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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

Energia solar como ferramenta de transfor-
mação social no Brasil

No debate sobre os rumos da geração distribuída (GD) no Brasil, um 
argumento que tem sido frequentemente usado contra o atual modelo é 

que ele beneficiaria os mais ricos, em detrimento dos mais pobres. Seria a lógica do “Robin Hood às avessas”: os 
custos do setor elétrico, ao deixarem de ser pagos pelos que têm GD, os mais ricos, seriam rateados pelos demais 
consumidores, incluindo os mais pobres. Segundo este o argumento, a solução seria mudar as regras da GD.

No entanto, não é bem o que os números completos apontam: cálculos da ABSOLAR indicam uma realidade 
diferente e demonstram que, até 2035, serão gerados pela GD mais de R$13,3 bilhões em benefícios líquidos 
para todos os consumidores brasileiros, inclusive os mais pobres. Estudo publicado em março de 2021 na revista 
científica Renewable and Sustainable Energy Reviews vai além: conclui que os consumidores com GD, também 
chamados de “prossumidores”, são na verdade insuficientemente compensados pela energia elétrica que injetam 
na rede.

Os autores relacionam os custos futuros que as companhias de energia elétrica podem evitar quando um 
consumidor instala GD, dentre eles: alívio na operação da rede, redução da necessidade de novas linhas de trans-
missão, redução da necessidade de novas usinas de geração, além de menores impactos e custos ambientais. Com 
isso, concluem que uma reforma regulatória deveria ser conduzida para assegurar que o consumidor com GD não 
seja prejudicado e passe a subsidiar de forma injusta as companhias de energia elétrica.

Quanto à questão social, existem importantes projetos no Brasil que buscam a democratização da GD para 
consumidores de todas as faixas de renda e classes sociais. Sugere-se que representantes das distribuidoras 
avaliem tais experiências, dentre elas, os projetos desenvolvidos nas favelas da Babilônia e Chapéu Mangueira, 
na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Nestas iniciativas, fica visível que a energia solar não oferece barreiras, mas 
soluções para a crise energética vivida diariamente pelos mais pobres.

A população de baixa renda convive com altas taxas de desemprego, contas de energia que não cabem no 
seu orçamento e serviços de baixa qualidade, com frequentes quedas de luz e atendimento precário. No Rio, 
por exemplo, apenas na última década a tarifa de energia elétrica mais do que dobrou. Em contraste, o preço da 
energia solar tem caído rapidamente, fazendo dela uma das fontes de energia mais competitivas da história. A 
energia solar fotovoltaica também é líder entre as renováveis em outro tema social muito importante: na criação 
de empregos. São empregos de qualidade, locais, resilientes e consistentes com a nova economia sustentável do 
nosso tempo.

Assim, a adoção de GD nas comunidades oferece uma oportunidade de forte redução dos custos para acesso 
digno à energia elétrica. Ao gerar energia em momentos de maior demanda por eletricidade, a GD pode ainda 
diminuir a carga na ponta da rede e melhorar a qualidade do fornecimento nas favelas. Por seu modelo descentra-
lizado, fomenta o empoderamento energético e novos modelos de organização coletiva para reivindicar direitos.

No entanto, ainda há barreiras para a popularização da GD, notadamente a necessidade de capital para in-
vestimento inicial e acesso a crédito. Qual o modelo adequado para que essas comunidades embarquem na GD?

Uma das apostas está no modelo de geração compartilhada, por meio de cooperativas de energia. Essa é uma 
solução que, além dos benefícios econômicos, harmoniza-se com as tradições de coletividade, autogestão e coo-
peração das favelas. Neste momento, avança a implantação da primeira cooperativa de energia solar fotovoltaica 
em uma favela no Brasil. 

Entretanto, a redução do valor dos créditos de energia elétrica, como vem sendo proposto pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), tornaria inviável este novo modelo. Isso frearia o crescimento de uma 
solução sustentável que traz alívio para os desafios enfrentados pelos mais pobres. Sem um marco legal adequado 
e justo, o futuro da GD nas comunidades de baixa renda ganha enorme incerteza e fica ameaçado.

 O Projeto de Lei 5.829/2019, atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, em conjunto com a pro-
posta de Emenda Social, oferece um caminho positivo para a solução deste impasse. Não é verdade que só os 
ricos que se beneficiam da GD solar. Esta é uma tecnologia que vai além dos benefícios econômicos e ambientais, 
pois tem o potencial de ser uma ferramenta de transformação social para a população de baixa renda no Brasil. 
Por isso, neste momento, é necessário incentivar a adoção da GD solar, e não a frear.

Eduardo Avila - Diretor Executivo da Revolusolar *Rodrigo Sauaia – CEO da ABSOLAR
*Ronaldo Koloszuk – Presidente do Conselho de Administração da ABSOLAR

Li certa vez que, na democracia, para que a submissão às leis 
não seja conduta servil, mas forma de auto-obediência, elas são 
aprovadas por representantes políticos eleitos pelo povo. Gostei 
do conceito, tanto sob o ponto de vista ético quanto estético. Es-
tético, sim, porque o bem é belo.

O Congresso Nacional, contudo, pela maioria de seus mem-
bros, por ação ou omissão, contraria o sentido do mandato parla-
mentar e se conduz ao arrepio da vontade de seus eleitores. Cum-
prisse o parlamento seu dever, o Supremo Tribunal Federal teria 
outra fisionomia e não seria esse pronto socorro dos corruptos 
aflitos. Não seria essa corte sem espelhos onde ministros bene-
ficiam o padrinho Lula decretando a “suspeição” de Moro e não 
reconhecem o próprio impedimento nessa votação. Cumprisse o 
parlamento seu dever, a figura literária da soberania popular não 
se estaria transformando em pura, muda, indefesa e real vassala-
gem.

Nas últimas semanas, nossa dignidade perdeu ainda mais subs-
tância em decisões tomadas por ampla maioria do STF que não se 
contenta com ser o principal protagonista da cena política brasi-
leira. Não! Nosso Supremo passa a atuar como Casa-Grande emi-
tindo determinações à senzala nacional. Certo, Gilberto Freyre?

Lembrei-me de uma frase do presidente equatoriano proferi-
da no transcurso do escândalo que ficou conhecido naquele país 
como Escândalo Subornos. Disse Lenín Moreno, cujo mandato 
se encerra no mês que vem: “Os chamados socialistas do século 
XXI saquearam a América Latina”. Referia-se ao período áureo 
do Foro de São Paulo e aos esquemas de corrupção instalados por 
empreiteiras, muitas das quais brasileiras, com particular privilé-
gio à Odebrecht. Melhor do que qualquer latino-americano nós, 
brasileiros, conhecemos essa história e pagamos essa conta.

No ano passado, a justiça equatoriana condenou o ex-presi-
dente Rafael Correa a 8 anos de prisão. Ele, porém, vive na Bél-
gica desde 2017 sem poder retornar ao país. Cerca de uma dezena 
de ex-servidores e dirigentes políticos, igualmente sentenciados, 
vivem no exterior. Enquanto isso, aqui no Brasil, os saqueadores 
nacionais levam a vida regalada pela qual Fausto vendeu a alma 
ao diabo e têm futuro político promissor.

Já somos roubados como pagadores de maus impostos. Já so-
mos roubados como cidadãos de uma democracia inepta e mal 
costurada. Já fomos roubados pela corrupção que tão ativamente 
operou em nosso país. Já nos roubaram a esperança de dias me-
lhores porque precisamos de dias piores para que os piores retor-
nem ao poder. Roubaram-nos, agora, o mínimo senso de justiça e 
respeito ao que no Brasil opera com esse nobre rótulo.

PRONTO SOCORRO 
PARA CORRUPTOS 
AFLITOS

Papa no Rio Grande
O Governo vai enviar um convite para que o Papa Francisco venha 

ao estado para a inauguração da maior estátua de Cristo da América 
Latina. O Cristo Protetor de Encantado será inaugurado no final do ano. 
Será difícil o pontífice vai aceitar o convite, visto que as suas viagens  
são na sua maioria fruto de um abrangente planejamento, no entanto, 
mesmo assim, o gesto já será significativo.

A obra do Cristo está sendo feita sem dinheiro público, provando 
que quando uma comunidade se une através de um objetivo comum,  é 

capaz de grandes feitos. O monumento certamente será uma referência turística e religiosa para o Rio 
Grande do Sul. 

A inciativa serve de lição para muitos municípios que tem seu desenvolvimento comprometido pelo 
excesso de interesses pessoais e pela falta de união entre as lideranças e mostra também que quando 
uma comunidade quer, o poder público auxilia, mas não é o protagonista da história.
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Melhore
o humorSalto do Yucumã está  aberto 

para visitação pública
O Parque Estadual 

do Turvo reabre hoje 
(sexta-feira dia 30 de 
abril) as suas portas 
para os visitantes. O 
Parque que dispõe de 
uma exuberante re-
serva florestal de mais 
de 17 mil hectares de 
mata subtropical pre-
servada, onde habi-
tam espécies únicas 
na região, tem no seu 
interior a maior queda 
longitudinal de água 
do planeta, o Salto do Yucumã (Moco-
ná para os Argentinos). As quedas, com 
1800 metros em sentido transversal ao 
Rio Uruguai que estavam fechadas para 
a visitação do púbico, em decorrência de 
protocolos de controle à pandemia,  po-
derão receber visitas a partir deste fim 
de Semana. A visitação no entanto se 

*** Dizem por aí que a notícia de 
criação de empregos é o ponto mais po-
sitivos dos 100 dias do atual governo.

***Dizem por aí que finalmente a 
paz esta ganhando espaço na terra indí-
gena do Guarita.

***Portela é o único lugar que todo 
mundo sabe quem são os ladrões e nin-
guém faz nada.

***Dizem por aí que como a Covid 
não foi até a bandeira vermelha, então  o 
governador Eduardo Leite levou a ban-
deira vermelha até a covid.

***Slogans que levantam o astral. 
Um deles é o mercado de gente feliz.

***Uma colega nossa, jururuzinha 
com a vida, lembrou de dar uma passada 
na loja e resolveu ser problema...

***Mercado de valores é para os for-
tes, que diga uma colega nossa que esta 
avida na compra de ações.

Um médico recém-formado e muito pre-
guiçoso não está muito disposto a trabalhar 
em hospitais, então ele abre uma clínica e 
coloca uma placa na porta com os dizeres:
“Tenha tratamento por 20 reais. Se não ficar 
curado, devolvo 100 reais”.
Um advogado vê a placa, pensa que é uma 
grande oportunidade de ganhar 100 reais, 
entra na clínica e diz:
 — Eu perdi o meu sentido do paladar.
O médico diz:
— Enfermeira, traga o remédio da caixinha 
22 e pingue 3 gotas na boca do paciente.

Ela pinga as gotas e o advogado exclama:
— Credo, isso é querosene!
Então o médico diz:
— Parabéns, o seu paladar foi restaurado. 
Dê-me 20 reais.
Irritado e indignado, o advogado volta de-
pois de alguns dias para recuperar o seu di-
nheiro e diz: X
— Doutor, não estou me recordando de 
nada.    
O médico diz:
— Enfermeira, traga o remédio da caixinha 
22 e pingue 3 gotas na boca do paciente.
— Mas aquilo é o querosene de novo! Você 
me deu isso da última vez para restaurar o 
meu paladar!
E o médico espertalhão responde:
— Parabéns, você recuperou sua memória. 
Dê-me 20 reais.
O advogado paga, soltando fogo pelas ven-
tas, e volta uma semana depois determina-
do a ganhar os 100 reais.
— Minha visão está muito fraca e eu não 
consigo ver nada.
— Bem, eu não tenho nenhum remédio 
para isso, sendo assim tome esta nota de 
100 reais.
— Mas isso aqui é uma nota de 20! E o mé-
dico:
— Parabéns, sua visão foi restaurada! Dê-
-me 20 reais. O correto nem sempre é justo.

Nós não gosta mesmo!!
Lá em Beozonte, 
um mineiro conhe-
cido nosso entra 
num bar e pede um 
copo de leite.
Um gaúcho, senta-
do ao lado, excla-
ma:
– Bah, tchê! Lá no 
Rio Grande do Sul 
nós não gostamos 
de homem que bebe leite.
– Uai, sô! Nóis aqui num gostamo de homi 
de jeito ninhum.

Repercutiu aqui
A decisão da ANVISA em vetar a compra 
da vacina russa Sputnik refletiu nos planos 
de combate a pandemia na nossa região. O 
fato de não  autorizar a entrada do produto 
no País devido diversos problemas que fo-
ram encontradas na vacina, que comprome-
te ou deixa em dúvidas a sua eficácia,  frus-
trou o projeto do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde tinha expectativa de compra-la  
para aplicar nos moradores da região.

Mais emendas
Lucas Redecker, PSDB, deputado federal 
eleito com mais de 100 mil votos, promete 
emendas no valor de 400 mil para pavimen-
tação em Tenente Portela.

A dengue avança
Com todas as atenções voltadas para os 
protocolos de controle da Covid 19, a 
proliferação de mosquitos Aedes aegyp-
ti aumenta descontroladamente no Es-
trado. Mais de 400 municípios gaúchos 
registram a presença preocupante do in-
seto contaminado com a infecção viral. 
Na região o quadro é grave, só em Cam-
po Novo, ontem, a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) confirmou a ocorrência 
de quatro casos de dengue  no município. 
Ao todo, são 17 casos descartados e 1 está 
sendo investigado naquele município.

Garabi e Panambi
O projeto de construção de duas usinas hi-
droelétricas no Rio Uruguai, que vem  ame-
açando o meio ambiente gaúcho desde  o 
ano de 1980, acabou tendo mais uma signi-
ficativa objeção na semana que passou, in-
viabilizando ainda mais sua pretensão. A 4a 
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a 
Região (TRF4) rejeitou, por unanimidade, 
o pedido de apelação feito pela União, pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 
e pela Eletrobrás contra a sentença que im-
pediu a realização dos estudos de impacto 
ambiental para a construção do Complexo 
Hidrelétrico Binacional Garabi- Panambi. 
Se construída a usina teria o maior lago ar-
tificial do Pais afetando inclusive o Parque  
Estadual do Turvo e as quedas do Salto do 
Yucumã.

***Dizem por aí que menos de 100 
dias de governo, um candidato derrotado 
começa mobilização para vencer a pró-
xima...Puts!!!

***Dizem, nos papos de política que 
as últimas eleições locais acabaram pro-
vocando um terremoto na organização 
partidária tradicional do nosso municí-
pio.

***Uma dupla das gurias da Provín-
cia tem futuro na internet..kkk

***Pelo menos com a pandemia 
as transmissões das sessões da casa do 
povo estão deixando as pessoas mais li-
gadas nos trabalhos dos Edis.

***Um leitor saiu com essa: “está 
muito sem graça, nem tem mais aqueles 
pega para capar de antigamente”, lem-
brando debates acalorados de tempos 
passados no plenário.

***O projeto do Scapini de levar um 
time feminino a elite está andando bem.

dara somente a partir da aquisição do in-
gresso por meio virtual (internet)  no site 
turismoderrubadas.com.br. Os interes-
sados que efetuarem a compra poderão 
ir até às quedas em grupos previamente 
organizados com um orientador. Mais 
informações podem ser obtidas no whats 
55 99913006.
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Extravio de Bloco

GILMAR FRANCISCO KERN, residente em Redentora,  co-
munica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas 
Fiscais de Produtor Rural (P 119 038401 a P 119 038410) com 
inscrição estadual sob o nº 216 1040736  série P 119 038401.

Concurso
IBGE realiza provas de processo 

seletivo no domingo
No próximo domingo (2), 

serão aplicadas as provas do 
Processo Seletivo Simplifica-
do para contratação temporária 
de 5.623 Agentes de Pesquisas 
e Mapeamento (APM) e 552 
Supervisores de Coleta e Qua-
lidade, que vão trabalhar nas 
pesquisas de rotina do IBGE. 
Os inscritos poderão consultar 
o local de prova, nesta quinta-
-feira (29), no site do Cebraspe, 
banca organizadora do certame. 
Essa seleção não está relaciona-
da com o Censo Demográfico.

Os candidatos à função de 
Supervisor de Coleta e Quali-
dade farão prova no turno da 
manhã, de 8h às 12h, horário de 
Brasília. Já os inscritos para a 
função de APM farão prova no 
turno da tarde, de 14h às 18h, 

horário de Brasília.
A seleção seguirá protocolos 

sanitários de prevenção à Co-
vid-19, como o uso obrigatório 
de máscara, de tecido ou cirúr-
gica, cobrindo nariz e boca. Os 
candidatos deverão manter o 
distanciamento social. Haverá 
álcool gel para higienização das 

mãos, mas se recomenda, tam-
bém, que o candidato leve seu 
próprio frasco de álcool em gel 
(que não poderá ser compar-
tilhado com outras pessoas) e 
água. O candidato que se recu-
sar a obedecer às normas sani-
tárias será excluído do processo 
seletivo.

IBGE/DIVULGAÇÃO

Cacique Alfaiate pede 
volta de controladores de 

velocidade na ERS-330

Pardal de volta 

O Cacique da Terra Indígena do Guarita, Carlinhos Alfaiate, 
acompanhado de Airton Ribeiro, membro da sua liderança, este-
ve cumprindo agenda na capital do estado, onde apresentou vários 
pleitos em secretarias estaduais do Governo Eduardo Leite.

Uma das reuniões foi com o Secretário de Logística e Transpor-
tes, Juvir Costella, onde a liderança indígena solicitou que fossem 
reinstalados redutores eletrônicos de velocidade em dois pontos da 
rodovia ERS-330 que corta à Terra Indígena do Guarita de Reden-
tora até Tenente Portela.

Alfaiate pediu ao secretário a instalação de lombadas eletrôni-
ca em dois pontos da rodovia: na frente da comunidade de Esti-
va, onde por algum tempo funcionou um pardal eletrônico, e um 
segundo ponto nas proximidades do Frigorifico Mais Frango, em 
Miraguaí.

A motivação do Cacique ocorre em virtude do alto número de 
vidas que tem se perdido na rodovia, principalmente devido a aci-
dentes de trânsito do tipo atropelamento.

Nos dois pontos é comum a circulação de indígenas na rodovia, 
em praticamente todos os horários. Nas proximidades do Frigorífi-
co Mais Frango, a circulação é ainda maior, visto que muitos traba-
lhadores da empresa são moradores da Terra Indígena e acabam se 
deslocando para o trabalho a pé.

O cacique esteve também na Secretaria de Obras e Habitação 
onde se reuniu com o secretário José Luiz Stédile e protocolou um 
requerimento para a construção e reforma de casas na Terra Indí-
gena. Agora as lideranças indígenas vão fazer um levantamento, 
munidos de fotografias para apresentar para a pasta a real neces-
sidade desse investimento na comunidade e o desenvolvimento de 
algum projeto.

Outro compromisso foi na Secretaria Estadual de Educação 
onde ele foi pleitear a demanda de construção/reforma de uma es-
cola no Quilômetro 10. Para essa obra já existe uma decisão judi-
cial obrigando o Governo Federal a realiza-la. 

Cacique e Aírton com o secretário Juvir Costella

Lideranças com o secretário de Obras e Habitação José Stedille

Fotos: Ascom/TI do Guarita
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Zaca - Educador Fisíco
CREF - 016912G/RS - 
robinson.giraldi@bol.com.br

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 JAÍLSON DOS SANTOS MARTINS nascido em POR-
TO ALEGRE/RS aos 17 DE SETEMBRO DE 1981.  Filho de ROMA-
RIO DA SILVA MARTINS E DE PEDROLINA DO SANTOS. E dona  
MAIANI DANIELA DE OLIVEIRA DESPESSEL nascida em TRES 
PASSOS/RS aos 21 DE DEZEMBRO DE 1995. Filha de SETEMBRI-
NO DESPESSEL E DE MARIA OLEANDRINA DE OLIVEIRA . Se 
alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 28/05/2021.
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  26 de 

Abril de 2021.                                                    
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

Previdência

Pedetista cobra local para funcionamento 
da feira do produtor em Coronel Bicaco

Politica

As obras de revitalização 
da Praça João Goulart preju-
dicaram o acesso à feira do 
produtor. Na sessão ordinária 
da segunda-feira (19/04), o ve-
reador Lucas Santos da Cruz 
(PDT) trouxe a proposição nº 
032/2021 solicitando a desti-
nação de local apropriado para 
a comercialização de produtos 
por parte dos pequenos agricul-

tores de Coronel Bicaco.
Conforme o pedetista, ainda 

no ano passado, diversos pro-
dutores demonstravam preocu-
pação com as obras na praça 
municipal e o funcionamento 
da feira. — Precisamos de um 
local amplo e adequado para se-
diar a feira do produtor — res-
saltou o proponente.

— Temos que valorizar nos-

sos pequenos agricultores. Eles 
que ficam de segunda a quinta-
-feira produzindo e, na sexta-
-feira, trazem os produtos para 
vender à comunidade bicaquen-
se — completou Lucas Santos 
da Cruz.

Posta em votação no plená-
rio, a proposição nº 032/2021 
foi aprovada de maneira unâni-
me.

Feira do produtor funciona na Praça João Goulart, que atualmente passa por obras de revitalização

INSS: RS tem 33,5 mil benefícios por 
incapacidade aguardando perícia

O INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social) tinha 33.563 
pedidos de benefício por inca-
pacidade aguardando perícia 
no Rio Grande do Sul. O dado 
foi enviado ao Gaúcha ZH pelo  
Instituto Brasileiro de Direito 
Previdenciário (IBDP) e se re-
fere ao fechamento de março. 
Na comparação com dezem-
bro, o número avançou 130%, 

ou seja, mais do que dobrou. 
No final do ano passado, eram 
14.587 solicitações.

Presidente do IBDP, Adria-
ne Bramante afirma que foi sus-
pensa em novembro de 2020 a 
alternativa da perícia indireta, 
adotada durante a pandemia. E 
isso fez saltar o número. No en-
tanto, a opção foi retomada no 
final de março. Ela acredita que 

os pedidos terão vazão agora, 
mas de uma forma mais lenta. 

O atendimento ainda é redu-
zido, avisa ela. Enquanto isso, 
Adriane orienta os interessados 
a fazerem o requerimento do 
benefício provisório pela in-
ternet, apresentando todos os 
documentos complementares 
possíveis para que possam ser 
analisados pelo perito.

Na comparação com dezembro, o número avançou 130%, ou seja, mais do que dobrou

Agência o Globo

O nosso ombro é uma complexa união de 5 
articulações que formam a chamada cintura escapular. Neste com-
plexo, ossos como as costelas, escápula, clavícula, úmero (osso do 
braço) estão estabilizados por ligamentos e músculos. O Manguito 
Rotador é um conjunto de 4 músculos que são responsáveis pela 
maioria dos movimentos do ombro. E por falar em movimento, o 
ombro é a articulação do nosso corpo que realiza os arcos de mo-
vimento mais amplos, ou seja, movimentos que podem atingir até 
180º, o que sinaliza sua grande importância.

Os tipos mais comuns de lesões no ombro causados por exer-
cícios de musculação são os seguintes. Impacto do manguito ro-
tador: Isto é causado pela instabilidade crônica na articulação do 
ombro. Os sintomas desta doença incluem dor, fraqueza e dor-
mência. Tensão do manguito rotador: Esta é uma lesão de esforço 
comum. Os sintomas que a acompanham são dor e sensibilidade 
na parte frontal ou lateral do ombro, diminuição da amplitude de 
movimento e aumento da dor à noite. Bursite do ombro: Esta é 
uma condição que é causada pela inflamação na articulação do 
ombro. A dor e sensibilidade em um ponto são sintomas de bursite.

Quando você sentir dor em seu ombro, não manter a levantar 
pesos. Se você fizer isso, você pode agravar o problema. O restan-
te conjunto é uma parte importante da recuperação de uma lesão 
no ombro. Quando fizemos musculação, temos que evitar movi-
mentos como elevações laterais e linhas verticais. É importante 
aquecer os músculos do ombro antes de tentar levantar pesos. Evi-
te exercícios que coloquem um peso exagerado sobre manguito 
rotador. É importante fazer exercícios para o fortalecimento do 
manguito rotador para evitar danos provocados pela fraqueza.

Se você estiver sentindo dor no ombro durante ou após a mus-
culação, é um sinal de alerta, ignorar isso pode agravar o proble-
ma. O tratamento inicial para a maioria das lesões no ombro são 
repouso, gelo e anti-inflamatórios. Se fazer isso não aliviar a dor 
ou sintomas tornam-se mais grave, pode ser necessário procurar 
tratamento médico.

Outras lesões do ombro são:
Entorse acrómio-clavicular: Se não se realizar controladamen-

te, a fase excêntrica de exercícios como o encolhimento de ombros 
e remo vertical.

Lesão do ligamento acrómio-clavicular: Se não se mantém 
uma certa tensão muscular que possa evitar a depressão do coto 
dos ombros devido ao grande peso que suporta.

Fratura externa, entorse externo-clavicular e deslocações e se-
paração costocondral: Não permitir que a barra golpeie ou ressalte 
sobre o externo no exercício de supino de bancada.

Sendo assim, fica bem claro que as lesões relacionadas à práti-
ca da musculação podem ser evitáveis com a execução e cuidados 
corretos. Frente a este aspecto, uma adequada orientação profis-
sional torna-se importante para evitar lesões em treinamentos de 
musculação.

Saúde dos Ombros no 
Treino de Força

Diones Roberto Becker



ROTA DO YUCUMÃ, 30 de abril 20216
Pandemia
Alunos retornarão para as salas de aulas na próxima segunda-feira
Depois de um ano sem aula, 

os alunos do Rio Grande do 
Sul poderão retornar de forma 
escalonada a partir da próxima 
segunda-feira, 03 de maio.

Após uma série de deci-
sões da Justiça que impedia o 
retorno das aulas em bandeira 
preta, e vendo que não conse-
guiria convencer o judiciário 
do contrário, o governo mudou 
os critérios e assim decretou a 
bandeira vermelha para todo o 
estado Rio Grande do Sul.

Segundo publicação do 
Gaúcha ZH, o governo do Rio 
Grande do Sul divulgou, na 
manhã desta quinta-feira (29), 
o cronograma para o retorno 
das aulas presenciais na rede 
pública estadual. O calendário 
era esperado desde a noite de 
terça-feira (27), quando o Pira-
tini publicou decreto colocando 
todo o RS em bandeira verme-
lha e permitindo a retomada das 
aulas presenciais.

Segundo a Secretaria da 
Educação (Seduc), as aulas na 
rede pública estadual serão no 
modelo híbrido: estudantes te-
rão aulas presenciais nas esco-
las e também realizarão ativida-
des remotamente.

A carga horária diária para 
o Ensino Fundamental deverá 
ser composta por três horas pre-
senciais e uma hora remota. No 
Ensino Médio, a carga horária 
diária deverá ser de três horas 
presenciais e duas horas remo-
tas.

As equipes diretivas das 
escolas estão autorizadas a re-
ceber seus professores e servi-
dores para o encaminhamento 
de todas as ações voltadas ao 
retorno dos estudantes, seguin-
do os protocolos sanitários ado-
tados na pandemia.

O calendário de retorno das 
aulas presenciais será gradual e 
escalonado, permitindo a volta 
dos estudantes ao ambiente es-
colar sem o risco de aglomera-
ção.

As escolas estão se prepa-
rando para esse retorno dos 
alunos, que deverão ter aferição 
de temperatura na entrada das 
escolas, distanciamento entre 
as carteiras e um rodízio dos 
alunos que serão divididos em 
grupos para serem melhor con-
trolado com distanciamento.

O retorno das aulas não é 
obrigatório cabendo aos pais a 
decisão final.

Veja como ficou o cronograma
Até 30/4 – Organização das escolas
3/5 – Educação Infantil e 1º e 2º anos do Ensino Fundamental
5/5 – 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental
7/5 – Anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
10/5 – 1º ano do Ensino Médio
12/5 – 2º e 3º anos do Ensino Médio
13/5 – Ensino técnico e Curso Normal

Cronograma para escolas com somente Ensino Médio, escolas EJA e 
Neejas, escolas com somente educação profissional e escolas especiais

3/5 e 4/5 – Organização das escolas
5/5 – Aulas presenciais
Confira aqui as orientações do governo estadual sobre a volta às aulas.

Diones Roberto Becker

As escolas, como a Feliciano Jorgem Alberto de Redentora, se preparam para retornar às aulas presenciais

Justiça

TRF4 mantém decisão que suspendeu estudos para construção 
de barragens de Garabi e Panambi

Na última quarta-feira, 28, a 
4ª Turma do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF4) 
manteve o entendimento pela 
proibição da retomada de estu-
dos do projeto que visa a cons-
trução das Barragens Garabi e 
Panambi, que já havia sido to-
mada pela Justiça Federal em 

primeira instância no ano de 
2015. O Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e 
Eletrobrás haviam recorrido da 
sentença. Os desembargadores 
decidiram de forma unânime 
por manter a decisão de primei-
ro grau e com isso, impedir a re-

alização dos estudos de impacto 
ambiental para a construção do 
Complexo Hidrelétrico Bina-
cional Garabi- Panambi.

Desde a década de 80 que o 
projeto vem sendo debatido na 
região com os prós e contras a 
sua realização. A ideia dos entu-
siastas do projeto é a construção  

de duas barragens, a de Garabi, 
localizada no município de Gar-
ruchos, e a de Panambi, entre os 
municípios de Alecrim (Brasil) 
e Panambi (Argentina). 

Segundo publicação da Rá-
dio Alto Uruguai de Três Passos, 
o advogado Emiliano Maldona-
do, procurador do Movimento 
dos Atingidos por Barragens 
(MAB), da Comissão de Direi-
tos Humanos de Passo Fundo 
e da Amigos da Terra Brasil, 
que ingressaram como Amicus 
curiae no processo, destacou em 
sua intervenção que ficou com-
provado que as obras de cons-
trução das barragens atingiriam 
o Parque Estadual do Turvo, 
destruindo áreas prioritárias de 
conservação da biosfera Mata 
Atlântica, junto com espécies 
ameaçadas de extinção. 

Segundo ele, levantamen-
to do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), mostra que há pelo 
menos 142 sítios arqueológicos 
nas áreas que seriam alagadas 
pelas barragens, que pode che-
gar, de acordo com o projeto, 

a 100 mil hectares alagados, 
atingindo diretamente 12.600 
pessoas de 19 municípios bra-
sileiros, nas regiões Celeiro, 
Missões e Fronteira Noroeste, 
no Rio Grande do Sul, e 16 mu-
nicípios argentinos, nas provín-
cias de Missiones e Corrientes.

Relator do processo, o de-
sembargador Ricardo Teixeira 
do Valle Pereira observou que 
o juiz, na decisão tomada em 
2015, anulou o Termo de Re-
ferência expedido pelo Ibama 
para a realização de estudos de 
impacto ambiental referentes ao 
projeto. Essa anulação, desta-
cou, baseou-se em um vício de 
origem insanável, que é a falta 
de autorização dos órgãos res-
ponsáveis pela administração 
do Parque Estadual do Turvo, 
a saber, Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente e Fundação Es-
tadual de Proteção Ambiental 
do Rio Grande do Sul (Fepam).

O julgamento foi acompa-
nhado, do lado de fora do TRF4, 
por representantes do Movi-
mento dos Atingidos por Barra-
gens e outros movimentos.

O Movimento dos atingidos por barragens  protestou em frente ao Tribunal em Porto Alegre

MAB/RS/Divulgação
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 Câmara Municipal de  Câmara Municipal de 
Vereadores de Tenente PortelaVereadores 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 JARDEL VINITES  nascido em TENENTE PORTELA/
RS aos 24 DE JANEIRO DE 1996.  Filho de ALBERTO COLETTO VE-
NITES E DE IRENE MÜLLER VENITTES. E dona ELIADI DA SILVA 
LIMA nascida em NOVO HAMBURGO/RS aos 01 DE NOVEMBRO 
DE 1999. Filha de EELTON IRAJÁ DA SILVA LIMA E DE JULIANA 
SILVA LIMA . 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 cartório e na 

imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  22 de 

Abril de 2021.                                                    
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

Sicredi vai doar letreiros com 
o nome dos municipios para 

Vista Gaúcha e Redentora
Os prefeitos de Redentora, Nilson Paulo Costa e de Vista Gaú-

cha, Claudemir José Locatelli, receberam nesta semana a visita do 
presidente da Sicredi Raízes RS/SC/MG em seus respectivos ga-
binetes.

As visitas do presidente da cooperativa de crédito aos prefeito 
ocorreu para tratar sobre as comemorações de 40 anos da Sicredi. 
Sempre acompanhado de seus respectivos gerentes das unidades 
locais, Rizzardi reforçou a importância da parceria da cooperativa 
com as administrações desses municipios.

Nas duas oportunidades o presidente da Sicredi acertou com 
os prefeitos a doação de Letreiros Turísticos, com os nomes dos 
respectivos municipios, como parte da comemoração. Ambos os 
municipios agradeceram as doações.

Em Redentora o prefeito Nilson agradeceu a doação em nome 
da comunidade e em Vista Gaúcha o prefeito Locatelli disse que a 
iniciativa irá estreitar ainda mais os laços de parceria entre a coo-
perativa e o município.

Visita em Redentora

Visita em Vista Gaúcha

Fotos: Divulgação

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/04/2021.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Tenente Portela, às 18 horas e 30 minutos em 
Sessão Ordinária, realizada no dia 26 de abril de 2021, com as seguintes presenças: Vereadores: IRINÉIA 
KOCH LENA/PDT (Presidente), JAINE SALES/PROGRESSISTAS (Secretário), DERLI DA SILVA/
PSDB, LUCIANO BERTA/PSDB, SINATO KENKER RIBEIRO/PT, HEITOR GROSS FURINI/PRE-
GRESSISTAS, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, LUISA SILVA BARTH/MDB e NATANAEL DI-
NIZ CAMPOS/MDB. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência em nome de Deus 

abriu os trabalhos, saudou os Vereadores, o público presente, os internautas que acompanhavam através da página no Facebook e também 
aos ouvintes da Radio Municipal de Tenente Portela. 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 e Secretaria de Desenvolvimento Rural que sejam recuperadas as estradas do interior 

do Município: estrada que desce no “Cerro da Barata”, que dá acesso a localidade de Burro Magro, ainda a recuperação da estrada que 
liga a comunidade da Manchinha à localidade do Burro Magro. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross 
Furini, Luis Claudir Dos Santos, Jaine Sales e Luisa Silva Barth.

2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal e Secretaria de Desenvolvimento Rural que sejam realizados um levantamento e os 
devidos reparos ou substituições dos pontilhões que estão em estado de degradação no Município. Este requerimento foi subscrito pelos 
vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Luis Claudir Dos Santos, Jaine Sales e Luisa Silva Barth.

3- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que informe quais as empresas que foram contempladas com o auxílio-aluguel. Ainda 
solicito que seja encaminhada a relação das empresas beneficiadas, bem como a Ata do Comitê Gestor. Este requerimento foi subscrito 
pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Luis Claudir Dos Santos, Jaine Sales e Luisa Silva Barth.

4- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que analise a possibilidade de construir com urgência uma “boca de lobo” na Rua 
Ernesto Sartório, mais especificamente nas proximidades da casa de nº 510 no Bairro São Francisco.

5- Requereu junto a Casa Legislativa o envio de correspondência aos familiares de Zaida Lopes Farias, transmitindo condolên-
cias pelo seu falecimento, ocorrido no último dia 24 de Abril.

Do Vereador Jaine Sales:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, para que seja desenvolvido 

um projeto para a perfuração de um poço artesiano no setor da Pedra Lisa na Reserva Indígena do Guarita. Este requerimento foi subscrito 
pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Luis Claudir Dos Santos, Natanael Diniz de Campos, Luisa Silva Barth, Derli da Silva e 
Luciano Berta Filipin.

Do Vereador Luis Claudir dos Santos:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal e a Secretaria de Educação informações porque não foi feito até a presente data e se 

vai ser entregue o Kit Alimentação aos alunos da rede Municipal. Até dezembro de 2020 os alunos vinham recebendo o Kit Alimentação 
e servia para auxiliar na alimentação e saúde de muitos de nossos alunos. Que seja feito com urgência esta ação, já estamos quase na 
metade do ano e não estamos vendo a preocupação desta administração em auxiliar as famílias e alunos que estão necessitando urgente 
deste apoio. Estamos vivenciando um dos piores momentos da pandemia e são de conhecimento da comunidade e dos senhores gestores 
que nosso município está muito bem financeiramente, e, além disso, recebe recurso especifico do Governo Federal e Estadual para a me-
renda escolar e já está depositado na conta do município. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, 
Natanael Diniz de Campos, Jaine Sales e Luisa Silva Barth.

2- Requereu que seja incluído no site da Câmara de Vereadores, um espaço para as respostas que são enviadas pelo Poder Execu-
tivo e outras entidades, se possível retroativo a janeiro de 2021. Além disso, são importantes que seja mantido atualizado todas as infor-
mações do nosso portal, cito como exemplo a falta de informações de Decretos e Portarias o qual contém contratos e recursos humanos 
do ano de 2021. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Luisa Silva Barth 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 à 

recuperação da estrada na Localidade do Marco da Pedra, e também a construção de um bueiro no começo do serro a onde tem uma vala 
na estrada para passar a água dificultando a passagem de veículos pequenos. Visto que essa estrada teve início de recuperação e falta 
o restante a onde a prefeitura fez a limpeza, falta a conclusão. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross 
Furini, Natanael Diniz de Campos, Luis Claudir dos Santos. 

2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que encaminhe pedido de Licitação para a compra de lixeiras com placas de identi-
ficação do lixo, para serem instaladas nas avenidas e ruas da cidade. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique 
Gross Furini, Natanael Diniz de Campos, Luis Claudir Dos Santos.

3- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que encaminhe oficio a responsável pela Secretaria de Políticas Estruturantes e Zela-
doria para que envie a casa legislativa informações sobre as obras abandonadas em nosso Município, considerando as publicações feitas 
nas redes sociais, intituladas “como séries de abandono”. Visto que é de extrema importância que nossa comunidade saiba quais as obras. 
Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Natanael Diniz de Campos, Luis Claudir Dos Santos.

4- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que encaminhe com máxima urgência nova Tomada de Preços para realizar a constru-
ção do muro de contenção na Rua Potiguara, uma vez que a administração rescindiu o contrato com a empresa ganhadora do certame por 
inexecução da obra no dia 09 de fevereiro de 2021. Devido que foi construído calçamento no local e o mesmo está desabando em razão 
da construção do muro não ter sido executado. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Natanael 
Diniz de Campos, Luis Claudir Dos Santos.

Do Vereador Sinato Kenker Ribeiro:
1. Requereu ao senhor Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria o empenho em 

conseguir recursos para a colocação de alambrado e iluminação no campo do Juventus no Setor da Pedra Lisa, Terra Indígena do Guarita. 
Justifica-se o atendimento deste pleito, pois a construção do alambrado e iluminação impedirá o acesso de animais na praça de esportes, 
e possibilitará a realização de jogos de futebol feminino e masculino, notadamente campeonatos à noite. Este requerimento foi subscrito 
pelo vereador Jaine Sales.

2. Requereu ao senhor Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria de Educação Cultura e Desporto para que prestigie a 
comunidade da Pedra Lisa com investimento com um projeto de escolinha de futebol no turno inverso escolar, possibilitando a pratica de 
esporte e a ocupação em turno integral das crianças e adolescentes, afastando a ociosidade o envolvimento com drogas e outros delitos. 
Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, Natanael Diniz de Campos, Jaine Sales, Luisa Silva 
Barth, Luciano Berta Filipin e Derli da Silva.

3. Requereu ao senhor Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria a colocação de 
lixeiras para coleta de lixo seco e orgânico nas praças de esporte do Juventus e do Esportivo, pátio da Igreja Assembleia de Deus e na 
parada de ônibus no setor da Pedra Lisa, Terra Indígena do Guarita. Justifica-se o atendimento deste pleito, pois os locais citados, não 
possuem lixeiras, e são frequentados por muitas pessoas, evitando assim o cenário atual em que o lixo é jogado na rua, bem como más-
caras usadas, aumentando o período de contaminação e proliferação de insetos. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor 
Henrique Gross Furini, Natanael Diniz de Campos, Jaine Sales, Luisa Silva Barth, Luciano Berta Filipin e Derli da Silva.

Do Vereador Heitor Henrique Gross Furini:
1- Requereu junto a Casa Legislativa o envio de correspondência aos familiares de Lurdes Tomaz Furini, transmitindo condolên-

cias pelo seu falecimento, ocorrido no último dia 26 de Abril.
Do Vereador Derli da Silva: 
1- Requereu que seja enviada correspondência à empresa OI S.A., solicitando que seja realizada revisão dos postes do perímetro 

urbano, tendo em vista que se encontra em estado de degradação pela passagem do tempo, necessitando de manutenção e reparos. Este 
requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini e Luciano Berta Filipin.

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:

Projeto de Lei do Poder Executivo nº 034/2021: Declara situação de caráter excepcional previsto no Art. 37, IX, da CF/88 e autoriza 
contratação temporária para o cargo de motorista e dá outras providências.

Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 06/2021, de Autoria da Vereadora Irinéia Koch Lena: Estabelece a Política Pública Municipal 
para compras institucionais de alimentos da Agricultura Familiar e Povos Indígenas – Fortalecimento da Produção e compra de Alimentos 
Local – Compra Local. 

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:
Anteprojeto de Lei do Poder Legislativo nº 002/2021, de Autoria os Vereadores Natanael Diniz de Campos e Luisa Silva Bart: Dispõe 

sobre a ampliação do Adicional de Insalubridade para grau máximo vinculado ao salário base de todos os servidores da rede Pública 
Municipal de Saúde durante a pandemia do COVID-19, e da outras providências.   

Este projeto foi aprovado por unanimidade.
Anteprojeto de Lei do Poder Legislativo nº 003/2021, de Autoria os Vereadores Natanael Diniz de Campos e Luisa Silva Barth: Ins-

titui o Programa Auxilio Emergencial no âmbito do Município de Tenente Portela- RS, buscando reduzir os efeitos sociais e econômicos 
da pandemia originada pela COVID-19, e da outras providências.           

Este projeto foi aprovado por unanimidade. 
Moção de Apoio, Autoria da Vereadora Irinéia Koch Lena: Nos termos do Art. 139 do regimento interno, presente Moção de Apoio 

que indica e encaminha ao Sr. Prefeito Municipal a necessidade  de aderir ao projeto de rede conectada do MCTC, já que o RNP-Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa da suporte as ações para o enfrentamento a pandemia COVID-19, e da outras providências.

Este projeto foi aprovado por unanimidade.
Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou os 

trabalhos. Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 26 de abril de 2021. Você ainda poderá acessar o site www.cmte-
nenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de Tenente Portela.
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Cidades

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2021

CONTRATO Nº 76/2021
DATA: 19/04/2021
CONTRATADO: COOPERATIVA A1
CNPJ: 03.470.626/0049-02
OBJETO: Aquisição de materiais para execução de muro em 

pedra argamassada no Cemitério
VALOR R$: 5.005,30

CONTRATO Nº 77/2021
DATA: 19/04/2021
CONTRATADO: NILO ALFONSO KARLING ME 
CNPJ: 00.759.770/0001-12
OBJETO: Aquisição de materiais para execução de muro em 

pedra argamassada no Cemitério
VALOR R$: 374,00

CONTRATO Nº 78/2021
DATA: 19/04/2021
CONTRATADO: SL PEDREIRA E SERVIÇOS DE PAVI-

MENTAÇÃO LTDA 
CNPJ: 40.719.974/0001-44
OBJETO: Aquisição de materiais e mão de obra para execução 

de muro em pedra argamassada no Cemitério
VALOR R$: 13.652,20

CONTRATO 79/2021
DATA: 19/04/2021
CONTRATADO: TIAGO RAFFAELLI ME 
CNPJ: 05.120.387/0001-33
OBJETO: Aquisição de materiais para execução de muro em 

pedra argamassada no Cemitério
VALOR R$: 2.625,00

Vista Gaúcha finaliza a construção 
de auditório municipal

Prefeitura Municipal aguar-
da as liberações necessárias 
para fazer a inauguração do 
auditório (Foto: Divulga-
ção/ASCOM Vista Gaúcha) 
Com o término da colocação 
das poltronas e da instalação do 
sistema de som e imagem, o Po-
der Executivo de Vista Gaúcha 

aguarda as liberações necessá-
rias para inaugurar o Auditório 
Municipal Michele Prates. As 
obras iniciaram ainda na gestão 
do ex-prefeito Celso Dal Cero. 
— A estrutura do auditório é 
de dar inveja. Agora com as 
poltronas e o sistema de som 
e imagem já instalados, só res-

ta aguardar sua liberação para 
podermos fazer uso do local 
— disse o prefeito Claudemir 
Locatelli. Ele ainda acrescen-
tou que o auditório permitirá a 
realização de diversos eventos, 
oferecendo conforto e bem-es-
tar para o público, bem como, 
para quem vai se apresentar.

Auditório supre uma necessidade da comunidade de Vista Gaúcha

Divulgação

Redentora perfuração de poço
artesiano em  Sitio Byron

A Administração Municipal, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Meio Am-
biente, inaugurou ontem, dia 29 
de abril, um poço artesiano na 
comunidade de Nossa Senhora 
Aparecida, no Sítio Byron, be-
neficiando mais de 30 famílias.

Os recursos para a obra são 
próprios do Município, sendo 

oriundos da economia que a 
Câmara de Vereadores fez. Se-
gundo o Prefeito Nilson Paulo 
Costa, a execução da obra é 
uma importante parceria em fa-
vor da população.

“É com satisfação que mos-
tramos à comunidade a impor-
tância da parceria entre os Po-
deres Legislativo e Executivo 

na execução dessa obra que tem 
grande interesse local”, disse o 
Prefeito Nilson. Ele parabeniza 
a comunidade de Nossa Senho-
ra Aparecida, aos vereadores, à 
equipe da Secretaria Municipal 
de Agricultura, à equipe de ma-
nutenção da iluminação públi-
ca, à Sub Prefeitura de Vila São 
João e a todos que colaboraram.

O poço recém aberto vai beneficiar 30 famílias da comunidade

Divulgação

Cidades

Saúde

Estado declara emergência 
em saúde pública devido à 
circulação da febre amarela

A secretária estadual da Saú-
de, Arita Bergmann, assinou, du-
rante reunião virtual realizada na 
quarta-feira (28/04), a portaria 
nº 341/2021, que declara Emer-
gência em Saúde Pública de Im-
portância Estadual (ESPIE) no 
Rio Grande do Sul em decorrên-
cia da confirmação da circulação 
do vírus da febre amarela.

Durante a reunião, foi anun-
ciada a criação do Centro de 
Operações em Emergência 
(COE) de Arboviroses, com a 
participação de representantes 
da Federação das Associações 
de Municípios do Rio Grande 
do Sul (FAMURS) e do Conse-
lho das Secretarias Municipais 
de Saúde (COSEMS). Também 
houve a divulgação de um ma-
nual com orientações sobre as 
arboviroses (doenças transmi-
tidas por mosquitos infectados, 
como febre amarela, dengue, 
chikungunya e zika vírus). O 
manual de orientações está dis-
ponível no site da Secretaria Es-
tadual da Saúde (SES).

O último Informativo Epide-
miológico de arboviroses, refe-
rente ao período de 18 a 24 de 
abril, apresenta 23 municípios 

com circulação do vírus confir-
mada. Este grupo, considerado 
área vermelha, é formado por 
municípios onde foram encon-
trados primatas mortos, conta-
minados por mosquitos de áreas 
silvestres que transmitem o vírus 
da doença. Outros 72 municí-
pios, situados no entorno, são 
considerados de área amarela, 
com riscos de também virem a 
ter circulação do vírus. Até ago-
ra, a doença não foi detectada 
em humanos.

O Informativo Epidemiológi-
co de arboviroses também regis-
tra 3.014 casos confirmados de 
dengue no Estado, sendo 2.923 
casos autóctones e cinco óbitos, 
sendo dois em Santa Cruz do 
Sul, dois em Erechim e um em 
Bom Retiro do Sul. Só de chi-
kungunya constam 878 casos em 
São Nicolau. Ijuí e Bento Gon-
çalves registram um caso cada.

O Rio Grande do Sul não 
registrava a presença do vírus 
causador da febre amarela desde 
2009. Em janeiro de 2021, foi 
confirmado o caso de um bugio 
morto no município de Pinhal da 
Serra, na Região Serrana, próxi-
mo à divisa com Santa Catarina.
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Rural COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Custos de produção de suínos e 
de frangos de corte caem pela 

primeira vez em 2021

Os custos de produção de 
suínos e de frangos de corte caí-
ram pela primeira vez em 2021, 
segundo o estudo mensal publi-
cado pela Central de Inteligên-
cia de Aves e Suínos (CIAS), da 
EMBRAPA, que disponibiliza 
as informações no seu site. Em 
março, os custos para produzir 
frangos de corte diminuíram 
0,70%, enquanto aqueles para 
produção de suínos caíram 
0,06% em relação a fevereiro.

— Observa-se, contudo, 

que apesar de o preço do mi-
lho continuar em alta no mer-
cado interno, o farelo e o óleo 
de soja tendem a equilibrar os 
preços finais das rações. Sabe-
-se, previamente, que a nutrição 
é o item de maior impacto nos 
custos totais de produção, tanto 
de suínos quanto de frangos de 
corte — diz Ari Jarbas Sandi, 
analista da área socioeconô-
mica da EMBRAPA Suínos e 
Aves.

Com isso, o ICP Frango re-

cuou para 375,92 pontos (es-
tava em 378,56 em fevereiro). 
Ainda assim, apenas em 2021, 
o índice da EMBRAPA acumu-
la alta de 11,32%, chegando a 
43,43% de aumento nos últi-
mos 12 meses.

Já o ICP Suíno teve pouca 
variação, passando de 393,48 
pontos em fevereiro para 
393,25 pontos em março. No 
ano, o índice acumula 4,78% 
de alta. Nos últimos 12 meses, 
a variação alcança os 45,72%.

Dados constam no estudo mensal publicado pela Central de Inteligência de Aves e Suínos da EMBRAPA

Diones Roberto Becker

Projeto altera horário de início das sessões 
ordinárias no Legislativo de Coronel Bicaco

Politíca

Os vereadores aprovaram, 
por unanimidade, na noite da 
segunda-feira (26/04), o Proje-
to de Resolução Legislativa nº 
001/2021, que estabelece o ho-

rário de início das sessões ordi-
nárias do Poder Legislativo de 
Coronel Bicaco no período en-
tre 1º de maio e 30 de setembro 
deste ano.

A sessão ordinária do dia 03 

de maio começará às 19 horas, 
já atendendo o que determina 
o Projeto de Resolução Legis-
lativa. Até agora, os encontros 
semanais dos vereadores inicia-
vam às 20 horas.

Projeto de Resolução Legislativa foi aprovado na sessão ordinária da segunda-feira (26/04)

Diones Roberto Becker

No dia 24 de abril, é comemorado o Dia do Chimarrão e do 
Churrasco, instituído pela lei Estadual nº 11.929, em 20 de junho 
de 2003. A escolha do dia para celebrar os símbolos dos gaúchos, 
é uma homenagem à fundação do primeiro Centro de Tradição 
Gaúcha (CTG) do mundo, o CTG 35, fundado em 24 de abril de 
1948 em Porto Alegre.

    O chimarrão é considerado um dos principais símbolos da 
cultura gaúcha, visto não apenas como uma bebida de paixão en-
tre os sulistas do Brasil, mas também como um importante conec-
tor social.

     O ato de “tomar um mate”, como se diz no Rio Grande 
do Sul, pode ser interpretado como um convite social, já que o 
chimarrão é uma bebida normalmente apreciada e compartilhada 
em grupos. A tradição de fazer uma espécie de chá feito com a 
erva-mate era comum entre os indígenas que habitavam a região 
sul do   Brasil e atual Uruguai, principalmente entre os guaranis, 
aimarás e quíchuas.

    Existem vários cuidados para se preparar um bom chimar-
rão. A começar pela erva. É preciso cuidar a data de fabricação, 
quanto mais nova, melhor. E sempre deve ser armazenada no fre-
ezer, por ser muito sensível e se modificar. O freezer consegue 
manter por mais de dois anos o odor e o sabor original da erva-
-mate.  

  Quanto à água, três fatores são importantes. Em primeiro, 
a qualidade: deve ser mineral ou filtrada. A quantidade também 
é importante, pois se houver pouca água o mate pode entupir. O 
certo é preencher a cuia com água até o pescoço. Mas o cuida-
do essencial é a temperatura da água. Ela deve ter em torno de 
70 graus, para que não queime a erva, mantendo o sabor e as 
propriedades benéficas. É possível fazer o chimarrão no forma-
to tradicional ou usar a criatividade para diferentes formatos na 
erva-mate.

    O churrasco gaúcho é muito famoso, e há quem diga que 
é único, devido ao seu sabor diferenciado. Para chegar a esse re-
sultado não é só a carne que deve passar por cuidados especiais e 
ser bem escolhida. Entre as várias recomendações está o cuidado 
com o fogo,

 facas e instrumentos para assar. Muitas vezes, o único tem-
pero do churrasco gaúcho é o sal grosso. Porém, colocar o sal na 
carne crua pode deixá-la endurecida e seca. O indicado é levar a 
carne ao fogo e só depois que ela pegar cor deve-se passar o sal 
grosso. 

    Após salgar, o certo é voltar com o corte ao fogo e tirar o sal 
quando estiver esbranquiçado.   Um bom churrasco para o estado 
do RS é realizado com muita picanha, linguiça e pão de alho. 
Comumente o tempero mais utilizado e muitas vezes até o único 
é o sal grosso, mas há uma variedade imensa de temperos que vão 
incrementar sua carne e dar aquele choque no paladar, como por 
exemplo o alho, tomilho, alecrim, entre outras ervas que casam 
muitíssimo bem com carnes.

Fonte: Isadora Ferreira -Internet
Lembrete: Continuem seguindo os protocolos recomendados 

pela Saúde. O Vírus ainda está circulando. Protejam-se. 
Até a próxima.

Churrasco e Um Bom 
Chimarrão!

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA/RS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021. OBJETO: Seleção de 
melhor proposta para implantação de empreendimento de acordo com a 
Lei Municipal nº 2759/2021. JULGAMENTO: 07/06/2021 às 08:30hs. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021. OBJETO: Contratação de empre-
sa para prestação dos serviços de Elaboração e Acompanhamento de Pro-
jetos junto ao Governo Estadual e Federal. JULGAMENTO: 18/05/2021 
às 08:30hs. 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, 30/04/2021. 

CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI
Prefeito Municipal
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Turismo
Parque Estadual do Turvo reabre 
a partir dessa sexta poara visitas 

agendadas através da internet

Fechado para visitação des-
de o fim de fevereiro, em vir-
tude das restrições de bandeira 
preta no modelo de distancia-
mento controlado e das medidas 
estabelecidas por decretos do 
Governo do Estado, o Parque 
Estadual do Turvo vai reabrir 
na sexta-feira (30/04). A infor-
mação foi anunciada através 
de publicação no Instagram da 
Unidade de Conservação situa-
da em Derrubadas.

O local fica aberto para vi-
sitação entre quinta-feira e se-
gunda-feira, com entrada das 
08 às 15 horas. A saída da área 
de lazer deve ocorrer até às 16 
horas, e do Centro de Visitan-
tes, até às 17 horas. Nas terças 
e quartas-feiras, a Unidade de 
Conservação permanece fecha-
da.

Vale ressaltar que os ingres-
sos são adquiridos de forma 
online e a visitação deve ser 

agendada com antecedência. É 
permitida a entrada de 464 tu-
ristas por dia.

O Parque Estadual do Tur-
vo abriga o Salto do Yucumã, a 
maior queda d’água longitudi-
nal do mundo, com aproxima-
damente 1.800 metros de ex-
tensão e profundidade que varia 
de 90 a 120 metros. O Salto do 
Yucumã é o principal atrativo 
turístico da Região Noroeste do 
Rio Grande do Sul.

Parque Estadual do Turvo estava fechado em virtude da bandeira preta que estava vigorando no estado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DERRUBADAS
PUBLICAÇÕES LEGAIS 

O Município de Derrubadas/RS torna público, que homolo-
gou a licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 05/2021. Ob-
jeto: Contratação de empresa instalação TURN-KEY de Siste-
mas de Mini e ou Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica 
ON- GRID. Empresa(s) vencedora(s): HCC Projetos Elétricos 
SA- CNPJ 07.261.798/0001-74 – Valor R$ 717.730,00; Data 
23/04/2021.

O Município de Derrubadas/RS torna público, que homolo-
gou a licitação modalidade Pregão Presencial nº 04/2021. Ob-
jeto: Aquisição de insumos agrícolas. Empresa(s) vencedora(s): 
Gilson Roberto Demari - CNPJ 95.256.806/0003-13 – Valor R$ 
402.000,00. Data 23/04/2021.

O Município de Derrubadas/RS torna público, que homolo-
gou a licitação modalidade Pregão Presencial nº 05/2021. Objeto: 
Registro de preço para aquisição de combustíveis. Empresa(s) 
vencedora(s): Abastecedora Gral LTDA - CNPJ 05.830.793/0001-
90 – Valor R$ 1.077.120,00. Abegg Cia LTDA - CNPJ 
97.881.098/0004-18 – Valor R$ 269.225,00. Data 23/04/2021.

O Município de Derrubadas/RS comunica que, em despacho 
proferido no Processo de Dispensa de Licitação nº 18/2021, o Se-
nhor Alair Cemin, Prefeito Municipal reconheceu ser dispensável 
a licitação para aquisição de peças e de mão de obra para manu-
tenção do veículo caminhão IRJ 7366 da Secretaria Municipal 
de Obras, Viação e Transporte. Fundamento Legal: Lei Federal 
nº 8.666/93, art. 24, inc. II. Fornecedor(a): Fernando Garbim EI-
RELI. CNPJ n° 14.642.603/0001-00. Valor: R$ 6.472,40 (seis 
mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos). Data 
27/04/2021.

Ata de Registro de Preços nº 01/2021. Pregão Presen-
cial n° 05/2021. Aderentes: Abastecedora Gral Ltda.  CNPJ 
nº 05.830.793/0002-70 e Abegg & Cia Ltda. CNPJ nº 
97.881.098/0004 -18. Objeto: Registro de preços para aquisi-
ção de combustíveis (Óleo Diesel S10 e Gasolina). Vigência: 
23/04/2021 à 23/04/2022. Assinatura da Ata de Registro de Pre-
ços: 23/04/2021.

Contrato nº 39/2021. Pregão Eletrônico n° 08/2021. Contra-
tado: Delba Vicentini Cremasco-Me. CNPJ n° 03.138.598/0001-
78. Objeto: Fornecimento de equipamentos agrícolas (colhedora 
para forragem nova). Valor: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil re-
ais). Vigência: 26/04/2021 à 25/07/2021. Assinatura do Contrato: 
26/04/2021.

Contrato nº 40/2021. Pregão Eletrônico n° 08/2021. Contrata-
do: Agroindustrial Freitas Eireli - Me. CNPJ n° 21.344.856/0001-
54. Objeto: Fornecimento de equipamentos agrícolas (carreta 
agrícola metálica hidráulica basculante nova e pintada). Valor: R$ 
128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais). Vigência: 26/04/2021 
à 25/07/2021. Assinatura do Contrato: 26/04/2021.

Contrato nº 41/2021. Pregão Presencial n° 04/2021. Con-
tratado: Comércio de Cereais Agroplanta Ltda. CNPJ n° 
95.256.806/0003-13. Objeto: Fornecimento de insumos agrícolas 
(adubo e uréia). Valor: R$ 402.000,00 (quatrocentos e dois mil re-
ais). Vigência: 26/04/2021 à 23/10/2021. Assinatura do Contrato: 
26/04/2021.

Contrato nº 42/2021. Dispensa de Licitação nº 18/2021. Con-
tratado: Fernando Garbin Eireli. CNPJ n° 14.642.603/0001-40. 
Objeto: Aquisição de peças e de mão de obra para manutenção 
do veículo caminhão IRJ 7366 da Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Transporte. Valor: R$ 6.472,40 (seis mil e quatrocentos e 
setenta e dois reais com quarenta centavos). Vigência: 27/04/2021 
à 26/06/2021. Assinatura do Contrato: 27/04/2021.

Primeiro Termo Aditivo. Contrato N° 37/2020. Dispensa de 
Licitação nº 15/2020. Contratado: Grifon Brasil Assessoria Ltda 
Epp. CNPJ nº 21.129.497/0001-12. Objeto: Fica ajustada entre 
as partes a prorrogação do período de vigência do contrato fir-
mado em 29/04/2020, tendo por objeto a prestação de serviços 
de encaminhamento diário, via e-mail, de publicações oficiais, 
abrangendo os módulos especificados e detalhados em seu Anexo 
I, do interesse da Prefeitura Municipal De Derrubadas – RS. Vi-
gência: 01/05/2021 à 30/04/2022. Assinatura do Termo Aditivo: 
29/04/2021.

Jonas Martins

Coronel Bicaco: Edil convida a direção do 
hospital para relatar atividades realizadas

Turismo

O vereador Paulo Hermel 
(PDT) apresentou, na sessão 
ordinária da segunda-feira 
(26/04), uma proposição visan-
do que seja convidada a direção 
e o chefe da equipe médica da 
Associação Hospitalar Santo 
Antônio de Pádua (AHSAP), 
de Coronel Bicaco, para relatar 
no plenário do Poder Legislati-
vo as atividades desenvolvidas.

O pedetista afirmou que se-
guidamente a Casa está apro-
vando projetos que destinam 
recursos financeiros e a comu-
nidade vem fazendo impor-
tantes doações ao hospital. — 
Acho uma necessidade que eles 
venham prestar contas para a 
população daquilo que aconte-
ce no Hospital Santo Antônio 
de Pádua — ressaltou o propo-
nente.

Paulo Hermel mencionou, 
também, que o município teve 
picos de casos de Covid-19. — 
Ainda estamos vivendo na pan-
demia. Então, será interessante 
ouvir do chefe da equipe médi-
ca como foi enfrentar a doença 
e como as pessoas deverão se 

comportar nos dias que vêm 
pela frente, além de quais são 
as atuais necessidades. Acho 
que isso é de suma importância 
— acrescentou o pedetista.

O autor do convite salien-
tou que a partir da explanação 
da direção e do chefe da equipe 

médica, os edis poderão buscar 
recursos financeiros junto aos 
deputados para amenizar as di-
ficuldades enfrentadas na área 
da saúde em Coronel Bicaco.

Colocada em votação, a pro-
posição nº 039/2021 foi aprova-
da por unanimidade.

Hospital Santo Antônio de Pádua de Coornel Bicaco

Diones Roberto Becker
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Leia Mais
IBGE realiza provas de processos 
seletivos no domingo
Vereador cobra local para a Feira do 
Produtor em Coronel Bicaco

Custo de produção de suínos de 
frangos de corte caem 
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Sicredi vai doar letreiros turísticos para 
municípios da região

Vista Gaúcha concluí obras em auditório 
municipal
Redentora perfura poço artesiano no 
interior do município 09
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NESTA EDIÇÃO

Robinson 
dos Santos
Saúde dos 

ombros nos 
treionos de 
força

Ingrid 
Krabe
Churrasco 

bom 
chimarrão

Percival 
Puggina

Pau que bate 
em chico, sempre 
bate em chico

Coluna 
volta na 

próxima 
edição

Nilson
Kasctin

11
Parque Estadual do Turvo volta a 
receber público

Gurias do Yucumã farão amistoso 
contra a Chapecoense

O time feminino Gurias do Yucumã/Flamengo, coordenado pelo professor Ildo Scapini e que pre-
tenciona disputar o campeonato gaúcho de futebol feminino terá um amistoso importante no próximo 
domingo, as 10 horas, no estádio municipal de Derrubadas onde enfrenta a equipe feminina da Chape-
coense. O jogo ocorrerá com portões fechados.

A equipe que reúne atletas de toda a região, inclusive moradoras da Terra Indígena do Guarita está 
na fase final do processo de federalização junto a Federação Gaúcha de Futebol e a Confederação 
Brasileira de Futebol, o que lhe dará garantias de clube profissional e assim liberará para que a equipe 
dispute competições estaduais e nacionais.

Apesar da origem da equipe ser de Tenente Portela, o time registrou como campo principal para 
mando de jogos o estádio de Derrubadas e como local de treinamento e sede reserva o campo do Fla-
mengo de São Pedro no interior de Tenente Portela.

Ildo Sacapini


