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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial
E se não existisse o HSA? 

Em seu livro “Post-Capitalist Society”, Peter Drucker sustenta 
a ideia de que a derrubada do credo marxista significou “o final da 
fé na salvação pela sociedade”. Justificadamente convergem a esse 
autor o reconhecimento mundial como perito em Administração e 
como analista de seu tempo. Na nota introdutória da referida obra, 
Drucker afirma:

O comunismo faliu como sistema econômico. Em lugar de 
criar riqueza, criou pobreza; em lugar de criar igualdade econô-
mica, criou uma nomenclatura de funcionários que gozavam de 
privilégios sem precedentes. Mas foi como credo que faliu porque 
não criou o homem novo; em seu lugar fez aparecer e reforçou 
tudo que havia de pior no velho Adão: corrupção, cobiça, ânsia de 
poder, inveja e desconfiança mútua, mesquinha tirania e “secretis-
mo”; a mentira, o roubo, a denúncia, e, acima de tudo, o cinismo. 
O comunismo, o sistema, teve seus  heróis, mas o marxismo, o 
credo, não teve um único santo.

Essa exata descrição da realidade foi escrita três anos após os 
fatos de 1989, quando a abertura do Muro de Berlim suscitou o 
vendaval que pôs por terra todo o castelo de cartas a que estava 
reduzido o imperialismo soviético após quatro décadas de muita 
propaganda e ainda maiores e mais numerosas frustrações.

O que me chama atenção como leitor de Drucker é a semelhan-
ça existente entre essas considerações de seu livro e o que, cem 
anos antes, escrevera Leão XIII, em 1891, na Encíclica Rerum 
Novarum. Naquele pequeno documento, destinado à reflexão dos 
povos e dos governos da Terra, o admirável pontífice profetizara 
sobre o que aconteceria onde o comunismo viesse a ser implan-
tado. Note-se que esse regime só teria testes de campo a partir de 
1917, ou seja, um quarto de século após a publicação da encíclica. 
Vicenzo Gioachino Pecci, esse era o nome de batismo do sábio 
profeta, não pode ver em vida a perfeição de suas previsões, pois 
faleceu em 1903. É impossível lê-lo, porém, sem ser impactado 
pela lucidez com que abriu o véu do futuro e anteviu, no emara-
nhado de ciências sociais envolvidas, o desastroso produto final 
daquele regime. Eis suas palavras sobre o comunismo, escritas, 
repito, em 1889:

Mais além da injustiça de seu sistema, veem-se bem todas as 
suas funestas consequências, a perturbação de todas as classes da 
sociedade, uma odiosa e insuportável servidão para todos os ci-
dadãos, porta aberta a todas as invejas, a todos os descontenta-
mentos, a todas as discórdias; o talento e a habilidade privados 
de seus estímulos, e, como consequência necessária, as riquezas 
estancadas na sua fonte; enfim, em lugar da igualdade tão sonhada, 
a igualdade na nudez, na indigência e na miséria.

Cem anos inteiros separaram o consagrado analista Peter Dru-
cker do profético Vicenzo Gioacchino Pecci (Leão XIII). Deste 
último, ninguém sabe o nome e poucos, muito poucos, têm notícia 
da admirável previsão disponibilizada por ele à humanidade que 
muito, dela, se poderia ter beneficiado.

O COMUNISMO, 
O INTELECTUAL E O 
PROFETA

O Rio Grande do Sul demonstra que está preparado para as novas 
oportunidades que começam a surgir. Uma realidade possível graças às ações iniciadas no governo 
Sartori e que tiveram continuidade com o governador Eduardo Leite. 

Muitas dessas medidas contam com a atuação direta da nossa Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico. É o caso dos projetos de estímulo à economia, aprovados pela Assembleia Legislativa, que 
desburocratizam, encurtam prazos e oferecem mais transparência na liberação de linhas de créditos e 
financiamentos para empreendedores de todos os setores da cadeia produtiva. 

Os resultados são visíveis e começam a dar novos rumos ao desenvolvimento gaúcho. Somente nes-
te ano, 29 investimentos já foram aprovados pelo Fundopem-RS, totalizando R$ 466 milhões. Outros 
70 projetos estão sendo avaliados pelas nossas equipes e, juntos, somam mais de R$ 1 bilhão. 

No primeiro trimestre desse ano, o Estado obteve crescimento de 48% na abertura de empreendi-
mentos, se comparado ao mesmo período de 2020, segundo dados da Junta Comercial, Industrial e 
Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS). Foram 64.202 empresas ante 43.239. 

Ao mesmo tempo, a emissão dos licenciamentos ambientais ganhou agilidade para atrair empreen-
dimentos importantes, como ocorreu com a ampliação da fábrica da JBS em Bom Retiro do Sul, um 
esforço em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente. O documento saiu em 38 dias, um recorde, 
e integra o investimento de R$ 1,7 bilhão da empresa para o Estado. 

Para assegurarmos o futuro promissor, precisamos investir também em infraestrutura. Evoluímos na 
concessão dos aeroportos regionais, estamos em busca de parcerias para a retomada das hidrovias, mas 
ainda carecemos de melhorias na malha rodoviária, principal modal de transporte. 

Nesse sentido, trabalhamos junto ao governador Leite e ao secretário de Logística e Transportes 
Juvir Costella para que sejam feitas obras de recuperação e pavimentação de estradas e apoiamos a 
concessão de rodovias com preços justos. 

Aliado a isso, precisamos que o governo federal amplie a disponibilidade de vacinas contra a co-
vid-19. Enquanto a imunização não chega para todos, devemos respeitar os protocolos de segurança. 
Assim, preservamos vidas, mantemos as atividades em funcionamento e seguimos no caminho do 
desenvolvimento. 

Novos rumos do desenvolvimento
Edson Brum

Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado

Faça um exercício de reflexão e se pergunte como seria a pandemia 
em nossa região se não existisse o Hospital Santo Antônio ou se ele 
ainda fosse aquele hospital de pequeno porte que era antes da atual 
diretoria assumir?

Nos últimos 12 anos, pelo menos, não houve um momento sequer 
em que o hospital não estivesse com alguma obra. Foram modifica-
ções, ampliações, reestruturação e a construção de uma estrutura que 
hoje é reconhecida em todo o estado do Rio Grande do Sul, tanto é que 

Mirna Braucks, presidente da entidade, já foi escolhida pela Assembléia Legislátiva como uma mulher 
destaque do Rio Grande do Sul na área de saúde.

Neste tempo todo não faltaram más linguas para criticar o trabalho que foi desenvolvido. Para 
alguns o crescimento do HSA tirou dele o atendimento mais acolhedor, para outros o problema é finan-
ceiro, passo maior do que a perna dizem e ainda tem aqueles que olham desconfiado para as obras e 
sussuram que se parece de construir sobraria dinheiro para o custeio do hospital.

Se todas essas obras e toda a ampliação de atendimentos não fosse abraçada pelo HSA nestes últi-
mos tempos certo seria de que teríamos um número muito maior de mortes em meio a essa pandemia. 
Vale lembrar que até que o HSA se tornasse a referência que é hoje, a região toda estava a mercê de 
alguns leitos de UTI em Três Passos e não era raro você saber que algum conhecido precisou ser trans-
ferido para cidades como Passo Fundo para ter um atendimento de melhor qualidade.

O Hospital Santo Anônio é um oasis em meio a caos. É o SUS que deu certo e sem dúvidas nenhuma 
é o empreendimento mais importante da história da nossa região. Nenhum outro empreendimento, em 
qualquer área, teve maior importancia para os moradores desse canto do mundo do que aqueles que 
além de gerar uma folha de pagamento de mais de 3 milhões, de movimentar uma ecônomia gigante na 
área da saúde, ainda tem o papel fundamental de salvar vidas. O HSA é a região que deu certa.

Claro que dona Mirna e sua equipe seguirão sendo critícadas nas surdirinas bocas insignificantes, 
mas também é certo que eles merecem e tem o reconhecimento de quem sabe o que seria a vida em 
meio a essa pandemia sem o Hospital Santo Antônio.
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Vista Gaúcha apoia
 empresas

O Programa de Desenvolvimento Muni-
cipal (PRODEM), o Poder Executivo de 
Vista Gaúcha liberaram  recursos finan-
ceiros e a cedência de máquinas e equi-
pamentos, além de espaço físico, para 17 
empresas, estimulando assim o emprego, 
o desenvolvimento e o crescimento das 
empresas instaladas no município, que 
geram renda para os vista-gauchenses. 

Teemporaís nesta semana
Frente quente trará temporais e forte calor 
fora de época. Ar muito quente vai invadir 
o Rio Grande do Sul entre esta sexta-feira 
e o sábado, elevado bastante a temperatura. 
Os gaúchos vão experimentar marcas atipi-
camente altas pra junho agora no final da 
semana antes de um episódio de instabilida-
de.Massa de ar de origem tropical ao avan-
çar sobre encontrar o ar mais frio ao Sul vai 
formar uma frente quente sobre o Uruguai, 
para onde se prevê chuva muito volumosa 
em alguns departamentos com raios e risco 
de queda de granizo. (fonte: Metsul)

Morreu ex-prefeito de
 Redentora

Morreu ontem, quinta feira, 03, em sua 
residência o ex-prefeito de Redentora Ar-
naldo Roewer.Mais conhecido como Nilo 
Roewer, tinha 85 anos e foi gestor do muni-
cípio em duas oportunidades de 1977/1983 
e 1989/1992. Nilo teve uma vida dedicada 
a política e agricultura, um exemplo de po-
lítico e de caráter, deixa um vasto números 
de amigos, não só em Redentora, mas na 

Região e no Estado.

***Dizem por aí que já tá na hora de 
criar um departamento de obras só para 
o conserto de canteiros da avenida.

***A “churrasqueirinhas” da 
L.C.Prestes e da Redenção voltaram a 
ser alvo nos fins de semana.

***Será que se for estipulado um 
custo salgado o pessoal continua coma  
destruição?

***A falta de aviso e placas às vezes 
provoca acidentes.

***Há quem diga que uma capota-
gem na estrada de São Pedro, nesta se-
mana, se deve à falta de sinalização.

***A curiosidade pelo desempenho 
dos nossos edis efetivamente diminuiu 
um pouco.

***Prova disto são os registros do 
que acompanham o trabalho legislativo 
através das redes sociais.

***Bolsonaro prometeu vacina para 

Velha esperta

Um jovem rapaz estava fazendo compras 
no supermercado, quando ele notou que 
uma velhinha o seguia por todos os lados.
Ele ia para um corredor, ela ia trás. Ele vi-
rava para outra seção do supermercado e lá 
estava ela de novo.
Depois de ter pego as coisas que queria 
comprar, correu para a fila do caixa, pen-
sando que estaria livre da velha senhora. E 
quando ele olha para trás, lá está a velhinha!
Muito incomodado com a situação, ele per-
gunta:
— Boa tarde. Eu vi que a senhora andou 
atrás de mim o tempo todo no supermerca-
do. Posso lhe ajudar em alguma coisa?
E ela, um pouco sem graça, responde:
— Espero que não tenha feito o senhor se 
sentir incomodado, mas bem…
— Pode falar, senhora. Não tenha vergo-
nha.
E ela, muito sensível, responde:
— É que o senhor se parece muito com um 
filho meu que faleceu. Espero que não se 
incomode.
O jovem, sensibilizado em com um nó na 
garganta, disse que tudo bem, não tinha 
problema. Então a velhinha diz:
— Quero lhe pedir algo pouco comum.
— Diga, em que posso ajudá-la?
— Gostaria que me dissesse “Adeus, ma-
mãe” quando eu sair do supermercado. Isso 
me fará muito feliz.
E o jovem, sabendo que seria um simples 
gesto caridoso que encheria o coração e o 
espírito da velhinha, aceitou o pedido.
Assim, ela passou pela caixa registradora 
e se voltou sorrindo, agitando sua mão, di-
zendo:
— Adeus, filho!
Ele, todo orgulho, respondeu bem alto:
— Adeus, mamãe!
E lá se foi a velhinha. Ele, contente e sa-
tisfeito, começou a passar suas compras na 
caixa registradora, quando a moça lhe diz:
— São 554 reais, senhor.
Ele se assusta: — O quê? Isso está errado! 
Só estou levando alguns produtos que nem 
chegam a 100!
— Sim, mas a sua mãe disse você pagaria 
pelas compras dela também.

ACI realiza eventos para incrementar o comércio local 
nas datas comemoratuivas

toda a população até o fim do ano. O 
pronunciamento mereceu aplausos e pa-
nelaços.

***Não há dúvida que a campanha 
eleitoral de 2022 já começou.

***No estado o governo quer vacinar 
70% da população até setembro. Seria 
uma baita comemoração para o mês do 
gaúcho.

***E virou notícia estadual o vídeo 
do prefeito de São José das Missões 
que gravou uma mensagem de apoio a 
um deputado com duas primeira-damas. 
A oficial e a “nova namorada”. Se essa 
moda pega.

***Nas redes sociais o deputado edi-
tou o vídeo e usou somente a oficial, dei-
xou a namorada de fora. 

***Osmar Terra é um dos nomes 
mais comentados na CPI da Covid-19. 
O político da região é apontado por opo-
sicionistas como um líder oculto do go-
verno.

A diretoria da ACI tem procurado alternativas para tentar fazer com que o co-
mércio associado possa se recuperar dos revezes que foram impostos pelo tempo 
de pandemia. Uma dessas alternativas é a campanha Sabadão de Ofertas que será 
realizado no segundo sábado de cada mês, no qual o comércio ficará aberto até as 
16 horas, sendo que os comerciantes vão procurar apresentar ao consumidor ofertas 
especiais neste dia.

A ACI fez um 
pedido especial para 
que os associados 
façam parte da cam-
panha e criem no 
consumidor regional 
um hábito de visitar 
Tenente Portela  no 
segundo sábado do 
mês, sabendo que 
poderá aproveitar 
promoções espe-
ciais.

Outra campanha 
já valendo é  a do  
Dia dos namorados, 
onde o consumidor que comprar no comércio local associado da ACI estará concor-
rendo a um jantar especial e uma pernoite no Hotel Aracê. O sorteio vai acontecer 
no sábado, dia 12 de junho.
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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 JUVIR JOSE REGLISKI nascido em TENENTE 
PORTELA/RS aos 10 DE ABRIL DE 1965 .  Filho de ROMA-
NO RIGLISKI e de GERALDINA MARIA RIGLISKI. E dona  
NADIR DOMINGUES MACHADO nascida em SÃO MIGUEL 
DAS MISSÕES/SC aos 10 DE JULHO DE 1960. Filha de JOÃO 
DOMINGUES MACHADO e de OCTACILIA DA ROSA COS-
TA. Se alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 09/07/2021.
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  02 

de junho de 2021.                                                    
Istaniéla Rossi Cassol
Escrevente Autorizado

Politica
Edil cobra explicação de 

empresa por paralisação de obra 
em bairro de Coronel Bicaco

Na sessão ordinária da segunda-feira (24/05), o vereador Lucas 
Santos da Cruz (PDT), através de proposição, cobrou notificação à 
empresa responsável pelo projeto da quadra de esportes do bairro 
Engenho Velho, questionando sobre o motivo da paralisação das 
obras e exigindo a retomada imediata dos trabalhos.

— Já houve discussões e comentários aqui na Câmara de Ve-
readores sobre a quadra de esportes no bairro Engenho Velho. A 
gente esperou a empresa retomar os trabalhos e isso não aconteceu 
— frisou o pedetista. Ele revelou que recentemente, juntamente 
com servidores municipais, tentou contato telefônico com a firma 
sediada em Constantina/RS, mas as ligações não foram atendidas.

— A comunidade do bairro Engenho Velho está esperando uma 
resposta do porquê paralisou a obra. Apresento essa solicitação 
aqui para que a empresa seja notificada e diga se vão concluir ou 
não a obra — destacou Lucas Santos da Cruz.

O edil ainda acrescentou que parte do valor referente ao projeto 
já foi depositada na conta da empresa.

Posta à apreciação do plenário, a proposição nº 053/2021 aca-
bou aprovada sem votos contrários.

Através de proposição, Lucas Santos da Cruz pediu a notificação da em-
presa com sede em Constantina/RS

Diones Roberto Becker

Governo do Estado adia cobrança de 
ICMS do milho importado de países do 

Mercosul
O governador Eduardo Leite 

assinou, na terça-feira (01/06), 
no Palácio Piratini, o decreto 
que adia a cobrança de ICMS do 
milho importado de países do 
Mercosul pelas agroindústrias 
até 31 de dezembro. O objetivo 
do adiamento do pagamento da 
alíquota de 12% é ajudar a ame-
nizar a crise enfrentada pelos 
setores agropecuários que mais 
demandam milho no Estado, 
como a avicultura, suinocultu-
ra e bovinocultura de leite. O 
decreto será publicado ainda na 
terça-feira, em edição extra do 
Diário Oficial do Estado

A partir do decreto, os im-
portadores de milho estarão 
dispensados do pagamento 

de ICMS no momento da im-
portação do grão no Estado e 
passarão a pagar o tributo no 
momento da venda do produto 
final (carnes e leite), sem pre-
juízos para a arrecadação do 
Estado.

Representantes das agroin-
dústrias afirmam que o alto cus-
to de produção poderá gerar um 
colapso na produção de proteí-
na animal. Dados da EMBRA-
PA apontam que o custo subiu 
39,78% na produção de aves e 
44,55% na produção de suínos 
nos últimos 12 meses. E, con-
forme a Emater/RS, a saca de 
milho (principal componente 
da ração animal) tem batido a 
casa dos R$ 90,00 nas últimas 

semanas, o dobro dos valores 
praticados nesta mesma época 
do ano passado.

Para o presidente executi-
vo da Associação Gaúcha de 
Avicultura (ASGAV), José 
Eduardo dos Santos, o diferi-
mento ajuda a dar condições 
às empresas maiores de traze-
rem o grão da Argentina e do 
Paraguai e, ao mesmo tempo, 
alivia a pressão dos custos para 
as indústrias médias e pequenas 
que negociam o grão disponível 
no Estado. — Apesar das difi-
culdades, o setor da avicultura 
mantém o compromisso de pro-
duzir alimento de qualidade e 
com preço acessível à popula-
ção — destacou o dirigente.
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Pandemia

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

O Município de Derrubadas/RS comunica que, em despacho proferido no Processo de Dispensa 
de Licitação nº 24/2021, o Senhor Miro Mulbeier, Prefeito Municipal em Exercício reconheceu ser 
dispensável a licitação para Aquisição de Pó de Pedra Brita para colocação junto ao prolongamento 
da Rua Ijuí, que da acesso ao Bosque Municipal. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 
24, inc. II. Contratado(a): Britagem São Cristóvão LTDA. CNPJ 21.132.798/0001-03. Valor: R$ 
14.000,00 (quatorze mil reais). Data 31/05/2021.

Chamamento Público nº 03-2021. O Município de Derrubadas/RS torna público, que homologou 
o credenciamento da(s) seguinte(s) empresa(s) para prestação de serviços mecânicos. Humberto 
Chiele. CNPJ: 37.662.709/0001-62. Data 01/06/2021.

O Município de Derrubadas/RS torna público, que homologou a licitação modalidade Pregão 
Eletrônico nº 10/2021. Objeto: Registro de preço para futuras aquisições de gêneros alimentí-
cios para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e Secretaria Municipal de Ha-
bitação e Assistência Social. Empresa(s) vencedora(s): Cooperativa Mista Yucumã Cooperyucu-
mã- CNPJ 10.696.943/0002-35 - Valor R$ 27.062,99; Supermercado Freese LTDA-EPP - CNPJ 
95.073.011/0001-08 - Valor R$ 58.900,98; Data 02/06/2021.

Primeiro Termo Aditivo. Contrato N° 048/2020. Dispensa de Licitação nº 17/2020. Contratado: 
Bkr Informática Ltda. CNPJ nº 73.255.093/0001-79. Objeto: Ficam ajustados entre ambas as partes 
a supressão do item 2 referente as locações de Softwares: EDUCAR (Sistema de Educação) e ES-
CON (Controle de Estoque e Prestação de Contas) do referido contrato,  e o item 1 sofrerá reajuste 
de 7,04% do valor inicial do contrato, conforme IPCA-E dos últimos 12(doze) meses também fica 
ajustado a prorrogação de prazo do contrato supracitado por mais 12 (doze) meses. Valor: R$ 270,67 
(duzentos e setenta reais e sessenta e sete centavos) mensais. Vigência: 02/06/2021 à 02/06/2022. 
Assinatura do Termo Aditivo: 27/05/2021.

Contrato nº 52/2021. Dispensa de Licitação nº 22/2021. Contratado: Dari Sefrin Me. CNPJ N° 
94.112.976/0001-08. Objeto: Aquisição de peças para manutenção de iluminação pública no inte-
rior do Município. Valor: R$ 4.884,00 (quatro mil e oitocentos e oitenta e quatro reais). Vigência: 
27/05/2021 à 26/07/2021. Assinatura do Contrato: 27/05/2021.

Contrato nº 53/2021. Dispensa de Licitação nº 23/2021. Contratado: Sandro Reginaldo Salvador. 
CNPJ N° 31.051.249/0001-50. Objeto: Aquisição de tijolos para utilização em reformas e constru-
ções diversas no âmbito das Secretarias Municipais. Valor: R$ 5.220,00 (cinco mil duzentos e vinte 
reais). Vigência: 27/05/2021 à 26/07/2021. Assinatura do Contrato: 27/05/2021.

Contrato nº 54/2021. Dispensa de Licitação nº 24/2021. Contratado: Britagem São Cristovão 
Ltda. CNPJ N° 21.132.798/0001-03. Objeto: Aquisição de Pó de Pedra Brita para colocação junto 
ao prolongamento da Rua Ijuí, que dá acesso ao Bosque Municipal. Valor: R$ 14.000,00 (quatorze 
mil reais). Vigência: 31/05/2021 à 30/07/2021. Assinatura do Contrato: 31/05/2021.

Termo de Credenciamento nº 55/2021. Chamamento Público nº 03/2021. Credenciado: Hum-
berto Chiele. CNPJ N° 37.662.709/0001-62. Objeto: Futuras e eventuais prestações de serviços 
mecânicos aos veículos das secretarias municipais. Vigência: 01/06/2021 à 31/12/2021. Assinatura 
do Termo de Credenciamento: 01/06/2021.

Redentora projeta revitalização 
do Estádio Ricardo Tesche

O prefeito de Redentora Nil-
son Paulo Costa, divulgou atra-
vés das suas redes sociais ima-
gens do projeto de revitalização 
do Estádio Municipal Ricardo 
Tesche.

Uma ampla reforma no local 
era uma cobrança que já dura-
va anos no meio futebolístico 
de Redentora, visto que o está-
dio, que já foi palco de grandes 
competições locais e regionais.

Pelas imagens postadas 
pelo prefeito o estádio vai ga-
nhar uma repaginação em sua 
fachada e também na parte in-
terna, usando parte da estrutura 
ja existente e melhorando as 
condições de copa, vestiários 
e alambrados, deixando o am-
biente mais moderno e confor-
tável.

O prefeito não divulgou de-
talhe sobre as obras, mas teve 
uma grande resposta positiva na 
publicação.

Fachada do estádio Ricardo Tesche de Redentora

Prefeito divulgou imagens do projeto nas redes sociais

Quando falamos em treinamento de potência estamos nos refe-
rindo a treinos que ativam uma alta performance do musculo. Du-
rante os treinos a pessoa trabalha a aceleração dos movimentos, 
produzindo assim uma maior potência.

A capacidade de exercer o máximo de força possível, o mais 
rápido possível, é uma das qualidades mais importantes para a 
prática da maioria dos esportes, quando não é a mais importante. 
A potência também é utilizada em algumas situações do dia-a-dia.

Já idosos com lentificação do movimento se beneficiam muito 
quando treinam a fim de desenvolver esta capacidade física, pois 
tornam-se mais ágeis, fortes e com melhor coordenação motora, 
já que essas são qualidades inerentes ao desempenho de potência.

Se, para ser potente, você precisa ser forte o mais rápido possí-
vel, então, antes de tudo, você deve desenvolver a sua força. O ini-
ciante no treino de força já vai apresentar melhora geral de perfor-
mance em todas as qualidades físicas, incluindo a potência, dado 
o alto grau de treinabilidade que possui, ele é como uma folha de 
papel em branco! Somente após o indivíduo se tornar experiente é 
que o treinamento de força, por si só, passa a ser inexpressivo no 
desenvolvimento da potência muscular.

É neste momento que o treino precisa ser específico, alternan-
do entre potência, força máxima e resistência de força. Cito só 
essas 3 para simplificar e porque aqui tratamos apenas do que é 
feito no treinamento funcional e Crossfit. A partir de então, o re-
sultado destes blocos de treinamento específicos começam um a 
influenciar no outro, como numa teia: todas as qualidades físicas 
precisam ser ampliadas de forma específica e seus incrementos 
influenciam diretamente na melhora das outras.

Considerando que o treinamento de potência irá influenciar di-
retamente no ganho de força máxima e este será útil no treino de 
força de resistência, então, vale a pena avaliar a possibilidade de 
incluir esse bloco dentro de sua periodização. Logicamente, não 
é o único foco de trabalho de um aluno ou atleta. Porém, pode-se 
extrair muitos benefícios desta composição, tanto do ponto de vis-
ta fisiológico quanto do ponto de vista motivacional, pois é uma 
forma de diversificar o treinamento.

Benefícios do Treinamento de 
Potência Muscular

Na semana que passou es-
teve no Gabinete do Prefeito 
Locatelli o veterinário João, da 
Empresa Acadrolli Suínos de 
Rodeio Bonito que é responsá-
vel pela integração da  empresa 
em Vista Gaúcha. 

Na oportunidade comentou-
-se sobre parceria e tendência 
de ampliação no município 
sendo que o prefeito disse que 
Vista Gaúcha está de portas 
abertas para novos investimen-
tos e novas parcerias.

O veterinário destacou e pa-

rabenizou o trabalho que o Mu-
nicípio vem fazendo nas pro-
priedades dos parceiros, acesso 
de qualidade, terraplanagem 
para novos investimentos e in-
centivos financeiros para quem 
está investindo bem como a re-
tirada gratuita dos dejetos das 
propriedades. 

A Empresa Acadrolli pos-
sui atualmente 10 parceiros 
integrados na terminação com 
uma produção de mais de 30 
mil suínos ano, e 2 parceiros 
UPL, Unidade de produção de 
Leitões.

Prefeito de Vista Gaúcha se 
reúne com empresa de suínos

Reunião ocorreu no gabinete do prefeito Locatelli

Divulgação
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Especial

No sábado, 29 de maio, a 
Rádio Província transmitiu 
do auditório do Hospital San-
to Antônio de Tenente Portela 
um programa especial com a 
participação da presidente da 
entidade, Mirna Braucks, a ad-
ministradora Elisete Bison, a 
coordenadora regional de saú-
de, Marly Vendrusculo, a se-
cretária municipal de saúde de 
Tenente Portela, Magna Sinho-
ri e a chefe de enfermagem da 
entidade Regina Reggiori, que 
também é vereadora em Mira-

guaí.
No bate-papo de mais de 

uma hora, as participantes dei-
xaram claro a situação do hospi-
tal diante da pandemia, com as 
suas mudanças de atendimento 
e infraestrutura e principalmen-
te sobre a questão financeira e 
o verdadeiro malabarismo que 
entidade está precisando fazer 
para seguir entregando  um ser-
viço de excelência e que salva 
muitas vidas.

A primeira coisa que preci-
sa ser considerado é o contexto 
no qual o Hospital Santo Antô-
nio se encontra. Localizado em 

Tenente Portela, a entidade faz 
parte de um quadro de três hos-
pitais de maior porte que aten-
dem a 2ª Coordenadoria Regio-
nal de Saúde, ao lado Hospital 
de Caridade de Três Passos e 
o Hospital Divina Providência 
de Frederico Westphalen, no 
entanto, é inegável, que no atu-
al o momento, a casa de saúde 
de Tenente Portela é a maior e 
mais completa em atendimento 
nesta região.

Diferente do que muitas 
pessoas pensam o Hospital 

Santo Antônio não é convenia-
do para atendimento 100% pelo 
Sistema Único de Saúde e sim 
80%, no entanto, atualmente 
mais de 95% dos atendimen-
tos feitos pela casa de saúde 
são através do SUS, sendo que 
por ser porta aberta a entidade 
tem que atender, na urgência e 
emergência, cinco especialida-
des, mas atualmente  atende 15. 
Segundo Marly Vendrusculo, o 
hospital recebe um valor fixo 
para esse atendimento porta 
aberta nas cinco especialidades. 
O valor não varia com o núme-
ro de atendimentos e as demais 

especialidades que são atendi-
das, são por conta do próprio 
hospital.

Sobre as mudanças na estru-
tura do hospital, Mirna Braucks 
ressaltou que em março do ano 
passado foram montadas duas 
alas, uma para o atendimento 
regular  e outra para atendimen-
to dos casos de Covid-19. A an-
tiga emergência, por exemplo, 
hoje abriga leitos de UTI para 
atender pacientes diagnostica-
dos com o vírus. O centro ci-
rúrgico do hospital está modifi-
cado e equipado com leitos de 
UTI regular para fazer outros 
atendimentos. A demanda de 
casos de Covid-19 é muito alta, 
na entrevista Mirna citava que 
a entidade já chegou a ter 19 
pacientes diagnosticados com a 
doença, internados na UTI.

A equipe do HSA é forma-
da por 35 médicos e 580 fun-
cionários. Economicamente o 
HSA tem uma importância im-
par para a região, uma vez essa 
equipe gera uma folha de paga-
mento mensal de R$ 3 milhões, 
que são injetados na economia 
da região. Esse número parece 
alto, no entanto, o HSA sofre 
com a falta de profissionais, 
principalmente médicos, para 
atender os plantões, visto que 
além do atendimento de Co-
vid-19, a entidade atende ainda 
uma grande demanda de emer-
gência, urgência e os atendi-
mentos eletivos. Mirna explica 
que foi reduzido o número de 
cirurgias eletivas, para manter a 
equipe focada nos demais aten-
dimentos, no entanto, mesmo 
assim, deixando fora a oftalmo-
logia que funciona normalmen-
te, ainda são realizadas mais de 
200 cirurgias eletivas por mês.

A Unidade de Terapia Inten-

siva do HSA tem 8 leitos nor-
mais SUS e 2 leitos privados e 
mais 5 leitos conveniados para 
atendimento de pacientes diag-
nósticos com Covid-19. Poucas 
vezes desde o início da pande-
mia o hospital teve menos do 
que 10 pessoas internadas com 
Covid-19. Na semana da entre-
vista haviam 19 pessoas com a 
doença ocupando esses leitos, 
no entanto, o convênio do hos-
pital abriga apenas 5 leitos, pe-
los quais recebe R$ 1.600 por 
dia por leito. Duas coisas preci-
sam ser notadas aqui, a primei-
ra é que nem esses R$ 1.600 são 
capazes de suprir o gasto diário 
de um leito com Covid-19 onde 
o custo diário médio é de R$ 
2.800 e a segunda é que mes-

mo com 19 pacientes com Co-
vid-19 o HSA recebe apenas 
por cinco.

A situação fica pior quando 
analisamos os demais leitos, 
aqueles 8 que não são orça-
mentados para Covid-19 e sim 
como leitos normais recebem 
R$ 430 por dia apenas. Então, 
quando entidade tem 19 leitos 
com pacientes com Covid-19, 
cinco deles recebem R$ 1.600, 
outros 8, que são SUS, recebem 
R$ 430,00 e os outros 6 leitos 
restantes não recebem nada, 
pois não são conveniados, en-
quanto que todos os 19 tem 
custo médio diário de cerca de 
R$ 2.800.

A conta não fecha. E não 
para por aí, dado que o aten-
dimento regular também ficou 
mais caro e isso é exemplifica-
do por Mirna Braucks, quando 
ela relata um episódio viven-
ciado naquela semana onde 
um medicamento tabelado em 
R$ 33, estava sendo vendido a 
mais de R$ 180 e mesmo assim 
havia grande dificuldade para 
conseguir tal medicamento.

A administradora do hospi-
tal Lisete Bison é enfática em 
dizer que a conta não fecha. 

Os efeitos da pandemia no Hospital Santo Antônio
Ela explica que o contrato do 
hospital para internações prevê 
o recebimento de R$ 900 por 
internação, quando o ideal para 
cobrir o custo da mesma inter-
nação seria de pelo menos R$ 
3.200. Segundo ela para con-
seguir manter o funcionamento 
com qualidade,  a direção vai 
buscando empréstimos, recur-
sos para custeio, parcelamento 
de dívidas e renegociações.

Um discurso comum entre 
as participantes da entrevista foi 
de que as equipes de saúde es-
tão extenuadas. O próprio HSA 
está com dificuldades para fa-
zer suas escalas médicas. Lisete 
informa que essas escalas estão 
sendo feitas praticamente em 
cima da hora, e que estão sendo 

montadas com muita dificulda-
de. A secretária municipal da 
saúde de Tenente Portela disse 
que o problema também atinge  
a saúde básica do município e 
ela credencia a falta de médico 
o fato do município não ter um 
atendimento até mais tarde nas 
unidades básicas de saúde.

A chefa de enfermagem, 
Regina, mostra uma outra rea-
lidade que os profissionais en-
frentam, além do cansaço, que 
é desrespeito e falta de paciên-
cia das pessoas que procuram, 
principalmente a emergência 
do hospital. Ela disse que os 
relatos são inacreditáveis, in-
clusive  com ameaças contra a 
equipe, exigindo muitas vezes, 
atendimento prioritário. To-
das as participantes clamaram 
para que a comunidade tenha 
paciência e colabore com os 
profissionais que estão na linha 
de frente, buscando oferecer o 
melhor atendimento a todos e 
pediram que a comunidade siga 
auxiliando a entidade, afinal se 
não fosse a estrutura montada 
no Hospital Santo Antônio nos 
últimos 10 anos, os efeitos da 
pandemia poderiam ser muito 
mais fatal para a nossa região.

Por Jonas Martins
Fotos: Maicon Spanic/Reprodução

Em entrevista transmitida pela Província FM, fica clara as dificuldades que o HSA enfrente em tempos de pandemia
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Edil solicita cestas básicas 
para servidores municipais 

de Coronel Bicaco

Na sessão ordinária de 24 de 
maio, o vereador Luiz Flávio 
Rangel (PP), através da propo-
sição nº 054/2021, solicitou que 
o Poder Executivo de Coronel 
Bicaco efetue o repasse de uma 
cesta básica de alimentos para 
cada servidor municipal.

Em plenário, o progressista 
lembrou da Lei Federal que im-
pede o reajuste salarial do fun-
cionalismo público durante a 
pandemia do novo coronavírus. 
— Tem uma possibilidade, no 
Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor, que permite ajuda ao ser-

vidor sem que esse valor incida 
como aumento de salário. Isso é 
legal e pode ser concedido pelo 
Poder Executivo — destacou 
Luiz Flávio Rangel.

O vereador salientou que 
os servidores municipais tam-
bém enfrentam a pandemia 
com dificuldades. — Peço 
que a Administração Munici-
pal analise com sensibilida-
de essa solicitação, pois não 
fere nenhum dispositivo le-
gal — reiterou o proponente. 
Na sequência, a proposição nº 
054/2021 foi aprovada por una-
nimidade.

Luiz Flávio Rangel disse que a doação de cestas básicas aos servidores 
municipais não fere a lei

Diones Roberto Becker

Coronel Bicaco buscará 
municipalizar trecho da 

ERS 317

Trânsito

De forma unânime, o ple-
nário da Câmara de Vereadores 
aprovou na sessão ordinária da 
segunda-feira (24/05), o Projeto 
de Lei nº 043/2021 que autoriza 
o Poder Executivo de Coronel 
Bicaco a firmar convênio com 
o Departamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem (DAER) 
para a municipalização de tre-
cho da ERS 317.

Conforme o texto, os servi-
ços de manutenção, sinalização 
viária (vertical e horizontal) se-
rão de responsabilidade da Ad-
ministração Municipal. O tre-
cho mencionado no Projeto de 
Lei tem extensão de 2.360 me-

tros e fica entre os quilômetros 
42 e 45 da rodovia estadual.

O Poder Executivo justifi-
cou que o trajeto a ser muni-
cipalizado se encontra em área 
importante para o desenvolvi-
mento local, pois é margeado 
por inúmeros imóveis urbanos, 
constituindo uma região em 
amplo crescimento. — A via já 
perdeu todas as características 
de tráfego de passagem, típi-
cas das rodovias do DAER, e 
o segmento abrange trecho da 
rodovia dentro do município — 
destaca a justificativa.

Ainda, de acordo com o Po-
der Executivo, a municipaliza-
ção visa facilitar o processo de 
manutenção e conservação do 
segmento, oferecendo melhor 
trafegabilidade para os usuários 
e, também, a implantação de 
novos empreendimentos.

Poder Executivo de Derrubadas e 
Cooperyucumã discutem parceria em

projetos visando mais emprego e renda

Foi realizada na última 
sexta-feira (28), na sede admi-
nistrativa da Prefeitura de Der-
rubadas, uma importante reu-
nião envolvendo a diretoria da 
Cooperyucumã, servidores da 
EMATER local, Prefeito e Vi-
ce-Prefeito, Alair Cemin e Miro 
Mülbeier, além de Secretários 
Municipais e Vereadores. 

O evento teve por objetivo, 
recepcionar a diretoria da Coo-
perativa Mista Yucumã, por seu 
Presidente Derli Vendruscolo e 
o Diretor Administrativo Almir 

Bagega; os quais explanaram 
sobre os objetivos da Coo-
peryucumã e a parceria preten-
dida com o Poder Executivo 
Municipal. 

Na ocasião foram abordados 
os seguintes projetos: 

a) Fábrica de Ração; 
b) Ampliação e Melhorias 

da Infraestrutura da Cooperyu-
cumã (Mercado e Agropecuá-
ria); 

c) Construção de Unidade 
de Fabricação de Queijos; 

d) Incentivos da Secretaria 

da Agricultura aos produtores 
de leite;

e) Assessoramento Técnico 
da Emater, escritório local à 
Cooperycumã; 

A reunião foi de extrema 
importância e marcou o início 
de novos projetos e ações que 
poderão ser desenvolvidos em 
conjunto com a Prefeitura de 
Derrubadas, EMATER e Co-
operyucumã, primando pelo 
crescimento e desenvolvimento 
da cooperativa na geração de 
mais empregos e renda.

Reunião ocorreu no gabiente do prefeito municipal de Derrubadas

Divulgação

Vacinação contra covid-19 em Derrubadas 
chega à faixa etária dos 58 anos

Cidades

Derrubadenses com 58 anos 
ou mais, receberão a primeira 
dose de vacina contra covid-19. 
A aplicação dos imunizantes 
será no Centro Municipal de 
Saúde de 07 a 11 de junho. 

Concluída a vacinação des-
te público alvo, a campanha 
seguirá para as demais faixas 
etárias conforme cronograma 
da Secretaria de Saúde e Sanea-
mento do Município. 

Indivíduos vacinados contra 
a influenza, deverão aguardar 
o prazo de 14 dias para pode-
rem receber a dose contra a co-
vid-19. 

Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Derrubadas, 

até o momento, foram aplicadas 
1310 doses de vacinas contra 
covid-19, destas, 867 pessoas 
receberam a primeira dose e 
443 a segunda dose do imuni-
zante. 

Ainda segundo a secretaria, 
foram disponibilizadas vacinas 

para 100% dos trabalhadores da 
educação municipal.

Portadores de comorbida-
des, e demais pessoas com di-
reito ao imunizante, mas que 
não receberam a dose da vaci-
na, deverão procurar a unidade 
de saúde de Derrubadas.

Ascom/Derrubadas
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    Informativo
 Câmara Municipal de  Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente PortelaVereadores de Tenente Portela

Pandemia

Politica

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 31/05/2021
Reuniram-se de forma presencial os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de 

Tenente Portela, às 18:30 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 31 de maio de abril de 
2021, com as seguintes presenças: Vereadores: DERLI DA SILVA/PSDB (Presidente), JAINE 
SALES/PROGRESSISTAS (Secretário), HEITOR HENRIQUE GROSS FURINI/PROGRES-
SISTAS, LUCIANO BERTA/PSDB, EDUARDO BARELLA FERRARI/PT, ILDO SCAPINI/
PDT, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, LUISA SILVA BARTH/MDB, NATANAEL DI-

NIZ CAMPOS/MDB. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os traba-
lhos, saudou os Vereadores e o público presente. Em seguida solicitou ao Secretário a leitura das correspondências recebi-
das 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 informação se há alguma previsão de encaminhamento às entidades dos 

recursos referentes às emendas impositivas. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Luísa da Silva Barth, Heitor 
Henrique Gross Furini e Luis Claudir dos Santos.

2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que sejam realizados reparos na estrada entre o trevo do Silo do Hanauer 
até a comunidade de Braço Forte, no interior de Tenente Portela. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Luisa da 
Silva Barth, Heitor Henrique Gross Furini e Luis Claudir dos Santos.

Do Vereador Ildo Scapini: 
1-   Requereu ao senhor Prefeito Municipal, que envie um Projeto de Lei à esta Casa destinando recursos ao Centro 

Regional de Futebol Feminino Gurias do Yucumã Flamengo, que vão representar o município e a região no campeonato 
gaúcho, categoria livre, neste ano de 2021. A equipe conta com atletas vindas de 12 cidades catarinenses e 18 do Rio Grande 
do Sul e o município de Tenente Portela participa com 10 atletas. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Luisa da 
Silva Barth, Luis Claudir dos Santos, Natanael Diniz de Campos, Heitor Henrique Gross Furini e Jaine Sales.

2-   Requereu que seja encaminhada correspondência aos ex-Prefeitos Clairton Carboni, Élido João Balestrin e 
ao ex-Deputado Vilson Covatti para que os mesmos justifiquem o porque as emendas do Deputado Federal do PT Vilson 
Covatti, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) reais e a outra do mesmo valor, ambas subsequentes, que 
tinham a finalidade a edificação de um Centro Esportivo recreativo e cultural junto ao campo do Esporte Clube Flamengo, 
da comunidade de São Pedro, interior de Tenente Portela-RS, não foram concretizadas, trazendo um enorme prejuízo ao 
esporte municipal e regional.

Do Vereador Luis Claudir dos Santos:
1. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que envie a esta Casa Legislativa informação sobre os valores gastos em 

publicidade no ano de 2021, tais como jornais, rádios, etc. 
Da Vereadora Luisa Silva Barth: 
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que encaminhe a secretaria responsável para que proceda com o início 

do calçamento na Rua Vilmar Moraes, considerando que a referida rua já está licitada desde o mês de outubro de 2020 na 
gestão Carboni e Valdir. Justifica o pedido, pois há prazos que a administração deve se ater em obras públicas, sendo esta 
muito importante para os moradores. Ademais, caso a administração não vier a dar início, acarretará na anulação da antiga 
licitação e a demora em realizar outra com custos ao erário público. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Nata-
nael Diniz de Campos, Heitor Henrique Gross Furini e Luis Claudir dos Santos.

2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que encaminhe ao Departamento de Engenharia do município, que envie 
a Câmara de Vereadores as seguintes informações: 1 – qual o valor desmembrado da execução das obras nas ruas Maracanã 
e Guarani, conforme o processo licitatório 243/2020, da Tomada de Preço 27/2020; 2 – Apresente o parecer técnico do setor 
de engenharia sobre a conclusão dessa obra. Importante mencionar que em visita a essa importante obra foram constatadas 
irregularidades, conforme levantamento fotográfico, em anexo.  Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Natanael 
Diniz de Campos, Heitor Henrique Gross Furini e Luis Claudir dos Santos.

3- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que encaminhe a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto o pedido 
de pais e moradores da comunidade da Linha Forquessatto, que possuem seus filhos na rede escolar para que o transporte 
dos alunos possa ser feito mais próximo das suas residências. Justifica seu pedido tendo em vista que os alunos que utilizam 
o transporte não possuem abrigo em dias de chuva. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Natanael Diniz de 
Campos, Heitor Henrique Gross Furini, Luis Claudir dos Santos e Ildo Scapini.

4- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que encaminhe a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Rural para que 
proceda na recuperação da estrada da Linha Forquessatto, uma vez que o transporte escolar, caminhões de leite e ração, bem 
como demais veículos estão com extrema dificuldade de transitar nessa localidade. Este requerimento foi subscrito pelos 
vereadores Natanael Diniz de Campos, Heitor Henrique Gross Furini, Luis Claudir dos Santos e Ildo Scapini.

5- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, juntamente com os suplentes de vereadores e líderes comunitários Ma-
rilene Silveira e Rogério Fleck, que encaminhe a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Rural a recuperação da estrada 
que dá acesso as propriedades de Almiro Reichemback, Marino Reichemback e demais moradores da localidade de Daltro 
Filho, uma vez que a mesma encontra-se em péssimas condições. Justificam o pedido, tendo em vista que a localidade 
possui pacientes oncológicos, que utilizam a referida estrada, saindo de madrugada de moto para pegar o transporte e fazer 
quimioterapia. (requerimento, em anexo). Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Natanael Diniz de Campos, 
Heitor Henrique Gross Furini, Luis Claudir dos Santos e Ildo Scapini.

6- Requereu o envio de correspondência ao Senhor Prefeito Municipal e à Secretaria de Saúde, convocando a Secre-
tária responsável pela pasta para comparecer a uma sessão da Câmara para prestar esclarecimentos sobre assuntos referentes 
ao trabalho desenvolvido até o momento.

Do Vereador Heitor Henrique Gross Furini:
1. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que estude a possibilidade de construir calçamento no fim da Rua Elias 

Fornari com a Rua Francisco Sperotto. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Natanael Diniz de Campos, Luisa 
da Silva Barth e Luis Claudir dos Santos.

2. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que envie informações sobre a construção da quadra poliesportiva na 
Terra Indígena do Guarita, conforme autorização de obras nas terras indígenas (em anexo), nos setores Três Soitas e ABC. 
Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Natanael Diniz de Campos, Luisa da Silva Barth, Luis Claudir dos Santos 
e Ildo Scapini.

Do Vereador Eduardo Jose Barella Ferrari:
1. Requereu que seja enviado um ofício a Empresa Rio Grande Energia – RGE, para que informe quantas unidades 

consumidoras de energia elétrica estão estabelecidas em nosso município, bem como, qual a média de consumo de energia 
das unidades consumidoras de energia nos últimos 12 meses. Este requerimento foi subscrito pela vereadora Luisa da Silva 
Barth.

Dos Vereadores Luis Claudir dos Santos e Luciano Berta Filipin:
1. Requereram ao Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria e ao Departa-

mento de Trânsito, que sejam instaladas placas de indicações entre a Rua Santos Dumont e a Avenida Perimetral indicando 
a RS330 e RST472, a fim de orientar os veículos pesados que trafegam neste trecho. Este requerimento foi subscrito pelos 
vereadores Natanael Diniz de Campos, Luisa da Silva Barth e Heitor Henrique Gross Furini.

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:
Projeto de Lei do Poder Executivo nº 039/2021: Autoriza a pagar serviço pessoa jurídica, abertura de crédito especial 

e dá outras providências.
Indicação, com autoria Vereador Luciano Berta Filipin: Cria bônus remuneratório aos servidores públicos municipais 

que realizem deslocamento à serviço no perímetro urbano de Tenente Portela sem a utilização de veículos públicos.
Veto nº 01/2021: Veto ao Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 006/2021, que estabelece Política Pública Municipal 

para compra institucional de alimentos da agricultura familiar e povos indígenas – fortalecimento da produção e compra de 
alimento local - compra local.

Assembleia aprova lei que 
permite venda de estatais 

sem consultar a população

A Assembleia Legislativa aprovou em segundo turno, na tar-
de desta terça-feira (1º/6), a Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) 280/19, que retira a exigência de plebiscito para a venda da 
Corsan, do Banrisul e da Procergs.

O texto teve 35 votos favoráveis e 18 contrários. Por se tratar de 
uma PEC, a proposta precisou ser analisada em dois turnos pelos 
deputados estaduais. A aprovação desta terça (1°) abre caminho 
para que o Executivo possa encaminhar o projeto de desestatização 
da Corsan, anunciado em 18 de março pelo governador Eduardo 
Leite.

Conforme informou na ocasião, com a aprovação da PEC 
280/19 o Estado pretende fazer a abertura de capital (IPO), com a 
alienação de mais de 50% do capital da Corsan, previsto para ser 
realizado em outubro. A capitalização estimada para investimentos 
na empresa é da ordem de R$ 1 bilhão.

O objetivo é impulsionar e acelerar investimentos em sanea-
mento no RS, atendendo ao interesse público por esse serviço e 
levando qualidade de vida e ambiental aos clientes.

De acordo com o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos 
Júnior, da mesma forma que ocorre em outros Estados, o governo 
vai encaminhar ao parlamento o projeto que autoriza o Estado a 
desestatizar a Corsan. “Todo o processo de privatização da Corsan 
passará pela Assembleia e será detalhadamente e exaustivamente 
discutido com prefeitos, deputados e a sociedade em geral”, afir-
mou Artur Lemos.

Aprovação possibilita que Executivo encaminhe projeto de desestatização da Corsan

Joel Vargas / Agência ALRS / Divulgação

Redentora vai vacinar 
trabalhadores da Mais Frango

Administração Municipal de Redentora em reunião com a equi-
pe responsável pela Coordenação da Vacinação contra o Coronaví-
rus acertou que na próxima  segunda feira dia 07 de junho iniciará 
a vacinação para os trabalhadores de Redentora que exercem suas 
funções no Frigorífico Mais Frango na cidade de Miraguaí.

Conforme informações do Prefeito Nilson Paulo Costa a equi-
pe responsável pela vacinação se deslocará até o Frigorífico Mais 
Frango para o devido procedimento.

D
ivulgação
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Em operação com selo climático da CBI, Sicredi capta recursos
 junto à IFC para fomentar uso de energia solar

Para atender à crescente demanda por 
crédito destinado à instalação de siste-
mas de energia fotovoltaica (energia so-
lar), o Sicredi, buscou recursos fora do 
país, firmando acordo de parceria para 
captação com a International Finance 
Corporation (IFC), membro do Grupo  
Banco Mundial, para estimular projetos 
de energia solar. A linha de crédito inter-
nacional é de US$ 120 milhões (cerca de 
R$ 600 milhões) e vai financiar projetos 
de energia solar dos associados da insti-
tuição em todo o Brasil.  

Esta é a primeira operação de uma 
instituição financeira cooperativa brasi-
leira a receber certificação emitida pela 
Climate Bonds Initiative (CBI), organi-
zação internacional que atua para pro-
mover investimentos na economia de 
baixo carbono, estabelecendo as melho-
res práticas para o mercado em termos 
de integridade ambiental dos produtos 
de economia verde. A operação também 
detém certificação pelo Green Loan Prin-
ciples (GLP), que atesta que os projetos 
oferecem benefícios ambientais claros e 
verificáveis e que os processos de avalia-
ção e seleção, assim como a gestão dos 
recursos e o seu monitoramento, seguem 
padrões internacionais. É também a pri-
meira operação do IFC para uma insti-

tuição brasileira com certificação GLP.
Integrante do Pacto Global proposto 

pela Organização Mundial das Nações 
Unidas (ONU), o Sicredi é comprometi-
do com os 17 Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS). Na operação 
junto à IFC estão sendo atendidos os 
objetivos 7, 9, 13 e 17, que tratam, res-
pectivamente de Energia acessível e lim-
pa; Indústria, inovação e infraestrutura; 
Ação contra a mudança global do clima; 
e Parcerias e meios de implementação. 

A carteira de crédito do Sicredi para 

financiamento de projetos para uso de 
energia solar no Brasil totalizou R$ 2,8 
bilhões em fevereiro deste ano, com au-
mento de 104% em relação ao mesmo 
mês do ano passado. Do saldo atingido, 
R$ 1,6 bilhão foi destinado a associados 
Pessoa Jurídica (PJ), R$ 621 milhões 
para Pessoa Física (PF) e R$ 571 mi-
lhões para associados do campo (agri-
cultura familiar, médios e grandes pro-
dutores). 

Entre as alternativas criadas pelo Si-
credi para atender aos associados, além 

do crédito para energia solar, está o Con-
sórcio Sustentável, que funciona como 
uma poupança programada, permitin-
do adquirir o equipamento ecoeficien-
te a partir da contemplação por sorteio 
ou lances, fixos e livres. Atualmente, 
o Consórcio conta com planos de 60 a 
120 meses para compra de geradores de 
energia solar ou eólico, equipamentos 
de tratamento de água e esgoto e de ilu-
minação de LED e aquecedores solares 
para água, entre outros. A carteira atual 
do produto é composta por R$ 1,1 bilhão 
em créditos e 21 mil cotas. Em relação 
ao mesmo período anterior de 2020, o 
produto cresceu 37,8% em créditos e 
21,6% em cotas.

Outro exemplo de fomento ao de-
senvolvimento sustentável no Sicredi é 
a criação do Programa de Homologa-
ção de Integradores em Energia Solar 
(PHI) que, junto ao Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), qualifica e profissionaliza inte-
gradores parceiros das cooperativas de 
crédito para melhor atenderem aos asso-
ciados locais. Recentemente, o Progra-
ma atendeu a mais de 300 empresas do 
segmento de energia solar que atuam na 
região da cooperativa Sicredi Pioneira, 
no interior do Rio Grande do Sul. 
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Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Economia

Derrubadas: Sorteio Nota Fiscal 
municipal contempla três moradores

A administração munici-
pal de Derrubadas realizou na 
manhã de segunda-feira (31) 
a divulgação do sorteio muni-
cipal da Nota Fiscal Gaúcha, 
referente ao mês de maio. Para 
concorrer aos prêmios, o mu-
nípice deve colocar o CPF nas 
notas fisicias das compras fei-
tas no comércio local. Segundo 
o comunicado postado na rede 
social do município, o cidadão 
contemplado pode retirar o 
vale-compra junto ao setor de 
administração. Confira os ga-
nhadores: 

1º Raquel de Oliveira R$ 
250,00 residente em Três Pas-
sos. 

2º Irene Guedes Martins R$ 
200,00 residente em Derruba-
das. 

3º Magaiber Daniel Reisner 
R$ 150,00 residente em Tenen-
te Portela.

Prova de vida do INSS volta a ser obrigatória
Serviço

A partir de hoje (1º), a pro-
va de vida para aposentados e 
pensionistas do Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS) 
que moram no Brasil volta a 
ser obrigatória. A exigência es-
tava suspensa desde maio de 
2020 por causa da pandemia 
de covid-19 e não causava a 
suspensão do benefício. Com o 

retorno da obrigatoriedade, os 
aposentados e pensionistas que 
não realizarem a confirmação 
do cadastro terão o benefício 
suspenso.

A prova de vida é obrigatória 
para todos que recebem benefí-
cios por meio de conta-corrente, 
poupança ou cartão magnético. 
De acordo com o INSS, cerca 
de 36 milhões de beneficiários 
devem realizar a prova de vida 
anualmente para continuar a 
receber. O procedimento serve 

para evitar fraudes e garante a 
manutenção do pagamento. 

“É importante que os segu-
rados que não fizeram a prova 
de vida, realizada uma vez por 
ano, façam o procedimento”, 
destacou o INSS.

De acordo com a Portaria 
1.299, que retomou a obrigato-
riedade da prova de vida para 
os residentes no Brasil, ela co-

meçará com os benefícios em 
que não houve a realização por 
nenhum canal disponibilizado 
para esse procedimento. Eles 
integram o primeiro lote do pro-
cesso de comprovação de vida 
por biometria facial.

Esses beneficiários sele-
cionados para fazer a prova de 
vida por biometria facial e que 
ainda não realizaram o proce-
dimento, devem fazê-lo pelo 
aplicativo Meu Gov.br ou Meu 
INSS, disponível para baixar 

na Play Store e na Apple Store. 
Após realizar a prova de vida 
por biometria facial, o segurado 
pode consultar o resultado pelo 
Meu INSS.

Os segurados aptos a rea-
lizar o procedimento online, 
serão informados por SMS no 
celular, ou ainda por e-mail, ou 
aplicativo Meu INSS. O insti-
tuto alerta que enviará o SMS 

somente pelo número 280-41, 
qualquer outra mensagem refe-
rente à prova de vida de outro 
número deve ser desconsidera-
da.

“O INSS identificou cerca 
de 160 mil beneficiários que 
deveriam ter feito a prova em 
fevereiro de 2020.  Esses bene-
ficiários podem fazer o proce-
dimento de forma remota nos 
aplicativos Meu INSS e Meu 
gov.br, evitando dessa forma o 
bloqueio de seus benefícios”.

    O barulho da cambona contra os tentos e um marcador de 
talha, vai cantarolando e dando o ritmo alegre de sua jornada, o 
cavalo tem um toso estilo martelo, testa pelada (sem franja), traz 
a cola atada em “quatro cachos”. O preparo é trançado de oito 
com corredores feitos a capricho, afinal tirar tentos e trabalhar em 
“cordas”, é uma de suas especialidades, o laço com mais de vinte 
braças atado nos tentos, tanto quanto o preparo também é do seu 
feitio. Pelego grande, de quem é acostumado a dormir nos gal-
pões, badana couro de veado, poncho emalado na garupa, botas de 
cano armado estilo militar, sombreiro com copa de tropeiro preso 
seguro em sua cabeça por um barbicacho de flécos, a bombacha e 
o casaco de onde sobressai o lenço “chimango,” indicam um índio 
de respeito e conhecedor da melhor educação campeira.

    Lá vai indo, brete afora, o Cândido Melo das Rosas, co-
nhecido em toda fronteira e um bom pedaço do Uruguai como 
Candinho Bicharedo. Gaúcho de quatro costados, homem de todo 
serviço, do aramado ao lombo de qualquer xucro, índio guapo e de 
muita serventia, respeitado em todas as estâncias onde trabalhou e 
por todos os recantos onde passou como tropeiro. Bem quisto por 
todos, vai pensando em fazer o pouso nos Aymone, gente especial 
e mui sua amiga. Com a imaginação fértil que tem, já vai imagi-
nando os causos e acontecimentos dos últimos dias que vai contar 
a beira do fogo.

    Urbano Lago Villela, poeta e escritor, membro da Academia 
Uruguaianense de Letras é quem o melhor retratou quando reuniu 
seus causos num livro editado em 1961 Gauchadas do Candinho 
Bicharedo Obra que retrata de forma muito fidedigna o dia a dia 
dos ambientes e dos costumes dos homens do campo, daquela 
época. A tradição da oralidade na hora do mate nos é trazida pelo 
autor de uma maneira absolutamente autêntica, dando-nos a im-
pressão, na maioria das vezes de estar presenciando os fatos, por 
ele narrados com tanta realidade.

    Esse personagem que realmente existiu, conhecido em todo 
este Rio Grande como Candinho Bicharedo, foi nascido e criado 
na nossa campanha agreste do início do século XX. Homem de 
uma inteligência fora do comum, sabia aproveitar as deixas de 
casos ou fatos que aconteciam no dia a dia do trabalho campeiro, 
transformando-os em causos ou proezas que ele dizia ter partici-
pado ou presenciado, sempre exagerando um pouco. A fama de 
contista exagerado, para não dizer mentiroso, viajou no tempo e 
na imaginação de todos os gaúchos que terminaram por lhe atri-
buir a maioria dos causos que escutavam.

   
    No retrato do Rio Grande de nossos ancestrais, muitos Can-

dinhos existiram e transmitiram sua sabedoria campeira, contando 
causos e proezas ao redor dos fogões, felizmente para nós a tra-
dição oral “carregou” até nossos dias essas histórias preciosas, de 
um tempo que não se repetirá, mas que serviram certamente, para 
forjar o caráter e correta postura da maioria dos homens de campo 
que temos hoje.

 Fonte: Gauchadas do Candinho Bicharedo, 1961.

 E nesse sábado, dia 05/06, a partir das 8.30 hs até as 19.00hs, 
acontece a reinauguração da loja física LaçosLageanos Artigos 
Campeiros, que está situada na Rua Tapejara, número 100, ali, 
logo abaixo da Cresol. Andei dando uma espiadinha, e olha vi-
vente tá de tirar os pila do bolso de tanta coisa boa e bonita na 
linha da nossa Tradição. O Bruno e a Duda vão ficar loco de 
faceiros com tua presença. Dá um chego lá e não esquece da más-
cara tá. Tudo dentro dos protocolos recomendados.

 Até a próxima.

Candinho Bicharedo
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Saúde

Tudo ia bem na vida de Ana Paula. Notas boas no colégio, viagens 
de férias a cada ano melhores, amizades de verdade - não só daquelas 
virtuais. E agora um sonho alimentado ainda na infância está prestes a 
realizar-se. O grupo musical do qual participa na igreja irá gravar seu 
primeiro CD. Ana Paula é a vocalista. Mas o principal, como costuma 
dizer sua mãe, é que essa moça querida, inteligente, talentosa e bonita, 
nos seus 16 anos de vida, jamais teve qualquer problema de saúde. Nem 
uma gripe. Bênção pura, dizia a mãe.

 Mas há três dias ela está diferente. Problemas de adolescente. 
Inúmeros deles a afligem. Impiedosamente. 

 - O que está acontecendo contigo, minha filha - indaga a mãe, 
assim que Ana Paula chega da aula. - Você sempre chegava cantando e 
me dava um abraço... e agora vai direto para o quarto!

 - Não quero falar, mãe. Me deixe em paz – retruca a filha, dei-
xando escapar um breve soluço.

 Enquanto fala, um lampejo de olhar permite que a mãe veja 
seus olhos vermelhos. Havia chorado muito durante o dia. Sozinha. 

 É melhor deixar para depois, conclui a mãe.
 Ana Paula não sai do quarto para o jantar. A mãe não insiste. E 

convence o pai a fazer o mesmo. Até o faz retroceder da ideia de obrigar 
a filha a abrir a porta do quarto e vir para a sala.

 Visivelmente nervoso, o pai também não apetece o jantar, ape-
sar da fome provocada por um dia duro de trabalho. Caminha pela casa 
sem parar e insiste que a mãe fale com Ana Paula, a fim de saber de uma 
vez a causa daquela tristeza.

 Pai é assim mesmo. Apressado. Preocupado demais.
 - Calma, calma, depois eu vejo – limita-se a dizer a mãe.
 Hora de dormir. O pai se recolhe primeiro. Tudo combinado 

com a mãe, que agora sente chegado o momento de conversar com a 
filha.

 Pé ante pé, vai à porta do quarto de Ana Paula. Uma surpresa 
boa. A porta está entreaberta. A mãe sabe que agora a alma da filha que-
rida também se acha entreaberta. Sedenta pelo consolo da mãe.

 Sentadas na cama, mãe e filha iniciam um diálogo, que termina 
na cozinha. Lugar predileto das duas. Onde centenas de vezes elas pre-
pararam pratos diferentes e divertidos. Muitos deles inventados por Ana 
Paula ainda criança. A mãe sempre soube incentivar o talento natural de 
chef da filha. Que não é menor do que o seu invejável dom para a músi-
ca.

 Ana Paula adora cozinhar. E comer com os pais os pratos que 
cria. Mas o que mais aprecia é comer o bolo da mãe. Desde criança. Um 
bolo simples, daqueles que toda dona de casa sabe fazer. Mas com algo 
especial: ser o bolo da mãe.

 - Você quer um pedaço de bolo? – pergunta a mãe.
 - Claro que queria, se tivesse um dos teus aqui.
 - Mas está aqui, pode começar tomando esse óleo – replica a 

mãe, colocando um frasco de óleo de soja sobre a mesa.
 - Você enlouqueceu, mãe, quem é que toma óleo de soja cru? – 

indaga Ana Paula assustada.
 - Então coma uma colherinha de fermento, ou esse prato de 

farinha de trigo – continua a mãe.
 A moça fica literalmente sem palavras, extasiada diante da pos-

tura estranha da mãe. Mas quando a mãe lhe propõe que então coma três 
ovos crus, reage levantando depressa da cadeira e exclama com náusea:

- Que nojo!
 - Você tem razão, filha, todas essas coisas parecem ruins sozi-

nhas, mas quando as colocamos juntas, na medida certa, elas formam 
um bolo delicioso!

 - Deus trabalha do mesmo jeito. Às vezes perguntamos por que 
Ele quis que passássemos por momentos difíceis. Mas Deus sabe: todas 
as situações ruins, postas na vida da gente na ordem certa, sempre nos 
farão bem. A gente só precisa confiar em Deus, e todas as coisas ruins se 
tornarão boas.

 Enquanto preparam o bolo, Ana Paula expõe com detalhes as 
razões de sua tristeza, que agora já é coisa do passado mesmo sem uma 
só palavra de aconselhamento da mãe. Na verdade ela nem precisava de 
conselhos; só de atenção.

 - Mãe, esse bolo estava divino – diz num longo abraço de boa 
noite. Transbordando de alegria.  

 

O bolo de Deus

Consumidor

Hospitais e municípios gaúchos 
recebem R$ 16,7 milhões em 

emendas parlamentares
O governo do Estado iniciou 

o pagamento, na segunda-feira 
(31/5), de recursos de emendas 
parlamentares estaduais para 
a área da saúde, referentes à 
Portaria da Secretaria da Saúde 
(SES) 319/2021.

Foram depositados na con-
ta de municípios e hospitais 
gaúchos R$ 16,7 milhões, para 
manter serviços pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) e ações 
de combate à pandemia.

A portaria prevê o repasse 
total de R$ 36,5 milhões, que 
serão destinados ao custeio dos 
serviços, aquisição de veículos 
e outros investimentos.

Segundo os números divul-
gados pelo Governo do Estado, 
o Hospital Santo Antônio de 
Tenente Portela receberá R$ 
100 mil, Hospital de Caridade 
de Três Passos recebeu também 
R$ 1000 mil.HSA recebeu R$ 100 mil através desse repasse

Arquivo

ANEEL aciona bandeira vermelha 2 
para o mês de junho

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) 
anunciou que a bandeira ver-
melha, no patamar 2, será acio-
nada no mês de junho. Isso 
representa um custo de R$ 
0,06243 para cada quilowatts-
-hora (kWh) consumido.

Segundo nota da ANEEL, 
o mês de maio foi o primeiro 
da estação seca nas principais 
bacias hidrográficas do Siste-
ma Interligado Nacional (SIN) 
e registrou ‘condições hidroló-
gicas desfavoráveis’. No dia 28 
de maio, o Sistema Nacional de 
Meteorologia emitiu um alerta 
conjunto de emergência hídrica 
para a área da Bacia do Paraná, 
que abrange os estados de Mi-
nas Gerais, Goiás, Mato Gros-
so do Sul, São Paulo e Paraná. 

O mês de junho vai começar 
com os principais reservatórios 
do SIN em níveis mais baixos 
do que o ideal para esta época 
do ano, o que tende a significar 
redução da geração de energia 
por hidrelétricas e o aumento 
da geração por termelétricas, o 
que encarece o custo da produ-
ção.

— Essa conjuntura pres-
siona os custos relacionados 

ao risco hidrológico (GSF) e o 
preço da energia no mercado de 
curto de prazo (PLD), levando 
à necessidade de acionamento 
do patamar 2 da Bandeira Ver-
melha. O PLD e o GSF são as 
duas variáveis que determinam 
a cor da bandeira a ser acionada 
— informa a nota da ANEEL.

O sistema de bandeiras tari-
fárias foi criado pela ANEEL e 

sinaliza o custo real da energia 
gerada. Segundo a agência, as 
cores verde, amarelo e verme-
lho (nos patamares 1 e 2) indi-
cam ao consumidor se a ener-
gia custará mais ou menos em 
função do custo da geração e 
possibilitará que ele tome me-
didas para economizar no con-
sumo ou efetuar um consumo 
mais consciente.

Agência Nacional
Diones Roberto Becker

Conta de luz ficará mais cara
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cursos de emendas parlamentares

Programa beneficia empresas 
instaladas em Vista Gaúcha

Através do Programa de Desenvolvimento Municipal (PRODEM), o Poder Executivo de Vista 
Gaúcha consolidou a liberação de recursos financeiros e a cedência de máquinas e equipamentos, além 
de espaço físico, para 17 empresas.

O PRODEM visa estimular o desenvolvimento e o crescimento das empresas instaladas no muni-
cípio, que geram emprego e renda para os vista-gauchenses. Ademais, o programa busca proporcionar 
que esses empreendimentos possam aumentar a capacidade de produção e consequentemente a utili-
zação de mão de obra.

O prefeito Claudemir Locatelli afirmou que é importante ajudar as firmas nesse momento delicado 
provocado pela pandemia. — São 17 empresas que estão recebendo recursos, ou equipamentos e má-
quinas, ou um espaço físico para trabalhar e crescer em nosso município — destacou o mandatário.

Segundo o prefeito, a equipe da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio trabalha intensamen-
te para possibilitar a criação de novas vagas de emprego em Vista Gaúcha.

Diones Roberto Becker


