gaúcha, 13,6% re-
ceberam a 1ª dose e 2,5% rece-
beram a segunda dose.

Barra do Guarita teve 7,8% 
da sua população que recebe-
ram uma dose e destes 2,2% já 
receberam a segunda dose.

Em Derrubadas os percentu-
ais de primeira e segunda dose 
correspondem a 13,3% e 1,6% 
respectivamente.

Coronel Bicaco foi um dos 
municípios que mais sofreu 
com o aumento de casos no 
mês de março e isso pode ser 
verificado no fato de que os 

percentuais de pessoas vacina-
das é baixo no município com 
6,3% que receberam a primeira 
dose e 1,3% que receberam a 2ª 
dose.

AGENTES DE 
SEGURANÇA 
SERÃO 
VACINADOS 
MAIS CEDO

Uma notícia divulgada nesta 
quarta-feira, 31, também muda 
o orgonograma de vacinação 
nos próximos publicos alvos, 
uma vez que  Ministério da 
Saúde vai antecipar a vacinação 
de militares e agentes de segu-
rança que atuam no combate di-
reto à Covid-19, como policiais 
escalados para fiscalizar medi-
das de distanciamento social. 
A decisão foi informada nesta 
quarta-feira (31) a governado-
res, que vinham pressionando 
por uma orientação mais clara 
do governo federal sobre a imu-
nização destes grupos.

Agora, a Saúde irá reservar 
doses exclusivamente para a 
vacinação de agentes envol-
vidos em atividades ligadas à 
pandemia: no atendimento ou 
transporte de pacientes; em res-
gate e atendimento pré-hospita-
lar; nas ações de vacinação para 
a Covid-19 e na fiscalização de 
medidas de distanciamento so-
cial. Sobre o último grupo, o 
ministério ressalta que há “con-
tato direto e constante com o 
público” e que a vacinação será 
feita “independente da catego-
ria”.

A mudança na regra não 
beneficia de imediato todos os 
agentes de segurança ou milita-
res. A nota afirma que trabalha-
dores que não estão envolvidos 
diretamente com as ações da 
pandemia só serão vacinados 
quando chegar a hora prevista 
no plano nacional.

Assim, ficam fora da nova 
regra profissionais que atuam 
no “apoio logístico” à vacina-
ção; transporte de insumos para 
áreas com alto grau de contami-
nação; ações de vigilância de 
fronteiras, espaço aéreo, espaço 
marítimo e controle de tráfego 
aéreo e marítimo; apoio à ações 
de combate aos crimes transna-
cionais e ambientais, e “demais 
militares”.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VISTA GAÚCHA

CONTRATOS CELEBRADOS 
ANO DE 2021
CONTRATO Nº 50/2021
DATA: 19/03/2021
CONTRATADO: ALICSON 
BRAUCKS EPP 
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de até 180 
cestas básicas para distribuição 
a famílias em situação de vulne-
rabilidade social de acordo com 
a Lei Municipal nº 1943/2011
VALOR R$: 21.439,80

CONTRATO Nº 51/2021
DATA: 23/03/2021
CONTRATADO: BELLEN-
ZIER PNEUS LTDA
CNPJ: 73.730.129/0016-05
OBJETO: Aquisição de pneus 
para uso na frota municipal
VALOR R$: 79.830,00

CONTRATO Nº 52/2021
DATA: 23/03/2021
CONTRATADO: BURICA 
COMERCIO DE PNEUS EI-
RELI
CNPJ: 02.332.508/0001-12
OBJETO: Aquisição de pneus 
para uso na frota municipal
VALOR R$: 109.712,00

CONTRATO Nº 53/2021
DATA: 23/03/2021
CONTRATADO: JAQUELINE 
PERETTO ME
CNPJ: 20.636.209/0001-53
OBJETO: Aquisição de pneus 
para uso na frota municipal
VALOR R$: 78.942,00

CONTRATO Nº 54/2021
DATA: 23/03/2021
CONTRATADO: MODELO 
PNEUS LTDA
CNPJ: 94.510.682/0001-26
OBJETO: Aquisição de pneus 
para uso na frota municipal
VALOR R$: 144.176,00

CONTRATO Nº 55/2021
DATA: 23/03/2021
CONTRATADO: ALTAMIR 
MARCELO ZIMMERMANN 
EPP
CNPJ: 02.764.528/0001-62
OBJETO: Prestação de servi-
ços de recapagens de pneus
VALOR R$: 35.720,00

CONTRATO Nº 56/2021
DATA: 23/03/2021
CONTRATADO: CARLOS 
ALBERTO THOMÉ & FI-
LHOS LTDA EPP
CNPJ: 10.985.363/0001-87
OBJETO: Prestação de servi-
ços de recapagens de pneus
VALOR R$: 39.980,00

CONTRATO Nº 57/2021
DATA: 23/03/2021
CONTRATADO: FM PNEUS 
LTDA
CNPJ: 81.374.845/0001-49

OBJETO: Prestação de servi-
ços de recapagens de pneus
VALOR R$: 27.480,00

CONTRATO Nº 58/2021
DATA: 23/03/2021
CONTRATADO: F. VACHI-
LESKI E CIA LTDA
CNPJ: 93.388.031/0001-42
OBJETO: Prestação de servi-
ços de recapagens de pneus
VALOR R$: 40.000,00

CONTRATO Nº 59/2021
DATA: 23/03/2021
CONTRATADO: J.D.M BEC-
CON & CIA LTDA EPP
CNPJ: 94.747.888/0001-74
OBJETO: Prestação de servi-
ços de recapagens de pneus
VALOR R$: 43.880,00

CONTRATO Nº 60/2021
DATA: 23/03/2021
CONTRATADO: ROMANO 
GUERRA & CIA LTDA
CNPJ: 01.375.626/0001-45
OBJETO: Prestação de servi-
ços de recapagens de pneus
VALOR R$: 20.262,00

CONTRATO Nº 61/2021
DATA: 25/03/2021
CONTRATADO: FAMA INS-
TRUMENTOS MUSICAIS 
LTDA EPP
CNPJ: 01.420.243/0001-41
OBJETO: Aquisição de equipa-
mentos de som e projeção para 
instalação junto ao Centro Cul-
tural Municipal
VALOR R$: 14.393,00

CONTRATO Nº 62/2021
DATA: 25/03/2021
CONTRATADO: LUZES E 
DECÓR LTDA EPP
CNPJ: 19.786.942/0001-75
OBJETO: Aquisição de mate-
riais para decoração de Páscoa 
de acordo com a Lei Municipal 
nº 2761/2021
VALOR R$: 13.467,40

CONTRATO Nº 63/2021
DATA: 26/03/2021
CONTRATADO: RÁDIO MU-
NICIPAL DE TENENTE POR-
TELA
CNPJ: 89.478.630/0001-80
OBJETO: Locação de espaço 
radiofônico
VALOR R$: 8.592,00

CONTRATO Nº 64/2021
DATA: 01/04/2021
CONTRATADO: CONSTRU-
TORA SANTOS E CARDOSO 
LTDA
CNPJ: 09.378.828/0001-52
OBJETO: Execução de pavi-
mentação poliédrica em diver-
sas ruas do Município de acor-
do com o Contrato de Repasse 
OGU nº 902501/2020 - Ope-
ração 1071913-85 - Programa 
Desenvolvimento Regional, 
Territorial e Urbano
VALOR R$: 295.381,86

     Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha

Jornalista Jalmo Fornari foi vacinado nesta quarta-feira

Arquivo Pessoal
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Politica

Politíca

Projeto exige que UBSs funcionem 12 
horas por dia até Brasil bater meta de 

imunização contra Covid

O Projeto de Lei 1019/21 
obriga os municípios a manter 
as unidades básicas de saúde 
(UBSs) funcionado 12 horas 
por dia, todos os dias, até que o 
Brasil atinja a meta de imuniza-

ção da população contra o coro-
navírus, causador da Covid-19. 
O texto, que tramita na Câmara 
dos Deputados, exige ainda que 
ao menos uma UBS por muni-
cípio funcione 24 horas por dia.

“Essa medi-
da, aliada a uma 
maior oferta de 
vacinas, aliviará 
todo nosso siste-
ma de saúde, que 
hoje se encontra 
em estado de co-
lapso”, argumenta 
o autor, deputado 
Dr. Luiz Antonio 
Teixeira Jr. (PP-
-RJ).

“A vacinação 
em massa da po-

pulação é a única medida que 
no momento pode diminuir 
significativamente os índices 
de transmissão do novo corona-
virus, e assim, ter um impacto 
significativo na redução do nú-
mero de mortes”, acrescenta.

Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr.: só vacinação pode diminuir a transmissão do coronavírus

Gustavo Sales/Câmara dos Deputados

Sancionada lei que cria fundos de 
investimento do agronegócio

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, sancionou com 
vetos a lei que cria os Fundos 
de Investimento nas Cadeias 
Produtivas Agroindustriais 
(Fiagro), instrumento de cap-
tação de recursos para o agro-
negócio no mercado financeiro. 
O ato foi publicado no Diário 
Oficial da União (DOU) desta 
terça-feira (30).

A nova lei é oriunda do PL 
5191/2020, de autoria do depu-
tado Arnaldo Jardim (Cidada-
nia-SP). No Senado, teve rela-
toria do senador Carlos Fávaro 
(PSD-MT). 

O objetivo do Fiagro é per-
mitir que qualquer investidor, 
nacional ou estrangeiro, possa 
direcionar seus recursos ao se-
tor agropecuário, diretamente 
para aquisição de imóveis rurais 
ou indiretamente para aplicação 
em ativos financeiros atrelados 
ao agronegócio.

Os Fiagros serão geridos por 
instituições do mercado finan-
ceiro, como bancos e distribui-
doras de títulos e valores mobi-
liários (DTVMs), que captarão 
os investidores.

O principal atrativo do fun-
do é a tributação, que será a 

mesma dos fundos imobiliários. 
Dessa forma, os rendimentos e 
ganhos de capital estarão sujei-
tos à incidência do Imposto de 
Renda na fonte, com alíquota 
de 20%. Alíquota idêntica será 
aplicada aos ganhos de capi-
tal e rendimentos auferidos na 
alienação ou no resgate de cotas 
dos fundos. Os fundos estarão 
ainda isentos do Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF).

A nova lei inclui o Fiagro na 
Lei 8.668, de 1993, que insti-
tuiu os fundos de investimento 
imobiliário.

O objetivo do Fiagro é permitir que qualquer investidor,  possa direcionar seus recursos ao setor agropecuário

Depois de uma ceia, Cristo decide lavar os pés dos discípu-
los. Pretende o Mestre com esse ato demonstrar a diferença entre 
o propósito de seu reino e as tradições religiosas. Mas viciados 
e cegos pela religiosidade tradicional que classifica e discrimina 
pessoas, os discípulos não entendem o gesto, e Pedro reage com 
veemência:

 - Nunca me lavarás os 
pés. Não sou digno disso.

 Quando Jesus explica 
que então ninguém deles teria par-
te no seu reino, Pedro volta atrás:

 - Senhor, não só os pés, 
mas também as mãos e a cabeça.

 Cristo já havia andado 
com fariseus, afagado as crianças e feito amizade com mendigos, 
ladrões, prostitutas, e agora lava os pés dos que o consideram 
Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores.

 Não dá mesmo para entender. E não é estranho que o com-
portamento do Mestre causasse perplexidade, pois os religiosos da 
época ensinavam que as “pessoas de bem” deveriam distanciar-se 
das “castas inferiores” como crianças, mulheres, mendigos, bê-
bados e criminosos. E tinham essa espécie de “apartheid santo” 
como condição para aproximação de Jeová.

 O propósito do ato incompreendido não é religioso; é o 
oposto disso, uma atitude que simboliza o dever-ser do reino de 
Deus, um exemplo de simplicidade, amor ao próximo, humildade, 
unidade e integração afetiva. O ato do Mestre tem o objetivo de 
explodir a ideia perniciosa da priorização dos dogmas e tradições 
religiosas, que trazem a reboque fanatismo, discriminação e injus-
tiças.

 Jesus sempre manifestou repúdio a dogmas e ritos sacros 
sérios demais, por isso comparou os mais ilustres e venerados reli-
giosos a sepulcros, que por fora são bem pintados, mas por dentro 
guardam restos mortais em decomposição.

 Lavar os pés dos discípulos é mais uma bomba a desman-
telar por completo a estrutura de todas as religiões, seitas e teolo-
gias. Intensifica-se então o ódio a Cristo entre judeus, fariseus, sa-
duceus, escribas e publicanos. Muitas seitas inimigas até se unem 
contra Jesus, como já haviam feito em relação a João Batista.

 Pedro resiste, no início, mas logo entende o recado do 
Mestre: no seu cristianismo a prioridade é o amor, que traz frater-
nidade, paz, justiça, liberdade (inclusive da escravidão religiosa); 
no reino de Deus não há lugar para dogmas, tradições, doutrinas e 
costumes religiosos, que causam desunião, fanatismo e ódio.

 - Senhor, se é assim então eu quero que me laves os pés, a 
cabeça e as mãos -. Pedro compreende. Mas os cristãos modernos 
ainda não.

 Nosso cristianismo é hierárquico-tradicionalista e po-
lítico-mercantil. Os cristãos modernos adoram pastores, papas, 
padres, cantores gospel, políticos e até pessoas mortas. Não lhes 
importa o que Cristo ensinou, mas a interpretação medíocre que a 
maioria dos pregadores e teólogos apresentam sobre cada frase do 
Mestre. Aceitamos como verdades ensinamentos teológicos con-
trários às ideias de Cristo.

 O cristianismo brasileiro, especialmente, transformou-se 
numa grande farsa. Grande parte das igrejas cristãs uniram-se ao 
que há de pior na sociedade. Essas igrejas estão repletas de fanáti-
cos, falsos moralistas e até políticos corruptos.

 A moda agora é vereador, deputado, senador e até Presi-
dente  eleito pelas igrejas. Para defender os interesses das igrejas, 
dizem eles. Mas a igreja não pode ter interesse. Nenhum. A de 
Cristo não tem. Ela existe para defender os interesses dos oprimi-
dos. Dos pobres, doentes, perseguidos, discriminados.

 Oitenta por cento dos brasileiros se dizem cristãos. Mas 
não seguem Cristo. Se toda essa gente seguisse o Mestre, o Bra-
sil não teria se transformado nesse antro de corrupção, violência, 
fake news, ódio e injustiça.

 Feliz Páscoa aos cristãos de verdade!

Cristianismo falso
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Leia Mais
Redentora realiza ações para comba-
ter o mosquito da Dengue
Vereador de Miraguaí abre mão do  
salário de abril em nome da saúde

Aneel proíbe corte de luz de pessoas 
de baixa renda até junho

04

05

06

07

Municípios devem manter a vacinação 
durante o feriado de páscoa

Médicos de Três Passos assinam mani-
festo pelo tratamento precoce
Prefeito de Barra do Guarita detalha 
trabalhos para construção de ponte 09

09

NESTA EDIÇÃO

Robinson 
dos Santos

Na luta contra o 
excesso de peso, 

o que é mais 
eficaz: praticar 

exercícios físicos 
ou comer menos?

Ingrid 
Krabe
P á s c o a : 

Menos Choco-
late, Mais Re-
flexão!

Percival 
Puggina

UM DIA A 
CASA CAI

Cristianis-
mo falso

Nilson
Kasctin

11
Sancionada lei que cria fundo de 
investimento do agronegócio

NFG premia 15 contribuintes da Região 
Celeiro no sorteio de março

O sorteio referente ao mês 
de março do programa Nota 
Fiscal Gaúcha (NFG) premiou 
15 moradores da Região Celei-
ro, de 11 municípios diferentes. 
Derrubadas, Santo Augusto, 
São Martinho e Sede Nova, ti-
veram dois ganhadores cada. 
Os nomes dos contemplados, 
você confere no final da repor-
tagem.

Neste mês, o programa dis-
tribuiu R$ 515 mil. Foram três 
sorteados com R$ 5 mil; 200 
com R$ 1 mil e 500 com R$ 
500,00. O prêmio principal de 
R$ 50 mil saiu para um con-

tribuinte da Serra Gaúcha. Ao 
todo, 22 milhões de bilhetes es-
tavam na disputa em março.

Os ganhadores serão in-
formados através do e-mail de 
cadastro, SMS, telefonema ou 
pelo cadastro do site da NFG. 
Os contemplados terão um pra-
zo de até 90 dias para o resgate 
dos valores.

Para participar dos sorteios, 
o consumidor precisa ser inscri-
to no programa e solicitar CPF 
na nota fiscal na hora da com-
pra. Com isso, a participação 
nos sorteios mensais é automá-
tica.

Relação dos ganhadores na 
Região Celeiro no mês de mar-
ço:
- Ana Paula Almeida de Lima 
(Chiapetta);
- Luciano Barcellos Garcia 
(Coronel Bicaco);
- Camila Taina Elsenbach 
(Derrubadas);
- Rubi Perin (Derrubadas);
- Gilmar Luís Berndt (Espe-
rança do Sul);
- Edemar Stach (Humaitá);
- Kiara Jonen Botton (Mira-
guaí);
- Ivan Cesar Fioreze (Reden-
tora);
- Thais Cristina Koch (Santo 
Augusto);
- Airton Negrini (Santo Augus-
to)
- Lair Jose Volk (São Marti-
nho);
- Romeu Antônio Spohr (São 
Martinho);
- Dari Antônio Junges (Sede 
Nova);
- Rosa Ribeiro Werner (Sede 
Nova);
- Marcia Rosane de Amorim 
(Tiradentes do Sul);


