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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial
A polarização 

A primeira e principal lição foi sendo mi-
nistrada aos poucos. Era difícil, mas não im-
possível. Tratava-se de fazer a sociedade ingerir, enrolada como 
em rocambole, a ideia de que a criminalidade deriva das injustiças 
do modelo social e econômico. Aceita essa premissa, era imperio-
so levar consequentes proposições ao campo do Direito. Claro, 
seria perverso tratar com rigor ditas vítimas da exclusão social. 
Aliás, permutar as palavras “pobre” e “pobreza” por “exclusão” 
e “excluído” foi estratagema vital para completar o rocambole no 
Direito Penal.

A situação exposta acima representa uma versão rasteira da 
velha luta de classes marxista. Uma luta de classes por outros 
meios, numa brilhante concepção revolucionária porque realiza a 
proeza de se travar fora da lei com a proteção dela. Graças a isso, 
a punição é a aposta de menor risco desses beligerantes. Graças a 
isso, no Brasil, o crime compensa. Por isso, também, só os mui-
to ingênuos acreditarão que um partido, um coletivo burocrático 
ou institucional que assim pense pretenda, seriamente, combater 
a criminalidade. Preste atenção, afine os ouvidos e perceberá as 
manobras e o escandaloso silêncio dos nossos congressistas e do 
aparelho de Estado sobre esse tema. Ou não?

Portanto, olhando-se o tecido social, chega-se à conclusão de 
que o grande excluído é o brasileiro honesto, quer seja pobre ou 
não. O outro, o que enveredou para as muitas ramificações do 
mundo do crime, leva vida de facilidades sabendo que tem a par-
ceria implícita dos que hegemonizam a política nacional. Nada 
disso estaria acontecendo sem tal nexo.

Viveríamos uma realidade superior se o Direito “achado nas 
ruas”, que inspira ideologicamente a atuação de tantos magistra-
dos, fizesse essa coleta nas esquinas, mas ouvindo os cidadãos, os 
trabalhadores, os pais de família, em vez de sintonizar a voz dos 
becos onde a criminalidade entra em sintonia com a ideologia.

O leitor sabe do que estou tratando aqui. Ele reconhece que, 
como escrevi há alguns anos, a tomada do Brasil pelos maus bra-
sileiros seguia inevitável curso. Perderíamos a guerra. O crime 
iria vencer. Estávamos na fase de requisição dos despojos que de-
veriam ser entregues aos vencedores.

Ou não! Ou não! Corção tinha razão e foi nessa viscosidade in-
telectual que tivemos de viver e lutar contra o mal que se espalhou 
pelo país. Foi isso que nos mobilizou em 2018 para uma vitória 
que logo se revelou insuficiente porque a máquina do poder reage 
ferozmente e há um longo caminho até a vitória final. Em seu an-
dar, o peregrino da história descobre que nossas instituições agem 
implacavelmente contra a ordem democrática das urnas. Também 
elas são bandidas e se homiziam nos morros do poder desde o qual 
legislam em causa própria e sentenciam como lhes convêm.

Percival Puggina (76), membro da Academia Rio-Grandense 
de Letras, é arquiteto, empresário e escritor e titular do site 
www.puggina.org, colunista de dezenas de jornais e sites 
no país. Autor de Crônicas contra o totalitarismo; Cuba, a 
tragédia da utopia; Pombas e Gaviões; A Tomada do Brasil. 
Integrante do grupo Pensar+.

A TEIMOSIA DE RESISTIR

 Embora a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que acaba de 
completar nove anos desde a sua promulgação, tenha sido um avanço em 

termos de regulação, os municípios brasileiros ainda convivem com escassez de recursos para a efetiva gestão 
do lixo que é produzido diariamente pela população e pelas empresas. Cerca de 70% das cidades no País ainda 
utilizam os lixões a céu aberto para destinar parte do material coletado. Atualmente, estima-se que há mais de três 
mil vazadouros ilegais em operação no território nacional.

 Entretanto, as políticas de gestão resíduos para coleta, transporte, reciclagem e proteção ambiental têm ganha-
do um novo impulso com o uso de tecnologias e sistemas de inteligência virtual. Nos últimos anos, as autoridades 
públicas e os órgãos ambientais começaram a despertar para a importância das plataformas digitais de controle 
e fiscalização do lixo, sobretudo para os resíduos comerciais e industriais, dos chamados grandes geradores, que 
representam um enorme desafio para administração pública.

Um dos grandes avanços nesta área pode ser observado na própria cidade de São Paulo. No intuito de equa-
cionar a gestão dos resíduos dos grandes geradores, o município implantou este ano uma plataforma de moni-
toramento e controle do lixo produzido pelas empresas instaladas na capital por meio de um cadastro eletrônico 
obrigatório, denominado CTRE.

 Todos os proprietários de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, como restaurantes, padarias, 
indústria e condomínios não residenciais, incluindo shopping centeres, entre outros, e que tenham CNPJs inscri-
tos no município de São Paulo, tiveram de se cadastrar no site da prefeitura, para que fossem enquadrados ou não 
como grandes geradores de lixo.

Por ser feito de maneira online, a ferramenta permite o acompanhamento quase que em tempo real de todas 
as etapas da cadeia de resíduos sólidos no município, incluindo a geração, o armazenamento, o transporte e o 
tratamento e disposição final. O cadastro é feito dentro de um sistema autodeclaratório e integra as iniciativas 
do poder público de facilitar o controle e o cumprimento da Lei 13.478, de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 
58.701, de 2019, que trata do lixo gerado nos estabelecimentos privados.

De acordo com a legislação municipal, todos os grandes geradores de resíduos sólidos, que geram mais de 200 
litros de lixo por dia, deverão obrigatoriamente contratar uma empresa responsável para a execução dos serviços 
de gerenciamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos gerados, mantendo via original 
do contrato à disposição da fiscalização.

Há na cidade cerca de 150 mil empresas na condição de grande gerador de resíduos. Estima-se que esses 
estabelecimentos produzam cerca de seis mil toneladas de resíduos por dia, das quais apenas metade recebe tra-
tamento adequado por meio de um serviço privado de gerenciamento de lixo. O material que é deixado de forma 
indevida para a coleta pública representa um custo da ordem de R$ 300 milhões ao ano aos cofres públicos do 
município.

 Vale lembrar que o sistema declaratório é uma obrigação legal do poder público, estabelecida pela PNRS e 
também por diversas leis estaduais e municipais. As plataformas de controle são os únicos instrumentos capazes 
de dar eficácia à fiscalização pelos órgãos ambientais. Sem esse sistema de informações, as autoridades ficam 
apenas na dependência de denúncias e flagrantes no local.

 A rastreabilidade garantida por tais ferramentas também traz segurança jurídica e ambiental para geradores, 
transportadores e destinadores de resíduos, bem como amplia as melhorias na zeladoria urbana e na saúde públi-
ca, além de proporcionar economia de recursos públicos.

Estamos dando mais um passo para a melhoria contínua neste segmento, o do tratamento dos resíduos, unindo 
forças para que a cidade de São Paulo não fique atolada de lixo nas ruas.

Trata-se de uma participação ativa de todo o setor privado na solução do lixo nas grandes cidades e a conse-
quente responsabilidade socioambiental e a preservação do meio ambiente.

TECNOLOGIA A SERVIÇO DAS POLÍTICAS 
AMBIENTAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS

JÚLIO MIRAGE

JÚLIO MIRAGE É DIRETOR-EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
EMPRESAS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (ABRAGER)

Uma pesquisa do Datafolha desta semana mostrou Lula, ex-presi-
dente e ex-presidiário como líder nas intenções de votos para as eleições 
do ano que vem. Ele aparece na frente do atual presidente Jair Bolsonaro. 
Os números da pesquisa em si pouco interessam neste momento. Ain-
da há muito o quê se observar antes de termos um cenário político que 
apresente uma base crível para que as pesquisas sejam levadas a sério. 
No entanto, mesmo ainda diante de um cenário incerto, para uma coi-
sa a pesquisa está servindo: mostrar que temos neste momento um 
cenário político absolutamente polarizado entre Lula e Bolsonaro. 

Os nomes de centro não conseguem deslanchar de maneira individual e a não ser que ocorra uma 
improvável aliança entre todos aqueles que não fazem parte do espectro BolsoLulista, é bem pro-
vável que o eleitor tenha que escolher entre os dois nomes que polarizam a política brasileira atual. 
Evidente que para Lula e Bolsonaro o melhor cenário é o do confronto direto, onde os demais nomes 
sejam apenas coadjuvante em uma briga melhor. Lula quer enfrentar Bolsonaro, porque sabe que sua 
força reside neste confronto direto. Bolsonaro quer enfrentar Lula porque sabe que sua força habita o 
anti petismo. 

Se o Centro não se unir, ao menos para desequilibrar a balança e ganhar relevância,  nem precisa de 
primeiro turno: Lula ou Bolsonaro serão as únicas cartas no baralho da democracia.
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Melhore
o humorManutenção do Parque do Tur-

vo irá para  a iniciativa privada

***Dizem por aí que na nossa região 
tem vereador indo à Brasília quando os 
deputados estão em seus estados e a ses-
sões são virtuais.

***Em Portela é razoável o número 
de diárias até agora. O que assusta é ver 
três carros abastecidos com dinheiro pú-
blico, indo para o mesmo destino com 
apenas 1 passageiro.

***Um movimento de ciclistas quer 
adicionar à possível ciclovia o destino 
até o yucumã.

***Um ambientalista local diz que 
impossível, pois demandaria de licença 
ambiental para a obra no interior do par-
que.

***Uma petição onde se preenche o 
nome do deputado e o valor a ser pedi-
do foi a novidade apresentada por ve-
readores na viagem à Brasília. O texto 
é o mesmo, muda o nome e o valor do 

Dia da enfermagem
O Dia Internacional da Enfermagem que é 
comemorado anualmente em 12 de maio, 
também conhecido como Dia Internacio-
nal dos Enfermeiros ou Dia do Enfermei-
ro, homenageia o trabalho e contributo dos 
enfermeiros e enfermeiras para a proteção 
da saúde. Aqui em Tenente Portela a ca-
tegoria, que tem um razoável número de 
integrantes, dado que o HSA é uma  das 
casas de saúde mais importantes da região, 
decidiu realizar uma manifestação nas ruas 
em favor de um projeto de lei que altera a 
Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, com 
fins de instituir o piso salarial nacional do 
Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, 
do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. 
A manifestação com carro de som em uma 
carreata recebeu apoio da comunidade.

Vacinas dos professores
Portela se destacou no Estado no quesito 
rapidez com que decidiu e iniciou a vaci-
nação contra o covid-19 nos professores no 
Município. Apenas 5 municípios haviam 
inciado no início da semana que passou e o 
nosso estava entre eles. A medida está sen-
do seguida pelos demais. O prefeito da ca-
pital pretende ampliar a cobertura para to-
dos os profissionais envolvidos no processo 
educacional, isto é motoristas do transporte, 

faxineiras, zeladores, guardas e etc.

Sinal Digital
Muitos municípios da região já estão inclu-
ídos nas áreas com o fornecimento de sinal 
de televisão digital em nossa região, no 
entanto, Tenente Portela ainda não aparece 
nas listas das cidades que serão incluídas no 
serviço. O sinal digital de TV começou a 
ser implantado no País em 2014 e já atinge 
90% do território nacional. A Agência Na-
cional de Telecomunicações (ANATEL) e 
o Ministério das Comunicações planejam, 
até 2023, desligar completamente o sinal 
analógico de transmissão de televisão aber-
ta no Brasil.

Acesso periférico
O acesso ao HSA , sem trânsito pelo centro 
da cidade, para quem entra na cidade pela 
RSC- 472, deverá ser entregue à comunida-
de nos próximos dias.

A Concessão de Uni-
dades de Conserva-
ção  para a iniciativa 
privada no Rio grande 
do Sul parece ser um 
caminho sem volta no 
atual governo. Nesta 
semana foram anun-
ciadas as licitações que 
ocorrerão ainda neste 
ano de área estaduais 
para a iniciativa pri-
vada. Entre estas áreas 
esta o nosso Parque 
Estadual do Turvo, 
que abriga as cataratas 
do Yucumã (Moconã). 
A licitação ocorrerá em dezembro com a 
previsão de posse do grupo vencedor no 
início de 2022. Uma das exigências, no 
caso do Parque Estadual do Turvo, é de 

que no período dos três primeiros anos de 
administração o grupo privado invista pelo 
menos 7 milhões de reais em infraestrutura. 
Mais informações no corpo desta edição do 
Província.

Um homem estava fazendo 
uma grande viagem pela Chi-

na. Um dia, ao se aventurar pelos campos, 
ele acabou se perdendo.
Passou três meses no meio da floresta, dor-
mindo em cavernas, passando frio e fome, e 
comendo algumas plantas que achava pelo 
caminho.
Um dia, depois de muito andar, ele avis-
tou no alto de um monte uma enorme casa 
chinesa. Correu em sua direção e bateu na 
porta. Um senhor chinês, de longas bar-
bas brancas, perguntou ao rapaz o que ele 
fazia ali, naquela região, pois poucos costu-
mavam chegar ali, ainda mais andando. O 
homem respondeu:
— Estou há mais de três meses perdido 
pelos campos, dormindo em cavernas frias 
e comendo plantas. Estou muito cansado e 
faminto.O velho chinês pensou um pouco e 
respondeu:
— Eu lhe ofereço um quarto limpo, um ba-
nheiro, roupas limpas e uma nobre refeição. 
A única condição e que o senhor não faça 
nada à minha neta.
— Claro, senhor. Sou um homem respei-
tador.
— Se acontecer alguma coisa à minha neta 
ou se aproximar dela, o senhor sofrerá as 
três piores torturas chinesas.
— O senhor pode ficar tranquilo, não farei 
nada à ela.
Então o rapaz tomou seu banho, vestiu suas 
novas roupas e desceu para jantar. Ao sen-
tar à mesa, viu a linda jovem chinesa e se 
apaixonou imediatamente. Além de linda e 
perfeita, ela também demonstrou interesse 
nele. Foi paixão à primeira vista.
Durante a refeição, ele pensou: “Poxa, há 
três meses eu não vejo uma mulher, e com 
certeza essa noite valerá qualquer sacrifício, 
mesmo essas três piores torturas chinesas!”
De madrugada, ele foi ao quarto da jovem 
e teve a noite de amor mais incrível de sua 
vida. Ao acordar, sentiu um grande peso so-
bre ele. Abriu os olhos e viu uma enorme 
pedra sobre seu peito. Nela estava escrito:
“Primeira grande tortura chinesa: grande 
pedra sobre peito.”
“Bom, se for assim, tudo bem”, pensou. 
Ergueu a pedra e conseguiu lançá-la pela 
janela próxima à cama. Foi quando ele viu 
uma linha amarrada à pedra. Do outro lado 
da pedra estava escrito: 
“Segunda grande tortura 
chinesa: pedra amarrada 
ao testículo esquerdo”.
Desesperado com a situa-
ção, o rapaz se atirou pela 
janela atrás da pedra. Foi 
quando pode ver escrito nela: “Ter-
ceira grande tortura chinesa: testículo direi-
to amarrado ao pé da cama!”

pedido.
***Claro que o nome do parlamen-

tar, a data, o valor e a entidade a ser be-
neficiada são preenchidos à “BIC”.

***O feijão-tropeiro, receita da Pro-
víncia, será uma das atrações na “live” 
dos Guardiões.

***Na “live” do Sentinela, uma 
apresentação da erva-mate no tempo dos 
majolos, elaborada pelo Bugio.

*** “Não considero Renan Calheiros 
um vagabundo; até porque, continuar li-
vre mesmo respondendo a dezenas de 
processos deve dar um trabalho dana-
do…(Aureliano Jr.)

***Nesta semana diversas Câmaras 
de Vereadores do estado, incluíndo Te-
nente Portela e Coronel Bicaco, pediram 
vigilantes em escolas infantis.

***Depois da tragédia ocorrida em 
Saudades-SC, o medo acaba imperando 
e mudando muita coisa por ai.
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Extravio de Bloco

MARCELO MULBEIER, residente em DERRUBADAS,  co-
munica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas 
Fiscais de Produtor Rural (P 179.373794) com inscrição estadual 
sob o nº 353 1018878  série P 179.373794.

SegurançaCoronel Bicaco

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 RENAN FELIPE FURINI  nascido em TENEN-
TE PORTELA-RS aos 15 DE AGOSTO DE 1990 .  Filho de 
ALDAIR JOSÉ FURINI e de IVANI MARIA FURINI. E dona  
JAQUELINE LORENZON nascida em TENENTE PORTELA-
-RS aos 10 DE JUNHO DE 1991. Filha de DIRCEU VETORINO 
LORENZON e de MARLI HAHN LORENZON . Se alguém de 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 23/07/2021.
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  12 

de maio de 2021.                                                    
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

Vereador pede a contratação 
de vigilantes para escolas

 municipais de Coronel Bicaco

O vereador Luiz Flávio Ran-
gel (PP) propôs, na sessão ordi-
nária da segunda-feira (10/05), 
que o Poder Executivo contra-
te vigilantes para as escolas da 
rede municipal de Coronel Bi-
caco.

— Nós tivemos, infelizmen-
te, uma tragédia muito grande 
em Santa Catarina, mais especi-
ficamente na cidade de Sauda-
des. Algo revoltante — ponde-
rou o progressista ao justificar 
sua proposição.

Luiz Flávio Rangel – cuja 
profissão é professor – afirmou 
que o fato trágico foi mais sen-
tido por quem trabalha na edu-
cação. — Nós temos contato 
diário com as crianças — acres-
centou o autor da proposta.

O edil revelou que telefo-
nou para o prefeito solicitando 
a colocação de um vigilante 
em cada escola municipal, pois 
estão sendo retomadas as aulas 
presenciais. — É uma forma de 
oferecer mais segurança. Seria 
bom os pais e alunos chegarem 
em frente à escola e perceberem 
que tem mais alguém preocupa-
do com a segurança — disse o 
progressista.

O vereador destacou que o 
prefeito se mostrou favorável 
à proposição. — Temos poucas 
escolas municipais em Coronel 
Bicaco — complementou Luiz 
Flávio Rangel.

Colocada em votação, a pro-
posição nº 045/2021 foi aprova-
da sem votos contrários.

Diones Roberto Becker

Segundo o vereador, Coronel Bicaco não possui muitas escolas municipais

Brigada Militar da região já está 
usando viaturas semi blindadas

Já estão a serviço da Brigada 
Militar da região as novas viaturas 
semi blindadas entregues pelo Go-
verno do Estado na semana passada. 

As Renaut Duster foram adqui-

ridas através de recursos de emendas 
da bancada gaúcha no Congresso 
Nacional. Em nossa região, as via-
turas foram alocadas em Barra do 
Guarita, Bom Progresso, Esperança 

do Sul, Taquarucu do Sul e Chiapet-
ta. 

Essa é a primeira vez que a Bri-
gada Militar  da região recebe viatu-
ras semi-blindadas.

Barra do Guarita recebeu uma nova viaturam para o seu trabalho de policiamento ostensivo

Divulgação
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Zaca - Educador Fisíco
CREF - 016912G/RS - 
robinson.giraldi@bol.com.br

Saúde

Piso salarial de enfermeiros: 
Protesto em Tenente Portela 
cobra aprovação de projeto

Um grupo de enfermeiros 
do Hospital Santo Antônio de 
Tenente Portela realizou na úl-
tima quarta-feira uma carreata 
em que potestaram a favor da 
aprovação do Projeto de Lei 
2.564 que debate a instituição 
de um piso salárial para a cate-
goria. 

A carreata percorreu as prin-
cipais ruas da cidade, com ba-
lões pretos e escritas nos carros 
e um carro de som à frente com 
palavras de ordem e discurso 
pedindo a aprovação e melho-
res condições para a categoria. 

Nesta semamana terminou 
sem acordo a reunião entre o 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, outros senadores e re-
presentantes da Enfermagem, 
uma vez que o líder do governo, 
senador Fernando Bezerra Co-
elho (MDB-PE), não compare-
ceu para discutir o projeto de lei 
que prevê um piso salarial para 
enfermeiros, técnicos e auxi-
liares de enfermagem, além de 
parteiras da rede pública e pri-
vada (PL 2.564/2020).

Os senadores defendem a 
aprovação do projeto, que che-
gou a ser incluído na pauta, mas 
teve a votação adiada devido à 
falta de acordo para a votação. 
O PL 2.564/2020 institui o piso 
salarial nacional para enfermei-
ros, técnicos e auxiliares de en-
fermagem e parteiras. O projeto 

fixa o piso em R$ 7.315 para 
enfermeiros. As demais cate-
gorias terão o piso proporcional 
a esse valor: 70% (R$ 5.120) 
para os técnicos de enferma-
gem e 50% (R$3.657) para os 
auxiliares de enfermagem e as 
parteiras. Os valores são base-
ados numa jornada de 30 horas 
semanais e são válidos para 
União, estados, municípios, 
Distrito Federal e instituições 
de saúde privadas.

Piso justo
Rogério Carvalho explicou 

que problemas técnicos impe-
diram a transmissão pública 
da reunião desta segunda (10). 
Ele defendeu o projeto e disse 
que o importante é “encontrar 
um texto que seja aprovado no 
Senado e na Câmara e não seja 
vetado pelo presidente da Re-
pública”. Ele lamentou que o 
governo não tenha encaminha-
do representante à reunião.

O líder do PT disse ainda 
que a jornada de 30 horas sema-
nais, prevista no texto a ser vo-
tado, é a mais adequada para a 
categoria dos enfermeiros, visto 
que esse período de tempo pos-
sibilitaria a existência de dois 
vínculos empregatícios.

— [O enfermeiro] é o pro-
fissional que está na linha de 
frente para os acamados e todos 
os que estão no processo de re-
cuperação e tratamento em am-
biente hospitalar ou domiciliar. 
É um profissional de extrema 

importância, responsável pelo 
cuidado com os pacientes. A 
gente sabe que a remuneração 
é muito diversa no país inteiro 
e muito pequena. Então a gente 
precisa ter uma melhoria signi-
ficativa na remuneração para os 
profissionais de saúde em todas 
as categorias. Tem que manter a 
luta e a disposição de buscar rei-
vindicação justa. E o momento 
é esse, para que a gente possa 
garantir jornada e remuneração 
adequadas aos profissionais de 
saúde — continuou o senador.

Jornada
Zenaide Maia, por sua vez, 

defendeu a inclusão do PL 
2.564/2020 na pauta de vota-
ções da próxima semana. Seu 
relatório contém algumas mu-
danças em relação ao texto ori-
ginal. Uma delas é a previsão 
de que a jornada normal de tra-
balho desses profissionais não 
será superior a 30 horas sema-
nais. O texto original determi-
nava que o valor do piso seria 
aumentado proporcionalmente 
para cargas horárias maiores.

— A gente já mostrou que, 
com essa reforma tributária, 
tem, sim, de onde tirar recur-
sos. E a própria Constituição já 
diz, no artigo 7º, que os traba-
lhadores têm direito a um piso 
salarial conforme a extensão e a 
complexidade do seu trabalho. 
A gente quer que seja pautado 
o projeto de lei — concluiu a 
relatora.

Carreata percorreu as ruas da cidade de Tenente Portela

Reprodução/Facebook

Extravio de Bloco

MARISTELA FAREZIN BERLESI, residente em CORONEL 
BICACO,  comunica que perdeu, extraviou ou foi furtado um Ta-
lão de Notas Fiscais de Produtor Rural (P 191 016501 a P 191 
016510) com inscrição estadual sob o nº 187 1015704  série P 191 
016501.

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2021

CONTRATO Nº 80/2021
DATA: 07/05/2021
CONTRATADO: JEFFERSON PENNO MEGIER E CIA LTDA 
ME 
CNPJ: 31.733.598/0001-51
OBJETO: Construção de sanitários públicos municipais junto a 
Rua Cacilda da Silva Groff
VALOR R$: 39.438,08

CONTRATO 81/2021
DATA: 10/05/2021
CONTRATADO: PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
CNPJ: 88.590.096/0001-36
OBJETO: Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada de acordo 
com o Convênio nº 901415/2020 junto ao Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento e Lei Municipal nº 2779/2021
VALOR R$: 340.000,00

Com informações da EBC

Em geral todo o tipo de dietas com restrição de carboidratos prega o 
baixo consumo, argumentando que se trata de um grupo alimentar rico 
em energia. Após os primeiros dias de uma dieta sem carboidratos o 
corpo começa a utilizar gordura acumulada como fonte de energia.

O grande problema é que as dietas limitam a quantidade mínima 
de 130 gramas de carboidrato por dia que o corpo necessita, como re-
comendado pela ACSM - American College of Sports Medicine, Esta 
restrição é conseguida limitando os alimentos feitos de farinha refinada 
e açucares. Aumentando o consumo de proteína para utilizar como ener-
gia, podendo em restrições mais severas em longo prazo, potencializar 
uma deficiência de vitaminas e minerais. Além disso, essa restrição pode 
permitir que o consumo ilimitado de proteína (a maioria dos quais é 
obtida a partir de produtos de origem animal), poderia ser prejudicial ao 
sistema cardiovascular e rins, respectivamente.

Aparentemente as dietas de baixo consumo de carboidrato são efi-
cazes para a perda de peso, mas não para mantê-lo. Vários estudos têm 
demonstrado que geralmente as dietas pobres em carboidratos são mais 
eficazes para a perda de peso do que dietas de baixa gordura, em curto 
prazo. No entanto, em longo prazo, as pessoas com uma dieta baixa em 
carboidratos aumentam um pouco o peso perdido anteriormente. Então, 
depois de um ano, o peso total perdido é semelhante entre as pessoas 
com baixa dieta em hidratos de carbono e de dietas de baixa gordura. 
Isto, porque dietas de baixo carboidrato não podem ser mantidas em 
longo prazo de tempo.

Alguns estudos analisaram os níveis de lipídios em dietas de restri-
ção de carboidratos, relacionando com indicação de risco para doenças 
do coração, incluindo nível total de colesterol, lipoproteína de baixa 
densidade (LDL) ou “mau colesterol”, o colesterol da lipoproteína de 
alta densidade (HDL) ou “bom” colesterol e triglicérides.

O estudo mostrou que pessoas com dietas de baixo carboidrato re-
duziram os níveis de triglicérides e aumentaram um pouco os níveis de 
HDL, mas tiveram aumento significativo de LDL, levando a um maior 
risco de problemas cardíacos.

Há muitas maneiras de perder peso corporal, o recomendado é uma 
mudança no estilo de vida, com uma dieta equilibrada e exercício físico. 
Com um menor risco a saúde, uma vez que dietas com restrição de car-
boidrato não podem ser mantidas por muito tempo, pelo elevado risco a 
saúde em geral. Antes de iniciar uma dieta, todos deveriam consultar um 
médico para ter certeza de sua condição de saúde, procurar também uma 
nutricionista, para orientar e prescrever uma alimentação adequada e 
individualizada, diminuindo assim, qualquer risco a saúde e otimizando 
os benefícios de uma vida saudável.

Risco da Restrição de 
Carboidrato
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Projeto prevê leilão do Parque Estadual do 
Turvo para Dezembro

Na última terça-feira,13,  o Presiden-
te da Rota do Yucumã e Prefeito de Der-
rubadas Alair Cemin, participou de uma 
importante reunião a com a Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul, “re-
presentada” pelo Deputado Tiago Simon 
do MDB. As informnações são da pre-
feitura de Derrubadas.

A videoconferência contou ainda 
com a presença do Secretário Extraordi-
nário de Parcerias, Sr. Leonardo Busatto, 
representantes da SEMA e Prefeitura de 
Derrubadas e teve por objetivo, promo-
ver o diálogo conjunto entre os setores 
administrativos referente ao andamento 
do Projeto contratado pelo Estado do 
Rio Grande do Sul, com recursos do 
BNDES, junto ao Consórcio Araucária, 
para elaboração do plano de concessão 
de Parques Estaduais, sendo que no pre-
sente caso, o diálogo foi sobre o Parque 
Estadual do Turvo – Salto do Yucumã, 
com sede em Derrubadas.

Na ocasião, Alair Cemin, manifestou 
a preocupação da comunidade regional 
quanto aos termos desse tipo de conces-
são, e que o Município de Derrubadas 
solicitava a participação ativa nesse pro-
cesso de construção do projeto e edital 
de concessão futura.

Segundo a SEMA, o Município de 
Derrubadas terá participação na discus-
são do projeto, uma vez que é funda-
mental a aprovação da comunidade local 
e regional na construção das concessões 

de Parques.
Foram mencionados ainda, os avan-

ços já registrados com a Gestão Com-
partilhada do Parque, como a melhoria 
da infraestrutura e recepção dos turistas, 
ocasionando o aumento significativo de 
visitantes.

Conforme o órgão, a concessão de 
uso do Parque Estadual do Turvo à ini-
ciativa privada poderá gerar investimen-
tos obrigatórios na ordem de aproxima-
damente R$ 7 milhões nos primeiros 03 
(três) anos, além de aportes financeiros 
não obrigatórios, que podem duplicar 
esses investimentos. 

O projeto está sendo estruturado, com 
estudos em andamento. A publicação do 
edital está prevista para setembro deste 
ano, com leilão em dezembro e assinatu-
ras em 2022, destacou a SEMA/RS.

Recentemente a Secretária Extarordi-
nária de Parcerias apresentou dados do 
Diagnóstico do Uso Público em Parques 
Brasileiros: a perspectiva da Gestão 
2021 – pesquisa realizada pelo Institu-
to Semeia. Segundo ele, o levantamento 
apontou que 93% dos gestores de par-
ques do país responderam que acreditam 
nas parcerias com o setor privado como 
forma de resolver problemas como a fal-
ta de estrutura física e recursos humanos, 
entre outros enfrentados pelo segmento. 
Para o secretário adjunto, Marcelo Spiki 
a concessão de um parque não qualifica 
apenas a infraestrutura interna das uni-
dades, mas beneficia toda a comunidade 

Prefeito de Derurbadas, Alair Cemin participou reunião virtual sobre o assunto
e economia do entorno.

O secretário também comentou so-
bre alguns desafios para a gestão das 23 
Unidades de Conservação (UCs) admi-

nistradas pela Sema, como a localização 
dispersa, a vasta extensão e a alta de-
manda de recursos para a sua manuten-
ção.

O governador Eduardo Leite e a se-
cretária da Saúde, Arita Bergmann, en-
tregaram, na terça-feira (11/5), 52 das 
310 câmaras de conservação de vacinas 
para municípios com menos de 100 mil 
habitantes. Neste primeiro ato, foram 
contemplados 29 municípios da 1ª Coor-
denadoria Regional de Saúde (CRS).

Municípios da região Noroeste, que 
integram a 2ª, 14ª, 15ª e a 17ª Coordena-
dorias Regionais de Saúde (CRS), serão 
contemplados com os equipamentos:

2ª CRS: Tenente Portela (02), Três 
Passos, Vista Gaúcha, Frederico Wes-
tphalen e Caiçara (uma cada).

14ª CRS: Alegria, Dr. Maurício Car-
doso, Giruá, Horizontina, Independên-
cia, Nova Candelária, Porto Lucena, Por-
to Mauá, Porto Vera Cruz, Santo Cristo, 
São Paulo das Missões, Senador Salgado 
Filho e Tuparendi (uma cada), Três de 
Maio (02), Santa Rosa (03).

15ª CRS: Engenho Velho, Rondinha 
e São José das Missões (uma cada), Três 
Palmeiras (02) e Palmeira das Missões 
(03).

17ª CRS: Ijuí (03), Panambi (01).

As câmaras de conservação, de uso 
médico-hospitalar, com capacidade de 
200 litros, e os equipamentos operam 
com temperaturas entre 2°C e 8°C e ser-
vem para armazenar insulina, vacinas e 
outros medicamentos.

O lote entregue na manhã de terça faz 
parte de compra de 310 unidades realiza-
da pela SES com recursos do Ministério 
da Saúde. No total, 194 municípios serão 
contemplados e constam na resolução da 
Comissão Intergestores Bipartite (CIB), 
publicada no Diário Oficial do Estado 
(DOE) de 3 de maio. A CIB é formada 
por gestores do Estado e de municípios.

O objetivo é aprimorar a Rede de Frio 
do PNI com a substituição das geladeiras 
domésticas por câmaras de conservação 
de imunobiológicos. Os critérios para a 
escolha dos municípios foram, além de 
eles terem menos de 100 mil habitan-
tes, ter sala de vacinas e sistema de in-
formação oficial do Ministério da Saúde 
implantado para registro de vacinados 
e movimentação de imunobiológicos, e 
não estar equipado com câmara refrige-
rada.

Municípios da região noroeste receberão trinta e seis 
câmaras frias para armazenamento de vacinas

Pandemia

Equipamentos foram entregues para os municípios

Divulgação
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Redentora adere ao Programa de 
Estratégia Busca Ativa Escolar

Educação

A Secretária Municipal de Educação 
e Cultura, Eliane Amaral Costa, reuniu-
-se ontem, dia 11 de maio, com as inte-
grantes da Equipe Técnica da Secretaria, 
Daiane Schroeder e Giciéli Pretto, com 
a finalidade de concluir a adesão do Mu-
nicípio ao Programa de Estratégia Bus-
ca Ativa Escolar, ferramenta usada para 
combater a evasão escolar.

A Busca Ativa Escolar é uma estra-
tégia para a identificação, registro, con-
trole e acompanhamento de crianças e 
adolescentes que estão fora da escola 
ou em risco de evasão, através da qual é 
possível identificá-los e tomar as provi-
dências necessárias para seu atendimen-
to nos diversos serviços públicos, bem 

como sua (re)matrícula e permanência 
na escola.

Em Redentora, o Programa Rede de 
Apoio ao Desenvolvimento Integral da 
Criança e do Adolescente de Redentora 
(Radicar), instituído pela Lei Municipal 
2.518, de 30 de dezembro de 2019, já 
deu bons resultados. Crianças que não 
estavam entregando os trabalhos esco-
lares foram localizadas e tomadas as 
devidas providências para que elas vol-
tassem a realizar as atividades escolares 
solicitadas pelos professores.

“Com a Busca Ativa Escolar a Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura 
tem mais uma ferramenta para combater 
a evasão escolar”, declara a Secretária 
Eliane.

Uma reunião entre a Secretária de Educação e equipe técnica debateu os detalhes do programa

Divulgação

Vista Gaúcha lamenta a morte de 
servidor em acidente de trabalho

Obituário

O prefeito de Vista Gaúcha decretou 
três dias de luto no município pela morte 
trágica do operador de maquinas Silvio 
Santos Medeiros que morreu ontem em 

Novo reservatório de água 
começa a ser construído 

em Tenente Portela

Especial

Acidente ocorreu na quarta-feira em Vista Gaúcha

O Gerente da Regional da Corsan, 
escritório de Tenente Portela, Maurício 
dos Santos, o Fifo, foi entrevistado no 
Tribuna Popular da Rádio Província, 
onde comentou sobre a situação do abas-
tecimento de água no município.

Ele informou que Tenente Porte-
la está sofrendo com os problemas de 
abastecimento em virtude dos poços que 
estão perfurados e que estão rendendo 
pouca água. Segundo ele as fontes ti-
nham capacidade regular de rendimento  
de 30 a 40 mil litros de água por hora e 
que atualmente está com vazão de ape-
nas 9 mil litros.

Segundo o profissional, foram per-
furados recentemente mais 5 poços no 
município, sendo que desses, dois deram 
vazão de água e são muito promissores, 
estando faltando o teste de pressão e de 
qualidade da água para entrem em fun-
cionamento.

Além dos novos poços, Maurício, ci-
tou também a construção de um novo re-
servatório de água, que já está em cons-
trução no pátio da unidade de Tenente 
Portela e que conseguirá armazenar 500 
mil litros de água. Essa quantidade seria 
suficiente para que o município seguisse 
sendo abastecido, sem necessitar de re-
posição, por cerca de 10 horas.

A construção do reservatório é um 
passo extremamente importante na visão 
do gestor, dado que mesmo que fosse 

um acidente 
de trabalho.

O tra-
b a l h a d o r 
o p e r a v a 
uma retro-
escavadeira 
que tombou 
por cima de 
seu corpo 
lhe causan-
do a morte. 
A Brigada 
Militar e o 
SAMU che-
garam a ser 
acionados, 
mas não foi 
possível sal-
va-lo.

Além dos 
três dias de 
luto, o pre-

feito Claudemir José Locatelli também 
divulgou uma nota onde lamenta a per-
da do trabalhador e se compadece com a 
dor da família.

construída uma Unidade de Tratamento 
de Água ou descobertos novos poços,  o 
reservatório de água continuaria sendo 
um problema, uma vez que sem reserva-
tório a aumento da quantidade de água 
gerada não conseguiria mitigar o proble-
ma de abastecimento.

O atual reservatório de água da Cor-
sa de Tenente Portela que foi construído 
nos anos de 1960, já está com sua capa-
cidade superada pela demanda crescente 
registrada nos últimos anos.

Atualmente o município de Tenente 
Portela voltou a recorrer a caminhões-
-pipa para suprir a falta de água. Os ca-
minhões estão sendo abastecidos no em 
Miraguaí, onde foi perfurado um poço 
com excelentes condições. Para norma-
lizar as condições das fontes de Tenente 
Portela, o gestor da Corsan acredita que 
o município precisaria de pelo menos 
120 milímetros de chuva nos próximos 
dias.

Na região abrangida pelo escritório 
de Tenente Portela, Vista Gaúcha é outro 
município que preocupa, no entanto, no-
vos poços foram perfurados e estão sen-
do esperados para serem testados. Barra 
do Guarita não enfrenta problema de 
água, assim como Miraguaí. Derrubadas 
está em fase de construção de um novo 
reservatório com capacidade de 100 mil 
litros que será capaz de redimensionar  o 
abastecimento no município e suprir a 
demanda atual.

Jonas Martins

Caminhão pipa está sendo usado para auxiliar na demanda de água no município
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Sementes já estão sendo 
aceitos desde segunda

 Programa Troca-Troca de Sementes de Milho e Sorgo, da Se-
cretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Sea-
pdr), inicia o recebimento dos pedidos para o ano-safra 2021/2022 
nesta segunda-feira (10/5). Os produtores interessados devem pro-
curar as entidades em seu município (prefeituras municipais, sindi-
catos, associações ou cooperativas) para efetuar os pedidos.

O objetivo do programa é fomentar a aquisição de sementes e 
o cultivo de milho e sorgo a serem utilizados na produção de sila-
gem, grão ou alimentação humana em propriedades de agricultores 
familiares e pecuaristas familiares em todo o Estado.

“O principal benefício para os produtores é a ampla gama de 
cultivares disponíveis, tanto convencionais como transgênicas, 
para os diversos tipos de tecnologia de produção, a um preço abai-
xo do custo de mercado e com um subsídio de 28%”, destaca o 
coordenador do programa, Jonas Wesz.

Estarão à disposição dos agricultores 24 cultivares de milho 
híbrido convencional, 18 cultivares de milho híbrido transgêni-
co e nove cultivares de sorgo. Serão 11 empresas que fornecerão 
51 cultivares de sementes para que cada produtor possa escolher 
aquela com as características técnicas mais adequadas ao seu sis-
tema de produção.

Os escritórios municipais da Emater estarão à disposição para 
orientar os agricultores e as entidades na compra da melhor se-
mente.

Operacionalização

• As entidades devem fazer o pedido para seus agricultores nosite do 
Feaper.

• No site da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural,na aba relativo ao programa, também constam todas as infor-
mações da nova safra.

• Cada agricultor poderá solicitar até quatro sacas de sementes de milho 
ou sorgo, tanto na etapa da safra como na safrinha.

Período em que o sistema ficará aberto para pedidos:

• Para pedidos de sementes para a safra: de 10 de maio a 28 de maio.
• Para pedidos de sementes para a safrinha: de 31 de maio a 4 de junho.

Programa fomenta aquisição de sementes e cultivo de milho (foto) e sorgo 
para produção de silagem, grão ou alimentação humana

Fernando Dias/Ascom Seapdr

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 10/05/2021.

Reuniram-se de forma presencial os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores 
de Tenente Portela, às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 10 de maio 
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, EDUARDO BARELLA FERRARI/PT, HEITOR 

GROSS FURINI/PREGRESSISTAS, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, LUISA SILVA BARTH/MDB, NA-
TANAEL 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 e pelo meio virtual, através de sua 
página no Facebook e também aos ouvintes da Radio Municipal de Tenente Portela. Em seguida solicitou 
ao Secretário a leitura das correspondências recebidas pela Casa. Após, dando continuidade, passou para o 
espaço de requerimentos e proposições dos senhores Vereadores:
Do Vereador Natanael Diniz de Campos:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que determine à Secretaria de Desenvolvimento Rural que 
seja recuperada a estrada que do acesso à propriedade do senhor Argênio Viana, localizada entre o Lajeado 
Bonito e o Alto Alegre. O munícipe, inclusive, tem cascalho disponível para que seja realizada a obra. 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 que determine à Secretaria de Desenvolvimento Rural que 
seja realizada terraplanagem para a construção de um galpão de fumo, e também a limpeza de bebedouro 
para o gado bovino, na propriedade de Luis Nilton Machado da Silva e Douglas Daniel da Silva, na locali-
dade de Esquina Pech, distrito de São Pedro. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Hen-
rique Gross Furini, Luis Claudir dos Santos, Jaine Sales e Luisa Silva Barth.
Do Vereador Jaine Sales:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que determine à Secretaria de Educação, Cultura e De-
sporto para que analise a possibilidade de pagar o aluguel do ginásio de esportes onde a escolinha de futebol 
Guri Bom de Bola, realiza os treinos com seus alunos.
Da Vereadora Luisa Silva Barth: 
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que determine à Secretaria de    Desenvolvimento Rural a 
recuperação da estrada que liga as Localidades de Lagoa Bonita e Capitel Santo Antônio, bem como estradas 
vicinais destas comunidades. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique Gross Furini, 
Natanael Diniz de Campos e Luis Claudir dos Santos. 
2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que informe a esta Casa Legislativa qual a necessidade de 
trocar, nesse momento, as divisórias da sede da Prefeitura Municipal, gerando um custo de aproximadamente 
de R$ 50,000.00 (cinquenta mil reais). Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique 
Gross Furini, Natanael Diniz de Campos e Luis Claudir dos Santos.
Da Vereadora Derli da Silva: 
1- Requereu ao senhor Prefeito Municipal, que determine à Secretaria de Políticas Estruturantes e 
Zeladoria que seja instalada Boca de Lobo ao final da Rua Ernesto Sertório, no Bairro São Francisco. Este 
requerimento foi subscrito pelo vereador Luciano Berta Filipin.
Do Vereador Heitor Henrique Gross Furini:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que solicite ao Conselho Municipal de Transito, que estude 
a possibilidade de ser feita uma faixa de pedestres elevada na Praça do Imigrante, em frente à Igreja Advent-
ista. Ao mesmo tempo, que seja retirada a lombada existente na esquina da Praça do Imigrante com a Rua 
Tupinambás, em frente à Comercial Fritz. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Natanael Diniz de 
Campos, Luis Claudir dos Santos e Luísa Silva Barth.
2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que seja construída uma praça no loteamento Bem Morar 
(Loteamento da Cresol), na Rua Dalci Bertoldo, município. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores 
Natanael Diniz de Campos, Luis Claudir dos Santos e Luísa Silva Barth.
Do Vereador Luciano Berta Filipin:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que determine à Secretaria de Políticas Estruturantes e Ze-
ladoria que seja instalado redutor de velocidade ou semáforo, na esquina da Rua Potiguara com a Rua Tupis, 
devido ao alto fluxo de veículos que transitam naquele local. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores 
Derli da Silva e Jaine Sales.
2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que determine à Secretaria de Políticas Estruturantes e 
Zeladoria que seja instalado redutor de velocidade ou semáforo, na esquina da Rua Santos Dumont com Rua 
Tupis, devido ao alto fluxo de veículos que transitam naquele local. Este requerimento foi subscrito pelos 
vereadores Derli da Silva e Jaine Sales.
Da Vereadora Irinéia Koch Lena:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal juntamente com a Secretaria de Educação, Cultura e De-
sporto que encaminhe com a máxima urgência a realização de PROCESSO SELETIVO PARA CARGO DE 
ZELADOR ESCOLAR. A vereadora justifica sua solicitação, tendo em vista o ocorrido na Escola de Edu-
cação Infantil do Município de Saudades /SC.  Os pais de alunos de nosso município estão preocupados e 
assustados com o acontecido E é com essa preocupação que encaminho a sugestão de um processo seletivo 
para Zeladores Escolares, ou seja, que o servidor tenha um olhar atento, com cuidado, observação e diálogo 
com quem entrar e sair do âmbito escolar. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Derli da Silva e 
Luciano Berta Filipin.
Do Vereador Eduardo José Barella Ferrari:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que coloque como obra essencial para desenvolvimento 
de nosso município a pavimentação com pedras irregulares e/ou asfalto das Avenidas Perimetrais seja pelo 
acesso da RS 330, quanto pela RST 472.

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:
- Projeto de Lei do Poder Executivo nº 35/2021: De autoria do Poder Executivo. Inclui no PPA, na LDO e 
LOA, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências.
- Projeto de Resolução nº 03/2021: Altera o artigo 5º da Resolução nº 200/14, de 1º/09/2014.
- Anteprojeto de Lei Legislativo nº 07/2021: De autoria do vereador Eduardo José Barella Ferrari. Institui o 
Programa Municipal de Assistência Técnica para Habitacional de Interesse Social (ATHIS), pública e gra-
tuita no município de Tenente Portela e dá outras providências.
PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:
Moção de Apoio, de autoria dos Vereadores Luísa Silva Barth, Natanael Diniz de Campos, Luís Claudir dos 
Santos e Heitor Henrique Gross Furini: a presente Moção de Apoio, ao Excelentíssimo Senhor RODRIGO 
OTAVIO SOARES PACHECO - Presidente do Senado Federal, ao Presidente da Câmara Federal o Deputado 
ARTHUR LIRA e ao Excelentíssimo Senhor FABIANO CONTARATO, Senador e propositor do Projeto de Lei 
n°2564/2020 que altera a Lei n°7498/1986, para instituir o piso salarial nacional e a carga horária do En-
fermeiro, Técnico de Enfermagem e do Auxiliar de Enfermagem. Esta moção foi aprovada por unanimidade.
Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agradeceu a presença de todos e em nome 
de Deus encerrou os trabalhos. Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 10 de maio de 
2021. Você ainda poderá acessar o site www.cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do 
Legislativo Municipal de Tenente Portela. 
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Pagamentos

Sicredi disponibiliza opção de 
pagamentos no WhatsApp

Focado em proporcionar op-
ções que facilitem a rotina dos 
seus mais de cinco milhões de 
associados, o Sicredi fechou 
parceria com o Facebook para 
disponibilizar o serviço de pa-
gamentos pelo WhatsApp. A 
novidade está disponível no 
Brasil desde o dia 04 de maio.

Para começar a utilizar o 
serviço, os associados do Sicre-
di terão que atualizar a versão 
do WhatsApp no seu celular, 
possuir um cartão com a fun-
cionalidade de débito do Si-
credi ou da conta digital Woop 
Sicredi e realizar o cadastro do 
cartão no WhatsApp usando 
o Facebook Pay. O serviço de 
pagamentos será disponibiliza-
do gradualmente nas próximas 
semanas em todo o país.

Inicialmente, os pagamentos 
no WhatsApp funcionarão para 
transferência entre pessoas físi-
cas. As transações serão rápidas 
e sem taxas. As pessoas podem 
enviar até R$ 1 mil por transa-
ção e receber 20 transações por 
dia com um limite de R$ 5 mil 
por mês.

— Fazer parte deste projeto 

é algo que vai ao encontro da 
nossa premissa de proporcionar 
conveniência aos nossos asso-
ciados por meio de inovações 
que facilitem as suas rotinas e 
estamos muito felizes em po-
der disponibilizar essa solução 
— afirma Gisele Rodrigues, 
superintendente de Soluções de 
Pagamento do Sicredi.

Além do WhatsApp distri-
buindo gradualmente o serviço 
de pagamentos para usuários 
em todo o Brasil, as institui-
ções financeiras participantes 
poderão enviar convites com 
um link que permite a atuali-
zação e inclusão do serviço de 
pagamentos no WhatsApp. No 
Sicredi, os convites serão feitos 
de forma randômica por meio 
do aplicativo da instituição, 
sempre em ambiente protegido 

pelo login dos usuários.
Depois de baixar a nova 

versão do WhatsApp, o proces-
so de cadastramento envolve a 
criação de um PIN personaliza-
do de seis dígitos e registro de 
biometria, o que confere segu-
rança às operações. As transfe-
rências poderão ser feitas em 
poucos cliques: 1) escolha do 
contato beneficiário; 2) seleção 
da opção ‘Pagamento’; 3) inser-
ção do valor; 4) confirmação do 
valor e 5) confirmação de PIN.

Além da agilidade e sim-
plicidade do processo, com a 
possibilidade de se confirmar 
pagamentos pelo próprio chat, 
os usuários terão acesso ao his-
tórico de transferências no pró-
prio aplicativo.

Para mais informações aces-
se o site do Sicredi.

Governo do RS recomenda 
suspensão temporária da 
vacina AstraZeneca em 
gestantes e puérperas

O governo do Rio Grande do Sul recomendou, nesta terça-feira 
(11), a suspensão temporária da aplicação da vacina Oxford/Astra-
Zeneca em gestantes e puérperas, como medida preventiva, seguin-
do a recomendação da Anvisa, até que seja esclarecido o possível 
evento adverso pós-vacinação.

O texto da nota emitida pela agência reguladora diz que a orien-
tação é que “seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização 
(PNI) a indicação da bula da vacina AstraZeneca e que a orientação 
é resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma 
constante sobre as vacinas Covid em uso no país.”

A Anvisa está investigando a morte uma grávida no Rio de Ja-
neiro. Ainda não há informações se a morte teve a ver com a do-
ença, mas o sinal de alerta foi disparo e enquanto a morte estiver 
sob análise por parte das autoridades competentes a vacinação das 
grávidas com esse imunizante fica suspenso.

Em nossa região a suspensão praticamente encerra a vacinação 
poara as grávida uma vez existe uma falta de outras vacinas para 
prosseguir com a vacinação.

Sem AstraZenca a região as grávidas poderiam receber vacinas 
de outros duas qualidade, Coronavac e Pfizer, são as únicas vaci-
nas liberadas no Brasil, no entanto, no caso da vacina da Pfizer, é 
importante ressaltar que ela somente pode ser armazenada em tem-
peraturas entre 15 e 25 graus negativos, o que é observado somente 
nos chamados supercogeladores. Por esse motivo esses imunizan-
tes estão sendo distribuídos apenas nas capitais. A Coronavac por 
sua vez teve queda no número de entrega e neste momento inclusi-
ve para aplicação das segundas doses.

Pandemia
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Politica COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Educação 

Progressistas pedem limpeza e 
construção de caminhodromo na 

ERS 317 em Coronel Bicaco

No grande expediente da 
sessão ordinária do dia 03 de 
maio, dois vereadores do PP se 
manifestaram sobre o trecho da 
ERS 317 que conecta o períme-
tro urbano de Coronel Bicaco e 
a BR 468.

Itamar Sartori solicitou a 
limpeza do acostamento da ro-
dovia, trajeto entre a Vila Diniz 
e o bairro Faxinal. Ele justifi-
cou o pedido afirmando que a 

vegetação está forçando que as 
pessoas caminhem sobre o as-
falto. — Esse deslocamento em 
cima da pista é um perigo para 
os pedestres — reiterou o pro-
gressista.

Leandro Briato destacou o 
grande número de residentes 
no bairro Faxinal que utilizam 
a rodovia para chegar à cidade. 
— Com a vegetação no acos-
tamento, as pessoas transitam 
mais no meio da pista e correm 

risco de sofrer um acidente — 
ponderou o edil.

Devido ao fluxo diário de 
pedestres e veículos, Leandro 
Briato sugeriu que a Câmara 
de Vereadores, juntamente com 
o Poder Executivo, encaminhe 
ao Departamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem (DAER) 
uma demanda para a constru-
ção de caminhodromo paralelo 
ao trecho da ERS 317 entre a 
Vila Diniz e o bairro Faxinal.

Ponto da ERS 317 aonde a vegetação avançou sobre o acostamento

Diones Roberto Becker

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
Aviso de Licitação

CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº 02/2021. OBJETO: Aqui-
sição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para uso 
na merenda escolar. JULGAMENTO: 09/06/2021 às 08h:30min. 
Local: 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, 14/05/2021.

CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI
Prefeito Municipal

Cresol lança projeto para crianças sobre 
cooperativismo e educação financeira
A Cresol lançou na noite de 

terça-feira (11) o Cresol Edu-
ca, projeto para crianças sobre 
cooperativismo e educação fi-
nanceira. O portal foi apresen-
tado durante a live Educação & 
Cooperação, com o professor e 
filósofo Mario Sergio Cortella, 
transmitida no canal do YouTu-
be da Cresol.

Voltado para o aprendizado 
das crianças sobre a importân-
cia de uma relação equilibrada 
com o dinheiro ainda na primei-
ra infância, o Cresol Educa tem 
conteúdos para crianças de 6 a 
12 anos. No portal estão dispo-
níveis uma série de histórias, 
atividades e livros sobre edu-
cação financeira divididos por 
faixa etária e com personagens 
diferentes de acordo com as eta-
pas da infância.

As atividades poderão ser 
baixadas em pdf e as coleções 
dos livros Turma do Futuro 
(voltados para crianças de 10 a 
12 anos) e do Mesadinha (6 a 9 
anos), além de estarem disponí-
veis para leitura virtual ou para 

download, também poderão ser 
solicitadas para recebimento 
em casa. 

Segundo o presidente do 
Cresol Instituto, Alzimiro Tho-
mé, a educação financeira na 
infância estimula o senso de 
organização, além de ensinar 
o valor das coisas. A criança 
aprende a poupar para sempre 
ter o que realmente precisa.

“Essa também é uma óti-
ma oportunidade de incentivar 
a autonomia dos mais jovens. 
Isso porque, quando a criança 
detém o poder de compra, ela 
tem de arcar com as próprias 
decisões. Assim, aos poucos os 
pequenos vão desenvolvendo 
noções de consumo consciente, 
mesmo que restritas a um am-
biente lúdico”, lembra.

Thomas Artuzzi

Mário Sérgio Cortella

O chamamé ou chamame, é um estilo musical e dança que tem por 
origem a tribo indígena Kaiguá, que fica na região fronteiriça entre o 
Brasil e Argentina, na Província de Corrientes. Também era conhecida 
como Polkakirei, que seria uma polquinha tocada e dançada mais rapi-
damente. Por isso há quem defenda que o nome desse estilo deveria ser 
chamado de polca Correntina.

    E o engraçado é que a palavra chamame ela não é nem guarani, 
nem espanhola e nem tradução direta para o português. E não há ne-
nhum registro etimológico que possa comprovar a origem, porém temos 
duas possíveis origem para o termo. A primeira vem da frase “Che amoa 
memé”, que significa “te protejo” e a segunda é que o termo quer dizer 
“improvisação”. Porém, nenhuma delas pode ser comprovada. Na Ar-
gentina, tem também o significado de “senhora, ama-me”. Já aqui pro 
lado ocidental, tem o significado de chamamento, aprochego, vem cá 
dançar. 

    Existem 4 hipóteses teóricas sobre a origem do chamamé. A pri-
meira é o chamame ser uma polca acordeonizada. A segunda é o chama-
me é música guarani. A terceira é o chamame descende da música jesu-
ítica. E a quarta é que é uma descendência da música hispano-peruana, 
onde trouxeram elementos locais acrescidos as músicas europeias, como 
as polcas e mazurcas.

    No Brasil, o chamame ele não é apenas dançado pela gauchada, 
também tem forte presença no Mato Grosso, mas é um pouco diferen-
te, pois se aproxima mais das polcas paraguaias e guarânias. Talvez o 
chamamé seja um dos ritmos que mais representa a América do Sul, 
justamente por ser mais abrangente. Podemos dizer que ele foi muito 
difundido pelas águas do Rio Paraná e do Rio Uruguai.

    O modo de dançar o chamame no Brasil e na Argentina é um pou-
co diferente. Aqui nós dançamos mais compassado, quase num estilo 
valseado. Já na argentina o passo é bem marcado e tem até uns sapateio 
e improviso no meio da dança.  Porém é na Argentina que o chamamé 
é mais celebrado, inclusive todo o ano, no mês de janeiro, acontece a 
Fiesta Nacional del Chamame, justamente na cidade de Corrientes. 

    É um baita evento, onde se apresentam artistas argentinos e tam-
bém do Rio Grande do Sul. Já se apresentaram por lá Jorge Guedes e 
Família, Lucio Yanel, Renato Borghetti, Shana Muller, Os Fagundes, 
Juliano Javosky, Yamandu Costa e é claro o nosso embaixador e maior 
nome do chamamé gaúcho: Luiz Carlos Borges.

    Hoje o chamamé é um dos ritmos preferidos da gauchada dançar 
nos bailes. Tem alguns chamamés que eu considero inesquecíveis e que 
todo o baile tem que tocar: Vou puxar 6 de cabeça: Gritos de Liberdade 
do Grupo Rodeio. O Vento e Gineteando um chamamé, dos Serranos. 
Batendo água, do Luiz Marenco. Louco por chamamé, do Luiz Bastos. 
Barranca e Fronteira, do Leopoldo Rassier.

Fonte: Linha Campeira.
Lembrando que:
    Domingo, dia 16 de maio, a partir das 10 horas, no Facebook 

do CTG Guardiões e da Prefeitura de Tenente Portela, CTG Guardi-
ões da Fronteira Canta e Conta o Acampamento Farroupilha: Uma Live 
especial que contará um pouco da história deste que se tornou um dos 
maiores eventos do gênero em toda a grande região, trazendo muitas 
participações especiais, artistas locais e convidados.

    Este projeto tem o apoiado financeiro da Prefeitura de Tenente Por-
tela, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura 
do Ministério do Turismo, Governo Federal.

                                                     Até a próxima.

De onde vem o Chamamé!
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Trânsito

Número de mortes no trânsito cai 
durante a pandemia no RS

Análise do Departamen-
to Estadual de Trânsito (DE-
TRAN/RS) sobre a acidenta-
lidade no trânsito no primeiro 
ano de pandemia detectou que, 
embora as mortes tenham caído 
10% no Rio Grande do Sul, en-
tre os motoristas de caminhão 
houve um aumento de 29%. O 
estudo levou em conta o perío-
do de abril de 2020 até março 
de 2021, comparado com os 12 
meses pré-pandemia (abril de 
2019 a março de 2020). O DE-
TRAN/RS também verificou 
que a mortalidade caiu mais en-
tre as mulheres (-30%) do que 
entre os homens (-5%).

Pelo menos 67 caminhonei-
ros morreram no trânsito no pri-

meiro ano de pandemia, número 
29% maior do que nos 12 me-
ses anteriores, quando morre-
ram 52 desses profissionais em 
acidentes. Houve redução para 
todos os outros: motociclistas 
(-1%), condutores (-2%), ciclis-
tas (-11%), passageiros (-18%) 
e carona de moto (-17%). Mas 
a redução foi maior entre os 
pedestres: -28% em relação ao 
ano pré-pandemia (passando de 
328 a 235 mortes no ano).

A redução se explica pelo 
menor número de pessoas cir-
culando em função da quaren-
tena. — Mas os motoristas de 
caminhão não pararam, já que 
o transporte no Brasil é majo-
ritariamente terrestre. O mesmo 
se aplica à baixa redução da 
acidentalidade entre os moto-

ciclistas, que trabalharam até 
mais em função do crescimento 
das tele-entregas — explica o 
diretor geral do DETRAN/RS, 
Ênio Bacci.

O ano de 2021 teve o pri-
meiro trimestre com o menor 
número de mortes da série his-
tórica do DETRAN/RS, que 
iniciou em 2007 com a mesma 
metodologia utilizada hoje, in-
cluindo as mortes que ocorrem 
entre os feridos até 30 dias após 
o acidente. Houve 328 óbitos 
nas vias urbanas e rodovias de 
todo o Estado, número 10% 
menor do que o primeiro tri-
mestre de 2020, quando a pan-
demia ainda não tinha chegado 
com força. E bem menor que a 
média de 454 mortes dos anos 
anteriores (2007 a 2019).

Entre abril de 2020 e março de 2021, o número de mortes no trânsito gaúcho caiu 10%

Diones Roberto Becker

Vereador solicita melhorias em acesso à 
bairro de Coronel Bicaco

Trânsito

O vereador Florisbal Sche-
rer (PDT) apresentou, na sessão 

ordinária de 03 de maio, uma 
proposição que solicita reparos 

nas escadarias que dão acesso 
ao bairro Nova Esperança, as 
margens da ERS 317 em Coro-
nel Bicaco.

Entre as melhorias reivindi-
cadas está a instalação de corri-
mãos nas escadarias. — O ob-
jetivo é aumentar a segurança 
e auxiliar no deslocamento das 
pessoas que residem no bairro, 
principalmente, idosos e crian-
ças — salientou o autor da pro-
posta.

O edil ainda manifestou sua 
preocupação com a possibili-
dade de os moradores sofrer 
algum tipo de queda ao tentar 
utilizar as escadarias que, atual-
mente, não possuem corrimãos.

Apreciada em plenário, a 
proposição nº 040/2021 foi 
aprovada de forma unânime.

Uma das escadarias que ligam a ERS 317 ao bairro Nova Esperança

Diones Roberto Becker

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA/RS
Errata, Concorrência Pública Nº 01/2021. 
Objeto: Seleção de melhor proposta para implantação de em-

preendimento de acordo com a Lei Municipal nº 2759/2021. Erra-
ta Edital: Onde lê-se dia 02 de junho de 2021, leia-se 07 de junho 
de 2021, Vista Gaúcha/RS, 14/05/2021. 

Claudemir José Locatelli, 
Prefeito Municipal

Liderança nada tem a ver com chefia, gerência, diretoria, co-
mando ou qualquer cargo que indica poder. Chefe, gerente, di-
retor, comandante, juiz, governador e assemelhados têm muito 
mais a ver com instituições, coisas e dinheiro do que com pesso-
as. Se as pessoas os seguem, fazem isso por dever de obediência, 
e jamais em razão de uma influência natural do chefe em relação 
ao seguidor. E por trás desse dever de obediência há todo um 
arcabouço legislativo que intimida e pune o desobediente, única 
forma de garantir o exercício efetivo do poder sobre pessoas ou 
grupos de pessoas.

 A um líder não se deve obediência. Quem o segue o faz 
de forma livre e espontânea. Outra diferença marcante: ninguém 
se transforma em chefe, diretor ou comandante de uma hora para 
outra; é preciso empenho para aprender muito até chegar a uma 
posição assim. Ser líder, ao contrário, é compatível com cada ser 
humano, rico ou pobre, estudado ou analfabeto. Bancos escola-
res, livros e diplomas são importantes para aperfeiçoar habilida-
des inerentes à liderança, mas por si sós não formam um líder.

 Então, qualquer pessoa pode ser líder? Sim. Sócrates en-
sinava que o saber está dentro de todas as pessoas. Ou seja, todos 
são potencialmente iguais no que diz respeito ao conhecimento. 
Entretanto, a maioria das pessoas passará pela vida sem mani-
festar o saber, que jaz adormecido no seu interior. E explicava o 
filósofo grego: é através do diálogo do discípulo com o mestre 
que o conhecimento se estabelece, servindo o mestre, portanto, 
não para ensinar, mas apenas para fazer despertar o conhecimen-
to que está dentro de qualquer pessoa.

 Sócrates não se referia diretamente a liderança, mas seus 
ensinamentos tinham tudo a ver com o tema. Ninguém ensina 
ninguém a ser líder. Mestres, escola, cursos ou mesmo experiên-
cias de vida servem para fazer aflorar, desenvolver e aperfeiçoar 
a liderança que existe dentro de nós desde que nascemos, pois ela 
é um autêntico dom de Deus.

 Mas o que é preciso para que uma pessoa possa exercer 
a liderança na prática? É preciso ser um administrador eficiente. 
Não de uma empresa ou de outras pessoas, mas de si próprio, de 
sua vida, principalmente de sua liberdade. Como começa? Com 
uma atitude pessoal, apenas. Despertar a capacidade de ser líder 
equivale a sonhar, a desejar ardentemente fazer alguma coisa para 
transformar o mundo para melhor. Mas logo a seguir é preciso 
agir pessoalmente, assumindo a posição de líder de fato.

 Uma coisa importante deve ser observada: assumir po-
sição de líder não é dizer aos outros que você agora é um líder, 
pois, se isso for necessário, então é porque você está muito longe 
de ser um líder. Na prática, assumir a posição de líder nada mais 
é do que passar a servir aos outros. Quando perguntaram a Jesus 
quem é o maior no Reino de Deus, o Mestre respondeu: “O mais 
humilde, aquele que se tornar como uma criança” (Mt 18.4); “O 
maior dentre vós será vosso servo” (Mt 23.11); “Eu sou como 
aquele que serve” (Lc 22.27); “O Filho do Homem não veio para 
ser servido, mas para servir” (Mc 10.45; Mt 20.28).

 Sobre isso, observemos a lição de uma grande líder cha-
mada Madre Tereza de Calcutá: “Quem não vive para servir não 
serve para viver”. O trocadilho resume a vontade de Deus em 
relação a nós. Deus quer que sejamos líderes no lugar e no tempo 
que ele nos deu para viver aqui na terra. Se não assumirmos nossa 
posição, se não exercitarmos o divino dom de liderança, que é 
servir, não valeu a pena ter nascido.

O que é ser líder

Governo RS
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Leia Mais
Vereador pede contratação de 
vigilantes para escolas de Bicaco
Brigada Militar da região está usando 
viaturas semi blindadas

Cresol lança projeto para crianças 
sobre cooperativismo
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Municípios da região recebem câmaras 
frias para armazenar medicamentos

Redentora adere ao programa de 
estratégia busca ativa escolar
Vereadores pedem limpeza e constru-
ção de caminhodromo na 317 10
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Número de mortes no trânsito cai 
durante a pandemia no RS

Hospital Santo Antônio adquire máquina 
de tomografia de 32 canais

O Hospital Santo Antônio re-
cebeu na manhã da última segun-
da-feira, 10,  uma nova e moderna 
máquina de tomografia de 32 ca-
nais. A informação foi divulgada 
pela presidente da entidade Mirna 
Braucks em seu facebook pessoal 
no momento em que a máquina 
estava sendo descarregada no lo-
cal

A tomografia, que o HSA tinha 
até então, queimou o tubo, deixan-
do a entidade sem o equipamento. 
Para não ficar sem tomografia, o 
hospital investiu R$ 290 mil na 
compra de um tubo recauchutado, 
mas, temendo que a duração desse 
tubo não fosse muito grande, foi 
optado pela compra de um novo 
equipamento.

A nova Tomografia vem im-
portado da Holanda e tem 32 ca-
nais, o quê também garante um 

“upgrade” no sistema do próprio hospital que até então tinha uma máquina de 16 canais.  O valor do 
novo equipamento é de R$ 1 ,1 milhão, que foi financiado no Banco do Brasil e vai ser pago  em 36 
parcelas de R$ 38,5 mil reais.

A tecnologia aumenta a resolutividade do hospital visto que a nova máquina além de proporcionar 
uma maior amplitude de exames, ainda tem uma melhor resolução de imagens e executa o processo 
de exame de maneira mais rápida. A região ainda não tinha nenhum equipamento deste porte, ou seja, 
com 32 canais, sendo esse, um dos mais avançados tecnologicamente do mundo na área de tomografia.

Foto: Reprodução/facebook


