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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

UNIDOS PELO VÍCIO

No livro “Histórias sem data”, Macha-
do de Assis conta que o Diabo, certo dia, resolveu organizar sua 
atividade e fundar uma igreja. Seus afazeres mereciam ser va-
lorizados por certa pompa, paramentos, novenas, escrituras etc.. 
Foi ter com o Senhor para notificá-Lo da decisão. Na conversa, 
o tinhoso dissertou longamente contra as virtudes e a favor dos 
vícios, atrativos reais com que contava para fazer prosperar sua 
iniciativa. O ponto alto deu-se quando discorreu sobre as razões 
da venalidade. Vale a pena transcrever:

“A venalidade, disse o Diabo, era o exercício de um direito su-
perior a todos os direitos. Se tu podes vender tua casa, o teu boi, o 
teu sapato, teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica 
e legal, mas que em todo caso estão fora de ti, como é que não po-
des vender tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas 
que são mais do que tuas, porque são tua própria consciência, isto 
é, tu mesmo? Negá-lo é cair no absurdo e no contraditório. Pois 
não há mulheres que vendem os cabelos? Não pode, um homem, 
vender uma parte de seu sangue a um outro homem anêmico? E 
o sangue e os cabelos, partes físicas, terão um privilégio que se 
nega ao caráter, à porção moral do homem?”

A conversa segue, abrindo o ventre e eviscerando a miserável 
falta de escrúpulos com que operam certas instituições nacionais. 
E não me peçam para dar nomes e sobrenomes aos bois desse cer-
cado porque eu gosto de dormir na minha casa, na minha cama, 
com minha mulher. Vejam pois, amigos leitores, a impiedosa 
sina: umas poucas páginas do bom e velho Machado, com quem 
quis buscar refúgio e proveito estético, me arrastaram de volta ao 
amado Brasil cuja realidade me traz dor ao peito.

Machado de Assis cortou fundo. Com razão não ficou apenas 
no dinheiro mal havido, mas quase invadiu o território misterioso 
das criptomoedas, descortinando as múltiplas moedas da vena-
lidade. “Nem só de pão vive o homem”, disse Moisés e repetiu 
Jesus. E nem só de dinheiro vive a corrupção.

É assim que eleitores e políticos vendem votos. É assim que 
muitos deputados trocam convicções morais pelo sorriso afável 
dos corruptos que se resguardam com leis de autoproteção. E é 
assim que tantos rasgam compromissos de campanha e se desdo-
bram em agrados ao poder togado do outro lado da praça.

É assim que ministros do STF fazem o mesmo jogo interna-
mente e, para bem servi-lo, rasgam o que escreveram em seus 
livros, ou desdizem o que tantas vezes repetiram antes, com flo-
reios de saber jurídico e certeza moral. A Constituição é, assim, 
enviada às urtigas. É assim que se serve a Corte e se desserve a 
sociedade, prendendo quem ataca a instituição e soltando ban-
didos socialmente perigosos. É assim que consciências cedem à 
gratidão e a gratidão se impõe ao dever moral de declarar a pró-
pria suspeição.

É assim que a opinião vai ao mercado em busca do melhor 
preço ou do maior número de cliques. É assim que, para tantos, a 
fé erguida à condição de sacramento da Ordem se corrompe e se 
torna utilidade política, o sermão vira discurso e o discurso torna 
“a casa dividida contra si mesma”. E servem a dois senhores.

Em seu devaneio criativo, Machado de Assis foi apocalíptico.

A mágica de Eduardo Leite

Alguém quer saber como estão os professores 
e as professoras durante a pandemia?

Apesar de ser considerada uma profissão importante e necessá-
ria, ser professor no Brasil significa falta de reconhecimento social, 

de autoridade profissional, e envolve lutar diariamente por melhores salários e condições de trabalho. 
Como se isso não bastasse, mais uma luta surge na pandemia: a por melhores condições sanitárias nas 
escolas e vacinas. 

Em meio ao abre e fecha das escolas durante o isolamento social, a vida desses profissionais alterou-
-se significativamente. Há quem diga que professores sofrem menos estresse por não estarem mais em 
sala de aula diariamente. No entanto, eles relatam que a adaptação do modo de trabalho e a insegurança 
sobre o retorno presencial nas escolas desprovidas de condições sanitárias adequadas fizeram com que 
o nível de estresse aumentasse.

Nas escolas públicas, há as que possuem alguma infraestrutura e organização para receber estu-
dantes ou aquelas que mal têm sabão para lavar as mãos. Alguns governos locais se esforçam para 
conseguir mais recursos, outros desviam tais recursos ou apenas investem em propagandas enganosas 
do que as escolas – na realidade – não recebem para tentar justificar sua abertura em meio ao caos ad-
ministrativo e econômico em que vivemos.

Nas escolas privadas, famílias com condições de manter seus filhos em casa, preservando suas vidas 
e de toda a comunidade, se organizam – em meio a viagens internacionais e fins de semana na fazenda – 
com eventos, carreatas e camisetas, movimentando seu poder social, político, econômico e marqueteiro 
para que as escolas abram, justificando o pagamento de mensalidades exorbitantes. “Tô pagando, quero 
o serviço completo.” 

Enquanto isso, professores seguem roucos ao reafirmar que educação não é mercadoria, como dizia 
Paulo Freire, e esgotados de tanto repetir o básico com relação à falta de segurança sanitária nas esco-
las e de lutar por suas vidas, vacinas e melhores condições de trabalho. Mesmo dentro de casa, pois a 
internet, a adaptação de materiais e a preocupação com o acesso dos estudantes nas aulas virtuais está 
nos seus colos. 

Toda essa carga mental e essa responsabilidade permeiam suas demandas diárias de trabalho e são 
caladas e minimizadas quando o assunto é o retorno às aulas presenciais. Se professores decidem se 
colocar nessa pauta que lhes é de extrema relevância, e onde deveriam ter alguma autoridade e voz em 
tais decisões, são rapidamente excluídos e tachados de preguiçosos, por quererem se preservar dentro 
de suas casas.

Essa é uma categoria que não se conforma em ser vista como tão importante na Educação ao mesmo 
tempo em que é desvalorizada e desqualificada por governos e sociedade. Esses profissionais também 
sofrem com as adaptações e os dramas que o distanciamento social nos impôs. Mas não aceitam que 
brinquem com suas vidas e corram o risco de adoecer gravemente por uma falta de seriedade e organi-
zação no combate à pandemia. Querem respeito. Querem vacina.
 LARA MARIN: Autora do livro “A Cultura nos Livros Didáticos” (Editora Appris), Lara Marin é mestre em Estudos Culturais pela Escola 
de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Além de sua atuação como pesquisadora, é autora de projetos e materiais didáticos desde 2008.

Leite disse que todo o dinheiro enviado pelo Governo Federal para 
o combate a pandemia está sendo e foi usado no combate a pandemia. 
Inclusive ele contesta os dados anunciado por Bolsonaro.

Até final do ano passado o Governo do Estado estava pagando os ser-
vidores de forma parcelada. Não havia fluidez de caixa que possibilitasse 
o pagamento dos salários em dia, como manda a constituição estadual, 
ou seja, até o último dia útil do mês.

De lá para cá o governador regularizou os pagamentos e mais do que 
isso acabou de aprovar um, muito bem-vindo, auxílio do governo estadual para as empresas e trabalha-
dores da área de alimentação e alojamento. A pergunta é: de onde saiu esse dinheiro que agora permite o 
governo implementar esse programa sem prometer a folha dos servidores?

Houve um aumento de arrecadação de ICMS em virtude das sucessivas altas nos preços dos combustí-
veis, mas seria essa alta suficiente para os salários e a implementação desse novo programa emergencial?

Fato é que estamos há um ano das eleições gerais e o próprio Eduardo Leite aparece em círculos do 
PSDB como um nome alternativo ao governador de São Paulo, João Dória, tanto é que haveria uma dispo-
sição maior do ex-presidente FHC em apoiar o governador gaúcho em uma corrida eleitoral ao Planalto. 
 Se Eduardo Leite conseguiu fazer a mágica de dar condições econômicas para o estado, sem os recursos 
Covid da União, então, talvez ele seja o mágico que todos procuram.

 A questão é, será que ele conseguiu fazer isso?
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Covid vitima ex-patrão do CTG
e respeitado tradicionalista da 20ª

Faleceu na última segunda-feira, 
vítima da covid-19 o empresário e 
tradicionalista Milton Sganderla. 
Ele ficou por mais de 45 dias in-
ternados no Hospital Santo Antô-
nio. Milton foi um dos mais ativos 
cavalarianos da 20ª Região Tradi-
cionalista. Por anos foi um incen-
tivador de cavalgadas e um atuan-
te participante destes eventos. Foi 
conselheiro do Movimento Tradi-
cionalista além de ter sido Patrão 
do Centro de Tradição Sentinela  
da Fronteira. O sepultamento de 
ex-patrão ocorreu na manhã de 
terça-feira, após ter sido velado 
na sede da entidade. O féretro foi 
acompanhado por um grupo de 
cavalarianos que prestaram assim 
a última homenagem. Uma das 
cenas emocionantes da despedida 
foi o filho puxando o cavalo que 
por anos foi a montaria do pai.

*** Além da tristeza de se despedir 
de familiares e amigos quem tem fre-
quentado o cemitério municipal tem vis-
to uma imagem de abandono e descaso. 
***Pessoas de uma cidade vizinha que 
vieram participar dos atos fúnebres de 
uma pessoa muito conhecida, não es-
conderam a perplexidade em observar o 
desleixo do nosso campo santo.

***Com atenção, na terça-feira se 
verificava que um trabalho de limpeza 
esta em andamento. A pergunta é porque 
não foi mantido limpo ou limpado antes 
da páscoa??

***Tem academia na cidade fre-
quentada por verdadeiros mão de 
alface. De cada 5 tentativa de le-
vantar, o peso cai 5 vezes no piso. 
Tem gente torcendo que pelo menos 
uma vez caia no dedão do pé...kkk 

Osmar Terra no Tribuna
O médico e deputado Osmar Terra, depois 
de um ano de uma entrevista com enorme 
repercussão na região, retorna ao programa 
Tribuna Popular da Província neste sábado. 
Ele tem sido atacado com frequência devi-
do às posições que externou sobre a pande-
mia da Covid. Osmar terra  já foi prefeito de 
Sante Rosa e Secretário Estadual da Saúde 
no período em que o País enfrentou a crise 
do H1N1. 

O cemitério... novamente!
O desleixo com o cemitério municipal 
tem sido uma constante nas últimas ad-
ministrações. A atual pelo menos vem de 
público reconhecer alguns desacertos in-
voluntários e promete uma solução para 
o problema. Nos últimos dias, o assunto 
veio à tona em  função de críticas na im-
prensa e manifestações no legislativo em 
relação ao descaso. A secretária municipal 
responsável pelo setor, em sua página no 
facebook , esclareceu que a firma terceiri-
zada para limpar o local não cumpriu con-
trato e o chamamento da segunda colocada 
exigiu mais tempo. Agora o trabalho esta 
sendo realizado e de quebra está acrescido 
com a  promessa de uma zeladoria per-
manente e câmaras de vigilância no local.  

Queremos a ponte!!!
Uma luta de anos pode começar a ter um 
encaminhamento prático e efetivo nos pró-
ximos meses. Mesmo que mais empresas 
invistam e se qualifiquem em fazer a traves-
sia do rio Uruguai entre Barra e Itapiranga, 
somente a ponte selará um compromisso 
com o desenvolvimento e com o futuro. 
O prefeito da Barra do Guarita, Rodrigo 
Tissot,  hoje está coordenando um grupo 
de chefes de executivos municipais inte-
ressados em uma solução definitiva para a 
reivindicação histórica. A mobilização que 
poderá definir o futuro está fundamentada 
na federalização das estradas que dão aces-
so ao local.

COVID 19
A boa notícia é a redução no número de 
internações por Covid na microrregião. No 
geral há uma queda registro de casos nos 
últimos dias. A notícia preocupante é que 
ainda há superlotação nos hospitais exce-
dendo a capacidade.

Sempré há espaço!!!

Um professor de filosofia parou na frente da 
classe e, sem dizer uma palavra, pegou um 
vidro de maionese vazio e o encheu com 
pedras de uns 2 centímetros de diâmetro.
Olhou para os alunos, e perguntou se o vi-
dro estava cheio.
Todos disseram que sim.
Ele então pegou uma caixa com pedregu-
lhos bem pequenos, jogou-os dentro 
do vidro agitando-o levemente, e os pedre-
gulhos rolaram para os espaços entre as 
pedras. E aí tornou a perguntar se o vidro 
estava cheio.
Os alunos concordaram: agora sim estava 
cheio!
Dessa vez, pegou uma caixa com areia e 
despejou dentro do vidro, preenchendo 
o restante. Olhando calmamente para as 
crianças, o professor disse:
— Quero que entendam que isto simboli-
za a vida de cada um de vocês. As pedras 
maiores são as coisas mais valiosas e im-

portantes: família, 
amigos, saúde, filhos, 
coisas que preenchem 
a vida. Os pedregulhos 
são outras coisas im-
portantes: o emprego, 
a casa e um carro. Já a 

areia representa o resto, coisas pequenas, 
como os problemas que precisamos enfren-
tar.
Experimentem colocar a areia primeiro no 
vidro, e verão que não caberão as pedras e 
os pedregulhos. O mesmo vale para suas 
vidas. Priorizem cuidar das pedras, do que 
realmente importa. Estabeleçam suas prio-
ridades.
O resto é só areia!
Após ouvirem a mensagem tão profunda, 
o Joãozinho perguntou ao professor se po-
deria pegar o vidro, que todos acreditavam 
estar cheio, e fez novamente a pergunta:
— Vocês concordam que o vidro está real-
mente cheio?
Todos responderam que sim, inclusive o 
professor.
Então, ele pega uma lata de cerveja, abre e 
despeja o conteúdo todo dentro do vidro. A 
areia ficou toda ensopada, pois a cerveja foi 
preenchendo todos os espaços restantes, e 
fazendo com que desta vez o vidro ficasse 
realmente cheio.
Todos ficaram surpresos e pensativos com a 
atitude do aluno, incluindo o professor. En-
tão o Joãozinho explica:

— Não importa o quanto a sua vida esteja 
cheia de coisas e problemas, sempre sobra 
espaço para uma cervejinha!

***Tirando raras propostas de cunho 
comunitário, a transmissão do legislativo 
tem levado ao público bons bate-bocas. 
***Um dos temas mais curiosos foi 
sobre as restrições que uma atividade 
profissional oferece no cumprimento de 
outras tarefas. kkk

***Dizem por aí que se forem cum-
pridas as promessas de dinamizar a lim-
peza e a fiscalização do cemitério local 
quem ficará feliz também  serão os do-
nos de motel! kkk

***Dizem por aí que a primeira ex-
periência da colega na academia não foi 
das melhores. Não aguentou o tranco.

***O importante é não desistir.kkk
***São poucos os que tem intimida-

de o suficiente para chamar o Presidente 
no facebook de Jair. Fala aí Jair...

***Quem será que tem a letra mais 
feia dos locutores da Província?
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Chiapetta repassa R$ 12 mil 
ao Hospital Santo 

Antônio de Tenente Portela

A Associação Hospitalar Chiapetta, o Hospital Bom Pastor de 
Santo Augusto e o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela re-
ceberão repasse financeiro de R$36 mil reais, divido em seis par-
celas de R$2 mil reais, da administração municipal de Chiapetta. 
Atendendo ao pedido da Câmara Municipal de Vereadores, a Lei 
Municipal Nº 11.111/21 foi sancionada na semana passada e prevê 
o auxílio aos três hospitais. 

Durante a sessão ordinária realizada na semana passada foi 
aprovado ainda o repasse de R$110 mil à Associação Hospitalar 
Chiapetta referente aos meses de março e abril. O pagamento no 
valor de R$55 mil é pago mensalmente à instituição para que possa 
ajudar nas despesas e custeio do hospital.

As três entidades receberão o auxílio financeiro

Montagem/Ascom Chiapetta

Redentora: Administração Municipal 
orienta população e elimina focos 

do Aedes aegypti
A Administração Municipal, 

através da Secretaria Munici-
pal de Saúde, está realizando 
trabalho de conscientização da 
população para o enfrentamen-
to à Dengue. Os Agentes de En-
demias e Agentes Comunitários 
de Saúde estão fiscalizando as 
residências, orientando os mu-
nícipes e eliminando focos do 
mosquito causador da Dengue, 
o Aedes aegypti.

Recentemente, três pessoas 
contraíram Dengue em Reden-
tora. As autoridades em Saúde 
pedem à população que elimi-
nem vasilhas com água parada, 
locais onde se prolifera o mos-
quito. 

Também para combater o 
mosquito da Dengue, esteve 

em Redentora uma equipe da 
15ª Coordenadoria Regional de 

Saúde, fazendo aplicações de 
inseticida.

As autoridades em Saúde pedem à população que eliminem vasilhas com 
água parada

Divulgação
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Boa Notícia

Extravio de Bloco

Volnei Steglich, residente em Coronel Bicaco,  comunica que 
perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Pro-
dutor Rural (P 086  893341 a P 086  893350) com inscrição esta-
dual sob o nº 2161025290  série P 086  893341.

Bebê que nasceu em cesariana 
de emergência em Tenente

 Portela deixou o HSA

A administração do Hospi-
tal Santo Antônio (HSA), de 
Tenente Portela, informou no 
começo da tarde da quarta-feira 
(07/04), que Isabeli Vitória re-
cebeu alta. A menina nasceu 
no dia 04 de março em uma 
cesariana de emergência, pois 
sua mãe estava intubada e em 
estado grave devido à contami-
nação com Covid-19.

Conforme a pediatra do 
HSA, Isabella Teixeira de Oli-
veira, o procedimento cirúrgi-

Doações:

Quem quiser colaborar 
com a família de Isabeli Vi-
tória, que reside na cidade de 
Coronel Bicaco, pode doar 
produtos como leite, roupas, 
fraldas, lenços umedecidos, 
entre outros. Os donativos de-
vem ser entregues diretamen-
te na casa dos avós maternos, 
nas imediações do Hospital 
Santo Antônio de Pádua.

co foi realizado porque a mãe 
apresentava baixa oxigenação 
e a bebê estava demonstrando 
sinais de sofrimento fetal.

— O bebê nasceu parado, 
foi reanimado em sala de parto, 
recebeu todos os cuidados ne-
cessários e, graças a Deus, e a 
nossa equipe e todo o esforço, 
essa nenezinha, nossa pequena 
guerreira, se desenvolveu de 
forma satisfatória — disse a pe-
diatra.

Isabeli Vitória nasceu no sé-
timo mês de gestação. Durante 
vários dias, ela permaneceu na 

Unidade de Cuidados Interme-
diários (UCIN) do HSA para 
ganhar peso. Ao completar seu 
primeiro mês de vida, a menina 
ganhou uma festinha de ‘mes-
versário’ organizada pela equi-
pe do hospital e com a presença 
dos avós maternos.

Silmara da Silva Campos, 
de 20 anos e moradora de Co-
ronel Bicaco, mãe de Isabeli 
Vitória, morreu no dia 03 de 
abril no HSA em decorrência 
de complicações causadas pelo 
novo coronavírus. Ela foi a 25ª 
vítima da doença no município.

Isabeli Vitória ganhou festa de ‘mesversário’ organizada pela equipe do HSA

Clic Portela

Reprodução/WathsApp

Justiça

Palmeira das Missões: MP pede que réus 
do caso Sandra Trentin sejam 

levados a julgamento
O Ministério Público do Rio 

Grande do Sul (MP-RS) apre-
sentou na terça-feira (06/04), as 
suas alegações finais em relação 
ao homicídio qualificado e ocul-
tação de cadáver da contadora 
Sandra Trentin. Na manifes-
tação, a Promotoria de Justiça 
de Palmeira das Missões pede 
que os réus Paulo Ivan Baptista 
Landfeldt, ex-marido da vítima, 
e Ismael Bonetto sejam pronun-
ciados e levados a julgamento 
pelo Tribunal do Júri. O MP-RS 
sustenta a prática de homicídio 
qualificado por motivo torpe, 
mediante promessa de recom-
pensa, com emprego de recurso 
que dificultou a defesa da víti-
ma e por razões da condição de 
sexo feminino, com violência 
doméstica e familiar (feminicí-
dio). O ex-marido e réu é apon-
tado como o mandante do cri-

me. Ismael Bonetto, o executor. 
Ambos estão presos.

Os crimes ocorreram no iní-
cio do ano de 2018 e o processo 
já estava em fase final, quando, 
no dia 21 de janeiro de 2019, às 
margens da BR 158, a ossada 
da vítima foi localizada. Assim, 
com este novo elemento, houve 
a necessidade de aditamento da 
denúncia. O aditamento foi re-
cebido pela 1ª Vara Judicial em 

07 de maio de 2019, ocasião em 
que também foi decretada, no-
vamente, a prisão preventiva do 
réu Paulo Ivan. Iniciou-se nova 
instrução, em complementação 
ao antes já produzido, e, após 
diversos pedidos defensivos 
que vieram a dilatar ainda mais 
o curso do processo, em meados 
de março de 2021, encerrou-se 
a instrução, com a abertura de 
prazo para as alegações finais.

Reprodução/Arquivo Pessoal

Justiça

Caso da boate Kiss vai a 
julgamento em 01 de 

dezembro
O júri dos quatro réus pelo 

incêndio da Boate Kiss, que 
deixou 242 mortos em 2013, 
em Santa Maria, Região Cen-
tral do estado, foi marcado para 
o dia 1º de dezembro, em Porto 
Alegre, a partir das 9h.

Elissandro Callegaro Spohr 
e Mauro Londero Hoffmann, 
sócios da boate, e Marcelo de 
Jesus dos Santos e Luciano Bo-
nilha Leão, integrantes da ban-
da que tocava na noite da tragé-
dia, irão ao banco dos réus.

A data do julgamento foi 
agendada pelo juiz Orlando 
Faccini Neto, que assumiu nes-
ta segunda-feira (5) o 2º Juiza-
do da 1ª Vara do Júri do Foro 
Central.

Faccini explica que a reali-
zação do júri nessa data depen-
derá da evolução da vacinação 
contra o coronavírus. Como o 
júri deve se estender ao longo 
dos dias, o setor de logística do 
tribunal tomará as providências 
para estruturar alojamento e ali-
mentação dos jurados, seguran-
ça interna e externa, cobertura 
da imprensa, entre outras ques-
tões.

O local do júri ainda não 
está definido, o que deve acon-
tecer até maio. “Com todas as 
providências burocráticas que 
o cercam, mormente conside-
rada a expectativa de que, em 
virtude de sua complexidade, o 
Plenário se estenda por número 
expressivo de dias”, diz.

O futebol é uma das modalidades esportivas que apresenta a maior 
dificuldade para a sua caracterização com relação ao esforço físico re-
querido. Em provas como 100 metros rasos do atletismo ou a maratona 
é fácil definir, são esportes com predominância anaeróbica e aeróbica, 
respectivamente. Mas o futebol apresenta características particulares em 
cada movimento.

Para o jogador de futebol, a força explosiva de membros inferiores 
bastante desenvolvida lhe confere grandes vantagens, desde o fato de 
saltar mais alto que seu oponente até executar deslocamentos com gran-
de aceleração, parar e recomeçar a corrida rapidamente e executar mu-
danças de direção instantâneas. Além disso, a força explosiva é impor-
tante nos movimentos específicos do desporto, como os sprints, saltos, 
chutes e cabeceios.

A força explosiva dos membros inferiores é associada significativa-
mente aos saltos verticais e ao desempenho nos tiros em velocidade. Di-
versas ações do jogo de futebol exigem bastante força explosiva, como 
nos tiros de curta duração, além dos momentos de aceleração e desace-
leração de forma brusca, quando são requeridos elevados níveis desta 
valência física para modificar a inércia da massa corporal do jogador. É 
necessário ativar a força máxima e a capacidade anaeróbia do sistema 
neuromuscular de diversos membros, principalmente dos inferiores.

Um estudo de 2014 analisou o resultado da aplicação de um protoco-
lo de treinamento de potência nas pernas, em um grupo de 19 jogadores 
de futebol profissional, com cerca de 23 anos. A ideia era verificar se a 
implementação de um treino de potência poderia ser efetiva sobre os 
resultados de força e potência dos jogadores, sem sobrecarregar seus 
sistemas musculoesqueléticos utilizando, para isso, um treino baseado 
na velocidade com una carga média, e não elevada, das extremidades 
inferiores.

O estudo mostrou que o protocolo do treinamento utilizado, com car-
ga moderada, incrementa a potência explosiva dos jogadores de futebol, 
além de resultar no aumento da força e da velocidade dos exercícios. 
Trata-se de um dado importante para melhorar o desempenho dos joga-
dores em campo, sem provocar lesões.

Cada vez mais o futebol necessita de excelente condição física, par 
máximo desempenho dos atletas durante as partidas e sustentar isso toda 
a temporada.

Força e Potência no Futebol
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Cidades

Vista Gaúcha constrói pontilhão 
na divisa com Tenente Portela

O município de Vista Gaú-
cha atendeu a uma velha  rei-
vindicação dos moradores da 
Linha Canssi,  que faz divisa 
com a comunidade de Braço 
Forte, interior de Tenente Por-
tela. Os moradores da locali-
dade a tempos vinham pedindo 
a construção de um pontilhão 
entre as propriedades de João 
Zacarias Almeida (Vista Gaú-
cha) e Domingos Euzébio 
(Tenente Portela). O local é 
amplamente utilizada pelas co-
munidades dos dois municípios. 
Até então as famílias que mo-
ravam nas duas margens con-

viviam com a travessia através 
de uma pinguela, ou seja, um 
troco de árvore jogado sobre a 
margem que servia de traves-
sia. Somente era possível o ir e 
vir dos moradores a pé, os in-
teressados em fazer a travessia 
de veículos de um município 
para o outros precisavam tra-
fegar por vários quilômetros. 
O pontilhão foi construído pelo 
município de Vista Gaúcha, 
através da Secretaria Municipal 
de Obras, e vai facilitar muito a 
aproximação entre as famílias.  
Para o Prefeito de Vista Gaúcha, 
Claudemir José Locatelli, este 

pontilhão facilitará a vida dos 
moradores próximos, e que a 
partir de agora não mais será ne-
cessário se deslocar vários qui-
lômetros  para chegar nas pro-
priedades tanto no lado de Vista 
Gaúcha ou a Tenente Portela.  
Locatelli destacou ainda que 
este trabalho é sequência da 
administração do  ex-prefeito 
Celso José Dalcero. “É sempre 
bom poder atender os anseios 
dos moradores, principalmente 
quando se trata de pessoas que 
querem o bem do município e 
são trabalhadores, ” concluiu o 
prefeito.

Pontilhão possibilita a ligação entre Tenente Portela e Vista Gaúcha

Divulgação

Pandemia

Conselheiros tutelares se 
mobilizam para pedir 
vacinação mais cedo

Nesta quarta-feira (07) os 
2.635 Conselheiros Tutelares 
do Rio Grande do Sul estiveram 
mobilizados colocando panos 
pretos nas suas sedes em forma 
de luto e chamando a atenção 
para os colegas que perderam a 
vida vítimas da Covid-19.

A mobilização serviu tam-
bém para reivindicar o direito 
de ganhar a vacina de preven-
ção ao covid-19. A intenção dos 
conselheiros é fazer parte dos 
grupos prioritários.

Segundo os Conselheiros, 
os trabalhos executados por 
eles não pararam em nenhum 
momento da pandemia, ou seja, 

continuaram atuando na socie-
dade de forma presencial em 
busca de proteger os direitos 
das crianças e adolescentes, 
inclusive recebendo a comuni-
dade em suas sedes e fazendo 
visitas nas casas, arriscando por 
vezes a sua vida e a vida de seus 
familiares.

A mobilização aconteceu 
nas sedes dos conselheiros tute-
lares em todo o estado do Rio 
Grande do Sul.

Os conselheiros sãoe sco-
lhidos por voto direto em elei-
ções para ocupar o cargo pelo 
período de quatro anos e devem 
desprender dedicação exclusiva 
para a função.

Conselheiros protestando em Campo Novo na Região Celeiro

Observador Regional/Reprodução

Ambiente

Animal silvestre é encontrado morto 
na ERS-330 em Miraguaí

Segundo informações da 
Rádio Planeta FM, foi encon-
trado nesta terça-feira, 6 de 
abril, um animal silvestre, pro-
vavelmente vítima de atropela-
mento na ERS-330. O animal 
foi constatado no trecho da ro-
dovia entre a cidade e o bairro 
Irapuá, nas imediações do pór-
tico localizado em Miraguaí na 
saída para Redentora.

A foto foi enviada pelo in-
vestigador de Polícia De Carli, 
informando que tudo indica se 
tratar de um filhote de jaguati-
rica.

A jaguatirica ou ocelote 
é um mamífero carnívoro da 
família Felidae e gênero Leo-
pardus. São reconhecidas 10 
subespécies, e o gato-maracajá 
é a espécie mais próxima da 
jaguatirica. Ocorre desde o sul 
dos Estados Unidos até o norte 

da Argentina, mas já foi extinta 
em algumas regiões de sua dis-
tribuição geográfica.

Dependendo da localização, 
a espécie está nas categorias 

“pouco preocupante”, “vulnerá-
vel” e “criticamente em perigo” 
segundo a União Internacional 
para Conservação da Natureza 
(UICN).

Jaguatirica foi encontrada nas margens da ERS-330

Deputados aprovam 
projeto que reduz taxas do 

Detran-RS

Trânsito

A Assembleia Legislativa 
aprovou por unanimidade, nes-
ta terça-feira (6), o projeto do 
governo do Estado que prevê 
mudanças nos valores de taxas 
do Detran-RS. Como a matéria 
trancava a pauta, foi o primeira 
a ser votada na sessão. Os va-
lores entram em vigor após a 
sanção do governador Eduardo 
Leite.

A taxa de licenciamento 
2021, que era de até R$ 94,69 
(para veículos com menos de 
15 anos), foi definida em valor 
único de R$ 66,70 para todos 
os veículos. Em 2022, será de 
R$ 85,22 e passa a ser corrigi-
da pela Unidade Padrão Fiscal 
(UPF) nos anos seguintes.

Os proprietários de veículos 
que anteciparam o licenciamen-
to neste ano e pagaram o valor 
maior da taxa terão a diferença 
de até R$ 27,99 disponibilizada 
por meio de crédito para des-
conto no ano seguinte.

Segundo o Detran-RS, em-
bora a expedição digital de 
documentos reduza custos de 
impressão e de envio pelos cor-
reios, permanecem despesas di-
retamente relacionadas à pres-
tação dos serviços de registro 
e licenciamento de veículos. O 
órgão cita atividades adminis-
trativas e tecnológicas e a ma-
nutenção de sistemas para ga-
rantir a segurança dos usuários 
dos serviços.
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Pandemia

Fiscalização do distanciamento 
controlado nos municípios terá 

aporte de R$ 4,4 milhões

Disposto a seguir flexibili-
zando as regras de distancia-
mento controlado, o Governo 
do Estado vai liberar R$ 4,4 
milhões para investimento em 
fiscalização nos municípios do 
Rio Grande do Sul. O objetivo 
é facilitar a contratação de equi-
pes locais para análise do cum-
primento das normas sanitárias.

O anúncio foi feito na se-
gunda-feira (05/04), durante 
reunião do governador Eduar-
do Leite com a Federação das 
Associações de Municípios do 
Rio Grande do Sul (FAMURS) 
e prefeitos representantes das 
27 associações regionais. Na 
teleconferência, Eduardo Leite 
reforçou a necessidade de fisca-
lização mais efetiva como com-
pensação à retomada de níveis 
maiores da atividade econômi-
ca.

— Uma coisa é fiscalizar 
porta fechada. Outra é ter de 
entrar no estabelecimento e ver 
se tem distanciamento, se o pú-

blico máximo está sendo res-
peitado ou não, se todos estão 
usando máscara corretamente 
— salientou o governador.

As prefeituras terão até a 
quinta-feira (08/04) para apre-
sentar ao Governo do Estado, a 
forma como planejam efetivar a 
fiscalização. Junto, deverão in-
cluir o volume de recursos que 
desejam acessar e como a verba 
será aplicada. Na quinta-feira à 
tarde, os planos serão analisa-
dos pelo Gabinete de Crise.

Segundo o presidente da FA-
MURS, Maneco Hassen, ficou 
implícito que a apresentação de 
planos de fiscalização mais efe-
tivos será uma condição para 
a flexibilização das atividades 
comerciais.

— Foi uma reunião muito 
boa. Conseguimos alcançar um 
equilíbrio depois da tensão das 
últimas semanas. O governo 
demonstrou que pode permitir 
uma abertura maior do comér-
cio, mas exigiu fiscalização 

mais rigorosa. Claro que tam-
bém será necessária uma me-
lhora nos números da pandemia 
— disse Maneco Hassen.

Durante a reunião, todos os 
presidentes das associações re-
gionais e seus coordenadores fi-
zeram relatos da situação local. 
Houve pedidos gerais de aber-
tura maior aos finais de sema-
na, sobretudo permissão para 
funcionamento dos restaurantes 
na fronteira e permissão para 
acesso aos parques na Serra.

Eduardo Leite disse que en-
tende a situação de cada região, 
mas voltou a destacar a preo-
cupação em manter o ritmo de 
diminuição nas hospitalizações, 
sobretudo diante da chegada do 
inverno.  

— Precisamos que, em 
abril, a queda que estamos ob-
servando nas internações por 
covid seja consistente, enquan-
to vamos avançando na vacina-
ção, para termos fôlego para o 
inverno — disse o governador.

Objetivo é facilitar a contratação de equipes locais para análise do cumprimento das normas sanitárias

Diones Roberto Becker     O mundo nos prega muitas surpresas. Muitas nos fazem 
sofrer, trazem tristeza, dor e luto. A sua partida, tão prematura, 
foi uma dessas surpresas imprevisíveis do destino que nos tiram o 
chão. Ninguém poderia imaginar que você nos deixaria tão cedo, 
tão abruptamente.

    A alguns meses atrás, nesta coluna, contei um pouco da 
trajetória dos Filhos da Terra Conta, seu Pago, tive o privilégio 
de poder relatar um pouco da tua vida dentro do Tradicionalismo.

    Lembro que quando te procurei para que me fornecesse 
dados, você com aquele sorriso, que era tua marca registrada, me 
respondeu:

    - Se eu contar minha vida, minhas andanças neste meu Rio 
Grande amado, var dar umas vinte páginas, não querendo me ga-
bar, mas tenho uma bagagem muito grande e rica de conhecimen-
tos da nossa tradição. Daria um livro, e que livro heim!

     E eu, te respondi: - Não tem problema, a gente faz em duas, 
três ou até mais edições.

     Não tinha canto desse Rio Grande que não conhecesse, sem-
pre presente nas cavalgadas, nas gerações da Chama Crioula, mui-
tas vezes enfrentando frio, chuva, longas distâncias, mas tu estava 
lá. Sempre levando o nome da nossa Portelinha, das nossas duas 
Entidades Tradicionalistas, Sentinela da Fronteira e Guardiões da 
Fronteira, porque você era dos dois.

    E foi dentro do Sentinela da Fronteira que você começou 
tua trajetória tradicionalista. Ali conheceu tua prenda, constituiu 
família, criou teus filhos de uma maneira bem gaúcha, ensinando 
o amor, respeito, lealdade da nossa História da Cultura Gaúcha.

   Foi Patrão desta Entidade, membro da ORCAV (Ordem dos 
Cavaleiros do Rio Grande do Sul), Conselheiro do Movimento 
Tradicionalista Gaúcho, sócio fundador do CTG Guardiões da 
Fronteira e Patrão de Honra. E, dentro das Entidades, deixaste um 
grande grupo de amigos.

    Teu orgulho de pai quando teu filho Tiago foi eleito Co-
ordenador da 20ª Região Tradicionalista, você falava e os olhos 
brilhavam de alegria, e sem falar de muitas vezes que estava na 
Farmácia, na frente do Computador assistindo o André laçando no 
Paraná, Santa Catarina. Mesmo estando longe dele, estava presen-
te em pensamento e na torcida para que realizasse um bom rodeio. 

    Ah, você lembra das nossas boias, lá no Galpão do Kida 
Fornari, atrás do Posto, onde depois de saborear uma massa com 
galinha ou um carreteiro que fazíamos no fogão campeiro, sen-
távamos lá fora e você contava causos verídicos vivenciados nas 
tuas andanças, uns muito divertidos, outros eram uma aula que 
nós, atentamente escutávamos. Muito conhecimento adquiri conti-
go nessas prosas e sou muito grata por isso. E as nossas boias lá no 
galpão do Zé Spanick, quantas risadas, quantos causos, deixaram 
saudades né.

    Também não posso me esquecer que você foi escolhido Pa-
drinho do Grupo de Escoteiros Pari. Voluntariamente você abraços 
o grupo. Somos eternamente gratos.

    Vou lembrar com muito carinho a nossa participação na 
Encenação no dia da Geração da Chama Crioula, fizemos bonito, 
eu de soldado e você como morador da redondeza onde aconteceu 
o fato, socorrendo os feridos. Não era pra você estar ali encenan-
do, teu lugar deveria ser junto com os outros sendo homenageado 
pelo que representaste e pelo legado que passaste a tantos jovens, 
hoje tradicionalistas que levarão na memória teus ensinamentos 
de respeito, de honra pelo nosso chão, pela nossa Bandeira Rio 
Grandense.

    Choramos a tua partida, mas vamos guardar você eternamen-
te em nossos corações.

    Acredito eu, que quando São Pedro Abriu a porta da Que-
rência Eterna, estavam lá, todos pilchados, para te receber, Paixão 
Cortês, Telmo de Lima Freitas, Porca Veia, Nico Fagundes, Rui 
Biriva e tantos outros para te homenagear como tu merece. A pro-
sa vai ser longa e de fundamento.

                                                                     Amigo, até logo.
    

Amigo: Não é um adeus, é 
um até logo!
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A partida de Milton Sganderla 
tradicionalista, empresário, pai e amigo

Obituário

Na última segunda-feira, de-
pois de 45 dias internado na UTI 
do Hospital Santo Antônio de 
Tenente Portela, o empresário e 
tradicionalista, Milton Sgander-
la faleceu vítima da Covid-19.

Para as estatísticas oficiais, 
Milton é um número em meio 
a tantas perdas inestimáveis e 
cruéis que a pandemia impôs ao 
mundo, mas para Tenente Pore-
la a sua partida é muito mais do 
que isso.

Milton era aquele homem 
que não tinha inimizade com 
ninguém. Aquele tipo de que 
quem conhecia gostava e quem 
não conhecia já ouvirá falar 
bem.

Proprietário da Fármacia 
Sganderla, Rede Vida, Milton 
foi muitas vezes o socorro de 
pessoas que o procuravam em 
busca de um remédio para esse 
ou aquele mal, para um conse-
lho medicinal, que sorridente, 
sempre vestindo bombachas, 
fazia questão de dar, amparado 
pelos anos de experiência no 
balcão do seu estabelecimento 
comercial. O doutor dos pobres, 
diziam alguns, mas mais do que 

isso, a pessoa prestativa, que 
sempre estava disposta a ajudar.

Milton viveu como vivem os 
grandes. Trabalhou, construiu e 
cuidou de sua família e cultivou 
as suas paixões. O tradicionalis-

mo estava no centro delas.
Um apaixonado por cavalo, 

pelo movimento tradicionalista, 
pela história e pela cultura do 
Rio Grande, herança que passou 
para seus filhos Tiago, que foi o 
coordenador de região tradicio-
nalista mais jovem da história e 

Milton
Um gaúcho

Que cultivou
As tradições do RS
Com a bombacha

Botas, lenço colorado
Churrasco, chimarrão.

Que foi exemplo
De amor ao pago

Levando junto
O lema farroupilha

Liberdade, Igualdade
Humanidade

Traduziu em vida
O que é ser gaúcho
Através do exemplo

Da vivência
Dos bons costumes

E em razão disto
Vai deixar seguidores
Entusiastas libertários.

Semeou sonhos

Pelos pagos cavalgando
Levando a história

Do Rio Grande
Na sua trajetória,

E coloriu os sonhos
Com gestos de
Vida e Amor.

Campereou pelos pampas
Em rodeios, festivais

Cavalgadas
Fez do seu caminho
Uma trilha de amor

Junto aos amigos e familiares
E um cultuar

Das tradições gaúchas.
Seu rastro não morrerá...

Vai ficar entre nós
Embora sua morada agora 

será
Na Eternidade

Da Estância do Céu...

Homenagem Póstuma
Profª Heloisa Gehlen

André, conhecido em todos os 
rodeios do Rio Grande, onde 
estampa com o orgulho a mes-
ma paixão pelo cavalo que o pai 
trazia consigo.

Cavalgadas era uma das pai-
xões de Milton Sganderla. Não 
se fazia de modesto ao afirmar 
que poucos gaúchos tinham 
mais quilômetros do que ele no 
lombo de um cavalo. 

Em 2016, por exemplo, foi a 
Triunfo, e acompanhou a Cha-
ma Crioula acessa lá até Tenen-
te Portela. No lombo do cavalo 
foram mais de 700 quilômetros 
e essa era apenas uma das in-
contáveis cavalgadas que esteve 
presente.

Milton Sganderla, Come-
çou sua vida empresarial, tra-
balhando com seu pai Olimpio 
Sganderla como Tumuleiro, e 
após perder seu pai, começou a 
trabalhar na Farmácia do Pedro 
e também na Farmácia do seu 
Franscisco Sperotto, onde atuou 
por muitos anos.

Foto publicada por 
Milton Sganderla em 
2016, após a Caval-
gada da Chama de 
Triunfo a Tenente 
Portela.
No facebook ele es-
creveu ao seu cavalo:
“passamos 22 dias 
juntos. Passamos 
frio, chuva, muito sol 
e 3 dias de geada e 
até tormenta, mas foi 
diferente, arumamos 
muitos amigos e você 
ali, sempre dócil até 
chegou a cansar, 
mas no outro dia 
você (estava) firme 
esperando para seguir 
em frente.  E assim eu 
vim enforquilhado no 
seu dorso.  Obrigado 
amigo, mas amanhã 
é 20 de setembro 
,vamos dar mais uma 
voltinha.  

Giordano Bruno Fornari

Foi em 1986 que Milton 
Sganderla iniciou sua caminha-
da profissional com sua Farmá-
cia Central localizada no prédio 
da Família Braucks.

Após isso ele mudou a far-
mácia para o Praça do Índio, ao 
lado da Loja do Elias Amar e 
mudou-se novamente em 1992 
para o local onde até hoje esta 
localizada a Farmácia Sgander-
la.

Milton sempre foi um em-
presário que dava oportunidade 
as pessoas para iniciar seus pri-
meiros empregos, acreditando e 
apostando como assim tinham 
feito com ele.

Foi um homem, que cons-
truiu uma história de ajuda na 
comunidade, oferecendo a to-
dos sua experiência com me-
dicamentos e tratamentos que 

curaram muitas famílias ao lon-
go de 35 anos de história, onde 
ganhou o nome carinhoso de 
“MÉDICO DOS POBRES”.

Foi patrão do CTG Sentinela 
da Fronteira durante os anos de 
1992 a 1994 e conselheiro do 
MTG-Movimento Tradiciona-
lista Gaúcho em 2010. 

Milton tem um dos maiores 
históricos em cavalgadas do 
Estado, onde sempre represen-
tou Tenente Portela levando a 
bandeira do município em seus 
aperos e é membro da ORCAV, 
Orden Riograndense de Cava-
leiros, 

Em 2021 foi escolhido como 
Patrão de Honra do CTG Guar-
diões da Fronteira.

Milton, foi velado na quar-
ta-feira no CTG Sentinela da 
Fronteira, onde puxado por ca-
valarianos partiu o cortejo que 
silenciosamente andou pelas 
ruas da cidade.

A última cavalgada de Mil-
ton Sganderla foi puxada por 
seu filho André  que trazia por 
diante o cavalo do pai, que na-
quela hora andava mansamente, 
cabisbaixo e triste, como se sen-
tindo o que estava acontecendo 
e reverberando na memória as 
andanças e conversas que teve 
com seu dono.

Milton foi sepultado no Ce-
mitério Municipal, mas a sua 
história segue viva nas lembran-
ças e nos alfarrábios que jamais 
se apagam.

“Pouco me importa se o tempo um dia vai 
me matar, 

Eu não nasci pra semente e nem vim aqui 
pra ficar, 

Agradeci a natureza por tudo que ela me 
deu, 

Meu nome fica na historia pra quem não 
me conheceu”

Trecho da música Caudilho do Cavera, de Walter Moraes, incluída neste texto por sugestão de Tiago Sganderla, 
filho de Milton Saganderla, e que gentilmente colaborou junto com a família para a elaboração dessa singela 
lembrança. 
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Transito

DAER recupera trecho entre Palmitinho 
e o entroncamento com a BR 386

O Departamento Autôno-
mo de Estradas de Rodagem 
(DAER), iniciou a recuperação 
de 16 quilômetros da RSC 472. 
As obras estão concentradas no 
trecho entre o entroncamento da 
BR 386 e o município de Pal-
mitinho, e totalizam R$ 800 mil 
de investimento, oriundos do 
Tesouro do Estado.

De acordo com o secretário 
estadual de Logística e Trans-

portes, Juvir Costella, as ações 
irão estimular a economia local 
e aumentar a segurança para os 
usuários da estrada. — Temos 
ciência da necessidade de atuar 
na rodovia, que representa um 
importante caminho para o es-
coamento da produção agrope-
cuária. Além disso, os serviços 
vão contribuir para a melhoria 
das condições de tráfego entre 
diversas cidades da região — 
acrescenta Juvir Costella.

A expectativa é de que os 
serviços sejam concluídos até o 
final de abril. O diretor geral do 
DAER, Luciano Faustino, ex-
plica que o trabalho segue con-
forme o cronograma e contem-
pla melhorias nos pontos mais 
críticos. — As intervenções in-
cluem o nivelamento do asfalto 
e reparos nas camadas de pavi-
mento da pista, para qualificar a 
mobilidade na via — detalha o 
diretor geral do DAER.

Expectativa é de que os serviços sejam concluídos até o final de abril

Divulgação

Vista Gaúcha 
planeja melhorias na 

Praça Municipal

Cidades

O prefeito de Vista Gaú-
cha, Claudemir José Locatelli, 
acompanhado do seu secretário 
de obras fez uma visita de ser-
viço na Praça Municipal.

O local é um dos cartões de 
visita de Vista Gaúcha e é am-
plamente elogiada por visitan-
tes e pelos próprios moradores.

- Devemos substituir algu-
mas árvores, melhorar os can-
teiros, fazer algumas reformas 
necessárias bem como fazer o 

plantio das flores - Comentou o 
prefeito Locatelli.

O prefeito ressalta que este 
local é frequentado diaria-
mente por pessoas que passam 
momentos de lazer e descan-
so, para isso é necessário pro-
porcionar um local acolhedor 
e confortável aos  munícipes e 
pessoas que vem de outros mu-
nicípios da região.

O município não divulgou 
quando iniciará esses trabalhos.

Prefeito Locatelli faz visita de trabalha à praça municipal

Divulgação

Prazos de serviços de trânsito 
são novamente suspensos no RS 

por conta da pandemia

Pandemia

Motivado por pedido do 
DetranRS em razão do agrava-
mento da pandemia no Estado, 
o Conselho Nacional de Trânsi-
to prorrogou por tempo indeter-
minado os seguintes prazos:

1 - data final para apresen-
tação de defesa prévia e de in-
dicação do condutor infrator 
encerrada desde 22 de março 
de 2021, para as notificações de 
autuação (NA) já enviadas;

2 - data final para apresenta-
ção de recurso encerrada desde 
22 de março de 2021, para as 
notificações de penalidade (NP) 

expedidas;
3 - data final para 

apresentação de recur-
sos em processos de 
suspensão do direito 
de dirigir e de cassa-
ção do documento de 
habilitação encerra-
da desde 22 de março 

2021;
4 - prazo para renovação das 

habilitações vencidas desde 1º 
de março de 2020, para fins de 
fiscalização; todas as informa-
ções contidas nos documentos 
de habilitação, inclusive os cur-
sos especializados, permane-
cem válidas; também se aplica 
aos certificados de cursos espe-
cializados, quando não houver 
essa informação nos documen-
tos de habilitação;

5 - prazo para registro e li-
cenciamento do veículo novo 

adquirido desde 5 de março de 
2021;

6 - prazo para efetivação de 
transferência de propriedade de 
veículo adquirido desde 18 de 
fevereiro de 2021.

Com a prorrogação, todos 
prazos previstos são conside-
rados válidos, ou seja, não ven-
cem, até a revogação da norma. 
A medida se aplica aos conduto-
res habilitados pelo DetranRS; 
aos veículos registrados ou que 
venham a ser registrados junto 
ao órgão; e às infrações de trân-
sito autuadas por órgãos execu-
tivos de trânsito ou rodoviário 
do Rio Grande do Sul. Para fins 
de fiscalização, as medidas des-
critas acima têm aplicação em 
âmbito nacional, devendo ser 
observadas por todos os órgãos 
integrantes do Sistema Nacio-
nal de Trânsito.

De acordo com o Informativo Conjuntural divulgado nesta 
quinta-feira (08/04) pela Emater/RS-Ascar, instituição vinculada 
à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 
(Seapdr) do Governo do Estado, a colheita da soja no Rio Gran-
de do Sul avançou 12 pontos percentuais na semana que passou 
favorecida pelos dias ensolarados e a safra segue  registrando boa 
produtividade.

Na região de Ijuí, as lavouras da oleaginosa estão em matura-
ção e a colheita foi intensa entre os dias 30 de março e 04 de abril, 
chegando a 40% da área. As produtividades alcançadas são supe-
riores às expectativas iniciais, estando em 3.780 quilos por hectare. 
Segundo os técnicos da Emater/RS-Ascar, há grande variabilidade 
no peso final dos grãos entre as lavouras cultivadas com a mesma 
cultivar, reflexo da interação entre o nível de tecnologia adotado e 
o regime de chuvas durante o ciclo da cultura.

O levantamento semanal realizado pela Emater/RS-Ascar no 
Estado, identificou o preço médio da soja em elevação, passando 
de R$ 162,57 para R$ 164,55 a saca, um incremento de 1,22%. O 
mercado apresentou estabilidade nas cotações até meados da se-
mana, mas tal fato mudou para uma alta na quinta-feira (01/04), 
devido à publicação do mais recente relatório do Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (USDA) informando o não atingi-
mento da previsão feita por analistas do setor para a área destinada 
à semeadura de soja no país da América do Norte, devendo impac-
tar nos estoques e aumentando as cotações para contratos futuros.

Colheita da soja avança 12 
pontos percentuais no RS

Rural
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Microrregião

Menos de 3 mil pessoas já receberam as 
duas doses da vacina contra a Covid-19 

na microrregião

Desde o início da imuniza-
ção contra a Covid-19 menos 
de 3 mil pessoas receberam às 
duas doses da vacina em nossa 
microrregião que abrange os 
muni cipos de Tenente Portela, 
Vista Gaúcha, Barra do Guarita, 
Miraguaí, Derrubadas, Reden-
tora e Coronel Bicaco.

Até a quarta-feira, 07,  
haviam 2.897 pessoas ha-
viam recebido duas do-

ses das vacinas aplicadas.  
Isso pode ser justificado pelo 
fato de que a vacina de oxford, 
que teve uma grande distribui-
ção na região tem uma janela 
maior entre a aplicação da pri-
meira e da segunda dose.

Tenente Portela é o mu-
nicípio que mais apresenta 
pessoas já com as duas doses 
aplicadas. Eram 1280 pes-
soas que já haviam recebi-
do a completude das doses. 

Vista Gaúcha e Barra do Guari-
ta tinham apenas 72 moradores 
em cada uma, que haviam rece-
bido também a segunda dose. 
Em Derrubadas eram apenas 57 
pessoas, a maioria profissionais 
de saúde do município.

Redentora até a quarta-feira 
já havia aplicado duas doses em 
1.121 moradores.

Coronel Bicaco que enfren-
tou no mês de março uma das 

piores fases da pandemia, com 
diversos infectados e pelo me-
nos 20 mortes, tinha até essa 
quarta-feira apenas 94 pessoas 
já com a segunda dose recebida.

Em Miraguaí eram 131 pesso-
as que receberam às duas doses. 
Todas os dados são do painel do 
Governo do Estado que compi-
la e armazena os dados da imu-
nização no Rio Grande do Sul.

Uma dose da vacina garante 
uma resposta imunológica me-

nos eficaz do que a produzida 
após o efeito da segunda dose. 
Em outras palavras, a primeira 
dose prepara o sistema imuno-
lógico para um ataque viral e a 
segunda aumenta a imunização.

A eficácia da vacina Coro-
naVac no Brasil de 78%, por 
exemplo, é referente à prote-
ção gerada pela combinação 
das duas doses da vacina, bem 
como a imunização total para 
casos graves com internação e 
óbitos. Isso significa que tomar 
apenas uma dose da vacina não 
irá gerar a proteção anunciada.

Segundo Raquel Stucchi, in-
tegrante da SBI e professora da 
Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM) da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp), 
deve haver um planejamento 
com a quantidade disponível do 
medicamento de forma a garan-
tir duas doses para cada pessoa.

Apenas uma dose de vaci-
na, geralmente, não gera toda 
a imunidade necessária para 
protegê-lo da doença. É o caso 
das vacinas feitas com vírus ou 
bactérias mortos, que necessi-
tam de várias doses, e, por ve-
zes, reforços posteriores.

Algumas vacinas, aplicadas 
em dose única, têm proteção 
de curta duração, requerendo 
reforços. Um exemplo é a va-
cina para gripe, que necessita 
de uma dose anualmente (pois 
os vírus estão sempre mudan-
do geneticamente e, de um ano 
para outro, pode haver altera-
ção da composição da vacina); 
além disso, a proteção conferi-
da por ela dura apenas um ano. 

Vacinas dispóníveis no Brasil devem ser aplicadas em duas doses para garantir maior proteção

Fotos: Divulgação/Ascom Tenente Portela

Vacinação segue sendo realizada em municípios da nossa região

César Oliveira assume 
como presidente do MTG

O vice-presidente de Admi-
nistração e Finanças do Movi-
mento Tradicionalista Gaúcho, 
César Oliveira, assumiu nesta 
quarta, 7, a presidência da enti-
dade, no lugar de Gilda Galea-
zzi, que se licenciou para tratar 
da saúde. O prazo será por três 
meses ou até ocorrerem as elei-
ções, embargadas por prazo in-
determinado por força de uma 
decisão judicial.

A licença de Gilda foi comu-
nicada na terça-feira, 6, durante 
reunião do Conselho Diretor 
do MTG. Músico de destaque 
que forma dupla com Rogério 
Melo, César Oliveira, 51, tem 
25 anos de carreira, 17 CDs e 
3 DVDs gravados. É Adido 
Cultural do Estado nomeado 
pelo governador Eduardo Leite 
como representante oficial da 
cultura do Rio Grande do Sul. 
Também faz parte do Cultura 
RS Pós COVID, comitê que de-
fine os protocolos de distancia-
mento no setor cultural.

O presidente pretende tra-
çar planos conjuntos com a re-
cém criada Frente Parlamentar 
dos Vereadores pela Tradição 
Gaúcha e com o secretário de 
Turismo do Estado, Ronaldo 
Santini, em medidas concre-
tas para aproveitar o potencial 
das entidades como ferramenta 

de incentivo ao turismo. Nesse 
sentido, uma das metas é rea-
brir as discussões em torno do 
tombamento da cultura gaúcha 
como patrimônio imaterial do 
país, o que já foi tema de re-
cente reunião entre César e in-
tegrantes da secretaria nacional 
de Cultura.

Também está entre suas me-
tas valorizar os jovens ligados 
às entidades filiadas e motivá-
-los. César Oliveira diz que 
com a pandemia, eles tiveram a 
opção de conhecer, virtualmen-
te, diversas outras culturas, e 
preferiram continuar ligados ao 
tradicionalismo. “Quem vai dar 
o seguimento, que é a tradição 
de pai para filho, são eles. E são 
eles que irão realizar o processo 
de sucessão no MTG“, entende.

Nesse contexto, o presiden-
te defende que é preciso viabi-
lizar o Entrevero de Peões e a 
Ciranda Estadual de Prendas, 
eventos que dão protagonismo 
a esses jovens. Uma possível 
saída seria realizar os concur-
sos de forma híbrida (parte pre-
sencial, e parte online). “Mas 
isso será discutido com conse-
lheiros, coordenadores, gestões 
regionais e toda a comunidade 
tradicionalista. Precisamos ser 
democráticos”, diz o presidente 
do MTG.

Cultura

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATO CELEBRADO ANO DE 2021

CONTRATO Nº 64/2021
DATA: 01/04/2021
CONTRATADO: CONSTRUTORA SAN-

TOS E CARDOSO LTDA
CNPJ: 09.378.828/0001-52
OBJETO: Execução de pavimentação polié-

drica em diversas ruas do Município de acordo 
com o Contrato de Repasse OGU nº 902501/2020 
- Operação 1071913-85 - Programa Desenvolvi-
mento Regional, Territorial e Urbano

VALOR R$: 295.381,86
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Politíca Consumidor     Informativo

 Câmara Municipal de  Câmara Municipal de 
Vereadores de Tenente PortelaVereadores de Tenente Portela

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 05/04/2021.
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 05 de 
abril de 2021, com as seguintes presenças: Vereadores: IRINÉIA KOCH LENA/
PDT (Presidente), JAINE SALES/PROGRESSISTAS (Secretário), DERLI DA 
SILVA/PSDB, LUCIANO BERTA/PSDB, CLÁUDIO ANDRÉ DA SILVA/PT, 

HEITOR GROSS FURINI/PREGRESSISTAS, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, LUISA SILVA BAR-
TH/MDB, NATANAEL DINIZ CAMPOS/MDB. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a Presi-
dência em nome de Deus abriu os trabalhos, saudou os Vereadores e o público presente. Em seguida solicitou 
ao Secretário a leitura das correspondências recebidas pela Casa. Após, dando continuidade, passou para o 
espaço de requerimentos e proposições dos senhores Vereadores:

Do Vereador Cláudio André da Silva:
1- Requereu ao senhor Prefeito Municipal que faça um levantamento das casas que não estão averbadas, 

juntamente das escrituras à prefeitura. Obtendo esses dados que seja feita a regularização das averbações, tendo 
em vista que o loteamento “Mutirão” onde situa-se as moradias, foi doado pelo Município.

2- Requereu ao senhor Prefeito Municipal que tome providências a respeito de melhorias na drenagem 
e captação da água/esgoto no bairro Mutirão, na qual, segundo moradores alegam que de duas a três vezes ao 
ano é necessário que os próprios moradores efetuem o desentupimento, por motivos como o mau cheiro e o 
alagamento que ocorre no local. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furi-
ni, Jaine Sales, Luisa Silva Barth, Derli da Silva e Luciano Berta Filipin.

Da Vereadora Luísa Silva Barth: 
1. Requereu ao senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente da administração que rea-

lize com a máxima urgência reunião com o Conselho Municipal de Trânsito, para que o mesmo estude a possi-
bilidade de criação de locais adequados para estacionamentos de motocicletas na avenida Redenção (próximo 
à Caixa Econômica Federal) e avenida Santa Rosa (próximo ao Banrisul). Este requerimento foi subscrito pelo 
vereador Natanael Diniz de Campos.

2. Requereu ao senhor Prefeito Municipal que solicite à Secretaria Municipal de Assistência Social, pro-
vidências para que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e com cadastro único atualizado, 
para que possam ter auxílio no esgotamento de fossas.

3. Requereu ao senhor Prefeito Municipal que envie a esta Casa Legislativa um cronograma das obras 
inacabadas pela administração anterior, principalmente sobre o andamento da obra de reforma do ginásio do 
Miraguai e a construção da creche Pró Infância, que está sendo construída no Bairro Fries, próximo ao colégio 
Sepé Tiarajú. A estrutura da creche deveria entrar em funcionamento no início deste ano letivo, com capacidade 
para atender até 370 (trezentos e setenta) crianças em dois turnos. 

Do Vereador Natanael Diniz de Campos:
1- Requereu ao senhor Prefeito Municipal que encaminhe a Secretaria de Políticas Estruturantes e Zela-

doria, que sejam realizadas a limpeza do cemitério Municipal, bem como o corte da grama e recolhimento do 
lixo. Este requerimento foi subscrito pela vereadora Luísa Silva Barth.

2- Requereu ao senhor Prefeito Municipal o envio a esta Casa Legislativa de informações sobre a situa-
ção atual da rede de água da localidade da Manchinha.

3- Requereu o envio de correspondência à Superintendência do DAER, solicitando melhorias na pa-
vimentação asfáltica no trecho entre a ponte do rio Turvo e o município de Três Passos/RS. Ainda, solicitou 
melhorias na sinalização dos trechos em declive, próximo ao distrito de Daltro Filho, que possuem maior ocor-
rência de acidentes. Por fim, solicitou melhorias na sinalização, nas proximidades do “britador”, entre Tenente 
Portela e a ponte do rio Guarita.

Do Vereador Heitor Henrique Gross Furini:
1- Requereu ao senhor Prefeito Municipal que envie à esta casa legislativa lista os contratados oriundos 

do PL 11/2021, juntamente com a lista do banco de reservas dos candidatos aprovados no Concurso Público nº 
01/2018 (Edital 01-2018). O § 2º do Artigo 1º da referida lei prevê que as contratações se darão pelo banco de 
reserva do Concurso Público nº 01-2018. Em não havendo interesse dos candidatos, ou não havendo o banco 
de reservas do concurso, o preenchimento se dará por Processo Seletivo.

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:
Moção de Repúdio: De autoria do vereador Luiz Claudir dos Santos. Moção de repúdio e contrariedade 

à PEC 280/2019, a qual dispensa consulta plebiscitária para a venda das estatais CORSAN, PROCERGS e 
BANRISUL.

Projeto de Resolução nº 02/2021: De autoria da vereadora Irinéia Koch Lena. De acordo com a Lei Federal 
nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara 
Municipal de Vereadores, do município de Tenente Portela/RS, Rio Grande do Sul, e dá outras providências.

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 04/2021: Reconhece a prática da atividade física e do exercício físico, 

ministrado por profissional de educação física como essenciais para a população de Tenente Portela/RS e as 
empresas prestadoras de serviços destinados a essa finalidade em tempos de crises ocasionadas por moléstias 
contagiosas ou catástrofes naturais.   

Este projeto foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 25/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar auxílio 

financeiro ao 3º DRR – Presídio Estadual de Três Passos, através da AMUCELEIRO, e inclui dispositivo no 
PPA, LDO e LOA, e autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Este projeto foi aprovado 
por unanimidade. 

Projeto de Lei do Poder Executivo n° 26/2021: Declara situação de caráter excepcional, previsto no art. 37, 
IX, da CF/88 e autoriza a contratação temporária para o cargo de psicólogo, para atender as escolas municipais 
e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 28/2021: Altera a redação do “caput”, do art. 3º, da Lei Municipal nº 
2.653/20, que estabelece a política pública do município de Tenente Portela/RS para a esterilização de cães e 
gatos e implanta o programa de esterilização animal – PEA, e dá outras providências. Este projeto foi aprovado 
por unanimidade.

Projeto de Lei do Poder Legislativo n° 29/2021: O Presente Projeto de Lei Legislativo declara situação 
de caráter excepcional previsto no art. 37, IX, do CF e autoriza a contratação temporária para atendimento da 
necessidade de médico veterinário e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade.

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

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 05 de abril de 2021. Você ainda poderá aces-
sar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de Tenente 
Portela.

SERVIÇOS NOTORIAIS E 
REGISTRAIS

Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais
Tenente Portela – RS

EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, 

apresentando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasilei-
ro em seus números I, III e IV.

O cidadão FABRÍCIO DE CAMARGO nascido em ITAPI-
RANGA/SC aos 07 DE MARÇO DE 1997.  Filho de HELIO CA-
MARGO E DE ELECI TERESINHA QUINTANA CAMARGO. 
E dona  THAÍS CAROLINE BUTZKE BUENO nascida em ITA-
PIRANGA/SC aos 21 DE MARÇO DE 2002. Filha de JAMIR 
ANDRADE BUENO E DE CLECIR BUTZKE LOGA . Se al-
guém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 23/04/2021.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartó-

rio e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  01  

de Abril de 2021.                                                    
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

Comissão da Câmara aprova 
projeto que dispensa burocracia 
para novos produtos ou serviços

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Co-
mércio e Serviços da Câmara dos Deputados (CDEICS) aprovou, 
nesta quarta-feira (7), o Projeto de Lei 6514/2019, de autoria do 
deputado federal Jerônimo Goergen (Progressistas-RS), que atua-
liza a Lei de Liberdade Econômica, estabelecendo condições mais 
favoráveis ao desenvolvimento e teste de novas modalidades de 
produtos e serviços.

A proposição busca estabelecer que também é direito de toda 
pessoa natural ou jurídica, observado o disposto no parágrafo único 
do art. 170 da Constituição Federal: implementar, testar e oferecer, 
gratuitamente ou não, um novo produto ou serviço para um grupo 
privado e restrito de pessoas maiores e capazes, valendo-se exclu-
sivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consen-
suais, após livre e claro consentimento, sem requerimento ou ato 
público de liberação da atividade econômica, exceto em hipóteses 
expressamente previstas em lei federal de segurança nacional, de 
segurança pública ou sanitária.

De acordo com Jerônimo, o desenvolvimento de novos produ-
tos ou serviços é de suma importância para a modernização de nos-
sa economia.

Na CDEICS, a proposta teve como relator o deputado Otto 
Alencar Filho (PSD-BA). O texto segue agora para análise da Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).
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Profissionais da segurança 
pública recebem primeira dose 

da vacina contra a Covid 
em Tenente Portela

Nesta quarta-feira, 7, os ser-
vidores da área de segurança 
pública também foram contem-
plados com a vacina contra a 
Covid-19, em Tenente Portela. 
A imunização foi opcional para 
esta categoria. Foram seis poli-
ciais militares, dois civis e três 
agentes de fiscalização que re-
ceberam a primeira dose. 

O vacinômetro de hoje re-

gistrou ainda mais 11 doses 
aplicadas na população indíge-
na. A Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento aguarda a 
chegada de nova remessa para 
retomar a aplicação nos demais 
públicos alvos estabelecidos 
pelo Plano Nacional de Imuni-
zação. Ainda falta uma parcela 
da faixa etária dos 62 e 63 anos 
e na sequência iniciar a vacina-
ção dos portelenses de 60 e 61 

anos. 
De acordo com as determi-

nações do Ministério da Saúde, 
posteriormente a estes grupos, 
a campanha deverá contemplar 
as pessoas da faixa dos 18 a 59 
anos que possuam comorbida-
des específicas, e na sequência 
pessoas com deficiência per-
manente grave e assim suces-
sivamente as demais parcelas 
prioritárias.

FAMURS cobra maior 
participação dos prefeitos 
nas decisões do Governo 

do Estado

Estado

Durante reunião entre a Fe-
deração das Associações de 
Municípios do Rio Grande do 
Sul (FAMURS) e o Governo 
do Estado, na segunda-feira 
(05/04), foi manifestado o des-
contentamento com a falta de 
participação dos prefeitos nas 
decisões do Palácio Piratini re-
lacionadas à pandemia do novo 
coronavírus, privatizações e 
impostos.

De acordo com a FAMURS, 

as reuniões têm sido apenas ho-
mologatórias, não levando em 
consideração a opinião dos pre-
feitos nos principais assuntos e 
que influenciam diretamente os 
municípios gaúchos.

No encontro virtual, os man-
datários municipais voltaram a 
pedir maior inclusão nos de-
bates e compartilhamento das 
decisões, além de um melhor 
alinhamento entre Governo do 
Estado e prefeitos.

Pandemia aumentou 
estresse em profissionais 
de saúde, afirma pesquisa

Pandemia

Pesquisa inédita realizada 
pelo Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) junto a 1.600 
médicos cadastrados nos con-
selhos regionais (CRMs), entre 
setembro e dezembro de 2020, 
revelou aumento do nível de 
estresse de profissionais da área 
de saúde.

Segundo 22,9% dos con-
sultados, o principal impacto 
sobre os níveis de estresse é a 
pandemia do novo coronavírus. 
Os médicos que participaram da 
sondagem atuam nos setores pú-
blico (22%), privado (24%) ou 
em ambos (54%). São homens 
e mulheres com idade média de 
49 anos, dos quais a maior parte 
atua no Sudeste (53%), Nordes-
te (21%) e Sul (16%). Outros 
6% trabalham em unidades de 
saúde do Centro-Oeste e 5% no 
Norte do país.

Para a grande maioria dos 
médicos (96%), a pandemia 
afetou sua vida pessoal ou pro-

fissional. Lidar com um vírus 
desconhecido provocou sen-
sação de medo ou pânico em 
14,6% dos entrevistados; redu-
ção do tempo dedicado às refei-
ções, família e lazer (14,5%); 
comprometimento de horas de 
descanso e do nível da qualida-
de do sono (7,6%).

Segundo análise do CFM, 
esses fatores podem ter conse-
quências no bem-estar desses 
profissionais, agravando qua-
dros de depressão e, até, levan-
do ao aparecimento da síndrome 
de burnout - doença psicológica 
causada pelo excesso de traba-
lho.

Ao mesmo tempo, 13% dos 
entrevistados relataram que o 
novo cenário reforçou seu com-
promisso com a medicina e com 
a saúde da população; fortale-
ceu sua imagem como médico 
diante da comunidade (6,2%); 
melhorou sua relação com os 
pacientes.
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Sicredi supera a marca de R$ 100 bilhões em 
crédito para associados

Cooperativismo

A carteira de crédito do Si-
credi, principal instrumento da 
instituição para auxiliar seus 
mais de cinco milhões de asso-
ciados e levar desenvolvimento 
para as regiões onde está pre-

sente, superou a marca de R$ 
100 bilhões. O dado representa 
um crescimento de 32,8% na 
comparação com o valor veri-
ficado em fevereiro de 2020, 
acima inclusive das estimativas 
de alta na carteira de crédito do 

mercado que, segundo a Fe-
deração Brasileira de Bancos 
(FEBRABAN), devem crescer 
7,3% neste ano.

Do montante concedido pela 
instituição, R$ 46,9 bilhões fo-
ram para associados Pessoa 
Física (PF) do agronegócio, 
sendo 31% do valor destinado 
à agricultura familiar; R$ 35,2 
bilhões para associados Pes-
soa Jurídica (PJ), sendo cerca 
de 63% destinado a micro, pe-
quenas e médias empresas; e 
R$ 17,9 bilhões para associa-
dos Pessoa Física (PF) Urbana, 
sendo 43% dos associados com 
renda até R$ 4 mil.

No fechamento de 2020 - 
em comparação ao ano de 2019 
-, o Sicredi apresentou um cres-
cimento da carteira de PF de 
26%. Para PJ, esse crescimento 
foi ainda maior, representando 
54% de aumento.

Uma parte do crescimen-
to da carteira de PJ em 2020 
pode ser explicado pela atua-
ção do Sicredi no cenário de 

pandemia. Nas concessões de 
crédito via linhas emergenciais 
de apoio ao segmento PJ, BN-
DES Pequenas Empresas, o 
Sicredi totalizou, em 2020, R$ 
860 milhões concedidos em 
5.230 operações. Pelo Progra-
ma Emergencial de Suporte a 
Empregos (PESE), a instituição 
concedeu R$ 171 milhões em 
6.798 operações. Já via PRO-
NAMPE, linha que apresentou 
uma grande demanda em fun-
ção das condições muito favo-
ráveis aos micro e pequenos 
empreendedores para capital de 
giro, o Sicredi liberou um volu-
me de R$ 2 bilhões em 41.047 
operações. Por fim, no PEAC 
FGI (Programa Emergencial 
de Acesso ao Crédito), foram 
concedidos R$ 2,7 bilhões em 
11.244 operações realizadas.

— Como instituição finan-
ceira cooperativa, nosso maior 
objetivo é atender as necessida-
des dos associados. O crédito 
é um instrumento importante 
para esse propósito e a manu-

tenção dos volumes expressi-
vos de concessão, especialmen-
te no atual cenário de tantos 
desafios sanitários e econômi-
cos, tem sido fundamental para 
as atividades das empresas, do 
segmento agro e das pessoas, 
nos seus mais variados desa-
fios. A marca de R$ 100 bilhões 
reforça o papel da instituição, 
ajuda a oxigenar a economia e 
a desenvolver as regiões onde 
atuamos — explica Gustavo 
Freitas, diretor executivo de 
Crédito do Sicredi.

O crescimento da carteira de 
crédito do Sicredi não é de ago-
ra, e expressa a confiança dos 
associados nas cooperativas 
que integram o sistema, com 
sustentabilidade, solidez e se-
gurança. O empenho e compro-
misso da instituição em melho-
rar a vida dos associados e das 
comunidades vai muito além do 
crédito, com orientações e ofer-
tas seguras nos diversos produ-
tos e serviços, que seguem um 
ritmo equivalente de expansão.

Carteira de crédito é o principal instrumento do Sicredi para auxiliar seus 
mais de cinco milhões de associados

Diones Roberto Becker

Sicredi
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IBGE suspende provas para 
recenseadores do Censo 2021

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
decidiu suspender as provas do 
processo seletivo para recense-
adores e agentes censitários que 
vão trabalhar no Censo 2021. 
De acordo com o instituto, por-
tanto, as provas não serão mais 
realizadas nas datas programa-
das no edital (18 e 25 de abril).

A decisão de suspender as 

provas foi tomada, segundo o 
IBGE, devido ao corte de 96% 
dos recursos previstos no Or-
çamento Geral da União para a 
realização do Censo Demográ-
fico, previsto para este ano.

O IBGE destacou, no entan-
to, que o processo seletivo não 
foi cancelado e informou que 
avaliará, junto com o Cebraspe, 
empresa organizadora do con-

curso, um novo planejamento 
para aplicação das provas, a 
“depender de um posiciona-
mento do Ministério da Eco-
nomia acerca do orçamento do 
Censo Demográfico”.

O concurso para trabalhado-
res do Censo 2021 oferece cer-
ca de 17 mil vagas para agentes 
censitários e 182 mil vagas para 
recenseadores.

As provas estavam previstas para serem aplicadas no mês de abril

Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias

Sicredi Raízes RS/SC/
MG destina R$ 700 mil ao 

Apoiar/Fundo Social

Cooperativismo

Nesta segunda-feira, 05, a Sicredi Raízes RS/SC/MG reuniu os 
coordenadores de núcleo de seus 28 municípios em sua Assembleia 
Geral Ordinária Digital. O evento pautou assuntos como o planeja-
mento estratégico da Cooperativa, representação dos votos dos as-
sociados durante Assembleia de Núcleos e destinação de recursos 
do Apoiar/Fundo Social. 

Neste ano, os associados aprovaram em Assembleia o valor de 
R$ 700 mil para o Fundo Social 2021. O Apoiar é um fundo de 
natureza financeira, destinado a atender ações sociais de interesse 
coletivo, tais como, educação, cultura, inclusão social, meio am-
biente, esportes, saúde e segurança, contribuindo para o desenvol-
vimento social das comunidades na área de ação da Cooperativa. 
Ele possui como finalidade promover e fomentar ações sociais de 
interesse coletivo, desenvolvidas por entidades públicas e privadas 
sem fins lucrativos.

Parte dos recursos será destinada a hospitais 
Durante a AGO, ficou estipulado que parte dos recursos do 

Apoiar/Fundo Social serão dedicados aos hospitais da área de atu-
ação da Cooperativa. Desta forma, R$ 350 mil serão rateados entre 
as casas de saúde, de acordo com determinação dos Coordenadores 
de Núcleo, que representam os associados na tomada de decisões. 

Cadastro de Projetos 
Podem cadastrar projetos para analise a avaliação entidades 

públicas e privadas sem fins lucrativos que se enquadrem nos re-
quisitos previstos no regulamento, desde que eles compreendam 
ações sociais de interesse coletivo, nas áreas da educação, cultura, 
inclusão social, meio ambiente, esportes, saúde e segurança.

A ficha de inscrições e o regulamento do programa estão dispo-
níveis em nosso site: https://www.sicredi.com.br/raizes/

Após o preenchimento da ficha, dentro dos requisitos do Pro-
grama, ela deve ser enviada para o e-mail coop0313_apoiarfundo-
social@sicredi.com.br

Como ocorre a avaliação dos projetos?
Os projetos habilitados, que preencherem os requisitos formais, 

seguem para a etapa de análise e aprovação dos Coordenadores de 
Núcleo do respectivo município. A análise e validação dos proje-
tos será feita pelos Coordenadores de Núcleo, em conjunto com os 
Gerentes de Agência. 

É por meio dos programas e projetos realizados que a Sicredi 
Raízes RS/SC/MG reforça o seu compromisso com às comunida-
des e gera impacto positivo na sociedade.

Unidade do Sicredi em Tenente Portela

Diones Roberto Becker

Internações clínicas por covid-19 caem 
41% desde o pico, mas UTIs
 seguem esgotadas no RS

Conforme publicado em 
Gaúcha ZH, o Rio Grande 
do Sul registra, na tarde desta 
quarta-feira (7), mais de 3,2 mil 
pacientes com confirmação de 
covid-19 internados em leitos 
clínicos. Em comparação com 
o pico de lotação, há quase 
quatro semanas, a redução é de 
41%.

Apesar de consistente, a 
redução não ocorre na mesma 
velocidade com que, semanas 
atrás, houve a alta. No mesmo 
intervalo de tempo, quando a 
curva de demanda apontava 
para cima, a subida foi de 355% 
no total de pacientes nesses lei-
tos de baixa e média complexi-
dade.

Em números absolutos, em 
14 de fevereiro havia 1,1 mil 
pessoas com covid-19 em leitos 
clínicos. Passados 26 dias de 
alta, o Estado chegou ao pico, 
com 5,4 mil pacientes nesses 
leitos. Outros 26 dias depois, 
agora com a curva em queda, 
o número chega nesta quarta-
-feira aos 3,2 mil internados.

A queda no total de interna-
dos nos leitos clínicos reflete 
outra redução, a de novas pes-

soas contaminadas, dia a dia, 
pelo coronavírus. O número de 
novos casos da doença vem bai-
xando desde o início de março.

A melhora nesses dois in-
dicadores começou a aparecer 
após o governo do Estado ado-
tar medidas mais duras para 
restringir a circulação do vírus, 
com aplicação da bandeira pre-
ta do sistema de distanciamento 
controlado, suspensão temporá-
ria das flexibilizações munici-
pais e proibição de atividades 
noturnas.

A melhora no cenário de lei-
tos clínicos, contudo, não foi 
suficiente, ainda, para esvaziar 
as unidades de terapia intensiva 
(UTIs). O sistema de UTIs, as-
sim, segue com 2,3 mil pacien-
tes com covid-19 nesses leitos 

para casos graves.
Esse indicador oscila entre 

2,3 mil e 2,6 mil há quatro se-
manas, sem queda consistente. 
Epidemiologistas ouvidos por 
GZH ao longo da pandemia ex-
plicam que os números envol-
vendo internações em UTIs e 
óbitos são os últimos a refletir 
qualquer mudança de cenário.

O esgotamento se reflete 
também nos dados regionais. 
Nesta quarta, das 21 regiões do 
Estado, 11 têm ocupação de lei-
tos de UTI privados ou públicos 
acima de 100%. São as zonas 
de Porto Alegre, Canoas, Novo 
Hamburgo, Lajeado, Palmeira 
das Missões, Uruguaiana, Ca-
choeira do Sul, Santa Cruz do 
Sul, Caxias do Sul, Passo Fun-
do e Ijuí.

Pandemia

Reprodução CNN
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Pandemia

Legislativo de Coronel Bicaco 
aprova solicitações de redutores 

de velocidade

Na sessão ordinária da se-
gunda-feira (05/04), da Câma-
ra de Vereadores de Coronel 
Bicaco, foram aprovadas, por 
unanimidade, duas solicitações 
para instalação de redutores de 
velocidade.

A proposição nº 013/2021, 
de autoria do vereador Elson 
Bueno Martins (PDT), reivindi-
ca a colocação de redutor de ve-
locidade na ERS 317, no aces-
so ao bairro Faxinal pela Rua 
Joaquim Vieira. — Dias atrás, 
quase presenciei um acidente 
naquele local. Existe grande 
fluxo de carros e caminhões. 
Também há grande movimen-
tação de moradores, seja a pé 

ou de bicicleta. Muitos veículos 
passam por ali a mais de 100 
quilômetros por hora — enfati-
zou o pedetista.

Elson Bueno Martins pediu 
que a Administração Municipal 
notifique o órgão responsável 
pela ERS 317. — Se for insta-
lado redutor de velocidade ou 
quebra-molas, certamente se 
evitará novos acidentes, pois já 
foram registrados atropelamen-
tos de pessoas e de animais em 
frente ao bairro — frisou o edil.

Apresentada pelo verea-
dor Luiz Flávio Rangel (PP), a 
proposição nº 020/2021 versa 
sobre a colocação de redutor 
de velocidade nas proximida-

des do Parque da FENAMA-
TE. — Infelizmente, temos um 
problema grave de educação no 
trânsito. Muitos motoristas não 
respeitam a velocidade permiti-
da no perímetro urbano — disse 
o progressista.

O edil afirmou que um re-
dutor de velocidade na curva 
adiante do parque ainda resol-
veria o problema da poeira le-
vantada na passagem dos veí-
culos. — É algo paliativo, mas 
vai tirar aqueles moradores de 
uma situação de risco — acres-
centou Luiz Flávio Rangel.

As proposições aprovadas 
serão enviadas ao Poder Exe-
cutivo.

Trecho da ERS 317 que passa em frente ao bairro Faxinal

Diones Roberto Becker

Vereadores bicaquenses aprovam Moção 
de Repúdio à privatização da CORSAN

Proposta pelo vereador 
Paulo Gilberto Hermel (PDT) 
e apoiada pelas bancadas de 
situação e de oposição, a Mo-
ção de Repúdio à privatização 
da Companhia Rio-Grandense 
de Saneamento (CORSAN) 
foi aprovada de forma unâni-
me pelo plenário do Poder Le-
gislativo de Coronel Bicaco, 
na sessão ordinária na noite da 
segunda-feira (05/04).

Na justificativa, o propo-
nente lembrou que o atual go-
vernador, ainda na campanha 

eleitoral, se comprometeu em 
não vender a CORSAN. — No 
Rio Grande do Sul não se rom-
pe a palavra empenhada. Muito 
menos em benefício próprio — 
sublinhou o pedetista.

Para Paulo Gilberto Hermel, 
os maiores prejudicados com 
a privatização da CORSAN 
serão os pequenos municípios 
e as populações mais pobres, 
onde os investimentos tratam e 
resolvem problemas. — Priva-
tizar uma empresa que manteve 
os serviços de abastecimento de 
água, essencial para higieniza-

ção e combate à contaminação, 
em 317 municípios gaúchos, é 
uma das mais fortes demonstra-
ções de descaso com o papel do 
Estado, em prestar bons servi-
ços públicos — destacou o ve-
reador na justificativa.

Nas manifestações, alguns 
edis mostraram preocupação 
com a possibilidade de redução 
da qualidade dos serviços pres-
tados em Coronel Bicaco caso 
a CORSAN seja privatizada. 
Também foi mencionado que 
poderão haver dificuldades na 
solicitação de atendimentos a 
partir do momento que a com-
panhia ser repassada à iniciati-
va privada.

Determinados vereadores 
ainda ressaltaram que manterão 
contato com deputados estadu-
ais para pedir que impeçam a 
venda da CORSAN.

Alunos de EMEI realizam 
desenhos em homenagem 

ao aniversário de Redentora
No próximo dia 12 de abril, o Município de Redentora está de 

aniversário, completando 57 anos de emancipação. Para come-
morar a data, os alunos da Escola Municipal de Educação Infantil 
Gente Miúda fizeram desenhos retratando pontos turísticos. Estão 
retratados nos desenhos alguns lugares, como as cascatas, o Cristo 
Redentor, o prédio do Centro Administrativo e os pórticos.

Em 1963 moradores de Redentora movimentaram-se em busca 
da emancipação do então distrito de Campo Novo. Em 21 de janei-
ro de 1964 o governador Ildo Meneghetti promulgou a lei 4726, 
criando o município de Redentora. Em 12 de abril daquele ano o 
município teve sua implantação político-administrativa.
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Chiapetta repassa R$ 12 mil ao 
Hospital Santo Antônio
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Coronel Bicaco aprova instalação de 
redutores de velocidade

Campanha incentiva compras no 
comércio de Tenente Portela

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, em parceria com a 
Associação Comercial e Indus-
trial (ACI), lançou a campanha 
intitulada ‘Comércio local, es-
sencial pra quem é daqui’. A 
ação visa estimular que os con-
sumidores façam suas compras 
nas empresas estabelecidas em 
Tenente Portela

A iniciativa fortalece a ideia 
de que todas as atividades eco-
nômicas são essenciais. O ob-
jetivo também é valorizar os 
empreendimentos locais neste 
momento de reflexos negativos 
ocasionados pela pandemia, 
que geram emprego e renda 
para centenas de moradores, 
além de fomentarem a econo-
mia do município.

A peça publicitária central 

da campanha é um vídeo insti-
tucional com imagens captadas 
em empresas de Tenente Por-
tela e que tem a participação 
direta de empreendedores e co-
laboradores de vários estabele-
cimentos. A iniciativa também 
ressalta que todos estão adap-
tados às exigências sanitárias e 
cumprem à risca os protocolos 
de enfrentamento da pandemia 
do novo coronavírus.

Campanha fortalece a ideia de que todas as atividades econômicas são essenciais

Foto Diones Roberto Becker


