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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

A pergunta lançada como um grito por Bento XVI ao visitar o 
campo de extermínio de Auschwitz em 2006 ecoa 15 anos mais 
tarde diante dessa versão moderna da peste representada pela co-
vid-19. Onde estava Deus quando permitiu o surgimento desse 
vírus que mata, enferma, esgota recursos materiais e financeiros, 
fecha igrejas, destrói empregos, joga bilhões de homens livres em 
prisão domiciliar? Lembro que a pergunta profundamente humana 
de Bento XVI foi estampada em todos os jornais e replicada em 
todos os idiomas. Causava certo desconforto, espécie de cheque 
mate teológico aplicado às pessoas de fé. Até, claro, pararmos 
para pensar.  

ento XVI é um ser humano sujeito às nossas mesmas angústias 
e inquietudes. Ele não fala com Deus todos os dias através do 
celular. Quem ainda não se interrogou sobre o silêncio de Deus? 
Quem, perante a dor, o sofrimento e a aflição, já não clamou pela 
interferência direta do Altíssimo?

         O paciente Jó, sofredor sempre fiel, nos fornece antigo 
exemplo bíblico desses brados da nossa débil natureza, que soam 
e ressoam através das gerações. A manifestação de Bento XVI, 
que ele mesmo chamou de grito da humanidade, foi humilde e 
reiterada expressão dessa mesma humanidade. Nem mesmo Jesus 
escapou a tão inevitável contingência: “Pai! Por que me abando-
naste?”.

         É fácil imaginar, igualmente, a presença divina atuando 
nos incontáveis gestos de solidariedade que, por certo, ocorrem 
em situações assim. Ativo no coração dos que o amam, ali age o 
Deus de todas as vítimas, consolo dos que sofrem, esperança dos 
aflitos e destino final dos seus filhos. Age entre os que rezam pelo 
fim da pandemia e entre os cientistas que escrutinam o vírus. Age 
nas equipes de saúde, e quando os braços, ali, querem tombar de 
cansaço e desânimo. Age entre os que consolam quantos perderam 
entes queridos. Age entre os incontáveis atos de assistência às fa-
mílias de doentes e desempregados. Age no heroico empenho de 
tantos empreendedores para manter suas empresas e seus postos 
de trabalho.

 A nós, claro, pareceria mais proveitoso um Deus que atuasse 
como gerente supremo dos eventos humanos, intervindo para evi-
tar quaisquer males, retificando a imprudência dos homens, pro-
clamando verdades cotidianas em dizeres escritos com as nuvens 
do céu, fazendo o bem que não fazemos, a todos santificando por 
ação de seu querer e pela impossibilidade do erro e do pecado.

Nesse paraíso terrestre, nada seria como é e nós não seríamos 
como somos. Não haveria cruz, nem Cristo. Não haveria lágrimas, 
nem dor. Tampouco morte, ou vida. É o imenso respeito divino à 
nossa liberdade que configura a existência humana como tal e nos 
concede o direito de bradar aos céus. No entanto, tão rapidamente 
quanto Deus nos ouve, ouve-nos nosso próprio coração.

Aprendamos com as lições da história, da ciência, da razão, do 
amor e da prudência. Aprendamos com o que acontece quando o 
materialismo, o relativismo e os totalitarismos, frios como aço, 
investem na concretização de seus projetos de poder. Eles jamais 
abandonam o tabuleiro das opções e seus males sempre se fazem 
sentir.

A PERGUNTA DE BENTO XVI, EM 
TEMPOS DE PANDEMIA: “ONDE 
ESTAVA DEUS NAQUELES DIAS?”

A importância de desenvolver e manter as 
habilidades cognitivas saudáveis

Mitsuru Sakaguchi
A pandemia indicou uma nova percepção de vida que a nossa 

sociedade terá de se preparar para lidar. E para milhões de pessoas, 
o ponto inicial para adquirir novos hábitos se deu na adesão do distanciamento social. Tal realidade tor-
nou mais nítido enxergar vários problemas sociais que lidamos no nosso dia-a-dia, um deles foi a nossa 
saúde mental, que inegavelmente foi bastante abatida durante este período que estamos vivendo. Além 
disso, com uma vida digital muito mais frenética a cada dia, todas as faixas etárias também precisam 
lidar seus com desafios emocionais e a aceleração dos processos de superá-los.

Além de distanciar boa parte da população mundial em casa, a pandemia apresentou pontos de vis-
tas interessantes em diversos grupos de pessoas. No caso das crianças e jovens, eles tiveram de buscar 
por novas formas de continuar a desenvolver seu desempenho cognitivo de forma prática. A questão 
é que não foi possível aproveitar a totalidade do ano escolar e isso causou um impacto negativo no 
progresso de aprendizado, que é de extrema importância para a vida humana.

Além das crianças e dos jovens, os idosos, que podemos dizer que foram os mais afetados pela 
pandemia, precisaram procurar uma forma de manterem sua mente ativa e motivada. Desse modo, o 
objetivo se dava em preencher a ociosidade e melhorar a parte cognitiva, que necessita de bastante 
exercício após uma certa idade. Com isso o impacto gerado refletiu até na autoestima deles.

Os adultos também não ficam isentos do efeito do isolamento social. Muitos deles que já tinham de 
lidar com uma rotina profissional bastante carregada de diversas atividades, além da vida pessoal com 
suas outras responsabilidades, precisaram parar e se adaptar aos novos hábitos e práticas que foram 
necessários e que eram até então, para alguns, inimagináveis e incompreensíveis. 

Por parte de todos esses grupos houve a procura por formas de manterem sua mente saudável mes-
mo estando em isolamento. E sim, foi possível encontrar novas maneiras de melhorar suas condições 
cognitivas e emocionais de forma que fosse benéfico até para superar esse momento.

Ao praticar a ginástica para o cérebro houve uma potencialização na atividade intelectual por conta 
da melhora de vida profissional e pessoal em resultado da maior ativação de raciocínios e memórias.  
Ainda se levarmos em conta o avanço que a tecnologia impõe ao mundo, um dos maiores desafios das 
próximas décadas é conseguir desenvolver essas questões num ritmo favorável que atenda de uma 
forma bastante técnica e prática a demanda da saúde mental.

Hoje já é possível encontrar diversas ferramentas pedagógicas que auxiliam de forma prática essas 
necessidades, como ábaco, jogos de tabuleiro, livros de exercícios cognitivos, dinâmicas em grupo e 
prática das neuróbicas, todas elas oferecidas pela SUPERA. E por conta disso vale lembrar que é muito 
importante chamar a atenção da sociedade para a necessidade urgente de desenvolver as habilidades 
cognitivas de crianças, jovens, adultos e idosos, porque quanto mais suscetíveis a essas mudanças, 
mais rápida será a adaptação à nova realidade trazida pela pandemia.

*Mitsuru Sakaguchi é proprietário da Qualia Educação, Comércio e Serviços 
Ltda-ME e ‘franqueado Método Supera, unidade Moema em São Paulo’

A necessecidade da mudança
Renato Portalupi, maior ídolo da história do Grêmio, deixou o car-

go de treinador nesta quinta-feira. Depois da eliminação para o Del 
Vale, o treinador que chegou em 2016 e saiu como o homem que mais 
vezes comandou o clube e que conquistou sete títulos não resistiu e 
caiu do cargo.

Renato não é um treinador ruim. Está longe disso. Tem alma de 
vencedor, sabe gerenciar um grupo, é inteligente, controla bem o ves-
tiário e tem a maior característica de um líder: protege seus comanda-

dos. Renato de fato não é um treinador ruim.
Renato cometeu a falha mais grotesca que o ser humano pode cometer. Renato se acomodou. Ele 

montou um esquema tático baseado no que Roger havia feito em 2015 e 2016 e deu eficiência para esse 
esquema. O time tinha troca de passes, mas diferente dos times do Roger Machado, a equipe procurava 
o gol e se recompunha rápido para fechar a marcação. Assim o Grêmio com um elenco pouco acredita-
do foi uma máquina em 2016, 2017 e 2018, no entanto, gradualmente a forma de jogar foi ficando lenta 
e ineficiente, não porque o time desaprendeu, mas,  os adversários agora sabiam como o time jogava. 

Renato se apegou aquele modelo de jogo e mesmo quando ele não era mais eficiente, não mudou. 
Parecia não acreditar que ele não era mais adequado, que ele não funcionava mais e que  estava preju-
dicando o todo. É quase como o eleitor que se apega a um político e não percebe quando é a hora de 
mudar,  e vive iludido que ainda tem o melhor futebol do Brasil. É quase igual, e por isso, Renato caiu. 
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Advogado portelense 
apela  à Bolsonaro

em nome de agricultores

Escola desativada em S. Sebastião
será transformada em uma ONG

A antiga Escola Estadual Romaldo Ro-
wer, construída no final dos anos 60, lo-
calizada na localidade de São Sebastião, 
está desativada há vários anos e agora 
poderá servir novamente para um motivo 
nobre, abrigar uma ONG (Organização 
Não Governamental) de apoio a recupe-
ração de alcoólatras. A iniciativa é do ve-
reador Derli da Silva de Tenente Portela, 
com apoio de terapeuta com experiência 
neste tipo de atividade.  Estão adaptando 
o local e a área de 4 hectares para ainda 
neste ano funcionar com o nome de ONG 
Passo Firme. As reformas estão sendo fei-
tas através de colaboração da comunidade 
regional. O patrimonio, hoje do Estado, 
esta sendo transferido para o município 
que cederá por comodato à organização, 
que está sendo oficializada por um escri-
tório de advocacia local. Os organizado-
res pretendem abrigar 20 pessoas no local 
quando o projeto estiver concluído.

O advogado portelense João Leite irá le-
var uma faixa reivindicatória ao Presidente 
Bolsonaro na próxima segunda-feira, du-
rante o  encontro dele com seus apoiadores 
em frente ao Palácio do Planalto. Ele que 
sensibilizar o presidente para a mobiliza-
ção de agricultores que ele representa e 
que  buscam saldar uma antiga dívida com 
projetos governamentais no Mato Grosso. 
O advogado diz ter esgotado quase todas as 
alternativas burocráticas que sempre apre-
sentam entraves para a negociação dos dé-
bitos da década de 90. 

100% pavimentada
Vista Gaúcha marcha para um marco im-
portante na urbanização regional. A abertu-
ra de licitação para o asfaltamento de 3 ruas 
fará com que o município ostente a  marca 
de ter 100% de suas vias urbanas asfalta-
das. No mesmo caminho marcha a cidade 
de Derrubadas. O interessante é que estas 
obras são patrocinados pelo poder público 
e não feitas em parceria, com contribuição 
de melhoria como em outras cidades da re-
gião.

Comerciante de 95 anos
Dona Ditinha, conhecida comerciante de 
Tenente Portela, com-
pletou 95 anos nesta 
semana. Dezenas de 
pessoas se congratula-
ram com a mais antiga 
comerciante da cidade. 
Ditinha, ou Iraildes 
Moura, natural de Re-
dentora, foi esposa no ex-vereador Miro 
Fortes (in memoria) e ainda continua em 
atividade com uma loja na avenida Santa 
Rosa . Parabéns e muitos anos de vida.

***O pessoal que caminha no fi-
nal de tarde na cidade tem reclama-
do da iluminação da praça Brasília. 
  ***Dizem que como os gremistas 
são maioria, os sucos Del Vale tem 
encalhado nas prateleiras dos mer-
camos...Ninguém quer mais...kkk 
   ***Dizem por aí que com a queda do 
Renato o Grêmio ainda vai decidir o 
que vai fazer com a estátua...(colorado) 
 ***Derrubadas dá um exem-
plo para a microrregião. Admi-
nistração está criando uma área 
para esportes, lazer e caminhadas. 
   ***Uma nota de desvio de rota para 
ir à sede do Distrito de São Pedro trou-
xe a memória dos mais antigos um ve-
lho projeto do  finado deputado Braun. 
 ***Ele havia proposto, com ver-
bas estaduais, o calçamento de 
Portela até aquela localidade. 

Sou casado!
Depois de uma noitada com os amigos, 
João acorda com uma ressaca horrível, dor 
de cabeça, um olho roxo e sem lembrar de 
absolutamente nada da noite anterior. 
Ainda meio sonolento, a primeira coisa 
que ele vê é uma bela rosa na mesinha de 
cabeceira, com um bilhete escrito por sua 
esposa:
“Meu que-rido, já fiz o café da manhã. 
Passei um café colombiano fresco e assei 
pães caseiros, como você gosta. Aproveite! 
Eu fui ao mercado para comprar os ingre-
dientes para fazer o seu jantar favorito e 
volto logo. Eu te amo!”
Sem entender nada, João vai até a cozinha 
e, de fato, lá está o maravilhoso café da 
manhã, com pães quentinhos, café fresco, 
queijos, geleias… tudo do bom e do me-
lhor!  “Ahh… filha?”, indaga João.
“O que aconteceu na noite passada? Por 
que tudo isso?”
“Você chegou em casa mais bêbado que 

nunca e não encontrava 
as chaves. Tentou entrar 
pela janela, mas acabou 
quebrando o vidro e 
acordando todo mundo. 
Estávamos tentando te 
ajudar, mas você caiu 
e bateu o olho na mesa, 

derrubando e quebrando o vaso preferido 
da mamãe e machucando o olho.”
“Então, por que a rosa, o café da manhã, os 
preparativos para o jantar e o bilhete amo-
roso da sua mãe?”
“Ah”, responde a filha. “A mamãe te arras-
tou para o quarto e, quando tentou tirar sua 
roupa, você gritou:
Deixe-me em paz, eu sou casado!” 

No museu
Um inglês, um francês e um russo estão em 
um museu olhando uma pintura de Adão e 
Eva brincando no Jardim do Éden.
Os três olham para a tela fixamente.
“Observem sua reserva, sua calma”, reflete 
o britânico. “Eles devem ser britânicos.
” Os três refletem sobre essa possibilidade 
por um momento antes que o francês e o 
russo balancem a cabeça em desacordo.
“Bobagem”, diz o francês. “Eles estão nus e 
são bonitos, aproveitando o melhor da vida. 
Eles são claramente franceses.
” O britânico e o russo concordam neste 
ponto, mas depois de um momento, o russo 
balança a cabeça novamente.
“Sem roupa, sem abrigo …”, reflete.
“Além disso, eles só têm uma maçã para 
comer, mas dizem que este é o paraíso.
Eles são claramente russos!”

  ***Dizem que um desentendimento 
entre dois vereadores, um queria que a 
estrada fosse direto à São Pedro e outro 
insistia que ela  deveria passar por Es-
quina Pinhalzinho  inviabilizou à obra. 
   ***Dizem por aí que a rua Uruguai vi-
rou pista de corrida. Para evitar tragédias 
recomenda-se cautela nos cruzamentos. 
      ***Merece elogio a rapidez com que fo-
rem retirados os enfeites após a páscoas. 
No passado houve alegorias de natal que 
ficaram por mais de 6 meses num dos tre-
vos de acesso à cidade. Tá melhorando! 
   ***Dizem por aí que nem o prefei-
to escapou de ter o telefone clonado. 
   ***Algumas pessoas se surpreende-
ram com o prefeito da cidade lhes cha-
mando e pedindo dinheiro emprestado 
através de pix.

***Um caso semelhante já havia 
acontecido com o filho do prefeito de 
Bicaco.
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Obras de calçamento mudam trânsito no 
interior de Tenente Portela

A Secretaria de Políticas 
Estruturantes e Zeladoria de 
Tenente Portela está realizando 
o trabalho de construção de cal-
çamento na entrada do Distrito 
de São Pedro. A obra está orça-
da em R$ 180 mil, com recur-
sos próprios do município.

Segundo a secretária Salete 
Bettio Sala estão sendo cons-
truídas 3.050 metros quadrados 
de calçamentos, sendo 357 me-
tros de extensão com 8 metros 
de largura. Com a nova obra o 
calçamento de São Pedro vai 
começar nas proximidades da 
entrada do Clube do Flamengo.

Em virtude da obra a prefei-
tura divulgou que a estrada es-
tará bloqueada sendo que foram 
apontados alguns desvios para 
as pessoas chegarem até a co-
munidade:

Da cidade ao distrito, via es-
trada principal, desvio à direita 
do Moresco deslocando-se pela 
Olaria do Dalcin. Quem trafega 
das Linhas São Luiz, Becker e 
Lajeado Leão, deverá utilizar 
o acesso no Celso Boni, pela 
esquerda, segue pela Olaria e 
tem a opção de seguir pela pro-
priedade dos Menegazzi ou do 
Moresco. Já os moradores da 

Linha Forchesato deverão utili-
zar o desvio na propriedade do 
Albino Forchessato, à direta.

Segundo a secretária a pre-
visão da empresa que executa 
as obras é que elas estejam con-
cluídas em até 30 dias, mas o 
trecho pode ser liberado antes, 
a depender do andamento dos 
trabalhos realizados e da condi-
ções climáticas.

Salete Sala, secretária municipal de pólitícas estruturantes e zaladoria

Vista Gaúcha vai pavimentar 
mais três ruas da cidade

A Administração Municipal de Vista Gaúcha anunciou nesta 
semana que vai realizar obras de pavimentação em três ruas da 
cidade. Segundo a nota divulgada serão investidos cerca de  R$ 
300 mil reais para pavimentação das Ruas Abrão Groff, Rua Luiz 
Mazetti e Rua Ivaldir Barato.

O prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir Locatelli afirmou que essas 
são as últimas três ruas da cidade que ainda não possuem pavimentação.  
Com a conclusão desses trechos, Vista Gaúcha se torna um dos 
poucos municípios do país que podem exaltar o fato de ter 100% 
das ruas da cidade pavimentadas, feito, sem dúvidas, invejável.

Divulgação

Em Vista Gaúcha quatro comunidades do interior irão receber 
recursos do poder público para investir em suas sedes sociais. Se-
gundo a administração municipal o trabalha visa dar incentivo e 
qualidade de vida para essas comunidades com o objetivo de forta-
lece-las e manter seus moradores no campo.

Lajeado Lereno, Linha Kenedy, Três Bocas e Linha Tigre serão 
beneficiadas com um montante que soma 37 mil e 500 reais, que 
virão do caixa do município. Os materiais foram adquiridos através 
de processo licitatório.

Segundo o prefeito Claudemir José Locatelli é uma questão de 
honra poder ajudar as comunidades do interior do Município, “sem 
a ajuda do poder público é muito difícil as entidades se manterem, 
ainda mais nesta época onde todas estão fechadas devido a Decre-
tos Estaduais.”

Comunidades do interior 
de Vista Gaúcha recebem 

recursos do município

Cidades

Divulgação

Divulgação
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Cidades

Justiça

Relação do Consumo de 
Aminoácidos no Treinamento

BT GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. CNPJ 
03.149.173/0001-64

Recebimento de Licença de Operação
BT GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. localizada 

na Linha Figueira, s/n, Erval Seco/RS, CNPJ: 03.149.173/0001-
64, torna público que recebeu da Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental-FEPAM, a Licença de Operação-LO Nº 00454/2021, 
referente ao Processo 4914-05.67/20.1, para a LT 69 kV SE PCH 
Ferradura – SE Guarita, localizada nos municípios de Erval Seco/
RS e Redentora/RS.

Os BCAAs Branched Chained Amino Acids são aminoácidos 
de cadeia ramificada, Leucina, Isoleucina e Valina, eles tem rela-
ção direta com a instalação da fadiga central durante os exercícios 
intensos e prolongados. 

Os efeitos ergogênicos da suplementação de BCAA estão re-
lacionados à sua capacidade de controle do metabolismo protéico 
no músculo esquelético com elevação de síntese e/ou redução da 
taxa de degradação protéica, uma vez que ocorre a ativação de en-
zimas regulatórias deste metabolismo. Além disso, a elevação dos 
níveis plasmáticos de BCAA pode retardar a fadiga central duran-
te os exercícios pela redução do transporte de triptofano para o 
cérebro através da barreira hematocefálica.

 Uma vez absorvido ele passa pelo fisgado, onde apenas 
26% são capturados, o restante encontra-se essencialmente no te-
cido muscular, que tem uma elevada afinidade com esse aminoá-
cido. 

As ações que são atribuídas ao BCAA são baseadas em suas 
funções fisiológicas, tanto em repouso quanto em exercício. Uma 
das principais características do BCAA é a síntese protéica, for-
necimento de energia para os músculos durante os exercícios e 
controle do catabolismo muscular.

 Em situação de indisponibilidade de glicogênio (carboi-
dratos), os aminoácidos de cadeia ramificada são uma importante 
fonte de energia em repouso ou durante o exercício. O corpo usa 
proteínas e aminoácidos como substrato energético disponível 
quando à redução dos estoques de glicogênio. Além disso, quan-
do a uma baixa na concentração de certos aminoácidos no sangue 
após treinamentos rígidos, como levantamento de pesos ou mes-
mo exercícios aeróbios prolongados, o corpo secreta triptofano, 
emitindo um sinal para o Sistema Nervoso Central produzir sero-
tonina, causando assim fadiga muscular e cansaço.

A suplementação de BCAA auxilia a prevenir lesões e dimi-
nuir o tempo de recuperação muscular após esforço intenso ou 
prolongado. Por isso, eles são amplamente utilizados por atletas 
para manter uma melhora do desempenho durante toda periodiza-
ção de treinamento anual.

 Em pessoas que fazem grandes esforços em exercícios 
musculares são recomendados duas a três doses diárias de cerca 
de 5g. BCAA pré e pós-treino.

Os aminoácidos de cadeia ramificada são suplementos benéfi-
cos e eficazes em qualquer programa de nutrição esportiva. Hou-
ve debates sobre a sua eficácia, mas, finalmente, há um consenso 
sobre seus benefícios.

Qualquer atleta que quer construir músculos, ou ter uma ener-
gia extra para o seu treinamento, deve usar os aminoácidos de 
cadeia ramificada ou BCAAs. Lembrando que sempre deve con-
sultar um Nutricionista.

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS. Aviso de Licitação
Tomada de Preços nº 03/2021. Objeto: Construção de sanitá-

rios públicos municipais junto a Rua Cacilda da Silva Groff. Julga-
mento: 05/05/2021 às 08h:30min. Local: Centro Adm. Mun., sito 
a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: No Centro Adm. Mun., 
fone (55) 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail 
compras@vistagaucha-rs.com.br. Vista Gaúcha, RS, 16/04/2021. 
Claudemir José Locatelli, Prefeito Municipal

Mesmo em meio a pande-
mia os trabalhos de construção 
do Bosque Municipal de Derru-
badas seguem a todo o vapor. A 
obra sempre foi um dos grandes 
projetos do prefeito Alair Ce-
mim, que em entrevista a Pro-
víncia sobre o assunto ressaltou 
que o local vai garantir mais 
qualidade de vida para a comu-
nidade de seu município.

Um vídeo com o prefeito 
explicando sobre as obras e o 
andamento do projeto pode ser 
conferido na página da Prefei-
tura Municipal de Derrubadas 
no Facebook.

O Bosque vai contar com 
área de caminhada, lago, vasta 
vegetação, espaço para lazer, 
campo de grama sintética e aca-
demia,  entre outros benefícios 
diretos para a comunidade.

Obras do Bosque de Derrubadas 
seguem em andamento

Obras do Bosque estão bem adiantadas

A JBS anunciou na tarde de 
ontem durante uma transmis-
são virtual com o Governo do 
Estado um investimento de 1,7 
bilhão de reais em sete unidade 
da empresa localizadas no Rio 
Grande do Sul.

Receberão aporte no aumen-
to de sua capacidade produtiva 
as plantas da empresa locali-
zadas em Bom Retiro do Sul, 
Caxias do Sul, Nova Bassano, 

Passo Fundo, Seberi, Santa 
Cruz do Sul e Trindade do Sul.

De acordo com o presidente 
da JBS América do Sul e da Se-
ara, Wesley Filho, a companhia 
está presente em 25 municípios 
gaúchos, com fábricas em 12, 
totalizando, até o momento, 18 
mil empregos. O novo investi-
mento destinado à ampliação 
de sete das unidades produtivas 
tem potencial de gerar 2,7 mil 

postos de trabalho diretos e cer-
ca de 10 mil indiretos.

Mais de 30% do investimen-
to que empresa estará fazen-
do no Rio Grande do Sul será 
destinado para o município de 
Seberi, onde as duas plantas da 
empresa deverão aumentar a 
sua capacidade. A tendência é 
que dos 2700 empregos gera-
dos, cerca de 600 possam ser 
em Seberi.

JBS anuncia ampliaçãoe e investimento 
milionário em Seberi

Rafael Pavan/Reprodução/Jornal O Alto Uruguai

No estado o invesntimento de 1,7 bilhão de reais vai render cerca de 2,7 milo empregos

Reprodução/Ascom Derrubadas
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Cidades

Ambiente

Pandemia

Comitiva de Três Passos 
reivindica melhorias na ERS 305

Uma comitiva de autorida-
des políticas de Três Passos se 
reuniu com o secretário estadu-
al de Logística e Transportes, 
Juvir Costella. Na oportunida-
de, foram solicitadas melhorias 
na conservação e na faixa de 
domínio da ERS 305, que liga o 
município à Crissiumal.

— Esta é uma demanda que 
está sendo buscada há muito 
tempo, e que poderá alterar as 
características da região, tor-
nando-a mais competitiva — 
afirmou o prefeito de Três Pas-
sos, Arlei Tomazoni, que ainda 
destacou a importância da ERS 
305 para a Região Celeiro.

Os trabalhos de recuperação 
da estrada que não possui pavi-
mentação asfáltica não têm data 
definida para começar, no en-
tanto, um documento publica-
do no Diário Oficial do Estado 
estabelece o prazo máximo de 
12 meses para a conclusão das 
obras previstas.

Ainda não há um prazo para conclusão das obras, mas deve ser feita em 12 meses

Abril, maio e junho, tendem 
a registrar incursões de mas-
sas de ar frio, oriundas do Sul 
do continente, que provocarão 
o declínio das temperaturas. 
Durante esse período, poderão 
ser observadas as primeiras for-
mações de nevoeiros e geadas. 
A avaliação está no boletim do 
Conselho Permanente de Agro-
meteorologia Aplicada do Esta-
do do Rio Grande do Sul (CO-
PAAERGS).

As previsões apresentadas 
para o trimestre são resultado 
do Modelo Regional Climato-
lógico implementado no Centro 

de Pesquisas e Previsões Mete-
orológicas (CPMet/UFPel) e do 
modelo do Instituto Nacional 
de Meteorologia (INMET).

Conforme a coordenadora 
do COPAAERGS, Loana Car-
doso, o prognóstico climático 
indica para abril e maio chuva 
um pouco abaixo da média em 
praticamente todo o Estado, 
exceto no litoral, onde ficarão 
próximas da média. Para junho, 
a chuva também deverá ficar 
um pouco abaixo da média, ex-
ceto no extremo Sul e Noroeste, 
onde deverão apresentar índi-
ces próximos à média.

— Em abril, as temperaturas 
deverão ficar acima da média. 
Para maio e junho, o prognós-
tico indica temperaturas abai-
xo da média, com incursões de 
massas de ar frio, mais intensas 
e frequentes — destaca Loana 
Cardoso.

O boletim do COPAAERGS 
é elaborado a cada três meses 
por especialistas em agromete-
orologia de 14 entidades públi-
cas estaduais e federais ligadas 
à agricultura ou ao clima. O do-
cumento também lista uma sé-
rie de orientações técnicas para 
as culturas do período.

Boletim agrometeorológico prevê 
possibilidade de primeiras geadas ainda 

neste mês no Estado

Abril, maio e junho, tendem a registrar incursões de massas de ar frio que provocarão o declínio das temperaturas

Diones Roberto Becker

Com um deficit na remu-
neração do Sistema Único de 
Saúde (SUS) de 60%, represen-
tantes de Santas Casas pediram 
socorro ao Senado para conti-
nuarem de portas abertas e aten-
dendo os pacientes, inclusive os 
que chegam com covid-19. Em 
audiência pública nesta quinta-
-feira (15) na Comissão Tempo-
rária da Covid-19, o presiden-
te da Confederação da Santas 
Casas e Hospitais Filantrópi-
cos (CMB), Mirocles Campos 
Véras Neto, estimou em R$ 8 
bilhões, a dívida dessas institui-
ções só no Fundo Nacional de 
Saúde.

“Nós representamos 50% do 
atendimento da média comple-
xidade do SUS; nós representa-
mos 70% da alta complexidade 
do Sistema Único de Saúde”, 
lembrou Neto, acrescentando 
que há 1.820 instituições no 
Brasil todo, e que, em cerca de 
800 municípios, a Santa Casa é 
o único hospital da localidade.

O representante da CMB 
lembrou que em 2020 as Santas 
Casas receberam uma ajuda de 
custeio graças a aprovação da 
Lei 13.995, que disponibilizou 
às instituições R$ 2 bilhões. “Os 
senhores não sabem o que isso 
impactou para que nós, repito, 
estivéssemos ainda aqui aten-
dendo. Naturalmente, fora esse 

recurso, houve habilitações nos 
leitos de UTI das nossas insti-
tuições hospitalares, reconhe-
cendo o Ministério da Saúde os 
subfinanciamentos que eu co-
loquei para os senhores agora, 
que corresponde a uma diária 
de R$ 480, reconhecendo para 
R$ 1,6 mil”,afirmou .

Também durante a audiên-
cia do Senado, o diretor-geral 
da Santa Casa do Porto Alegre, 
Júlio de Matos, destacou aos 
parlamentares que, no estado, o 
atendimento está à beira de um 
colapso. “Isso tornou-se inad-
ministrável, e hoje nós estamos 
na iminência de um colapso 
econômico e financeiro. Não 
tivemos, por parte da União, 
dos Estados e dos Municípios, 
nenhum recurso extraordiná-
rio, a não ser estes recursos que 
vêm pelo Ministério da Saúde, 
de cobertura de parte do custo 
que nós temos por uma diária 
de UTI”, disse.

Matos estimou em R$ 3,341 
bilhões o montante necessário 
para manter as instituições em 
funcionamento, por seis meses, 
apenas no Rio Grande do Sul, 
diante da realidade da pande-
mia. “É esse o recurso que nós 
estamos apelando ao governo 
federal, para manter as nossas 
instituições em funcionamento 
na realidade hoje posta [de pan-
demia.

Com dívidas, Santas 
Casas pedem socorro para 

continuar abertas

Com um deficit na remuneração do SUS  de 60%, representantes de Santas 
Casas pediram socorro ao Senado

Tânia Rêgo/Agência Brasil
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Cidades

  São Pedro, Padroeiro do 
Rio Grande do Sul

Poder Executivo de Vista Gaúcha investe 
na transformação de ambulância em UTI
O Poder Executivo de Vista 

Gaúcha investiu na instalação 
de equipamentos que trans-
formaram uma ambulância da 
Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS) em Unidade de Trata-
mento Intensivo (UTI móvel). 
O veículo será utilizado no 
transporte de pacientes até cen-
tros de atendimento em saúde.

De acordo com o prefeito 
Claudemir Locatelli, o inves-
timento na alteração da am-
bulância visa proporcionar 
atendimentos de urgência aos 
pacientes vista-gauchenses que 
caso necessitarem. — Temos 
um compromisso com a nossa 
gente, por isso, investimos nes-
sa UTI. Que bom seria se não 
fosse necessário o uso dela, mas 
se necessário for, estará à dispo-
sição de nossa comunidade — 
frisou o mandatário.

Todas as despesas decorren-
tes da transformação do veículo 
foram liquidadas com recursos 
próprios da Administração Mu-
nicipal. Veículo já está a disposição da comunidade

Divulgação

Miraguaí: Secretaria de Saúde adquire 
cilindros de oxigênio

Cidades

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Miraguaí realizou a 
aquisição de cilindros de oxi-
gênio para atender a população 
de Miraguaí que necessitar de 
atendimento em caráter de ur-
gência.

De acordo com o vice-pre-

feito e secretário de Saúde, Le-
onir Hartk, o Neco, ao todo fo-
ram adquiridos cinco cilindros 
novos para atender a demanda 
de atendimento de urgência na 
Unidade Básica de Saúde.

Conforme Neco, os equipa-
mentos servirão para dar supor-
te ao atendimento a pacientes 

com necessidades especiais, 
como dificuldades respirató-
rias. Segundo ele, o objetivo é 
atender com mais folga tanto 
os pacientes com doenças res-
piratórias crônicas, quanto os 
possíveis casos confirmados de 
Covid-19, que poderão necessi-
tar de aporte de oxigênio.

Divulgação

Material supra uma necessidade do município
Rádio Planeta FM

    Há incontáveis autores que pesquisaram e relataram sobre 
a história de ocupação do Rio Grande do Sul, mas poucos se de-
teram em detalhes, pormenores, tais como porque São Pedro foi 
escolhido o padroeiro do Estado. 

    Em 1531, uma frota foi confiada a Martin Afonso de Souza, 
que tinha como objetivo expulsar os corsários franceses da Costa 
brasileira, além de ir até o Sul do estuário (embocadura larga de 
um rio) do Rio da Prata e fundar um ou mais núcleos de povo-
amento. A navegação foi feita próxima da costa, permitindo ob-
servações que resultariam na descoberta de vários acidentes geo-
gráficos, entre eles os quais, a barra por onde o caudal (corrente 
fluvial) da Lagoa dos Patos é despejada no Oceano Atlântico.

   Era o dia em que o calendário eclesiástico recorda a Cátedra 
de São Pedro, que partindo de Antioquia, chegara a Roma para 
iniciar, no poderoso Império, a pregação do Cristianismo. A data 
inspirou o topônimo equivocado: Rio de São Pedro.

   Posteriormente, para diferenciar de outro rio, que levava o 
mesmo nome do padroeiro, passou a ser chamado de Rio Grande 
de São Pedro. Em relação ao continente de São Pedro, hoje, Rio 
Grande do Sul, não se sabe até hoje quem deu o nome de São 
Pedro ao seu único porto do mar.

   Alguns atribuem a descoberta do atual canal do Rio grande 
ao próprio Martin Afonso de Souza, outros aos tripulantes da ca-
ravela Santa Maria e em homenagem a Pero Lopes de Souza co-
locaram o nome de São Pedro, segundo o comandante da frontilha 
e irmão do Martin Afonso de Souza.

   Historiadores modernos atribuem a Martin Afonso de Souza 
o nome dado à Barra do Rio Grande como Rio Grande de São 
Pedro, uma vez que assim consta nos registros do cartógrafo Por-
tuguês Gaspar Viegas que realizou o famoso mapa em 1534, ba-
seado nos informes dos irmãos Souza (Martin e Pedro), no qual 
aquela denominação é pela primeira vez empregada em cartogra-
fia quinhentista (época de 1500).

   Observa-se que há opiniões diversas neste caso, mas não 
se pode afirmar que seja uma ou outra. As que parecer ter mais 
coerência são as de ter sido uma homenagem aos irmãos Souza, 
Martin e Pedro, uma vez que se atribui a eles a descoberta do con-
tinente de São Pedro e o fato de que essa descoberta se deu no dia 
do calendário eclesiástico, recorda a Cátedra de São Pedro

    A data de 29 de junho, dia de São Pedro, santo tão impor-
tante para os Cristãos, um dos apóstolos de Cristo, fundador da 
Igreja Católica, primeiro Papa e em suas mãos está as chaves do 
portão do céu, protetor dos pescadores e das viúvas.

   Seja qual for o motivo da escolha de São Pedro para Padro-
eiro do nosso amado Estado, ele é muito querido por todos nós e, 
definitivamente, merece esta linda homenagem feita por gente da 
nossa terra, gente que acredita em um mundo melhor, gente que 
cultiva as nossas tradições.

Lembrete: Continue a seguir os protocolos recomendados so-
bre O Covid, mesmo que as vacinas estão chegando, não pode-
mos deixar de proteger uns aos outros. Evite aglomerações, use 
máscara. Tudo vai acabar bem. Faça sua parte, eu faço a minha.

                  Até a próxima.

Província 100,7 FM
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 Câmara Municipal de  Câmara Municipal de 
Vereadores de Tenente PortelaVereadores de Tenente Portela

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12/04/2021.
Reuniram-se de forma presencial os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, às 18 horas 
em Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de abril de 2021, com as seguintes presenças: Vereadores: IRINÉIA KOCH 
LENA/PDT (Presidente), JAINE SALES/PROGRESSISTAS (Secretário), DERLI DA SILVA/PSDB, LUCIANO BER-
TA/PSDB, CLÁUDIO ANDRÉ DA SILVA/PT, HEITOR GROSS FURINI/PREGRESSISTAS, LUIS CLAUDIR DOS 
SANTOS/PDT, LUISA SILVA BARTH/MDB e NATANAEL DINIZ CAMPOS/MDB. Havendo número legal de Vere-
adores em Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos, saudou os Vereadores e o público presente. Em 
seguida solicitou ao Secretário a leitura das correspondências recebidas pela Casa. Após, dando continuidade, passou para 
o espaço de requerimentos e proposições dos senhores Vereadores:
Do Vereador Natanael Diniz de Campos:

1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que solicite ao departamento competente atenção para a seguinte questão: O Ministério da Agricultura 
- MAPA está com programa aberto para cadastramento de proposta voluntaria para aquisição de equipamentos, obras e serviços de engenharia. Descrição: 
APOIO A PROGETOS  DE  DESENVOLVIMENTO  E  FOMENTO  DO  SETOR  AGROPECUARIO - Incentivo e  Fomento à  produção  agropecuária de  
pequeno  e  médio porte  por  meio da  aquisição  e  fornecimento  de  maquinas  e  equipamentos  agrícolas e de processamento agroindustrial, pela  realização  
de obras agropecuárias de desenvolvimento rural estradas vicinais por meio da construção e adequação /readequação  de estradas vicinais. Nesse sentido, 
solicita este vereador especial atenção do Poder Executivo por meio do departamento competente para elaboração e cadastramento de Propostas junto ao 
Ministério da Agricultura. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Luís Claudir Dos Santos, Jaine Sales Luísa Silva 
Barth.
2- Requereu o envio de correspondência com as condolências do Poder Legislativo, para os familiares do Sr. Milton Sganderla, em razão do seu 
falecimento. Este requerimento foi subscrito por todos os Vereadores presentes.
Do Vereador Jaine Sales:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, para que seja realizado o seguinte estudo:
- Quantos imóveis urbanos foram construídos e doados para pessoas de baixa renda, beneficiadas com programas municipais que ainda não possuem escritura 
dos imóveis.
- Quantas famílias que foram beneficiadas com os programas e não residem mais nos imóveis.
- Quantos imóveis já foram comercializados desde a entrega para a família beneficiada. 
- Quantos imóveis foram vendidos para pessoas que já possuem imóveis próprios e encontram-se alugados para terceiros. 
        A preocupação desse vereador e no sentido de que, conforme denúncias recebidas existem imóveis construídos com verbas públicas que não estão 
cumprindo com a função social a que foram destinados. Estando alugados, gerando lucro enquanto que no município há dezenas de famílias morando em 
condições precárias. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores, Heitor Henrique Gross Furini, Luísa Silva Barth, Natanael Diniz de Campos, Luís 
Claudir dos Santos, Luciano Berta Filipin, Derli da Silva e Claudio André da Silva.
2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que informe à esta Casa quais as medidas de fiscalização que o Poder Executivo tem realizado junto aos 
estabelecimentos comerciais (bares e restaurantes), bem como, nas ruas e praças nos finais de semana, especialmente à noite. Este requerimento foi subscrito 
pela vereadora Luísa Silva Barth.
Do Vereador Luís Claudir dos Santos:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que, conforme resposta através do oficio nº 091/2021, de 11 de março de 2021, no qual foi informado a 
respeito das imagens das câmaras de vigilância do Parque de Maquinas, e que o contrato com a empresa que prestava serviço expirou em 31/12/2020 e que a 
referida empresa mudou de proprietário. Tendo em vista que é do meu conhecimento, pois o secretário de Serviços Urbanos anterior era o Sr. Clovis G. dos 
Santos, meu irmão, e que existem câmaras de filmagem que é de propriedade do Município e estavam funcionando e suas imagens são salvas em HD Junto 
ao computador da antiga Secretaria de Serviços Urbanos, hoje denominada Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria, não tendo contrato com nenhuma 
empresa  para  manter estas  imagens. Além disso, tem uma câmera especifica instalada junto à entrada do Parque de Maquinas do Vídeo Monitoramento de 
vigilância urbana que está em pleno funcionamento, juntamente com as nove câmaras localizadas no perímetro Urbano da cidade. Ressalto que consta no 
portal de transparência, um contrato com a empresa Seguratel de Nº 139/2019, feito através do Pregão Presencial 123/2019 e termo aditivo Nº 01 de dezembro 
de 2020, prorrogando o convênio por 12 meses. Portanto em vigência. Também consta no portal da transparência o pagamento da mensalidade do mês de 
janeiro de 2021 para firma Seguratel.
 Com base nos dados apresentados, solicito as seguintes informações:
- Cópia do contrato que expirou em 31/12/2020, citado na resposta como a administração tem conhecimento da mudança de nome do proprietário.
- Solicito informações, através da Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria quanto ao funcionamento e armazenagens das imagens das câmaras de 
vigilância de propriedade do Município e da câmara do vídeo Monitoramento Urbano instalada junto ao parque de maquinas.
     - Reitero o pedido de disponibilização das imagens solicitadas nas datas informadas no ofício anterior.
     - Se as imagens das câmaras de vídeo monitoramento estão sendo salvas de acordo com o contrato junto a empresa Seguratel e se todas estão em funcio-
nando. 
     - Confirmação se o contrato nº 139/2019 e aditivo está vigente junto a empresa Seguratel - alarmes eletrônicos LTDA, CNPJ 01.420.240/0001-08. Este 
requerimento foi subscrito       pelos vereadores Luísa Silva Barth, Heitor Henrique Gross Furini e Natanael Diniz de Campos.
2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Zeladoria e Politicas Estruturantes que seja realizada a Pavi-
mentação com Pedras Irregulares na Rua Potiguara B, localizada atrás do Posto de Saúde e da APAE, no Bairro Operário, neste Município. Este requerimento 
foi subscrito pelos vereadores Luísa Silva Barth, Heitor Henrique Gross Furini, Natanael Diniz de Campos e Claudio André da Silva.
3- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Zeladoria e Politicas Estruturantes e Departamento de Tran-
sito a instalação de uma lombada no início do calçamento da Rua Romário Rosa Lopes atrás da Empresa Fabripal, neste Munícipio. Este requerimento foi 
subscrito pelos vereadores Luísa Silva Barth, Heitor Henrique Gross Furini e Natanael Diniz de Campos.
4- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que conforme resposta através do oficio nº 134/2021, de 05 de abril de 2021, que presta informação da 
Lei Nº 715/2020 ressaltamos: Quando o Senhor Prefeito Municipal, Rosemar Antônio Sala, diz que a Lei autoriza a implantação e não institui, ressalto que 
a Lei dá poderes para o Prefeito implantar o vale Alimentação. Então pode fazer. Referente a previsão orçamentaria é só encaminhar um projeto de Dotação 
para Câmara que com certeza será aprovado por todos os vereadores. O Senhor Prefeito Municipal, se refere que a Lei Complementar nº 173/2020 tem limi-
tações. Já foi debatido por esta casa e muito bem explanada pelo Vereador Eduardo que é possível o pagamento. E que muitos Municípios já implementaram 
a reposição. Com base nos argumentos solicito novamente que haja o parecer do Departamento Jurídico a respeito desta solicitação, pois não veio na resposta 
apresentada por esta Administração. Reitero que seja feita a implantação do vale Alimentação a todos os Servidores e que o Senhor Prefeito Municipal diga 
se vai ou não implantar o Vale Alimentação, que foi prometido na sua campanha eleitoral. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Luísa Silva Barth, 
Heitor Henrique Gross Furini e Natanael Diniz de Campos.
Da Vereadora Luisa Silva Barth: 
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Rural que seja providenciado a recuperação da estrada 
principal do Distrito de São Pedro até a linha São Luiz. Também a recuperação da estrada que dá acesso a Localidade da Manchinha saindo no Distrito de Alto 
Alegre, Entre Rios, Burro Magro E Alto Cordeiro de Farias, onde as mesmas estão intransitáveis. Também sugerimos que seja encaminhado um cronograma 
de trabalho da referida secretaria responsável pelas estradas, uma vez que notadamente precisamos ter ciência dos serviços públicos que estão sendo reali-
zados, além dos quais estamos acompanhando. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Natanael Diniz de Campos e 
Luís Claudir Dos Santos. 
2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal estude a possibilidade de realizar o calçamento           na Rua Potiguara B que dá acesso à Rua Potiguara 
abaixo do Postão de Saúde do Munícipio, sendo que a muitos anos os moradores vem solicitando a referida obra, também tem moradores que estão com 
problemas de saúde, e nos dias de chuva fica difícil sair para buscar recurso e também para ir até seus referidos trabalhos. Este requerimento foi subscrito pelos 
vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Natanael Diniz de Campos, Luís Claudir Dos Santos e Claudio André da Silva.
      3-   Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que encaminhe as seguintes informação.  
- Copias do processo licitatório da empresa que desistiu do certame referente as roçadas e limpeza de Trevos e demais incluindo o Cemitério Municipal.
- Apresente o número de Dispensa de Licitação se assim for.
- Se foi feito aditivo por parte da nova administração de continuidade dos serviços.
- Quando foi enviado notificação para autorização do referido serviço considerando o divulgado na imprensa.
- Apresente o termo de desistência da suposta empresa que tinha ganho a licitação.
Tais informações devem ser encaminhadas a casa juntamente com os documentos comprobatórios ao qual se faz o pedido, não bastando o sim ou não, por ser 
de extrema necessidade a vinculação da verdade baseada nas provas que subsidiam a casa.
4 Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que estude a possibilidade de realizar o calçamento que dá acesso ao Cemitério do Bairro São Francisco, 
uma vez que o local encontra-se com dificuldades e está sendo utilizado pela comunidade constantemente.  Desde já estou à disposição e já encaminhei pedido 
de emenda parlamentar para auxiliar a administração com recursos específicos para agilizar a obra. Além disso, a administração poderá encaminhar o pedido 
com recursos livres uma vez que a comunidade e parceira com a mão de obra. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, 
Natanael Diniz de Campos, Luís Claudir Dos Santos e Jaine Sales.
Do vereador Claudio André da Silva:
1. Requereu ao senhor Prefeito Municipal, que entre em contato com a direção ou setor responsável do (CACON) Centros de Assistência de Alta 
Complexidade em Oncologia, em relação as consultas, quimioterapias e radioterapia para que faça um planejamento dos agendamentos dos pacientes em 
tratamento oncológico facilitando assim a logística para esses pacientes;
2. Requereu ao senhor Prefeito Municipal que entre em contato com municípios vizinhos para fazer uma parceria no transporte dos pacientes, 
alternando as viagens entre os municípios quando não a total lotação dos veículos.
3. Requereu ao senhor Prefeito Municipal, que conceda isenção do IPTU para as famílias que estiverem acometidas ao tratamento oncológico, pelo 
tempo que ainda estiverem em tratamento conforme requisitos legais perante a Secretaria de Assistência Social.
4. Requereu ao senhor Prefeito Municipal, que auxilie com cestas básicas para famílias de baixa renda enquanto estiverem submetidas a tratamento 
oncológico, respeitando os requisitos legais perante a Secretaria de Assistência Social.
5.  Requereu ao senhor Prefeito Municipal, que forneça atendimento com psicólogos e também nutricionistas para os pacientes em tratamento 
oncológico, conforme a necessidade de cada caso.
6. Requereu ao senhor Prefeito Municipal, que entre em contato com a Liga de Combate ao Câncer, no sentido de colaborar com a entidade para 
dar sequência ao trabalho social que a mesma tem para com pessoas em tratamento oncológico, sendo que a liga não está conseguindo exercer e promover 
atividades devido a pandemia que hoje estamos enfrentando. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Natanael Diniz 
de Campos, Luís Claudir Dos Santos, Jaine Sales Luísa Silva Barth.
PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:
Ante Projeto de Lei nº 02/2021, de Autoria os Vereadores Natanael Diniz de Campos e Luisa Silva Barth: Dispõe sobre a ampliação do adicional de insalubri-
dade para grau máximo vinculado ao salário base de todos os servidores da rede pública municipal de saúde durate a Pandemia do COVID 19.
Moção de Apoio, de Autoria da Vereadora Presidente Irinéia Koch: Moção de apoio à necessidade de aderir ao projeto de rede conectada do MCTC – Minis-
tério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação. 
Projeto de Lei Legislativo nº 05/2021, de Autoria do Vereador Heitor H. G. Furini: Altera a redação do Artigo 1º, inciso II da Lei Municipal nº 605, de 04 de 
Setembro de 1997, adicionando nova alínea ao artigo 1º, inciso II e dá outras providências.
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 30/2021: Altera a redação dos incisos V e VII do § 2º, artigo 3º da Lei Municipal nº 1.329/2006, que estabelece normas 
de funcionamento e competência do Conselho Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências.
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 32/2021: Declara situação de caráter excepcional prevista no Art. 37, IX, da CF/88 e autoriza contratação temporária de 
profissionais para atuarem na rede de ensino municipal e dá outras providências.
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 33/2021: Declara situação de caráter excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/88 e autoriza contratação temporária de 
profissionais para atuarem na rede de ensino municipal e dá outras providências.
 PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:
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. Este projeto foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 31/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a Contratação Temporária Para o Cargo de Medico. E da Outras Provi-
dencias.                                      Este projeto foi aprovado por unanimidade. 
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. Esta moção 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 13 de abril de 2021. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter 
mais informações do Legislativo Municipal de Tenente Portela.

Edis de Coronel Bicaco 
aprovam abertura de 

crédito suplementar no 
valor de R$ 1,4 milhão

Na ordem do dia da sessão ordinária da segunda-feira (12/04), 
o plenário da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco apreciou 
o Projeto de Lei (PL) nº 027/2021, o qual autoriza a abertura de 
crédito especial, por redução de dotações orçamentárias, no valor 
de R$ 1.494.846,15.

O montante financeiro é para o pagamento de valores em aberto 
referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), geri-
do pelo Sistema Municipal de Previdência Social (SIMPS).

Durante a apreciação do PL, alguns edis se manifestaram. Le-
andro Briato (PP) lamentou a necessidade de aprovação de uma 
suplementação de recursos públicos logo no início do novo man-
dato. — Isso é dívida que ficou do ano passado — afirmou o pro-
gressista.

O pedetista Paulo Hermel recordou que, no começo da pande-
mia em 2020, houve uma recomendação do Governo Federal para 
que as prefeituras deixassem de pagar a Previdência Social e uti-
lizassem os recursos no enfrentamento ao novo coronavírus. — O 
prefeito municipal enviou o projeto para a Câmara de Vereadores 
e, naquele momento, foi aprovado que o município aplicasse os 
recursos da Previdência Social no combate à pandemia e em obras 
importantes — destacou o edil.

Elson Bueno Martins (PDT) discordou da afirmação que o valor 
a ser liquidado é uma dívida do ano passado. — A prefeitura vinha 
pagando corretamente o SIMPS, mas esse pagamento foi suspenso 
com base numa Lei Federal e com a aprovação unânime do Poder 
Legislativo — disse o vereador.

Colocado em votação no plenário, o PL nº 027/2021 foi aprova-
do por unanimidade.

Trabalhador terá dez dias 
para contestar auxílio 
emergencial negado

Os trabalhadores que tentam 
ser incluídos na nova rodada 
do auxílio emergencial devem 
estar atentos. Segundo o Mi-
nistério da Cidadania, a DATA-
PREV, estatal responsável pe-
las informações cadastradas no 
programa, continua a processar 
as bases de dados. Assim que 
novas listas de beneficiários fo-
rem divulgadas, o cidadão terá 
dez dias para contestar benefí-
cios negados ou com valor me-
nor que o previsto.

A consulta deve ser feita 
diariamente na página desen-
volvida pela DATAPREV den-
tro do site do Ministério da Ci-
dadania. O trabalhador deverá 
digitar nome completo, nome 

da mãe, CPF, data de 
nascimento e conferir 
se um novo lote de 
beneficiários foi libe-
rado.

Só está elegível 
para receber a nova 
rodada do auxílio 
emergencial quem re-

cebia o auxílio de R$ 600,00 ou 
a extensão de R$ 300,00 em de-
zembro do ano passado e cum-
pre os critérios de elegibilidade 
da medida provisória que insti-
tuiu a nova fase do programa. 
Caso o benefício não tenha sido 
liberado ou tenha sido liberado 
em valor abaixo do previsto, o 
trabalhador poderá fazer a con-
testação.

Nesta rodada, o auxílio 
emergencial varia de R$ 150,00 
a R$ 375,00, dependendo da 
situação do beneficiário. Dife-
rentemente do ano passado, em 
que até duas pessoas da mesma 
família recebiam as parcelas, 
agora apenas um membro rece-
berá o benefício.

Pandemia
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Tenente Portela

Antiga escola vai virar centro terapêutico 
para tratamento de alcoólatras

O espaço que já foi uma das 
maiores escolas do interior de 
Tenente Portela está sendo re-
vitalizado para encontrar outra 
origem nobre. A antiga Escola 

Estadual Romaldo Rower, há 
muito desativada e abandonada, 
está sendo reformada para abri-
gar uma ONG Terapêutica que 
está sendo fundada em Tenente 
Portela e que terá como objeti-
vo o tratamento e a recuperação 
de pessoas com dependência de 
álcool.

O vereador de Tenente Por-
tela, Derli da Silva, PSDB, está 

à frente do projeto que terá a 
coordenação de João Fagundes 
da Silva, um ex-alcoólatra, que 
foi resgatado por uma ONG se-
melhante e desde então dedica a 

sua vida ao trabalho social.
João esteve em Tenente 

Portela no governo de Clairton 
Carboni para pedir ajuda para 
montar no município uma ONG 
que pudesse atender as pessoas 
que sofrem com os males cau-
sados pelo álcool, mas não foi 
atendido.

Na oportunidade conheceu 
o vereador Derli, que agora, 

intermediou, através do prefei-
to Rosemar Sala, a ajuda para 
conseguiu colocar o projeto em 
prática.

Segundo nos explicou o ve-
reador, a escola localizada na 
comunidade de São Sebastião, 
estava há muito desativada e 
se deteriorando com os efeitos 
do tempo e do clima. O pre-
feito Sala negociou com o es-
tado a compra pelo município 
do terreno onde está a escola, 
com cerca de 4 hectares, além 
da área construída e agora vai 
ceder o local para que a ONG 

Passos Firmes possa se instalar 
e desenvolver o seu trabalho.

O processo burocrático de 
fundação da ONG está sendo 
realizada voluntariamente por 
dois advogados de Tenente Por-
tela e dentro dos próximo dias 
deverá estar legalizado.

Já o local que estava bastan-
te defasado e com muitos es-
tragos está passando por obras 
para ficar em condições de 
atender as necessidades iniciais 
do projeto.

Os dois idealizadores da 
ONG, João e Derli, estão pesso-
almente trabalhando na reforma 
do prédio.

Segundo Derli, não foi fei-
to uma dimensão dos valores 
que serão gastos para adequar o 
local, mas está ocorrendo uma 
boa receptividade da comuni-
dade que está fazendo doações 
para ajudar nos consertos. Ele 
explicou que as doações estão 
sendo conseguidas não só de 
Tenente Portela, mas de outros 
municípios da região. O verea-
dor também informou que está 
doando parte do seu salário 
para que as obras sejam conclu-
ídas o mais rápido possível.

A expetativa é que até o final 
do mês de maio o local já tenha 
condições de receber as primei-
ras pessoas.

A ideia é que a ONG sobre-
viva com as  doações recebidas 
da comunidade de Tenente Por-

tela e vizinhas. Enquanto João 
vai trabalhar como diretor da 
ONG dentro local, diretamente 
com os internos, Derli vai ter 
a missão de buscar recursos e 
parcerias para manter o projeto. 
Além de doações em dinheiro 
e outros materiais, a expetati-
va está também na busca por 
parcerias para dar o tratamento 
adequado para as pessoas que 
se internarem voluntariamente 
na unidade terapêutica.

Os quatro hectares que exis-
tem no local serão utilizados 
para atividades e trabalhos por 
parte dos internos. A ideia da 
dupla é criar porcos, galinhas, 
fazer algumas plantas, ter cana-
-de-açúcar para melado, fazer 
horta, tudo que poderá ser usa-
do pelos internos como ocu-
pação, mas que poderá ser útil 
também para a manutenção do 
projeto e alimentação.

A proposta é construir um 
espaço que permita inicialmen-
te o atendimento de no máximo 
20 pessoas. No futuro o projeto 
poderá ser aumentado, mas am-
bos informaram que pretendem 
trabalhar com os pés no chão 
para dar garantia de viabilidade 
para a iniciativa.

Por hora eles ainda pedem 
doações de camas, colchões, 
roupas de cama, fogão, móveis, 
e outros objetos que poderão 
ser útil para o funcionamento 
da ONG Passos Firmes.

Local já está em reforma e será usado para atender pessoas com problemas com álcool

A ideia é atender até 20 pessoas

No local funcionava uma escola e está há muitos anos abandonado

Fotos: Jonas Martins
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Cooperativismo

Sicredi Raízes RS/SC/MG realiza doação de R$ 350 mil a hospitais

Nesta semana,  a  Sicredi 
Raízes RS/SC/MG realizou a 
destinação de R$ 350 mil a 13 
hospitais de sua área de atuação 
para medidas de apoio a manu-
tenção dessas casas de saúde. 

Os recursos foram repassa-
dos através do Apoiar/Fundo 
Social, um fundo de natureza 
financeira que tem a de finalida-
de promover e fomentar ações 
sociais de interesse coletivo, 
desenvolvidas por entidades 
públicas e privadas sem fins lu-
crativos. O valor foi atribuído 
por meio da decisão dos coor-

denadores de núcleo, represen-
tantes dos associados diante da 
Cooperativa. 

Juntos, eles examinaram e 
destinaram os valores de acor-
do com analises internas, como, 
por exemplo, para onde as pes-
soas do município são encami-
nhadas para atendimento médi-
co.    

Segundo o presidente da Si-
credi Raízes RS/SC/MG, Vitor 
Rizzardi, “a essência coopera-
tiva prevê um círculo virtuoso 
de crescimento e prosperidade, 
trazendo impacto positivo para 

• Hospital Santa Rita de Jaboticaba RS                  
• Hospital de Caridade de Palmeira das Missões RS   
• Hospital São Gregório de São Martinho RS               
• Hospital HCN de Campo Novo RS            
• Hospital de Caridade de Três Passos RS                
• Hospital Santo Antônio de Tenente Portela RS          
• Hospital Regional Terezinha Gaio Basso de São Miguel 

do Oeste SC
• Hospital Beneficente Nossa Senhora das Mercês de Iporã 

do Oeste SC         
• Associação Hospitalar de Mondaí SC                       
• Fundação Médica dos Trabalhadores Rurais de Descanso 

SC                     
• Hospital Santa Casa Rural de São João do Oeste SC   
• Associação Hospitalar de Tunápolis SC                   
• Hospital Sagrada Família de Itapiranga SC                

as nossas comunidades. Ações 
com essa, reafirmam nosso 
compromisso com a qualidade 
de vida e o desenvolvimento 
das comunidades onde atua-
mos”. 

Lembrando que a cooperati-
va está com inscrições abertas 
para o Apoiar/Fundo Social, 
que busca atender ações sociais 
com foco em educação, cultura, 
esportes, inclusão social, saúde 
e segurança. A ficha de inscri-
ções e o regulamento do progra-
ma estão disponíveis em nosso 
site www.sicredi.com.br/raizes. 

Fotos: Ascom/Sicredi
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 O Município de Derrubadas/RS torna 
público, que a licitação modalidade Pregão Ele-
trônico nº 06/2021, para aquisição de insumos 
agrícolas, foi declarada FRACASSADA. Data 
31/03/2021.

O Município de Derrubadas/RS comunica 
que, em despacho proferido no Processo de Dis-
pensa de Licitação nº 15/2021, o Senhor Alair 
Cemin, Prefeito Municipal reconheceu ser dis-
pensável a licitação para aquisição de bomba a 
vácuo para o caminhão IQJ 4341 da Secretaria 
Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. 
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 
24, inc. II. Fornecedores(as): Tatiana Menice da 
Cunha Donato. CNPJ 08.105.716/0001-65. Va-
lor: R$ 12.050,00 (doze mil e cinquenta reais). 
Data 09/04/2021.

O Município de Derrubadas/RS torna pú-
blico, que homologou a licitação modalidade 
Pregão Eletrônico nº 07/2021. Objeto: Con-
tratação de seguro de veículos de propriedade 
do Município de Derrubadas/RS. Empresa(s) 
vencedora(s): Gente Seguradora SA - CNPJ 
90.180.605/0001-02 - Valor R$ 20.264,09; Data 
12/04/2021.

O Município de Derrubadas/RS comuni-
ca que, em despacho proferido no Processo de 
Dispensa de Licitação nº 16/2021, o Senhor 
Alair Cemin, Prefeito Municipal reconheceu 
ser dispensável a licitação para aquisição de 
equipamentos e prestação de serviços visando à 
melhoria da infraestrutura da rede de WIFI nas 
Escolas Municipais. Fundamento Legal: Lei Fe-
deral nº 8.666/93, art. 24, inc. II. Fornecedor(a): 
Mega Net Provedor de Internet Ltda. CNPJ n° 
03.481.973/0001-88. Valor: R$ 16.590,00 (de-
zesseis mil, quinhentos e noventa reias). Data 
14/04/2021.

O Município de Derrubadas/RS comunica 
que, em despacho proferido no Processo de Dis-
pensa de Licitação nº 17/2021, o Senhor Alair 
Cemin, Prefeito Municipal reconheceu ser dis-
pensável a licitação para locação de software - 
sistema de gestão de acessos à rede de WIFI nas 
Escolas Municipais. Fundamento Legal: Lei Fe-
deral nº 8.666/93, art. 24, inc. II. Fornecedor(a): 
Mega Net Provedor de Internet Ltda. CNPJ n° 
03.481.973/0001-88. Valor: R$ 2.400,00 (dois 
mil e quatrocentos reias). quinhentos e noventa 
reais). Data 14/04/2021.

Contrato n° 34/2021. Dispensa de Licitação 
nº 14/2021. Contratada: Rota Do Yucumã Turis-
mo Ltda. CNPJ n° 03.043.551/0001-20. Objeto: 
Prestação de serviços de publicação de Atos Ofi-
ciais Administrativos e Contábeis da Prefeitura 
Municipal de Derrubadas, (Portarias, Editais, 
Extratos, Resumo de Execuções Orçamentárias, 
Convocações, Divulgação de Processos Licita-
tórios, Leis Municipais, reportagens em geral, 
entre outros de interesse público), junto ao Jor-
nal Província de circulação semanal. Valor: R$ 
1.175,00 (hum mil cento e setenta e cinco reais) 
mensais. Vigência: 31/03/2021 à 31/12/2021. 
Assinatura do Contrato: 31/03/2021.

Sétimo Termo Aditivo. Contrato N° 
067/2019. Tomada de Preços Nº 03/2019. Con-
tratado: Nadir Brum Raffaelli Eireli – Me. CNPJ 
nº 26.988.801/0001-09. Objeto: Fica ajustada 
entre as partes a prorrogação de vigência do 
Contrato supracitado por mais 30 (trinta) dias. 
Vigência: 20/03/2021 à 19/04/2021. Assinatura 
do Termo Aditivo: 24/03/2021.

Trigésimo Oitavo Termo Aditivo. Ata de Re-

gistro de Preços N° 01/2020. Pregão Presencial 
N° 08/2020. Contratado: Abastecedora Gral 
Ltda. CNPJ nº  05.830.793/0001-90. Objeto: 
Reequilíbrio econômico-financeiro do combus-
tível (Óleo Diesel B S10). Valor: R$ 3,93 (três 
reais e noventa e três centavos) o litro. Assina-
tura do Termo Aditivo: 30/03/2021.

Contrato n° 35/2021. Dispensa de Licita-
ção nº 15/2021. Contratada: Tatiana Menice 
Da Cunha Donato. CNPJ n° 08.105.716/0001-
65. Objeto: Aquisição de bomba a vácuo para 
o caminhão IQJ 4341 da Secretaria Municipal 
da Agricultura e Meio Ambiente. Valor: R$ 
12.050,00 (doze mil e cinquenta reais). Vigên-
cia: 09/04/2021 à 08/06/2021. Assinatura do 
Contrato: 09/04/2021.

Trigésimo Nono Termo Aditivo. Ata de Re-
gistro de Preços N° 01/2020. Pregão Presencial 
N° 08/2020. Contratado: Abegg & Cia Ltda. 
CNPJ nº 97.881.098/0004-18. Objeto: Reequilí-
brio econômico-financeiro do combustível (Ga-
solina). Valor: R$ 5,47 (cinco reais e quarenta e 
sete centavos) o litro. Assinatura do Termo Adi-
tivo: 23/02/2021.

Quadragésimo Termo Aditivo. Ata de Re-
gistro de Preços N° 01/2020. Pregão Presencial 
N° 08/2020. Contratado: Abegg & Cia Ltda. 
CNPJ nº 97.881.098/0004-18. Objeto: Reequi-
líbrio econômico-financeiro do combustível 
(Gasolina). Valor: R$ 5,70 (cinco reais e setenta 
centavos) o litro. Assinatura do Termo Aditivo: 
05/03/2021.

Quadragésimo Primeiro Termo Aditivo. Ata 
de Registro de Preços N° 01/2020. Pregão Pre-
sencial N° 08/2020. Contratado: Abegg & Cia 
Ltda. CNPJ nº 97.881.098/0004-18. Objeto: 
Reequilíbrio econômico-financeiro do combus-
tível (Gasolina). Valor: R$ 5,90 (cinco reais e 
noventa centavos) o litro. Assinatura do Termo 
Aditivo: 26/03/2021.

Quadragésimo Segundo Termo Aditivo. Ata 
de Registro de Preços N° 01/2020. Pregão Pre-
sencial N° 08/2020. Contratado: Abegg & Cia 
Ltda. CNPJ nº 97.881.098/0004-18. Objeto: 
Reequilíbrio econômico-financeiro do combus-
tível (Gasolina). Valor: R$ 5,97 (cinco reais e 
noventa e sete centavos) o litro. Assinatura do 
Termo Aditivo: 05/04/2021.

Contrato n° 36/2021. Pregão Eletrônico nº 
07/2021. Contratada: Gente Seguradora Sa. 
CNPJ n° 90.180.605/0001-02. Objeto: Contra-
tação de seguros RCO para veículos das Secre-
tarias Municipais. Valor: R$ 20.264,09 (Vinte 
mil duzentos e sessenta e quatro reais e nove 
centavos). Vigência: 12/04/2021 à 11/04/2022. 
Assinatura do Contrato: 12/04/2021.

Contrato n° 37/2021. Dispensa de Licitação 
n° 16/2021. Contratada: Mega Net Provedor De 
Internet Ltda. CNPJ n° 03.481.973/0001-88. 
Objeto: Aquisição de equipamentos e prestação 
de serviços visando à melhoria da infraestrutura 
da rede de WIFI nas Escolas Municipais. Valor: 
R$ 16.590,00 (dezesseis mil quinhentos e no-
venta reais). Vigência: 14/04/2021 à 13/06/2021. 
Assinatura do Contrato: 14/04/2021.

Contrato n° 38/2021. Dispensa de Licitação 
n° 17/2021. Contratada: Mega Net Provedor De 
Internet Ltda. CNPJ n° 03.481.973/0001-88. 
Objeto: Locação de software - sistema de gestão 
de acessos à rede de WIFI nas Escolas Munici-
pais. Valor: R$ 200,00 (duzentos reais) mensais. 
Vigência: 14/04/2021 à 14/04/2022. Assinatura 
do Contrato: 14/04/2021.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

PUBLICAÇÕES LEGAIS
Colheita do milho 

atinge 77% da área 
cultivada no RS

Segue a colheita da cultura do milho, apesar de menos intensa, 
pela prioridade da soja e do arroz, e atinge 77% da área cultivada 
no Rio Grande do Sul. De acordo com o Informativo Conjuntural, 
divulgado nesta quinta-feira (15/04) pela Emater/RS-Ascar, em 
convênio com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e De-
senvolvimento Rural (Seadpdr), 12% das áreas de milho estão em 
maturação, 9% estão em enchimento de grãos e 2%, em floração 
(pendoamento). As lavouras da Metade Sul apresentam produti-
vidades boas, pois sofreram menos com a estiagem da primavera.

Na Regional de Santa Rosa, 84% da área foi colhida. Apesar 
das chuvas no final de novembro e dezembro, a produtividade mé-
dia das lavouras de milho grão (somando safra e safrinha) está em 
3.116 quilos por hectare. Com a retomada das chuvas no estádio re-
produtivo, mesmo que tardiamente, estas devem amenizar os danos 
sofridos pela cultura nos meses anteriores. A colheita das áreas de 
milho deve atrasar um pouco em função das máquinas colhedoras 
estarem priorizando a da soja. Assim que finalizarem, deve ser re-
tomada a colheita do milho.

A colheita da soja se encaminha para o final em algumas regi-
ões. Propriedades menores já estão encerrando a atividade. No RS, 
54% da área cultivada com soja foram colhidas, estando 37% em 
maturação e 9% das áreas em enchimento de grãos.

Na Regional da Emater/RS-Ascar de Bagé, a colheita avançou 
para 35% da área ocupada com a oleaginosa. As condições climá-
ticas foram favoráveis à operação, mas na progressão dos dias o 
teor de umidade nos grãos já estava aquém do ideal, gerando al-
guns danos mecânicos ao tegumento, prejudicando a produção de 
sementes. As precipitações ocorridas no dia 11/04 devem amenizar 
a situação. A produtividade continuou satisfatória, em média, aci-
ma da expectativa inicial, chegando a até 4.800 quilos por hectare, 
incomuns para a região. Contudo, em microrregiões com menores 
precipitações, as produtividades partiram de 1.500 quilos por hec-
tare.

Nas regionais de Erechim e Passo Fundo, lavouras de soja estão 
70% e 80% colhidas, respectivamente. O desenvolvimento con-
tinua satisfatório. Conforme a colheita avança, a produtividade 
diminui, principalmente em plantios efetuados em dezembro. Na 
Regional de Erechim, a produtividade média de 3.720 quilos de 
soja por hectare, 11% maior que a média do Estado. Municípios 
com mais tradição no cultivo, como Quatro Irmãos, Ipiranga do 
Sul, Jacutinga e Sertão, a produtividade é maior do que 4 mil quilos 
por hectare.
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Rio Grande do Sul

‘A comunidade está de luto, não  temos o que 
comemorar no aniversário do município’, diz o 

prefeito de Coronel Bicaco

— Infelizmente, não teremos comemorações no aniversário do município, mas não faltarão datas 
para os festejos após passar esse momento triste e trágico que a comunidade de Coronel Bicaco vive 
— afirmou o prefeito Jurandir da Silva na tribuna da Câmara de Vereadores ao participar da sessão 
ordinária do Poder Legislativo, na noite da segunda-feira (12/04).

Coronel Bicaco completou 57 anos de emancipação no dia 14 de abril de 2021. — Nossa co-
munidade está sofrida pelo o que aconteceu nos meses de fevereiro e março. Mais de 20 cidadãos 
bicaquenses morreram em virtude da Covid-19. A comunidade está de luto — ressaltou o mandatário, 
acrescentando que entre as vítimas da doença estão três ex-vereadores.

Para Jurandir da Silva, a Administração Municipal não tinha nenhum motivo para organizar qual-
quer tipo de festividade alusiva ao 57º aniversário de emancipação. — É um momento de reflexão. 
Talvez em 2022, todos estaremos vacinados e poderemos comemorar o aniversário do município — 
disse o chefe do Poder Executivo.

Coronel Bicaco registrava 27 mortes provocadas pelo novo coronavírus até às 16 horas da quarta-
-feira (14/04).

Diones Roberto Becker


