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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

No senso popular, se uma autoridade pune Chico cidadão co-
mum, pé-de-chinelo, haverá de punir, por iguais motivos, o rico e 
famoso Francisco de sapato italiano.

Até uma singela e popular expressão como essa, de equidade 
de tratamento e de justiça, colide com usos e costumes dos nossos 
ministros do STF. Naquele pomposo recanto da pátria, se penei-
ram antecedentes e a Constituição Federal tem entrelinhas. Usam-
-na “ao gosto”, como é dito sobre certos condimentos em receitas 
culinárias. O quê? Só porque me fazem rir, não estou sendo sério? 
Eu?

Foi exatamente essa vontade de rir que senti quando o ministro 
Barroso determinou que o presidente do Senado instalasse a CPI 
da covid-19.  Senti vontade de rir quando o notório Renan Calhei-
ros se perfilou para integrá-la e negocia, agora, assumir posição de 
mando, logo ele que, presidindo o Senado, foi coveiro de muitas 
dessas comissões. Senti vontade de rir quando Bolsonaro revidou, 
solicitando ao boquirroto senador Kajuru que retrucasse o STF 
com um mandato de segurança pedindo que a Corte determinas-
se a abertura do processo de impeachment contra Alexandre de 
Moraes. Não vai levar, pensei, porque a Casa já mostrou ser em 
Chico, e só em Chico, que o pau bate e rebate.

Ri, também, ao ler o teor da decisão do membro novato levado 
à Corte pelas mãos de Bolsonaro. Claramente, o ministro Nunes 
Marques abriu o processo que lhe caiu no colo perguntando-se: 
“Como argumentar para negar isto?”, porque é assim que tantos 
votos são dados em matérias de repercussão política. Para decisões 
que tem gerado inédita insegurança ao país, confere-se, ali, aspec-
to jurídico a opiniões prévias, individuais ou colegiadas. “Dadas 
todas as vênias”, é o que depreendo do que assisto, no exercício do 
meu direito de crer mais no meu ver do que no meu ouvir.

Desde o início do governo, é só nele que o pau do Supremo 
bate, e o faz com mais vigor e determinação do que a oposição 
congressual. A Corte se olha no espelho benevolente da mídia mi-
litante, que gosta do que assiste e ouve sem questionar. Aliás, a 
análise mais profunda e a única crítica ao STF que identifiquei na 
mídia nacional, nesse tempo todo, foi uma vistoria do cardápio dos 
ministros, onde foram pescadas lagostas e identificados vinhos.

Não há setor de atividade em que a Corte se sinta inconvenien-
te, intrometida, ou desequilibrando a harmonia dos poderes. Usa 
e abusa da prerrogativa de avaliar a conveniência e a qualidade 
de ações político-administrativas. Opera no Brasil um sistema de 
freios sem contrapesos, que vai da nomeação de um diretor da Po-
lícia Federal até uma lei municipal na linha da escola sem partido, 
votada e aprovada para coibir abusos.

Mesmo quando o STF invade de modo totalmente irracional, 
ilegal, ardiloso a autonomia da Câmara dos Deputados, criando a 
ridícula figura do flagrante eterno, viabilizando prisão a qualquer 
hora e lugar, essa arbitrariedade pretoriana vai menos contra o Par-
lamento do que contra o Chico governista.

Há 10 pedidos de impeachment de ministros do STF na gaveta 
do presidente do Senado, mas isso não tira o sono da República. 
Está tudo programado para não acontecer.

PAU QUE BATE EM 
CHICO, BATE SEMPRE 
EM CHICO

Desde março de 2020 o ensino a distância tornou-se a principal opção 
de estudo para milhões de estudantes brasileiros. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Ensino a Distân-
cia (ABED) realizada no segundo semestre do ano passado com 5580 alunos, professores, gestores educacionais 
e pais, 60,5% acessam remotamente aulas, laboratórios e reuniões. As deficiências na entrega de Internet a todo 
o universo educacional brasileiro, porém, continuam. Levantamento realizado em maio de 2020 pelo Datafolha/
Fundação Lemann com um universo de 1005 professores de escolas públicas de todo o Brasil confirma essa rea-
lidade: 29% das unidades educacionais das redes públicas não têm nenhum acesso à Internet.

O quadro se agrava quando se pensa que não basta ter um acesso de qualidade para que a atividade educa-
cional aconteça de forma estável e segura. Escolas e universidades do todo o Brasil estão no grupo das empresas 
mais atacadas pelos criminosos digitais.

Os cibercriminosos identificam a instituição educacional como um alvo fácil: um contexto em que, apesar 
de trabalhar com dados sensíveis e privados, os controles de segurança e os recursos tecnológicos nem sempre 
são robustos. A falta de experiência dos usuários, combinada com a tendência de usar senhas simples em vários 
serviços, torna a vertical educação propensa a ataques de coleta de credenciais e de pulverização de senhas.

Em junho do ano passado, por exemplo, a Universidade Anhembi Morumbi sofreu ataques que expuseram 
dados pessoais de cerca de 1,3 milhão de alunos e professores.  No vazamento, dados como nome, RG, CPF, data 
de nascimento e endereço de e-mail ficaram à disposição de criminosos na dark web.

Com a regulamentação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), vazamentos como estes irão muito além 
do dano à marca da universidade atacada: a escola poderá pagar 2% de seu faturamento em multas, em valores 
que podem chegar até 50 milhões de Reais. O alinhamento com a LGPD exige novas tecnologias e profundas 
mudanças nos processos de governança e jurídicos da escola. 

Num mundo cada vez mais híbrido, crescem, também, as vulnerabilidades causadas pelos dispositivos IoT 
implementados no campus. Parte das atividades escolares seguem sendo realizadas em espaços físicos - é o caso 
de aulas em laboratórios, em que professores e assistentes estão presentes no ambiente de testes. O IDC acredita 
que, até 2024, haverá mais de 41 bilhões de sensores IoT em atividade, gerando cerca de 80 zetta bytes de dados. 
São dispositivos com pouquíssimos recursos de segurança, com milhares de vulnerabilidades.

Os ataques são reais. Segundo o Relatório de Ameaças SonicWall de março deste ano, o Brasil é o nono país 
do mundo a mais sofrer com ataques de ransomware.

Para se chegar a uma realidade como essa, é necessário que o ecossistema de segurança digital apresente 
várias vulnerabilidades. O roubo de credenciais como o que aconteceu na Universidade Anhembi Morumbi, por 
exemplo, é uma etapa crítica para que os criminosos sejam bem-sucedidos em seus ataques. De posse de creden-
ciais de usuários, fica mais fácil burlar defesas e realizar um phishing bem-sucedido - phishing que fatalmente 
abrirá espaço para o ransomware. Com o império do ensino a distância, as soluções de segurança para o perímetro 
da escola deixam de ser suficientes. É necessário levar a segurança a pontos remotos, de difícil controle.

É nesse contexto que entram em cena novas ofertas de firewalls e de outras tecnologias que se destacam, 
justamente, por levar para as pontas da rede educacional brasileira a segurança que, antes, era comum encontrar 
no data center da entidade educativa. São soluções escaláveis - muito delas oferecidas como serviço, na nuvem - 
que protegem simultaneamente uma grande quantidade de dispositivos e conexões. Essas tecnologias realizam o 
scan de links criptografados sem que isso afete o desempenho da aplicação de EAD ou de gestão da escola. Isso 
garante uma excelente UX, algo essencial para o rendimento do aluno ou do colaborador.

Essas novas tecnologias utilizam inteligência artificial e machine learning para funcionarem num modelo 
de aprendizagem contínua. É isso que permite às novas gerações de firewalls identificarem ameaças Zero Day e 
protegerem o ambiente escolar contra malware cada vez mais focados e eficazes.

Em 2021, escolas e universidades devem deixar para trás modelos convencionais de segurança e adotar es-
tratégias que vão além do perímetro.

É essencial que, em paralelo a esses avanços tecnológicos, a escola invista em programas educativos para 
alunos, pais e colaboradores. A inovação e os recursos dos criminosos digitais são de tal monta que, além de 
tecnologia, é necessário promover a mudança de processos, com novos controles e a interiorização, por parte 
dos usuários, de novas posturas de segurança digital. Por causa de seu DNA único - expertise em transmissão de 
conhecimento -, entidades educacionais podem dar uma aula sobre essa transformação, atuando como um bench-
mark para outros setores da nossa economia.

O DNA da vertical educação acelera a
criação de ambientes digitais seguros

Arley Brogiato

Arley Brogiato é Diretor da SonicWall América Latina e Caribe.

Vacinação para as pessoas com comorbidades
A busca pela vacina mais cedo é um desejo e um direito que está sendo 

buscado por diversas classes: professores, conselheiros tutelares, fun-
cionários do poder judiciário e até prostitutas pediram prioridades para 
receberem a imunização. Os professores são o que estão mais perto disso. 
Com a maioria dos idosos vacinados, o próximo gru-
po é o das pessoas que apresentam comorbidades. A gran-
de maioria das pessoas que morreram de coronavírus apre-
sentavam algum fator de risco, alguma comorbidade. Pessoas 

jovens, que já tinham algum problema de saúde tombaram diante da doença. 
Quanto mais rápido essas pessoas forem vacinados, menos risco de morte teremos, com menos pessoas 
morrendo, teremos mais tempo para ir vacinando o restante da população. Colocar qualquer que seja a 
classe na frente das pessoas com comorbidades é algo muito arriscado ou severo, porque estamos falan-
do de vida ou morte. Primeiro se protege que tem mais chance de morrer, e só depois o resto. 
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Melhore
o humorVereadores ajudam o HSA

Na semana que passou dois vereadores da 
região procuraram espontaneamente o Hos-
pital Santo Antônio de Tenente Portela para 
doarem um mês de seus vencimentos para 
a instituição. O primeiro a tomar a inicia-
tiva foi o vereador  Bordoga Lari Piaia do 
município de Palmitinho. Nesta semana  o 
vereador Moiso, o Leandro Hass, de Mira-
guaí tomou a mesma iniciativa e entregou à 
direção do HSA um mês do seu salário de 
edil. A iniciativa dos vereadores foi aplaudi-
da nas redes sociais. A expectativa é de que 
outros “servidores do povo” sigam o exem-
plo do Bordoga e do Moiso.

Novos empregos
em Tenente Portela

Além da instalação da Cooper A1 na cida-
de de Tenente Portela,  que está adequando 
uma planta comercial para se instalar no 
começo do próximo ano no ramo de su-
permercado e agropecuária, agora foi anun-
ciada a vinda da Frozini Jeans para cidade. 
A empresa, com sede em São Sebastião do 
Caí promete ainda para este ano a criação 
de 15 empregos diretos na cidade. A Coo-
per A1, que construirá um prédio no antigo 
estacionamento da comunidade evangélica, 
em frente ao ginásio Martin Luter, acena 
com a possibilidade da geração 40 empre-
gos diretos.

Apoio à empresas em
Vista Gaúcha

A administração vista gauchense se prepara 
para oferecer condições para empresas que 
queiram se estabelecer no município ou 
que já estejam lá e enfrentam dificuldades. 
Nesta semana foi apresentado um prédio 
municipal que sofreu alterações estruturais 
para abrigar pequenos negócios. Foram 
adequadas várias “células” comerciais em 
um prédio público com o objetivo de abri-
gar empresas que enfrentam dificuldades de 
pagar aluguel na cidade.

Campanha busca apoio dos 
produtores rurais para o HSA

O HSA tem buscado apoio em campanhas 
e doações de vários setores da comunida-
de. Em geral as respostas tem sido boas, 
inclusive com registro dias atrás de doa-
ção de produtos agrícolas dos indígenas 
da Terra do Guarita. Não raro, (veja outro 
tópico) políticos tem aberto mão de sub-
sídios para ajudar a instituição que atende 
Portela e uma vasta região. Está em pleno 
andamento agora uma campanha de arre-
cadação de recursos para o Hospital Santo 
Antônio direcionada aos nossos produto-
res rurais. A campanha que visa a arreda-
ção de grãos (soja) tem por objetivo mino-
rar os problemas financeiros da instituição 
que se tornam graves com o acúmulo de 
atendimentos em função da crise do co-
ronavírus que enfrentamos. A campanha 
“Doe Grãos ao HSA” esta sendo promo-
vida e coordenada pelo Rotary Club de 
Tenente Portela.

***A oposição encontra motivos para 
criticar tudo. Nesta semana alguém saiu 
com esta: “-Se a nova administração le-
vou 100 dias para constatar a situação 
de sujeita do Ginásio do Miraguai, que é 
enorme, imagine quanto tempo vão levar 
para encontrar situações menores...kk” 
***O gabinete da zeladoria munici-
pal ganhou uma carro novo. O assun-
to também mereceu crítica de um edil. 
***Dizem que tem vereador que 
tá se tornando notório em subscre-
ver as propostas alheias. Uma eco-
nomia de iniciativa...Dizem por aí. 
***A polivalência é tudo. Tem um cara que 
além de escritor, professor, agricultor é um 
exímio apicultor ou caçador de colmeias. 
***Será que as aglomerações da praça Te-
nente Bins continuarão??? Fone 181.

***As estradas estaduais da região, em 
especial a 472 do Turvo à Três Pas-
sos merecem atenção do governo. 
***A chegada do inverno promete repetir 
a situação de outros anos, se nada for fei-
to, crateras nas pistas e deslizamentos... 
***Dizem por aí que o preço da gasolina 
varia tento em Portela que já tem posto com 
empregado exclusivo para alterar preços!!

Antes de ir para a Europa a 
negócios, um homem dirigiu 

sua Ferrari até o banco e entrou para pedir 
um empréstimo imediato de R$ 1 mil.O 
gerente do banco ficou um pouco surpreso, 
pois o homem não parecia precisar de di-
nheiro, mas não falou nada – apenas disse 
que poderia conceder o empréstimo, desde 
que o homem deixasse alguma garantia.
“Bem, então aqui estão as chaves da minha 
Ferrari”, disse o homem.
O gerente prontamente mandou que le-
vassem o carro para o estacionamento sub-
terrâneo do banco, e entregou ao homem 
os mil Reais. Duas semanas mais tarde, o 
homem voltou ao banco, para pagar o em-
préstimo e pegar seu carro de volta.
O gerente verificou seus registros e disse:
“Bem, você terá que pagar os R$ 1.000  do 
empréstimo e mais R$ 15,40 em juros.”
O homem entregou a quantia ao gerente, 
agradeceu e levantou-se para ir embora.
“Espere, senhor”, disse o gerente. “Enquan-
to estava fora, eu descobri que o senhor é 
um milionário. Por que você precisou pedir 

dinheiro emprestado?”
O homem sorriu e dis-
se: “E onde mais eu po-
deria estacionar minha 
Ferrari com segurança, 
por duas semanas, e pa-
gar só R$ 15,40?”

Tática
Dois amigos, Júlio e Roberto, estavam con-
versando no bar quando Roberto começou 
a reclamar da esposa.
— Não sei mais o que eu faço, Júlio.
— O que acontece, amigão?
— Minha mulher está me enchendo.
— E por quê?
E Júlio explica a situação:
— Eu raramente chego tarde em casa, mas 
no dia em que eu chego, eu tiro os sapatos 
antes de entrar, subo as escadas sem fazer 
nenhum barulho, aí eu me troco no banhei-
ro e entro no quarto bem de fininho, mas 
não adianta: ela acorda e fala um monte!
E Júlio, que é muito mais “esquentado” que 
o amigo, responde:
— Ah, mas você está usando a tática erra-
da!
— Como assim? — pergunta Roberto.
— Tem que chegar barbarizando! Eu dou 
uma brecada alta com o carro na garagem, 
entro em casa e bato a porta da sala, subo as 
escadas pisando forte, tiros sapatos, as rou-
pas e aí eu me jogo com tudo na cama! Aí 
eu pergunto pra minha mulher:
“Que tal uma namoradinha, hein?”
— E ela? — pergunta Roberto, surpreso. E 
o amigo diz:
— Ela finge que está dormindo e não fala 
nada!
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CONTRATO Nº 65/2021
DATA: 06/04/2021
CONTRATADO: GIOVANA 
VERÔNICA TEIXEIRA ME 
CNPJ: 10.744.838/0001-43
OBJETO: Aquisição de mate-
riais hidráulicos para manuten-
ção das redes de água do Mu-
nicípio
VALOR R$: 7.905,00

CONTRATO Nº 66/2021
DATA: 06/04/2021
CONTRATADO: MAURI 
THIELE FERRAGEM EPP 
CNPJ: 16.101.712/0001-37
OBJETO: Aquisição de mate-
riais hidráulicos para manuten-
ção das redes de água do Mu-
nicípio
VALOR R$: 26.564,80

CONTRATO Nº 67/2021
DATA: 06/04/2021
CONTRATADO: TIAGO RA-
FFAELLI ME 
CNPJ: 05.120.387/0001-33
OBJETO: Aquisição de mate-
riais hidráulicos para manuten-
ção das redes de água do Mu-
nicípio
VALOR R$: 31.361,30

CONTRATO Nº 68/2021
DATA: 06/04/2021
CONTRATADO: ALICSON 
BRAUCKS EPP 
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de gêne-
ros alimentícios para uso na 
merenda escolar
VALOR R$: 18.473,70

CONTRATO Nº 69/2021
DATA: 06/04/2021
CONTRATADO: CRISTIANO 
MEGIER TRAUTMANN ME 
CNPJ: 13.615.336/0001-00
OBJETO: Aquisição de gêne-
ros alimentícios para uso na 
merenda escolar
VALOR R$: 2.503,00

CONTRATO Nº 70/2021
DATA: 06/04/2021
CONTRATADO: EDIRLEI PA-
VINATO VARIEDADES ME 
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de gêne-
ros alimentícios para uso na 
merenda escolar
VALOR R$: 4.520,00

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS

CONTRATO Nº 71/2021
DATA: 06/04/2021
CONTRATADO: JALMIR 
STEFFENON ME 
CNPJ: 33.942.825/0001-84
OBJETO: Contratação de em-
presa para prestação de servi-
ços de assessoria de imprensa e 
comunicação
VALOR R$: 35.988,00

CONTRATO Nº 72/2021
DATA: 06/04/2021
CONTRATADO: ALISSON 
LUIS ULRICH EPP 
CNPJ: 05.607.354/0001-12
OBJETO: Fornecimento com 
colocação de grama sintética 
para revestimento nas praças de 
brinquedos da Praça Municipal 
da Sede e Praça do Chafariz do 
Distrito de Bom Plano
VALOR R$: 21.000,00

CONTRATO Nº 73/2021
DATA: 12/04/2021
CONTRATADO: SELECT SI-
RES DO BRASIL GENÉTICA 
LTDA 
CNPJ: 89.522.965/0001-58
OBJETO: Aquisição de sêmen 
bovino para financiamento via 
FUNDERUR aos produtores 
rurais do Município de Vista 
Gaúcha, RS
VALOR R$: 70.280,00

CONTRATO Nº 74/2021
DATA: 13/04/2021
CONTRATADO: TIAGO RA-
FFAELLI ME 
CNPJ: 05.120.387/0001-33
OBJETO: Aquisição de ma-
teriais de construção de acor-
do com a Lei Municipal nº 
2754/2021
VALOR R$: 34.093,56

CONTRATO Nº 75/2021
DATA: 19/04/2021
CONTRATADO: VPR CONS-
TRUTORA E INCORPORA-
DORA LTDA 
CNPJ: 37.049.917/0001-90
OBJETO: Execução de subs-
tituição da cobertura do CTG 
Querência Gaúcha de acor-
do com a Lei Municipal nº 
2753/2021
VALOR R$: 67.291,76

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA/RS 
Aviso de Licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021. OBJETO: Aquisição 

de Patrulha Agrícola Mecanizada de acordo com o Convênio 
nº 901415/2020 junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. JULGAMENTO: 07/05/2021 às 08h:30min. Lo-
cal: Centro Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Infor-
mações: 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, 23/04/2021. 

CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI,
Prefeito Municipal

CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2021

O Prefeito de Redentora 
Nilson Paulo Costa sancionou e 
promulgou a Lei Municipal que 
concede anistia de multa e dis-
pensa juros de débitos munici-
pais tributários e não tributários 
em dívida, mediante pagamento 
dos prazos que indica. 

A Lei facilita aos contri-
buintes em débito com a Fa-
zenda Municipal a quitação ou 
parcelamento dos seus débitos 
com descontos de juro e multa.

Se o pagamento for realiza-
do em parcela única a anistia 
será de 100%. Em parcelamen-
to de 2 a 10 vezes o desconto 
será de 75% e de 10 a 20 vezes 
o desconto será de 50%.

Os contribuintes que têm a 

intenção de optar pelos bene-
fícios da lei deverão procurar o 
Setor de Cadastro e Arrecada-
ção na Prefeitura. Também po-
dem obter informações ligando 
para o telefone (55) 3556 1046 

Redentora concede anistia de 
multa e juros no pagamento de 

dívidas com a Fazenda Municipal

ramal 203. Caso o contribuinte 
optar por solicitar informação 
eletronicamente, devem enviar 
as dúvidas pelos e-mails tribu-
tos@redentora.rs.gov.br ou fis-
cal@redentora.rs.gov.br 

Divulgação

Pagamento poderá ser parcelado em até 20 vezes
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Zaca - Educador Fisíco
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Cidades

Exercício Físico e Fibromialgia

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 DANIEL SOARES nascido em VISTA GAÚCHA/
RS aos 22 DE JUNHO DE 1993.  Filho de ALBERÍ SOARES e 
de JANETE TERESINHAPOSSER SOARES. E dona  MICHE-
LE TERESA RASCH DO NASCIMENTO nascida em TENEN-
TE PORTELA/RS aos 01 DE OUTUBRO DE 1993. Filha de 
MILTON NASCIMENTO E DE ELCI RASCH . Se alguém de 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 21/05/2021.
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  15 

de Abril de 2021.                                                    
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

Fibromialgia é uma síndrome que pro-
voca dores no corpo todo, principalmente 
na cabeça, pescoço, costas, mãos e pés. 
Outros sintomas como sono não repousan-
te, cansaço, dificuldade de memorização 
e concentração, alteração de humor e de-
pressão também são características desse 
distúrbio, que atinge mais as mulheres do 
que os homens. Para se ter ideia, a cada dez 
pessoas com o problema, nove são do sexo 
feminino.

O tratamento inclui remédios, que aju-
dam a reduzir a sensibilidade à dor, psico-
terapia, acupuntura e exercícios físicos, que 
liberam endorfina (hormônio que produz a 
sensação de relaxamento e bem estar). Para 
as pessoas sedentárias, o recomendado é 

começar com atividades físicas leves, como caminhada de 20 mi-
nutos, de duas a três vezes por semana, em dias alternados.

Muitas pessoas preferem fazer exercícios na água, como hi-
droterapia ou hidroginástica, que também trazem benefícios e 
relaxamento muscular. Vale destacar que o alongamento é funda-
mental na rotina diária, pois ele ajuda na mobilidade e flexibilida-
de do corpo, além de contribuir para a prevenção de dores.

Para aqueles que gostam de pegar mais pesado na malhação, 
a musculação também é uma opção, desde que supervisionada 
por um educador físico. Essa atividade aumenta a força e massa 
muscular, melhora o desempenho motor e, combinada com exer-
cícios aeróbicos, gera uma mudança significativa na composição 
corporal, aumentando a massa magra e diminuindo o porcentual 
de gordura, o que facilita o emagrecimento. O treino deve ser 
individualizado e respeitar o limite de cada um.

Para finalizar, é importante deixar claro que no início de qual-
quer uma dessas atividades, podem surgir dores, já que o corpo 
não está acostumado a essa quantidade de exercícios. Esse incô-
modo será o limite para o desenvolvimento do treino, por isso é 
fundamental ficar atento ao seu desempenho. Aos poucos o orga-
nismo se adapta à nova rotina, o que permitirá aumentar a frequ-
ência e a intensidade do exercício. Os resultados devem aparecer 
entre oito e dez semanas.

Quem sofre de fibromialgia deve fazer sempre um tratamento 
multidisciplinar de especialistas, com o acompanhamento de reu-
matologista, nutricionista, psicólogo e educador físico.

Bancada do PDT solicita a 
desapropriação de prédio de 

antiga escola em Coronel Bicaco

A bancada do PDT no Poder 
Legislativo de Coronel Bicaco 
- composta pelos vereadores 
Lucas Santos da Cruz, Elson 
Bueno Martins e Paulo Hermel 
- elaborou uma proposição so-
licitando à desapropriação do 
prédio do antigo CNEC, locali-
zado na Avenida Francisco Ma-
noel Diniz.

O líder da bancada do PDT, 
Lucas Santos da Cruz, disse que 
há algum tempo o imóvel está 
abandonado. — O município 
já alugou o prédio e depois de-
volveu. Teve também uma ten-
tativa de compra. O CNEC tem 
uma linda história em Coronel 
Bicaco — revelou o vereador.

Para o pedetista, a Prefei-
tura Municipal deve encontrar 
meios legais para fazer a de-
sapropriação do prédio antes 
que a iniciativa privada compre 
aquele local. — Lá, podem fun-
cionar algumas secretarias ou 
ser instituído algo novo — rei-
terou Lucas Santos da Cruz.

Segundo ele, o abandono 
do imóvel favorece o avanço 
da vegetação e da proliferação 
de insetos e outros animais, ao 

lado da escola estadual Cecília 
Meireles.

Elson Bueno Martins salien-
tou que a desativação do edu-
candário se transformou em um 
grande problema. — Até ago-
ra, a entidade proprietária não 
decidiu o que vai fazer com o 
prédio. Queremos que o Poder 
Executivo tome providências 
sobre aquele local, pois não é 
responsabilidade do município 
manter limpo o terreno da an-
tiga escola — enfatizou o edil.

O pedetista ainda revelou 
que visitou o imóvel recente-
mente e constatou que todas 
as portas foram arrombadas e 
as fechaduras furtadas, além 
de vidros quebrados. — Se a 
entidade responsável não vai 
utilizar o prédio, então que faça 
a demolição e a limpeza do ter-
reno — sugeriu Elson Bueno 
Martins.

— Para o município seria 
viável a desapropriação, pois 
lá poderia funcionar alguma se-
cretaria municipal, ou o CRAS 
ou o Conselho Tutelar — finali-
zou o edil.

— É lamentável a gente ter 

que comentar sobre um prédio 
que tem uma história tão linda 
em Coronel Bicaco — disse o 
vereador Paulo Hermel. Para 
ele, o que restou foi um imóvel 
privado abandonado, cuja res-
ponsabilidade é dos proprietá-
rios.

O integrante da bancada do 
PDT afirmou que o município 
deve encontrar os meios legais 
até chegar à desapropriação. — 
Se for o caso, a prefeitura pode 
recorrer ao Ministério Público 
— acrescentou Paulo Hermel. 
Ele também demonstrou preo-
cupação com a proximidade do 
prédio abandonado e a escola 
Cecília Meireles, pois insetos e 
outros animais poderão atacar 
os alunos quando retornarem as 
atividades presenciais.

— Espero que o Poder Exe-
cutivo se debruce sobre esse 
caso, porque é uma questão 
muito importante para nossa 
comunidade — sublinhou Pau-
lo Hermel.

A proposição nº 034/2021, 
apreciada na sessão ordinária 
da segunda-feira (19/04), foi 
aprovada por unanimidade.

Imóvel fica situado na Avenida Francisco Manoel Diniz

Diones Roberto Becker

Estado conclui repasse extraordinário 
para custeio de 254 hospitais

O governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Saúde 
(SES), concluiu, na tarde desta 
terça-feira (20/4), a transferên-
cia derecursos para o custeio de 
254 hospitaiscom leitos clínicos 

e de UTI para o enfrentamento 
à Covid-19.

Nesta terça (20), serão re-
passados R$ 45.954.000 a 173 
hospitais filantrópicos e pú-
blicos sob gestão estadual e 
contratualizados pelo Estado. 
A lista de hospitais que serão 

contemplados pode ser con-
ferida no Anexo II da portaria 
284/2021, anexada ao final do 
texto.

“Em um momento de abso-
luta excepcionalidade, precisa-
mos reorganizar a própria apli-
cação dos recursos do Estado.” 

Ascom/RS

Saúde
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Duas empresas anunciam instalação em Tenente Portela

A Assessoria de Comuni-
cação da Prefeitura de Tenente 
Portela anunciou que duas no-
vas empresas deverão se ins-
talar no município no decorrer 
dos próximos meses.

Segundo a nota divulgada 
para a imprensa a Cooper A1, 
empresa com forte presença 
na região vai instalar um super 
mercado e uma loja agropecu-
ária em Tenente Portela. A co-
operativa, com sede em Santa 
Catarina, deverá iniciar as suas 
atividades no começo do próxi-
mo ano. 

O prédio que abrigará a 

empresa será edificado em um 
terreno pertencente a Comuni-
dade Evangélica, localizado no 
centro da cidade. O pavilhão 
Martin Luther também será in-
tegrado a planta que deverá ge-
rar inicialmente em torno de 40 
empregos diretos. 

A outra empresa a confirmar 
presença no municipio é a Fro-
zini Jeans que abrirá uma filial 
em Tenente Portela. A empresa, 
com sede em São Sebastião do 
Caí, implantará uma unidade 
fabril de jeans com previsão ini-
cial de criação de 15 empregos 
diretos. O anúncio ocorreu em 

reunião realizada no Gabinete 
do Prefeito. 

Além de Rosemar Sala, par-
ticiparam o vice-prefeito, Leô-
nidas Balestrin, o secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, Leonardo Siqueira. 
Pela empresa, estiveram o só-
cio proprietário, Alan Vinicius 
Venturini e Gilnei Ninaus, que 
deverá gerenciar o filial de Te-
nente Portela. Outro empresário 
que participou do encontro foi 
Jonas de Pelegrin, que também 
trata da possibilidade de im-
plantação de um empreendi-
mento no território portelense.

Para a instalação da Frozini, 
o Município destinará um dos 
pavilhões do berçário indus-
trial. O prefeito e o secretário 
estiveram no local e autoriza-
ram cedência deste espaço que 
de ocioso se tornará em sede de 
uma nova fábrica, cumprindo 
assim a sua finalidade. 

Conforme Leonardo Siquei-
ra, além do prédio de cerca de 
500 m², o Município irá repas-
sar em regime de comodato 
máquinas de costura que en-
contram-se em seu patrimônio 
e que estão em desuso há mais 
de cinco anos. A empresa inicia 
nos próximos dias a instalação 
do maquinário e a contratação e 

treinamento de colaboradores.
Além destes dois projetos, 

a Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo 
tem mantido tratativas com ou-
tras empresas. É um trabalho 
permanente comandado pelo 
titular da pasta e com acompa-
nhamento do prefeito e do vice-
-prefeito. São duas frentes, uma 
que buscar atrair investidores de 
diferentes cidades e a outra que 
fomenta o empreendedorismo 
local. A venda dos terrenos do 
Parque Industrial Osvaldo Tren-
tin, cujo processo licitatório 
está sendo refeito, contribuirá 
para incrementar ainda o setor 
econômico de Tenente Portela.Prefeito Rosemar Sala e Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Fotos: Divulgação

Reunião definiu a chegada de nova empresa no município

Administração de Redentora orienta 
professores da Rede Municipal no uso 

da Plataforma Google for Education

Educação

A Administração Municipal, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, está 
orientando os professores da 
Rede Municipal de Ensino para 
as aulas pela Plataforma Goo-
gle for Education, implantada 
no Município no último dia 17 
de março. 

A Plataforma Google for 
Education é uma solução de-
senvolvida pela Google com 
o objetivo de facilitar o apren-
dizado e o ensino. Ela permite 
que alunos e professores te-
nham aulas virtuais, e pode ser 
acessada pelo computador ou 
celular.

As aulas presenciais estão 
suspensas devido à pandemia 
de Covid 19, mas as atividades 
escolares estão ativas desde o 
dia 08 de março em Redento-
ra. Na semana passada as aulas 
online iniciaram nas Escolas 
Municipais. Os professores, 
aliados da Administração Mu-

nicipal na busca por novas for-
mas de educar, relataram que a 
experiência tem sido gratifican-
te e que os estudantes estavam 
ansiosos para o início das ativi-
dades on line. 

Segundo a Secretária Mu-
nicipal de Educação e Cultura, 
Eliane Amaral Costa, é preciso 
ensinar diferente num tempo 
diferente. 

Para que os professores 
possam criar, colaborar e de-
senvolver habilidades digitais, 
utilizando as ferramentas do 

Google for Education a fim de 
que os alunos possam aprender, 
trabalhar e inovar, a Adminis-
tração Municipal conta com o 
trabalho da professora Patrícia 
Fernanda Ribeiro dos Santos.

No dia 20 de abril, Patrícia 
esteve na Escola Assis Brasil 
orientando os professores e a 
Equipe Diretiva para as aulas 
via Google Meet. Foi uma tarde 
proveitosa em que todos apri-
moraram seus conhecimentos 
para poder ensinar de uma nova 
maneira.

Derrubadas realiza 
capacitação para 

conselheiros tutelares

Cidades

Foi realizada na última 
quarta-feira (14), na sala de 
reuniões do CRAS de Derruba-
das, uma importante capacita-
ção para os Conselheiros Tute-
lares do Município.

O evento promovido pela 
Administração Municipal de 
Derrubadas e Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente – COMDICA; foi 
ministrado pelo Srº Jeferson 
Leon, que abordou os seguintes 
temas: 

- Atribuições dos Conselhei-
ros Tutelares, ética na função, 

relação Conselho Tutelar, rede 
de proteção e escola, aplicações 
de medidas protetivas, trabalho 
infantil e escuta protegida. 

Participaram, os Conse-
lheiros Tutelares, membros do 
COMDICA e representantes da 
Rede Municipal e Estadual de 
Ensino de Derrubadas.

“Foi um dia muito provei-
toso, pois conseguiu-se sanear 
muitas dúvidas relacionadas 
aos atendimentos do Conse-
lho Tutelar para a comunida-
de”, concluiu o presidente do 
COMDICA João Paulo Pereira

Divulgação

Divulgação
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Cidades

Cidades
Edil reivindica quadra esportiva e praça 

de lazer em bairro de Coronel Bicaco
Na sessão ordinária da se-

gunda-feira (19/04), o vereador 
Leandro Briato (PP) apresen-
tou uma proposição visando a 
construção de quadra esportiva 
e praça de lazer no bairro Faxi-
nal em Coronel Bicaco.

— Sabemos da grande 
quantidade de crianças que tem 
no bairro e não existe uma pra-
cinha para elas brincar — disse 
o autor da proposta. Ele ainda 
sugeriu que sejam transferidos 
para o bairro Faxinal, os brin-
quedos retirados da Praça João 
Goulart.

— Pelo número de mora-
dores, o bairro Faxinal merece 
uma área de lazer e uma quadra 
de esportes. Espero que esse 
pedido seja logo executado — 
frisou Leandro Briato.

Colocada em votação, a pro-
posição nº 035/2021 foi apro-
vada de forma unânime. Bairro Faxinal fica às margens da ERS 317

Diones Roberto Becker

A inclusão social é um dos temas mais abordados pela socie-
dade contemporânea, devido ao grande processo de globalização 
que vêm ocorrendo pelo Planeta, visando o desenvolvimento dos 
povos e a conscientização e importância que cada ser humano 
possui em seu núcleo cultural.

Além de atuar na preservação da cultura, o tradicionalismo 
busca promover a inclusão social e não somente incluir, mas tam-
bém promover todos na sociedade. A inclusão social é o conjunto 
de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida 
em sociedade, ao mesmo tempo em que promoção social é um 
conjunto de atividades, com enfoque educativo favorecendo, as-
sim, uma melhor qualidade de vida.

A Carta de Princípios, documento que rege o tradicionalismo, 
cita em seu item I “Auxiliar ou estado na solução dos seus proble-
mas fundamentais e na busca do bem coletivo” todos têm direito 
a ser inclusos em qualquer meio seja ele tradicionalista ou não. 
E além de ser coletivo o tradicionalismo depende de todos pois 
também é um movimento que representa a cultura de todos. Vale 
lembrar que a promoção social se expressa nos projetos desenvol-
vidos pelas prendas e peões buscando enfoque educativo.   Tanto 
inclusão como a promoção muitas vezes faltam na nossa socieda-
de seja por preconceito ou por falta de comunicação, entretanto 
dentro de uma entidade tradicionalista todos possuem o mesmo 
direito não se valoriza alguém enquanto despreza-se outro e nós, 
tradicionalistas, acreditamos que cada um tem um grande valor 
e uma grande importância para garantir a ascensão da sociedade 
atual, que passa por muitas dificuldades.       

  Sabe-se que, existem muitas diferenças entre todos nós, mas 
são essas diferenças que garantem o nosso convívio, por isso é 
que se deve dar muita atenção para projetos sociais, sejam eles 
dentro ou fora do tradicionalismo. Para então buscarmos por meio 
dele não somente incluir e promover, mas também tratar a todos 
com igualdade além de ser usada como instrumento de inclusão e 
promoção ele pode e deve ser utilizado para o crescimento social, 
e consequentemente, para o fortalecimento deste movimento.

Foram abertas quinta-feira (1º) as inscrições para o Festival 
Gaúcho da Inclusão, evento virtual que pretende dar visibilidade 
a crianças, jovens e adultos especiais que cultuam as tradições do 
Rio Grande do Sul nas 30 Regiões Tradicionalistas. O prazo para 
as postagens, bem como para a contabilização das curtidas, vai até 
às 21h do dia 30 de abril.

O Festival Gaúcho da Inclusão é organizado pela 20ª Região 
Tradicionalista, com o apoio da RBS TV, i5 Filmes e produção 
musical da Alci Vieira Jr.

As 30 regiões tradicionalistas do Rio Grande do Sul já podem 
enviar seus vídeos de até cinco minutos para o Festival Gaúcho da 
Inclusão, evento virtual que pretende dar visibilidade a crianças, 
jovens e adultos especiais que cultuam as tradições gaúchas. Os 
interessados deverão publicar no Facebook o material, informan-
do nome, modalidade, cidade e idade, e apresentar qualquer uma 
das 25 categorias presentes no regulamento, como chula, gaita, 
declamação e vaca parada. A hashtag a ser utilizada nas postagens 
é #FestivalGaúchodaInclusão. Os concorrentes precisam estar pil-
chado.

    E nesse Festival Gaúcho de Inclusão, a APAE da nossa Por-
telinha, está participando com o aluno Fabio Ângelo Paludo e sua 
irmã Vanessa Paludo, na modalidade Danças Tradicionais, com a 
música Pezinho.

    É só entrar nesse link e votar https:/www.facebook.com/
watch/?v=517743582557106

    Senta o dedo aí gauchada na votação, vamos classificar nos-
so representante.

  Lembrete: Estamos ainda na bandeira preta. Cuide-se e siga 
os protocolos recomendados. A vida das pessoas que você ama, é 
muito importante.

Até a próxima.

Vista Gaúcha oferece estrutura 
para empresas visando a geração 

de vagas de trabalho
Com o objetivo de isentar 

de aluguel às empresas, a Ad-
ministração Municipal de Vista 
Gaúcha transformou um prédio 
público em células para abrigar 
empreendimentos que possam 
gerar vagas de trabalho.

O prefeito Claudemir Loca-
telli destacou que em tempos di-
fíceis, o Poder Executivo pode 
auxiliar as pequenas empresas 
que necessitam de um local 
para suas atividades. — Nós es-
tamos proporcionando um local 
onde as empresas não precisam 
mais pagar aluguel e trabalhar 

com mais conforto. Para nós 
da Administração Municipal 
compete fazer as adequações e 
garantir condições para que as 
firmas se instalem nestes locais 

— ressaltou o mandatário.
O prédio disponível para 

empresas está situado no Dis-
trito Industrial, às margens da 
RSC 163.

Ascom/Vista Gaúcha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/ PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS
PUBLICAÇÕES LEGAIS 
O Município de Derrubadas/RS torna público, que homologou a licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 

08/2021. Objeto: Aquisição de equipamentos agrícolas. Empresa(s) vencedora(s): Agroindustrial Freitas EIRELI- CNPJ 
21.344.856/0001-54 - Valor R$ 128.000,00; Delba Vicentini Cremasco ME - CNPJ 03.138.598/0001-78 - Valor R$ 
66.000,00; Data 20/04/2021.

Quadragésimo Primeiro Termo Aditivo. Ata de Registro de Preços N° 01/2020. Pregão Presencial N° 08/2020. Contra-
tado: Abegg & Cia Ltda. CNPJ nº 97.881.098/0004-18. Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro do combustível (Gaso-
lina). Valor: R$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos) o litro. Assinatura do Termo Aditivo: 11/03/2021.

Quadragésimo Segundo Termo Aditivo. Ata de Registro de Preços N° 01/2020. Pregão Presencial N° 08/2020. Contra-
tado: Abegg & Cia Ltda. CNPJ nº 97.881.098/0004-18. Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro do combustível (Gaso-
lina). Valor: R$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos) o litro. Assinatura do Termo Aditivo: 26/03/2021.

Quadragésimo Terceiro Termo Aditivo. Ata de Registro de Preços N° 01/2020. Pregão Presencial N° 08/2020. Contra-
tado: Abegg & Cia Ltda. CNPJ nº 97.881.098/0004-18. Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro do combustível (Gaso-
lina). Valor: R$ 5,97 (cinco reais e noventa e sete centavos) o litro. Assinatura do Termo Aditivo: 05/04/2021.

Quarto Termo Aditivo. Contrato N° 052/2017. Pregão Presencial N° 17/2017. Contratado: Jair Marques Junior. CNPJ nº 
27.229.118/0001- 42. Objeto: Fica ajustada entre as partes a prorrogação de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses. 
Vigência: 19/04/2021 à 18/04/2022. Assinatura do Termo Aditivo: 19/04/2021.

Terceiro Termo Aditivo. Contrato N° 121/2019. Pregão Presencial N° 001/2019. Contratado: Montardo E Nascimento 
Ltda. CNPJ nº 11.827.241/0001-25. Objeto: Fica ajustada entre as partes a prorrogação de vigência do Contrato por mais 
180 (cento e oitenta) dias. Vigência: 26/04/2021 à 23/10/2021. Assinatura do Termo Aditivo: 22/04/2021.

A Importância das Ações 
Sociais no Tradicionalismo
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Edis bicaquenses querem 
estender prazo para 

oficinas se adequarem à 
Lei Ambiental

Com a vigência de nova Lei 
Estadual, oficinas mecânicas 
de todo o Rio Grande do Sul 
estão sendo obrigadas a dispor 
de fossas sépticas para armaze-
nar rejeitos de óleos, graxas e 
outros produtos. O prazo para 
adequação termina em julho 
deste ano.

Na sessão ordinária da se-
gunda-feira (12/04), o vereador 
Elson Bueno Martins (PDT) 
solicitou reunião com o Mi-
nistério Público (MP-RS) de 
Coronel Bicaco para buscar a 
prorrogação do prazo para ofi-
cinas mecânicas se adequarem 
à Lei Ambiental. O pedido foi 
feito através da proposição nº 
023/2021.

O pedetista ressaltou que 
inúmeras atividades pratica-
mente pararam em virtude da 
pandemia de Covid-19. — O 
movimento de clientes dimi-
nuiu bastante nas oficinas. Al-

guns tiveram que fechar as por-
tas e só agora estão retomando 
o trabalho normal — disse o 
edil.

Elson Bueno Martins suge-
riu que Legislativo e Executi-
vo, em conjunto, reivindiquem 
maior prazo para a adequação 
das oficinas mecânicas à Lei 
Ambiental. — Temos que con-
versar e ver a possibilidade de 
ampliar o prazo para adequa-
ção. Muitos proprietários de 
oficinas tiveram baixo rendi-
mento nos últimos meses e ago-
ra precisarão desembolsar um 
alto valor para cumprir a lei — 
argumentou o político do PDT. 
— Muitos proprietários de me-
cânicas vieram falar comigo e 
afirmaram não ter dinheiro para 
atender as exigências — acres-
centou Elson Bueno Martins.

Após a apreciação em ple-
nário, a proposição nº 023/2021 
foi aprovada por unanimidade.

Vereadores pretendem se reunir com o Ministério Público para discutir a 
prorrogação do prazo que finda em julho

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19/04/2021.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Tenente Portela, às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no 
dia 19 de abril de 2021, com as seguintes presenças: Vereadores: IRINÉIA KOCH LENA/PDT (Presidente), JAINE SA-
LES/PROGRESSISTAS (Secretário), DERLI DA SILVA/PSDB, LUCIANO BERTA/PSDB, SINATO KENKER RIBEI-
RO/PT, HEITOR GROSS FURINI/PREGRESSISTAS, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, LUISA SILVA BARTH/
MDB e NATANAEL DINIZ CAMPOS/MDB. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência em nome 
de Deus abriu os trabalhos, saudou os Vereadores e o público presente. Em seguida solicitou ao Secretário a leitura das 

correspondências recebidas pela Casa. Após, dando continuidade, passou para o espaço de requerimentos e proposições dos senhores Vereadores:
Do Vereador Sinato Kenker Ribeiro:
1- Requereu seja enviado ofício ao senhor Prefeito Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, requerendo a instalação e recuperação da ilumina-

ção pública, recuperação das estradas, pontilhões e bueiros na Terra Indígena do Guarita, nos setores pertencentes ao município de Tenente Portela/RS. Este 
requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Jaine Sales, Luisa Silva Barth, Luis Claudir dos Santos, Derli da Silva e Luciano 
Berta Filipin.

2- Requereu seja enviado ofício ao senhor Prefeito Municipal, solicitando agilidade da aplicação dos recursos oriundos da Emenda Parlamentar do 
deputado Dionilson Marcon, destinados à construção de quadra de esportes coberta no setor da Pedra Lisa, Terra Indígena do Guarita. Em havendo objeção 
legal na aplicação dos recursos para a finalidade que se destina, por força da pandemia, que aplicação dos recursos seja discutida e definida com a Comunidade 
Indígena do Setor. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Luis Claudir dos Santos, Derli da Silva e Luciano Berta 
Filipin.

Do Vereador Luciano Berta Filipin:
1- Requereu ao senhor Prefeito Municipal que encaminhe a Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria que faça a recuperação do bueiro da Rua 

Santa Isabel, na altura do número 908, no bairro Isabel. Este requerimento foi subscrito pelo vereador Jaine Sales.
2- Requereu ao Poder Executivo, juntamente com o Departamento de Trânsito, a instalação de uma lombada na altura do número 1.020, da Rua 

Tamandaré, situada no bairro Verzeri, neste município. 
3- Requereu o envio de correspondência à ACI de Tenente Portela, solicitando que realize uma campanha que incentive as empresas de outros mu-

nicípios a prestar serviços que utilizem a mão de obra local. Assim, ajudando a incentivar nossos profissionais locais, como por exemplo pedreiro, servente de 
pedreiro, mestre de obras, pintores, eletricistas e encanadores do nosso município.

4- Requereu o envio de correspondência ao Sindicato dos Municipários de Tenente Portela, solicitando que negocie com o Poder Executivo Muni-
cipal o custeio (do todo ou em parte), do valor do exame toxicológico exigido pelo Detran, que deverá ser realizado a cada dois anos e seis meses, conforme 
Resolução 843/2021 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

Do Vereador Natanael Diniz de Campos:
1- Requereu ao senhor Prefeito Municipal que encaminhe a Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria, juntamente com o Departamento de 

Trânsito, para que estude a possibilidade de construir um quebra-molas na Rua Fioravante Fornari, no bairro Caxambu, devido à alta velocidade dos veículos 
que transitam nesta rua, colocando a vida dos moradores em risco. Este requerimento foi subscrito pelo vereador Jaine Sales.

2- Requereu ao senhor Prefeito Municipal que encaminhe a Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria, juntamente com o Departamento de 
Trânsito, para que estude a possibilidade de construir um quebra-molas na Rua Baixada Oeste, em frente à igreja Padre Manuel e Coroinha Atílio, no bairro 
Paludo, devido à alta velocidade dos veículos que transitam nesta rua, colocando a vida dos moradores em risco. Este requerimento foi subscrito pelos verea-
dores Heitor Henrique Gross Furini e Luisa da Silva Barth.

3- Requereu o envio de correspondência à Administração de Vista Gaúcha pela construção da ponte na divisa com o Município de Tenente Portela, 
nas proximidades do Distrito de Braço Forte.

Do Vereador Jaine Sales:
1. Requereu ao senhor Prefeito Municipal que sejam construídos muros, cercas e portão, bem como que haja a limpeza periódica nos cemitérios 

localizados dentro da Reserva Indígena pertencente a este município. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Luis 
Claudir dos Santos, Derli da Silva, Sinato Kenker Ribeiro e Luciano Berta Filipin.

Do Vereador Luís Claudir dos Santos:
1- Requereu ao senhor Prefeito Municipal que encaminhe a esta Casa Legislativa cópia do convênio assinado entre a Prefeitura Municipal e a Asso-

ciação Portelense de Proteção, Auxílio e Tratamento aos Animais – APPATA, conforme informação encaminhada pelo Prefeito Municipal, através do Ofício 
nº 127/2021, de 26 de março de 2021, onde estabeleceu o repasse de recurso para esta associação.

2- Tendo em vista a resposta efetuada pelo Prefeito Municipal, através do Ofício nº 127/2021, de 26 de março de 2021, que pediu o prazo de 15 dias 
para encaminhar a resposta a este vereador, ou seja, até o dia 09/04/2021, porém até o presente momento não foram encaminhadas as referidas respostas, a 
respeito dos atos e formalidades do convênio assinado com o estado do Rio Grande do Sul, da Municipalização da Escola Estadual General Osório, do Distrito 
de São Pedro. Em sendo assim, reitero a solicitação ao Prefeito Municipal, feito através do Ofício CM nº 19/2021, de 16 de março de 2021, dentro do prazo 
legal, determinado pela nossa Lei Orgânica, a fim de podermos prestar informações a comunidade portelense. 

3- Requereu o envio de correspondência aos presidentes do Sindicato dos Municipários e do Sindicato dos Professores, solicitando as seguintes in-
formações: conforme resposta encaminhada pelo Poder Executivo em relação à reposição inflacionária e a implantação do Vale Alimentação ao funcionalismo 
municipal, informando ter havido ampla discussão desde o início do ano entre a Administração e os sindicatos, solicita o vereador: Ofício Protocolado pelos 
sindicatos das demandas e reivindicações pautadas/solicitadas junto à administração municipal e cópia das respostas enviadas pela Administração Municipal; 
Cópia das atas das reuniões dos Sindicatos e Prefeito Municipal; se não houve documento oficial protocolado e ata, quais os assuntos e resultados destas reu-
niões; houve ciência/informações destas reuniões aos servidores sindicalizados e qual meio de informação; qual a posição dos sindicatos quanto aos assuntos 
que vêm sendo debatidos junto à Câmara de Vereadores quanto à reposição salarial e vale alimentação.

Do Vereador Derli da Silva:
1- Requereu ao senhor Prefeito Municipal que encaminhe a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Rural e ao Departamento de Meio Ambiente, 

para que faça um projeto de deliberação e estude a possibilidade da construção de uma ponte que ligará o bairro São Francisco ao bairro Renascer. Além 
disso, que também seja feita a pavimentação da rua que dá acesso aos bairros. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, 
Natanael Diniz de Campos, Jaine Sales, Sinato Kenker Ribeiro, Luis Claudir dos Santos e Luciano Berta Filipin.

Da Vereadora Luisa Silva Barth: 
1. Requereu ao senhor Prefeito Municipal que encaminhe a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Rural a recuperação da estrada que dá acesso as 

propriedades de Almiro Reichemback, Marino Reichemback e demais moradores da localidade de Daltro Filho, uma vez que a mesma se encontra em péssimas 
condições. Justifico meu pedido, uma vez que temos pacientes oncológicos que utilizam a referida estrada e as máquinas do setor responsável estavam nas 
proximidades, mas não realizaram a recuperação do local. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini e Natanael Diniz de 
Campos.

2. Requereu ao senhor Prefeito Municipal que estude a possibilidade de efetuar a compra do LEITOR DE DIGITAIS, equipamento utilizado para 
solicitar carteiras de identidades. O referido equipamento é de extrema necessidade para nossa comunidade, uma vez que para termos agilidade nessa demanda 
temos que nos dirigir até o município de Três Passos/RS. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini e Natanael Diniz de 
Campos.

3. Requereu ao senhor Prefeito Municipal que encaminhe a esta Casa Legislativa informações precisas e documentadas, informando o porquê 
anulou a concorrência nº 01/2021, que trata da venda dos terrenos no Parque Industrial Osvaldo Trentin. Além disso, informe à Casa qual foi a ilegalidade 
cometida, considerando o parecer jurídico de 07/04/2021. Este requerimento foi subscrito pelo vereador Heitor Henrique Gross Furini.

4. Requereu o envio de correspondência aos deputados Marcio Biolchi e Alceu Moreira, bem como ao Senador Luis Carlos Heinze, para que os 
mesmos contemplem o Município de Tenente Portela, mais precisamente a Comunidade Indígena de Pedra Lisa para a construção de um ginásio poliesportivo. 
Este requerimento foi subscrito pelo Vereador Heitor Henrique Gross Furini.

5. Requereu o envio de correspondência ao Cacique da Terra Indígena do Guarita, para parabenizar à todos os membros da comunidade pela passa-
gem do dia do índio, ocorrido no último dia 19 de Abril.

Dos Vereadores Natanael Diniz de Campos e Sinanto Kenker Ribeiro:
1. Requereram o envio de correspondência aos familiares de Ataide Pedro Balestrin, transmitindo condolências pelo seu falecimento, ocorrido no 

último dia 15 de Abril.
PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:
Ante Projeto de Lei nº 03/2021, de Autoria os Vereadores Natanael Diniz de Campos e Luisa Silva Barth: Institui o Programa Auxílio Emergencial Muni-

cipal no âmbito do município de Tenente Portela-RS, buscando reduzir os efeitos sociais e econômicos da pandemia originada pela COVID-19.
Ante Projeto de Lei nº 04/2021, de Autoria os Vereadores Natanael Diniz de Campos e Luisa Silva Barth: Autoriza o Poder Executivo Municipal a con-

ceder ajuda de custo a atletas e Escolinhas que representam o Município em competições e dá outras providências. 
Ante Projeto de Lei nº 05/2021, de Autoria os Vereadores Natanael Diniz de Campos e Irineia Koch: Institui, no Município de Tenente Portela, o Dia 

Municipal da Fibromialgia, filas preferencial e vagas de estacionamento preferencial, bem como a formação e capacitação de Profissionais especializados no 
atendimento à pessoa portadora de fibromialgia.

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 030/2021: 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.   
Este projeto foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 033/2021: Declara situação de caráter excepcional previsto no artigo 37, IX, da CF/88 e autoriza a contratação 

temporária para atendimento da necessidade do programa federal Criança Feliz e dá outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 22/2021: Autoriza a concessão de auxílio à empresa na forma que especifica a Lei Municipal nº 2.233/14, que cria 

o distrito industrial, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. 
A Comissão de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Obras, apresentou Emenda Modificativa ao artigo 3º do referido projeto, ficando o mesmo com 

a seguinte redação:
“Art. 3º. Ficam autorizadas a abertura de crédito especial no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) no seguinte elemento:
11 Secretaria de Indústria e Comércio e Turismo;
11.01 Indústria Comércio e Turismo
Proj./Ativ. 2061 Incentivo ao Empreendedorismo;
3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material de Distribuição Gratuita.”
Este projeto, com emenda, foi aprovado por unanimidade.

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou os trabalhos.
Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 19 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.

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, apre-

sentando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro em seus 
números I, III e IV.

O cidadão SIDINEI MACHADO  nascido em TENENTE PORTE-
LA/RS aos 15 DE OUTUBRO DE 1978.  Filho de OSVALDO MA-
CHADO E DOROTEIA DUTRA MACIEL. E dona  CLEIA DUTRA 
MACIEL nascida em TENENTE PORTELA/RS aos 22 DE NOVEM-
BRO DE 1985. Filha de ELOI SOUZA MACIEL E EVA HELENA DU-
TRA MACIEL . Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 14/05/2021.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório e na 

imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  16 de 

Abril de 2021.                                                    
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

Diones Roberto Becker
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Saúde

Região está infestada de mosquito da dengue

Depois da preocupação com 
o Coronavírus, ainda ativa em 
todo o país, o estado do Rio 
Grande do Sul teme um surto 
de Dengue. Acontece um nú-
mero grande de municípios do 
estado estão infestados com 
a presença do mosquito que é 
ainda o transmissor da Chikun-
guya e Zika Vírus.

Dos 497 municípios do Es-
tado do Rio Grande do Sul, 405 
estão infestados pelo mosquito 
Aedes aegypti, que transmite  
doenças como dengue, chikun-
gunya e zika vírus. Os dados 
são do último boletim epide-
miológico emitido pela Secre-

taria Estadual da Saúde.
Nas últimas semanas, o nú-

mero de confirmações de doen-
ças transmitidas pelo mosquito 
deixou o Estado do Rio Grande 
do Sul em alerta. Além de duas 
mortes por dengue confirma-
das, uma em Santa Cruz do Sul 
e outra em Erechim, também 
existe um surto de chikungunya 
em São Nicolau onde já foram 
confirmados 30 casos da doen-
ça.

Um dos motivos para o au-
mento da presença do mosquito 
é a sazonalidade. A circulação 
do inseto costuma aumentar 
nos meses de outubro a abril, 

mas este pode não ser o único 
motivo. De acordo com a Coor-
denadora do Programa Estadu-
al de Vigilância e Controle do 
Aedes do Centro Estadual de 
Vigilância em Saúde do Estado, 
Carmen Gomes, a pandemia 
também pode ter contribuído 
para maior circulação do mos-
quito.

— Há dois anos vivemos 
uma pandemia e ela influen-
cia no trabalho dos agentes de 
controle de endemia dos muni-
cípios. Alguns foram afastados 
por estarem doentes, outros 
municípios optaram por man-
ter o distanciamento e tiraram 

as equipes das ruas e também 
há casos que os profissionais 
foram direcionados para ajudar 
no combate à pandemia.  

Para ajudar na eliminação 
do Aedes aegypti, além de aca-
bar com locais de água parada, 
que é onde a fêmea do mosqui-
to deposita seus ovos, é neces-
sário que os recipientes sejam 
higienizados, já que os ovos 
podem ficar cerca de um ano no 
mesmo local e eclodir quando 
houver contato com a água no-
vamente.

Na semana epidemiológica 
14, que compreende o período 
de 4 a 10 de abril de 2021, o Rio 
Grande do Sul tinha a confirma-
ção de 1.444 casos de dengue, 
sendo que 1.400 são autócto-
nes.

As cidades de  Três Passos, 
Tenente Portela, Bom Progres-

so, Barra do Guarita, Crissiu-
mal, Chiapetta e Sede Nova são 
alguns municípios que regis-
tram infestação pelo mosquito.

Alguns municipios do es-
tado já estão que fazer uso do 
chamado Fumacê. É o caso de 
Redentora, que nesta quinta-
-feira teve a aplicação do inse-
ticida em uma parte da cidade, 
onde há o maior número de fo-
cos e o maior número de casos 
confirmados da doença.

No boletim da útima semana 
o municipio apareceu com 4 ca-
sos confirmados.

O número de casos confir-
mados na região ainda não pre-
ocupa, no entanto, a perspecti-
va de novos casos em virtude 
do elevado número de focos de 
mosquitos encontrados nesses 
municipios qua mantém as au-
toridades em alerta.

Redentora passou por pulverização. Outros municípios do estado estão passando por situação semelhante

Divulgação

Alunos das Escolas Municipais 
recebem livro didático do Sistema de 

Ensino Aprende Brasil

Derrubadas

No mês de abril foram dis-
tribuídos os Livros Didáticos 
Integrados, do Sistema de En-
sino Aprende Brasil, do Grupo 
Positivo, aos alunos das turmas 
do 5º ao 9º ano do Ensino Fun-
damental das Escolas Munici-
pais de Derrubadas.

A entrega marcou o início 
da caminhada da Rede Pública 
Municipal de Ensino com esse 
novo método de aprendizagem, 
no qual os alunos terão acesso, 
além do livro didático impres-

so, a uma Plataforma Virtual de 
Aprendizagem, que possibilita-
rá a realização de aulas online e 
acesso a um portal de pesquisa, 
que será utilizado para auxílio 
na realização das atividades da 
apostila. 

Os alunos receberão qua-
tro apostilas por ano. A cada 
bimestre será trabalhada com 
uma apostila. 

O livro didático permitirá 
uma aprendizagem igualitária 
a todos os estudantes, uma vez 

que o mesmo conteúdo disponi-
bilizado na plataforma virtual 
poderá ser realizado pelo aluno 
no material impresso.

A Secretária Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto, 
ressalta a importância da famí-
lia nesse novo processo de edu-
cação no município: “Sabemos 
que a educação transforma a 
vida de crianças e adolescentes 
e, por isso, buscamos oferecer 
aos nossos alunos um dos me-
lhores Sistemas de Ensino do 
Brasil, mas para que esse pro-
cesso aconteça da melhor ma-
neira possível, precisamos que 
as famílias acompanhem a rea-
lização das atividades e apoiem 
os alunos nessa caminhada”, 
destaca a Professora Cristiane 
Führ. 

O Objetivo maior do muni-
cípio é continuar avançando na 
qualidade da educação e pro-
porcionar igualdade de conhe-
cimento aos educandos.

Professores da Rede Municipal de Derrubadas

Divulgação

FETAG pede para que 
agricultores denunciem 

empréstimos consignados 
irregulares

A Federação dos Trabalha-
dores na Agricultura no Rio 
Grande do Sul – FETAG-RS 
denuncia grave violação ao di-
reito de bem-estar de aposenta-
dos e pensionistas rurais em re-
lação a depósitos efetuados em 
suas contas relativos a créditos 
consignados, sem a devida au-
torização.

Inúmeros casos relatados no 
Estado pelos agricultores tra-
zem à tona um problema antigo 
que vem se agravando. Entida-
des financeiras estão costumei-
ramente incorporando créditos 
consignados nos benefícios 
previdenciários sem a autori-
zação do beneficiário, gerando 
dívidas indevidas e juros altís-
simos, muitas vezes superiores 
a 100% ao ano. Quando este ci-
dadão identifica o crime neces-
sita ir em busca da reversão do 
problema junto a financeira, ge-

rando insegurança e transtornos 
de toda ordem aos aposentados/
as e pensionistas.

Esta situação se agravou 
quando a FETAG-RS e os Sin-
dicatos dos Trabalhadores Ru-
rais identificaram que os dados 
cadastrais, em especial o e-mail 
dos segurados especiais, estão 
sendo alterados dentro do por-
tal “Meu INSS”, que está sob 
responsabilidade do Instituto 
Nacional do Seguro Social – 
INSS. A alteração dos dados 
dos agricultores tem como con-
sequência o envio de informa-
ções sigilosas para outros des-
tinatários, a exemplo de quando 
um segurado tem seu benefício 
concedido.

A FETAG-RS está reali-
zando ampla investigação e já 
oficializou uma denúncia so-
bre os temas para o presidente 
do INSS, Leonardo José Rolim 
Guimarães.
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Cooperativismo

Linhas de crédito em até 60 meses
para adquirir produtos ou serviços
nas empresas conveniadas. 

Aponte a câmera do seu celular 
para o QR Code e saiba mais.

Convênio
Sicredi
Para facilitar a sua vida e 
ajudar a tirar os seus planos
do papel.  

Sicredi está entre as melhores instituições financeiras do Brasil
O Sicredi conquistou a séti-

ma posição do país no ranking 
World’s Best Banks 2021, ela-
borado pela Forbes em parceria 
com a empresa de estatísticas 
Statista. No total, 500 bancos 
foram listados globalmente na 
publicação.

A pesquisa, de caráter po-
pular, levou em conta a opinião 
de 43 mil respondentes, de 28 
países diferentes e avaliou as 
instituições com base em satis-
fação geral e recomendação, a 
partir dos elementos confiança, 
termos e condições, atendimen-
to ao cliente, serviços digitais e 
consultoria financeira. Os parti-
cipantes indicaram as institui-
ções financeiras onde possuem 
ou já possuíram uma conta 
corrente ou poupança e, em se-
guida, responderam um ques-
tionário detalhado, dando notas 
baseadas na sua experiência.

— A presença em uma lista 
tão relevante nos orgulha muito, 
pois premia o nosso modelo de 
atuação diferenciada dentro do 
setor financeiro. Enquanto coo-
perativa de crédito, somos foca-

dos em atender as necessidades 
dos nossos associados, que pos-
suem poder de participação nas 
decisões e resultados das coo-
perativas. Para isso, buscamos 
estar próximos das pessoas, 
sendo um integrante ativo das 
comunidades e buscando gerar 
prosperidade além dos serviços 
financeiros. Em resumo, man-
temos os diferenciais positivos 
do cooperativismo, ao mesmo 
tempo em que investimos em 
tecnologia, gerando soluções 
que facilitam as rotinas das 
pessoas, e é todo esse conjunto 
que gera boas experiências em 
quem se relaciona conosco — 
afirma João Tavares, presidente 
executivo do Banco Cooperati-
vo Sicredi.

Crescimento e solidez:

Em março deste ano, o Sicre-
di ultrapassou a marca de cinco 
milhões de associados e tem 
mantido um ritmo constante de 
expansão de áreas de atuação, 
estando hoje presente em quase 
1,5 mil municípios do país, com 
mais de duas mil agências e 30 

mil colaboradores. Atualmente, 
a instituição detém R$ 159,9 
bilhões em ativos; R$ 20,8 bi-
lhões em patrimônio líquido e 
R$ 105,7 bilhões em depósitos. 
Além disso, por meio de sua 
Gestora de Recursos (ASSET), 
são mais de R$ 50 bilhões ad-
ministrados.

O Sicredi possui ratings das 
principais agências de classifi-

cação de risco mundiais: Fitch 
(AA), Moody´s (Aa2) e Stan-
dard & Poor´s (AAA), além da 
classificação como ‘Forte’ da 
Fitch em relação à ASSET do 
Sicredi.

O Sicredi é uma instituição 
financeira cooperativa compro-
metida com o crescimento dos 
seus associados e com o desen-
volvimento das regiões onde 

atua. O modelo de gestão do 
Sicredi valoriza a participação 
dos mais de cinco milhões de 
associados, os quais exercem 
papel de donos do negócio.

Com presença nacional, o 
Sicredi está em 24 estados* e 
no Distrito Federal, com mais 
de 2.000 agências, e oferece 
mais de 300 produtos e serviços 
financeiros.

Sicredi conquistou a sétima posição do país no ranking World’s Best Banks 2021
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Um documentário de televisão me fez reviver o drama de 33 
mineiros chilenos retidos em uma mina a um quilômetro de pro-
fundidade. Confesso que me esforcei para não me imaginar no 
lugar daqueles homens enclausurados nas entranhas da terra sem 
qualquer perspectiva de saída.

 O maior problema deles não era a ausência de luz, de ali-
mento, de água potável ou outros elementos indispensáveis para 
a vida biológica. Nem o bloqueio da saída assustou aqueles mi-
neiros acostumados a passar meses entre as rochas subterrâneas; o 
que os aterrorizou de fato, nos primeiros dias, foi a possibilidade 
de não haver alguém do lado de fora fazendo alguma coisa por 
eles. Refleti então sobre a relação de dependência recíproca que 
todas as pessoas desenvolvem como condição para viver em so-
ciedade.

 Todos os animais, assim que nascem, já mostram alguma 
capacidade de sobrevivência. Alguns alimentam-se e caminham 
com menos de uma hora de vida. Mas uma criança quando nasce 
sequer consegue encontrar o seio da mãe a menos de um palmo 
da boca. Não caminha, não fala, não come, não distingue sabor, 
imagem ou som, não é capaz de coordenar um só movimento físi-
co, enfim, é tão frágil que não sobrevive sem a interferência direta 
de outras pessoas. E por muito tempo. Leva anos até aprender a 
controlar os esfíncteres (músculos responsáveis pela retenção e 
liberação do xixi e cocô). Se sofre trauma psicológico em algum 
momento de seu desenvolvimento, pode facilmente perder o con-
trole básico do próprio corpo. Por isso os psicólogos perguntam 
se o paciente faz xixi na cama. Um trauma de relacionamento com 
os outros ou com o meio durante a infância pode deixar a pessoa 
deficiente para o resto da vida.

 Mas então por que logo o ser mais frágil ao nascer torna-
-se depois o mais forte e inteligente de todos os animais? Por que 
depois que cresce é capaz de dominar os animais que nasceram 
mais fortes e capazes? E por que esse animal que agora domina 
tudo continua dependente de tudo e de todos?

 Nenhum outro animal, nenhuma planta ou qualquer ele-
mento natural depende do homem. Chega a ser intrigante, mas 
nada que pertença à Natureza depende do homem para existir. Ao 
contrário, se não existisse o homem, a Natureza estaria mais bo-
nita, saudável, exuberante. Mas o homem depende do seu irmão e 
de todos os demais seres para sobreviver. Cientificamente, isso é 
inexplicável. Todavia, para quem crê na história da Criação, é de 
fácil compreensão.

 Observe-se que só depois de ter criado o Universo, com 
todas as suas maravilhas, é que Deus criou o homem. Conclui-se 
que teria mesmo de ser assim, já que a criatura (homem) neces-
sitava de um habitat. Mas relacionemos apenas duas razões para 
o Criador fazer com que o homem dependesse umbilicalmente da 
Natureza e do próprio homem: 1ª) fazer do homem um adminis-
trador sábio e responsável; 2ª) não deixar o homem esquecer que é 
dependente de Deus, ao ver-se dependente de toda a obra de Suas 
mãos.

 Assim o homem foi compelido a administrar o meio am-
biente como se fosse sua casa, sua própria vida, já que é exclusi-
vamente dos seres animais, vegetais e minerais que extrai tudo o 
que lhe permite viver. Deus queria do homem um ser organizado 
para administrar a Terra com sabedoria e conforme as regras di-
vinas. E não deixou outra alternativa. Ou administra a Criação 
com responsabilidade e respeito absoluto às leis da Natureza, ou 
desaparece do cosmos.

 O homem é necessariamente social. Se não estiver inse-
rido em um grupo, não sobrevive. Por isso, assim como depende 
da Natureza, depende também do seu irmão. E não apenas em 
situações como a dos mineiros chilenos, mas em todas as circuns-
tâncias da vida. Quando uma pessoa se isola, é comum ouvirmos 
que está deprimida ou louca, pois a concepção de normalidade do 
comportamento humano está ligada a uma vida social ativa que 
compreende uma relação de inegável interdependência com tudo 
e com todos, a revelar nossa dependência absoluta de Deus.

Dependência

SMECD de Derrubadas investirá 
em equipamentos de informática 
para escolas da rede municipal

Cidades

A Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto 
(SMECD) promoverá a aquisi-
ção de equipamentos de infor-
mática para as escolas da rede 
municipal de ensino.

O investimento será com 
recursos próprios e o processo 
de licitação para compra en-
contra-se em andamento. Serão 
adquiridos 18 notebooks, seis 
microcomputadores e quatro 
nobreaks, tendo por objetivo 
oferecer condições de trabalho 
aos professores no desenvolvi-
mento de aulas remotas/online 
para o atendimento dos alunos, 
além de viabilizar assim como, 
para uso dos profissionais de 
educação durante seus turnos 
de trabalho. 

A SMECD também já fez a 
implantação de Sistema Web de 
Gestão e Plataforma Educacio-
nal online, os quais foram in-
vestimentos recentes realizados 

para possibilitar a continuidade 
das atividades escolares educa-

cionais neste período de pande-
mia.

Processo licitatório em andamento prevê aquisição de mais notebooks, 
microcomputadores e nobreaks

Divulgação

Polícia Civil lança selo de 180 anos e 
apresenta Palácio da Polícia revitalizado

Comemorações

A Polícia Civil gaúcha lan-
çou, na tarde desta terça-feira 
(20/4), o selo comemorativo 
dos 180 anos da instituição. A 
ocasião também marcou o iní-
cio das festividades do aniver-
sário – comemorado em 3 de 
dezembro – e de uma série de 
ações planejadas para os pró-
ximos meses. A primeira delas, 
também realizada no evento 
nesta tarde, foi o descerramen-
to, pela chefe de Polícia, de-
legada Nadine Anflor, e pelo 
subchefe, Fábio Motta Lopes, 
da placa de revitalização do Pa-
lácio da Polícia, a qual leva o 
selo dos 180 anos e está afixada 
no hall de entrada do prédio.

Para evitar aglomerações e 
respeitar os protocolos de pre-
venção contra a Covid-19, o 
evento foi restrito a autoridades 
da instituição, com observação 
do distanciamento e uso obriga-
tório de máscaras. Houve trans-
missão ao vivo pelo Instagram 
da Polícia Civil: @policiaci-
vilrsoficial.

As obras de revitalização 
incluíram a restauração das fa-
chadas e do hall de entrada do 
primeiro e terceiro pavimen-
tos, troca de vidros, aplicação 

de película solar e instalação 
de novos refletores e da ilumi-
nação da fachada principal do 
Palácio, além da pintura interna 
das salas. O projeto, iniciado 
em janeiro de 2019 e concluído 
em fevereiro deste ano, exigiu 
investimento de recursos pró-
prios de R$ 459 mil. Foi execu-
tado pela Assessoria de Enge-
nharia da Divisão de Serviços 
Gerais, do Departamento de 
Administração Policial (DAP). 
Ainda este ano, deve ocorrer 
o início da pintura das paredes 
internas do prédio, do telhado e 
da calçada.

Para a chefe de Polícia, os 
180 anos representam um novo 
marco para a instituição, que 
vive um dos maiores desafios 
de sua história recente: não pa-
rar em meio à pandemia e ino-
var serviços policiais para que 
a população não fique desassis-
tida.

“Não ter parado não signi-
fica que não houve mudanças, 
mas que cada novo passo em 
meio a essa crise sanitária foi 
planejado meticulosamente 
para manter nossos cidadãos 
protegidos da doença e da cri-
minalidade”, afirmou Nadine.

Chefe de Polícia, delegada Nadine Anflor, e subchefe, Fábio Motta Lopes, 
descerraram placa da revitalização do edifício-sede
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Policia Civil lança selo em comemo-
ração aos seus 180 anos

Delegado exalta trabalho de combate ao 
trafico de drogas na região

O delegado da Policia Civil , 
Vilmar Alaídes Shaeffer, foi entre-
vistado no último sábado,22, no 
programa Tribuna Popular pelo 
jornalista Jalmo Fornari.

Na entrevista o policial res-
saltou o trabalho que vem sendo 
realizado no combate ao crime de 
tráfico de drogas. Na semana pas-
sada ele coordenou mais uma fase 
da operação Android, que tem por 
objetivo coibir a ação de venda de 
entorpecentes e crime conexos na 
Região Celeiro. Nesta fase os al-
vos foram os criminosos que es-
tão presos e seguiam comandando 
o trafico de drogas de dentro de 
casas prisionais.

 Segundo o delegado a operação investigatória que estava em curso desde o ano de 2017 mostrou 
uma bem articulada organização criminosa montada com objetivo da venda de drogas. Ele citou que 
em 2017 se notou um aumento considerável da violência na região com diversos casos de homicídio 
resultado da briga por território entre uma facção violenta que se instalara na região e traficantes locais.

 Ele explicou que é muito difícil tirar de vez a presença desse tipo de organização criminosa da 
região, já que eles se reorganizam, substituem as peças e seguem executando os crimes, no entanto, o 
delegado prevê que se não fosse as ações  fortes das forças de segurança da região estaríamos vivendo 
situações aos moldes de outras regiões, onde execuções, roubos de patrimônio e verdadeiras guerras 
causadas pelo tráfico, muitas vezes com vitimas inocentes são uma rotina.

 Por fim o delegado ressaltou que o trafico sobrevive do usuário. Ele disse que onde há demanda 
sempre vai haver oferta, mas a Policia Civil, Brigada Militar e demais entidades de segurança seguirão 
lutando para coibir a criminalidade na região.

Delegado Vilmar Alaídes Scheffer, foi entrevistado no Tribuna Popular
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