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2 Editorial

Espiritualidade de consumo
Luiz Alexandre Solano Rossi

Nosso tempo nos desafia com uma grande e perigosa tentação: a 
possibilidade de viver uma “espiritualidade de produção”, ou seja, 
de querer e de buscar por um Deus que funciona e que seja eficiente. 

Uma tentação que certamente nos levaria a rever muitos dos nossos conceitos e, para ajudar nesse pro-
cesso de bem refletir, Santo Agostinho é de uma ajuda inestimável, “O que buscamos quando buscamos 
a Deus?”

Desconfio que a espiritualidade de muitos sofra de uma extrema parcialidade. É, portanto, uma pa-
tologia redutora e que impede de perceber a plenitude da verdadeira espiritualidade centrada na vida de 
Jesus. Mas como é difícil a imitação de Cristo, seu seguimento e, muito mais, nos conformar ao Cristo 
na estrada do discipulado. Não haveria um evangelho mais fácil e com menos exigência?

Mais vale para alguns viver perdidos em simulacros de vida cristã e, assim, transformar a espiritua-
lidade em uma teologia positiva, feito Ali Babá que, ao se expressar pronunciando as palavras corretas 
fazia com que a montanha cheia de tesouro se abrisse diante de seus olhos. Na verdade, não se deseja 
Deus, mas sim uma corporação religiosa que ensine quais os segredos da vida e que, enfim, conduza os 
fiéis ao aburguesamento da fé. Prefere-se, nesse sentido, um Deus domesticado e engaiolado que esteja 
sempre à nossa disposição.

Não queremos Jesus com suas exigências de discipulado. Desejamos de todo o coração, uma reli-
gião absolutamente pragmática e de respostas imediatas. Não queremos estudar as Sagradas Escrituras 
e, por isso, fugimos de qualquer reflexão crítica que nos leve a qualquer tipo de compromisso que im-
plique na perda de lucros materiais. Queremos homilias bem preparadas desde que elas afaguem nosso 
ego e nos lembrem constantemente das muitas promessas que precisamos “reivindicar” e que evitem, 
acima de tudo, chamar nossa atenção para uma transformação interior. Não queremos discipulado. 
Buscamos, sim, prozac religioso! Evitamos a seriedade da Eucaristia que nos insere na realidade viva 
do Cristo solidário com os mais vulneráveis e nos comprometemos avidamente com um fast food espi-
ritual que afaste todo e qualquer tipo de tribulação e que ainda por cima garanta a plena prosperidade.

A espiritualidade é chamada a ser um oásis em meio ao deserto. Sua relevância é caracterizada 
justamente por transpirar vida onde apenas existe o cheiro de morte. A espiritualidade não pode ser 
reduzida a entretenimento religioso. Não podemos permitir que uma prática de espiritualidade danosa 
transforme as Igrejas em organismos sem relevância social e marcada pelo cinismo, pela indolência e 
dissimulação de seus muitos membros.

Deve-se construir uma espiritualidade relevante que leve a ter fome de Deus e de seu Reino e que 
renegue, peremptoriamente, o desejo insano de se deixar dominar pela fome do consumo religioso e 
pelos embalos de discursos religiosos muitas vezes vazios e sem qualquer tipo de compaixão.

Penso que espiritualidade é buscar Deus por causa de Deus. Aprendi a repetir constantemente e a 
internalizar em meu coração uma das orações mais preciosas que poderíamos fazer: “Meu Deus e meu 
tudo”. Dessa forma nos libertamos do desejo inconsequente de querer transformar Deus à nossa ima-
gem e semelhança. Luiz Alexandre Solano Rossi é professor na graduação em Teologia 

Interconfessional do Centro Universitário Internacional Uninter.

Se formos estudar sobre conservadorismo folhando os mais bri-
lhantes autores europeus, vamos morrer de inveja. Eles têm o que 
conservar ainda que o façam, como nós, sob intenso ataque. Têm 
tradição e a respeitam. Vivem em um continente onde existe visão 
de história e, principalmente, instituições estáveis e funcionais. Nós 
estamos apenas começando a nos conhecer. Ganhamos a eleição com 
uma visão bastante clara do que não queríamos. Convergiremos 
no que queremos?

Engels, em união de almas ignoradas e desmazeladas com Marx, 
atribuiu à instituição familiar os males do mundo e abriu mais uma 
porta ao sinuoso e misterioso raciocínio do filosófo de Tréveris. 
Verdadeira multidão de pensadores bebeu água na fonte marxista. 
Alinharam-se com o desconstrucionismo próprio dos movimentos 
revolucionários. Converteram suas jovens vítimas em bonequinhos 
da reengenharia social. Dedicaram as últimas décadas a desacreditar, 
tumultuar e sabotar a instituição familiar. Fazem-no com palavras e 
obras. No serviço de sua causa política.

O séquito dos adoradores de Marx desconsidera seus erros. No 
entanto, ele deve ter sua validade medida e bom modo de fazê-lo é se 
deixar conduzir pelo cordão de seus prognósticos. Sua bola de cristal 
nunca funcionou direito e suas previsões para o futuro da humanida-
de seriam mais acertadas se vasculhadas esotericamente na borra de 
uma xícara de café.

Não é para desfazer de Marx que estou escrevendo isso, mas para 
que, passados 137 anos de sua morte tenhamos um juízo adequado 
do valor, aos pósteros, de sua produção intelectual. Nada diferente do 
que a história nos reserva quando vamos examinar textos de outros 
pensadores que se arriscaram a vislumbrar além do horizonte. Não 
podem ser comprados pelo preço da etiqueta.

O fato é que se há um território disputado na guerra cultural, fria 
e civil, é o território da família. Na perspectiva conservadora, essa é 
uma luta de vida ou morte porque, sem família perdem-se as crianças, 
vai-se a fé, e cessa a transmissão dos valores. Eis por que, mundo afo-
ra, tantos professores de modo velado ou explícito, jogam os filhos 
contra os pais, mormente se a clientela for de famílias daquela classe 
que a socióloga do PT, Marilena Chauí diz odiar.

Pense nas correntes políticas e ideológicas que agem contra a fa-
mília, contra a infância, a favor da sexualização precoce ao mesmo 
tempo em que “problematizam” a sexualidade infantil com a ideia 
fixa da ideologia de gênero, impingida com inesgotável persistência. 
Observe que esses mesmos grupos políticos e partidários defendem 
a liberalização das drogas, referem-se à maconha como equivalente 
psicotrópico da independência e da liberdade. Usam a imagem da 
folha do vegetal como bandeira... “Abre as folhas sobre nós!”. Não 
sei qual será sua conclusão, mas para mim esses grupos estão tão 
preocupados com a infância quanto o Zucherberg com a chuva ácida 
na Polônia. Estão simplesmente fazendo sua parte na guerra cultural.

Agora, faça mais. Lembre-se do que aconteceu quando lançada 
a campanha de prevenção da gravidez precoce. Como reagiu a im-
prensa militante, quase sem exceção? Qual a atitude dos partidos re-
volucionários? As meninas eram apresentadas como Rapunzel presa 
na torre da bruxa Damares Alves, obrigadas a lançar as tranças para 
a escalada de seus príncipes... Metamorfosearam a campanha, para 
combatê-la, tanto quanto nossos congressistas metamorfosearam o 
pacote anticrime quando enviado ao Legislativo.

A proteção da instituição familiar deve ser, portanto, um dos prin-
cipais pontos para agregação dos conservadores brasileiros.

OS CONSERVADORES E A 
PROTEÇÃO DA FAMÍLIA 
E DA INFÂNCIA

O Papa progressista
Ninguém duvidava que o Papa Francisco, quando escolhido para 

liderar a igreja católica o foi por sua capacidade de se comunicar com 
o mundo exterior. Foi por isso que foi um jesuíta e não um teólogo 
nomeado líder da maior religião do Ocidente.

O papa apresentou opiniões polêmicas sobre assuntos extrema-
mente conservadores na igreja, como divórcio e até nas destoantes 
teorias do criacionismo e do evolucionismo.

Não é de se assustar que um homem, por mais apegado que ele 
seja as suas crenças, mas que dedicou a vida ao trato direto com as 
pessoas, tenha uma posição sobre os inúmeros problemas sociais que 

a humanidade enfrenta e por mais que muitos adotem uma posição de negativismo, a ausência de direi-
tos à casais do mesmo sexo, é um problema social que aos olhos da lei gera sim uma desigualdade de 
condições, algo que o estado livre e de direito não pode admitir.

O papa sugeriu que a criação de lei que ampare pessoas do mesmo sexo seria um avanço na socieda-
de. Desde a publicação declaração do papa, esse polarizado mundo das redes sociais está encontrando 
uma maneira de politicar a questão. Esquerda favorável, direita contrária. Muito inclusive com textos 
enormes sugerindo ao papa estudar a bíblia antes de falar algo sim.

Note que a opinião da Sua Santidade foi na esfera civil, no mundo quanto estado e não na esfera 
religiosa, ou no mundo, quanto igreja. Ele não pediu para a igreja aceitar a união de pessoas de mesmo 
sexo, pediu apenas para o estado dar a garantia de direitos para esses casais. São coisas bem diferentes 
que as pessoas teimam em não separar.
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***Foi tanto sucesso que já esta sendo mar-
cada a segunda maratona dos pelados na 
praça do Chalé.
***Desprestigiadas como estão as autori-
dades (deputados) estaduais e federais, elas 
não devem ter tanto poder de fogo no voto 
do municípe como alguns julgam.
***Mesmo assim em toda a região pere-
grinam deputados pedindo votos aos seus 
correligionários ou cabos eleitorais. O cô-
mico é que o discurso dos mesmo é igual 
, mudando apenas os nomes dos apoiados.
***Improtante deve ter se sentido o deputa-
do Marcelo Brum. Do PSL , com um cabo 
eleitoral do Dem, ele foi disputado para ti-
rar foto com todo mundo.
***Um partido fotografou todo seu elenco 
após ele prometer uma emenda ao HSA. 
Não perceberam na hora que o candidato 
do deputado era do outro lado político.

Maus tratos
Em Porto Alegre tem candiato à prefeito 
com aplataforma eleitoral centrada na de-
fesa dos animais. Por aqui ainda há pouca 
conscientização neste sentido, mesmo que 
nos últimos dias tenha entrado em vigor 
uma lei mais severa para os maus tratos. 
Nesta semana nossa redação recebeu a de-
nuncia que o cão de companhia de um se-
nhor de 90 anos foi envenenado na avenida 
Ipanema. Em Ijuí, uma senhora de 75 anos 
foi presa, por suspender o seu cão em fio 
de luz.

Lajeado dos Machados
Pipocal de todos os cantos reclamações de 
estradas mal conservadas. Ontem uma se-
nhora enviou à nossa redação 10 fotos do 
descaso com as estradas do Lajeado dos 
Machado. Na mesma denuncia ela informa 
que desde as 7 horas (terça-feira) ela ouvia 
o barulho de máquinas operando em pro-
priedade privada.

Entrevistas
O Sistema Província esta realizando uma 
série de entrevistas com os candidatos à 
prefeito da nossa região. Já foram ouvidos 
os politicos que disputam o executivo em 
Vista Gaúcha, Derrubadas, Barra do Guari-
ta e Miraguaí. Para os próximos dias estão 
sendo agendados os candidatos que con-
correm por Redentora, Braga, Palmitinho e 
Coronel Bicaco. A série de entrevistas está 
sendo coordenada por Jonas Martins.

Debate
A realização de um debate entre os candita-
dos postulantes à chefia do executivo muni-
cipal portelense para o próximo quadrienio, 
está sendo programado pelo Sistema Pro-
víncia. Ele será realizado na quinta-feira, 
dia 12 de novembro, possivelmente nas de-
pendencias do Poder Legislativo local.

Solidariedade
Nersta semana, um apelo realizado no pro-
grama Estrada da Vida da Angelita Cristina 
mobilizou a região para auxiliar uma famí-
lia carente do bairro São Francisco.

Seca: O perigo dos incêndios

As altas temperaturas e o clima extrema-
mente seco, como o que esta sendo regis-
trado em nossa região nas últimas semanas, 
são uma ameaça para o meio ambiente. O 
risco de incêndios aumenta muito, razão 
porque todos nos devemos redobrar os 
cuidados. Nesta semana uma foto de in-
cendio obrigou a utilização dos equipamen-

tos municipais dos bombeiros no Bairro 
São Francisco. As chamas iniciaram em 
consequencia da aquitude de uma crian-
ça que colocou fogo em um pneu velho. 
Felizmente foram controladas à tempo. O 
mesmo risco se estende para a margem das 
rodovias da região onde também foram 
combatidos vários focos.

Um homem de oitenta e qua-
tro anos de idade estava senta-

do em um banco do parque chorando sem 
parar, quando um jovem passa por ele e per-
gunta o que está errado.
Com lágrimas no rosto, o velho responde:
“Eu estou apaixonado por uma mulher de 
22 anos de idade”.
“Ah, tudo bem, mas qual seria o problema a 
respeito disso?”, diz o jovem.
Em soluços, o senhor responde: “Você não 
me entende, antes de ir trabalhar, fazemos 
amor todos os dias e também na hora do 
almoço. Quando ela chega em casa do tra-
balho, fazemos amor novamente e, em se-
guida, ela prepara a minha refeição favorita 
para, depois do jantar, repetirmos tudo de 
novo na cama. Quando eu preciso de algu-
ma coisa, ela sempre está disponível e corre 
para casa e me faz o que eu quero, sempre 
querendo me agradar de maneiras inimagi-
náveis. Essa mulher é a melhor coisa que 
um homem como eu poderia desejar!”
O homem cai em lágrimas e não é mais ca-
paz de falar.
O jovem coloca o braço em volta dele e 
fala: 
“Eu não entendo. Parece que o senhor tem 
um relacionamento perfeito! Então, por que 
está sentado aqui neste parque chorando?”
O homem responde, com lágrimas no rosto: 
“Eu não consigo me lembrar onde moro!”

O correto nem sempre é justo
Dois juízes encontram-se no estacionamen-
to de um motel e, constrangidos, reparam 
que cada um está com a mulher do outro. 
Após alguns instantes de silêncio, mas 
mantendo a compostura própria dos magis-
trados, em tom solene e respeitoso, um diz 
ao outro:
– Nobre colega, inobstante este fortuito 
imprevisível, sugiro que desconsideremos 
o ocorrido, crendo eu que o correto seria 
que a minha mulher venha comigo, no meu 

carro, e a sua mulher volte com Vossa Ex-
celência, no seu.
Ao que o outro respondeu:
– Concordo plenamente, nobre colega, que 
isso seria o correto, sim.
No entanto, não seria justo, levando-se em 
consideração que vocês estão saindo e nós 
estamos entrando.

***Pelo menos um candidato a vereador 
assumiu a bandeira de defesa dos animais. 
Já era tempo.
***Felizmente o Hospital Santo Antônio 
entrou na pauta de promessas de candidatos 
da região. Já era hora.
***Dizem por aí que o PT poderá mani-
festar um apoio explicito a umas chapas na 
semana das eleições.
***Andar de carro pela região requer cau-
tela e atenção. Muitas máquinas agriculas 
andam nas estradas, as vezes sem batedor.
***Depois que a prefeitura de Frederico 
anunciou o fechamento da Praça da Uri, em 
virtude das aglomerações, sujeiras e baru-
lhos, já paira na ideia dos moradores pró-
ximos da Praça do Banco do Brasil, pedir 
alguma restrição por aqui também.
***Disse um: E olhe que lá nem teve briga, 
foi só a baderna mesmo.
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Pandemia Rural

Retorno das aulas ainda é 
indefinido na região

Ainda segue indefinida a si-
tuação do retorno das aulas em 
nossa região. Pelo calendário 
do estado elas deveriam retor-
nar gradativamente, já a partir 
desta semana, no entanto, a de-
cisão final é dos prefeitos, que 
até o momento têm optado pelo 
não retorno.

O presidente da Amucelei-
ro, Carlos Alberto Vigne, pre-
feito do Braga foi entrevistado 
pelo jornalista Jalmo Fornari no 
programa Tribuna Popular no 
sábado, 17, onde falou sobre a 
decisão da Região Celeiro.

O dirigente municipalista 
disse que foi realizada uma as-
sembleia nesta sexta-feira, 16, 
de maneira virtual, onde os pre-
feitos da Região Celeiro deci-
diram por não retornarem nesta 
semana

Ele disse também que o Go-
verno do Estado anunciou que 
fez compra de equipamentos de 
proteção, mas esses não che-
garam nas escolas. O segundo 
ponto segundo o prefeito é que 
as escolas do interior e as esco-
las indígenas não podem retor-
nar.

Nei Vigne, ainda citou ain-
da um problema que envolve 
Tenente Portela, pois se os in-
dígenas não podem retornar as 
aulas, como vai recomeçar com 
os demais alunos, uma vez que 
muitos alunos indígenas estu-
dam nas escolas da cidade?

A decisão da Amuceleiro 
também é baseada na questão 
econômica, uma vez que as re-
gras de distanciamento exigem 
maiores investimentos para 
transporte escolar e até dentro 
das salas de aulas.

O estado por sua vez segue 

com o cronograma, inclusive 
antecipando o retorno, previs-
tas para serem liberadas em 12 
de novembro, as atividades pre-
senciais dos anos iniciais do en-
sino fundamental no Rio Gran-
de do Sul serão autorizadas a 
partir da quarta-feira (28/10). A 
mesma data marcará a liberação 
do retorno das aulas dos anos fi-
nais do ensino fundamental.

A decisão foi tomada após 
debate do Gabinete de Crise na 
quinta-feira (22/10) e atende a 
demandas de alguns municí-
pios, que já retomaram as aulas 
e, com rigorosos protocolos, 
planejam a retomada de todos 
os níveis.

Uma vez que os indicadores 
de propagação do coronavírus 
seguem em queda, o Gabine-
te de Crise optou por acatar o 
pedido e fazer a antecipação. O 
calendário segue sendo uma li-
beração às aulas presenciais. Os 
pais e responsáveis que preferi-
rem manter os filhos em casa, 
com ensino remoto, têm auto-
nomia para fazê-lo.

O cronograma de levanta-
mento das restrições a ativida-
des presenciais nas escolas foi 
divulgado pelo Governo do Es-
tado em 1º de setembro. As au-
las da educação infantil foram 
retomadas, nas cidades em que 
os prefeitos assim definiram, 
em 08 de setembro.

Em seguida, foi a vez das 
instituições privadas e federais 
de ensinos superior, médio e 
técnico, autorizadas a voltarem 
em 21 de setembro. Nesta se-
mana, a partir do dia 20 de ou-
tubro, deu-se início ao processo 
de retomada das aulas nas esco-
las estaduais de ensino médio.

Atividades presenciais dos anos iniciais do ensino fundamental no Rio 
Grande do Sul serão autorizadas a partir da quarta-feira

Tempo seco provoca redução na intensidade 
do plantio de soja no Rio Grande do Sul

Conforme o mais recen-
te Informativo Conjuntural da 
Emater-Ascar, o tempo seco re-
gistrado no decorrer da semana 
causou redução na intensidade 
da semeadura da soja no Rio 
Grande do Sul. Atualmente, 
apenas 4% da área projetada já 
foi implantada.

Nos municípios da região de 
Ijuí, o solo muito seco impediu 
a continuidade do plantio. As 
lavouras semeadas na semana 
anterior apresentam emergên-
cia desuniforme. As sementes 
que não germinaram continuam 
intactas no solo, sem ataque de 
pragas ou doenças, necessitan-
do apenas de umidade adequa-
da.

De acordo com a Emater-Ascar, nos municípios da região de Ijuí, o solo 
muito seco impediu a continuidade do plantio
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Conheça as medidas de segurança 
contra covid-19 para o dia da votação

Por causa da pandemia do 
novo coronavírus, uma série de 
protocolos de segurança serão 
adotados pela Justiça Eleitoral 
no primeiro e no segundo tur-
no das eleições municipais nos 
dias 15 e 29 de novembro, res-
pectivamente. Elaborado por 
uma equipe de especialistas dos 
hospitais Albert Einstein, Sírio-
-Libanês e por técnicos da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
consultados pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), o plano 
de segurança sanitária para as 
eleições municipais de 2020 é 
focado em duas frentes: mesá-
rios e eleitor. Cartazes ilustrati-
vos com o passo a passo da vo-
tação serão fixados nas seções 
eleitorais. 

Horário de votação amplia-
do: 7h da manhã até as 17h. Até 

as 10h será preferencial para 
maiores de 60 anos. Másca-

ras: uso obrigatório, sem ela o 
eleitor não poderá votar. Caso 
seja necessário, o mesário pode 
pedir que o eleitor se afaste e 
abaixe a máscara para conferir 
a foto na identidade. Distancia-
mento: será exigido mínimo de 
1 metro. Comida: não será per-
mitido comer ou beber nada na 
fila de espera. A medida é para 

evitar que as pessoas tirem a 
máscara. 

Álcool em gel: será distribu-
ído em todas seções para que os 
eleitores limpem as mãos antes 
e depois da votação. 

Caneta: o TSE recomenda 
que os eleitores levem sua pró-
pria caneta para assinar presen-
ça no caderno de votação. 

Mesários receberão másca-
ras e terão que trocá-las a cada 
quatro horas, usar álcool e uma 
proteção facial de acetato (face 
shield), que terá de ser usada o 
tempo todo. 

Tanto mesários quanto elei-
tores que estiverem com sin-
tomas da covid-19 no dia do 
pleito não devem comparecer 
ao local de votação. Posterior-
mente, a ausência poderá ser 
justificada na Justiça Eleitoral.

Plenário do STF confirma não ser 
obrigatório portar o título de 

eleitor para votar

O plenário do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) confirmou, 
por unanimidade, que a pessoa 
não poderá ser impedida de vo-
tar caso não tenha consigo o 
título de eleitor, sendo obriga-
tória somente a apresentação de 
documento oficial com foto.

Com a decisão, os minis-
tros do STF tornaram definitiva 
uma decisão liminar concedida 
pelo plenário às vésperas da 
eleição geral de 2010, a pedido 
do PT. O julgamento de mérito 
foi encerrado na segunda-feira 
(19/10) à noite no plenário vir-
tual, ambiente digital em que os 
ministros têm um prazo, em ge-
ral, de uma semana, para votar 

por escrito.
Em uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI), 
o PT havia questionado a va-
lidade de dispositivos da mi-
nirreforma eleitoral de 2009 
(Lei nº 12.034), que introdu-
ziu na Lei das Eleições (Lei 
nº 9.504/1997) a exigência de 
apresentação do título de eleitor 
como condição para votar.

Os ministros entenderam, 
agora de modo definitivo, que 
exigir que o cidadão carregue o 
título de eleitor como condição 
para votar não tem efeito práti-
co para evitar fraudes, uma vez 
que o documento não tem foto, 
e constitui ‘óbice desnecessário 
ao exercício do voto pelo elei-
tor, direito fundamental estrutu-

rante da democracia’, conforme 
escreveu em seu voto a relatora 
ministra Rosa Weber.

A ministra acrescentou que 
a utilização da identificação 
por biometria, que vem sendo 
implementada nos últimos anos 
pela Justiça Eleitoral, reduziu o 
risco de fraudes, embora a iden-
tificação por documento com 
foto ainda seja necessária como 
segundo recurso.

Rosa Weber destacou tam-
bém que, desde 2018, o eleitor 
tem a opção de atrelar uma foto 
a seu registro eleitoral no apli-
cativo e-Título, e utilizar a fer-
ramenta para identificar-se na 
hora de votar, o que esvaziou 
ainda mais a utilidade de se exi-
gir o título de eleitor em papel.

Ao invés do título de eleitor, o cidadão poderá apresentar um documento oficial com foto para votar

Agência Brasil

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação 

de Miraguaí-RS convoca todos os trabalhadores da Alimentação 
que trabalham na Empresa Mais Frango Miraguaí LTDA, Fábrica 
de Ração e Embutidos Yucumã para Assembléia Geral extraor-
dinária a realizar-se no dia 30 de outubro 2020 tendo como local 
a sede do Sindicato sito a Rua Germano Eise Pit nº47, Centro- 
Miraguaí-RS em primeira chamada 17:30 horas e em segunda 
chamada ás 18:00 horas.

Com a seguinte ordem do dia:
a) Aprovação ou não do Acordo Coletivo Avícola data base 

1º de junho;
b) Assuntos Gerais.

RAIMUNDO ADOLFO HEPP
PRESIDENTE

O exercício físico de alta intensidade por curtos períodos de 
tempo pode ajudar a perder peso ou mantê-lo de forma eficaz, 
quando se chegou a um peso saudável.

Esta é uma das conclusões de um estudo publicado na revista 
American Journal Of Health Promotion, que mostra que para evi-
tar o ganho de peso é mais importante o exercício físico intenso, 
mesmo por curtos períodos de tempo. 

Assim, embora dispondo pouco tempo para o exercício físico, 
isso não será um obstáculo. De acordo com este estudo, mesmo 
fazendo curtos períodos de exercício físico, os benefícios a saúde 
serão obtidos, reduzindo ou mantendo o peso. É uma descoberta 
muito importante, porque às vezes é decepcionante não ter tempo 
para fazer todo o exercício que queríamos, e acabar por não fazer 
qualquer exercício.

Aumentar a intensidade do exercício física, sem aumentar o 
tempo tem benefícios positivos para a saúde, e está associado com 
um menor risco de obesidade. Como fazer um exercício interva-
lado, fazer sprints seguidos de um trote para recuperar antes de 
realizar uma nova arrancada de velocidade.

A Organização Mundial de Saúde tem aconselhado cerca de 
150 minutos por semana de atividade física de intensidade mo-
derada a vigorosa, que é cerca de 20 minutos por dia. Esta re-
comendação se encontra a menos de 5% das pessoas. Portanto, 
este estudo pode ser muito positivo, e incentivar muitas pessoas a 
exercer, mesmo que por menos de 15 minutos por dia.

Nas mulheres, a cada minuto de exercício vigoroso intensidade 
em episódios de menos de 15 minutos está associado com uma 
diminuição de 0,07 no índice de massa corporal (IMC), uma me-
dida da relação entre o peso e o tamanho de uma pessoa. Isso pode 
significar, por exemplo, uma mulher de 1,68 metros de altura, uma 
perda de 0,23 kg por minuto de atividade de intensidade vigorosa. 
No homem, foram obtidos os mesmos resultados.

Portanto, com um pouco de esforço, podemos obter grandes 
benefícios para a saúde e também pode ser útil para perda de peso. 
Cada minuto conta! 

Exercícios Intensos Trazem 
mais Benefícios à Saúde

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 Brasileiro 
em seus números I, III e IV.

O cidadão ANTONIEL CHAGAS CARVALHO nascido em 
PALMEIRA DAS MISSÕES/RS aos 18 DE OUTUBRO DE 1995.  
Filho de FLAVIO PADILHA CARVALHO e de ELOISA TERESA 
DAS CHAGAS. E dona  SUÉLEN DA SILVA nascida em JULIO DE 
CASTILHOS/RS aos 25 DE AGOSTO DE 1999. Filha de AIRTON 
SIDINEI DA SILOVA e de PATRICIA SILVEIRA DA SILVA . Se 
alguém de impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 30/10/2020.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartório 

e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  29 de 

Setembro de 2020.                                                    
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado
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Receita Federal

Produtores de grãos da região na mira da 
Receita Federal por suspeita de sonegação

Uma operação desencadeada pela 
Receita Federal no Rio Grande do Sul 
identificou um grande número de produ-
tores rurais suspeitos de sonegar imposto 
ao fisco.  Essa é a segunda fase da ope-
ração nomeada como “DeclaraGrãos”, 
e tem como alvo produtores rurais que 
deixaram de declarar ou pagar o imposto 
de renda.

A primeira fase da operação ocorreu 
novembro de 2019, no entanto se limitou 
aos municípios do norte gaúcho, tendo 
Passo Fundo como re-
ferência. Nesta segunda 
fase a Receita Federal 
ampliou a atuação e fez 
um pente fino em todas 
as regiões do estado. 

A origem da ope-
ração foi a análise dos 
bancos de dados de no-
tas fiscais eletrônicas 
emitidas por pessoas 
jurídicas adquirentes de 
produtos provenientes 
do exercício de ativi-
dades rurais. Por meio 
do cruzamento dessas 
notas fiscais com da-
dos contidos nos siste-
mas informatizados da 
Receita, constatou-se a 
existência mais de 12 
(doze) mil contribuin-
tes que, entre os anos-
-calendário de 2016 a 
2019, deixaram de apresentar declara-
ções de ajuste anual do IRPF (Decla-
rações do Imposto de Renda – pessoa 
física) mesmo tendo auferido receita tri-
butável oriunda de atividades rurais em 
valores superiores àqueles tidos como 
mínimos para torná-los obrigados a sua 
apresentação (R$ 142.798,50 em cada 
ano-calendário).

Nos quatro anos abrangidos pela ope-
ração, identificou-se a omissão de recei-
tas provenientes de atividades rurais que 
ultrapassam a cifra de R$ 17,8 bilhões.

Estima-se que sobre esse valor dei-
xaram de ser apurados quase R$ 260 mi-
lhões de imposto de renda a serem reco-
lhidos aos cofres públicos, dinheiro esse 
que deveria ser parcialmente distribuído 
entre os municípios através do Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM.

No início desta segunda fase foram 
enviadas correspondências para mais 
de mil contribuintes, solicitando-se que 
verifiquem se incorreram em alguma 
das diversas hipóteses que tornam obri-

gatória a apresentação de declarações 
de ajuste anual do IRPF para os anos-
-calendário de 2016 a 2019 (exercícios 
2017 a 2020) e que, caso constatem 
efetivamente o descumprimento dessa 
obrigação tributária, providenciem, num 
prazo de 30 (trinta) dias, a transmissão 
das declarações eventualmente omiti-
das. Essa não deverá ser a última fase 
da operação que já planeja novas ações, 
para notificar outros contribuintes que 
apresentaram algum problema em suas 
declarações.

Caso os contribuintes ora notifica-
dos entendam não estarem efetivamente 
obrigados à apresentação dessas decla-
rações, deverão procurar a unidade de 
atendimento da Receita Federal mais 
próxima, também dentro do prazo de 30 
dias, para a apresentação das manifes-
tações e dos documentos que entendam 
necessários para a sua justificação.

Quatro municípios da Região Ce-
leiro foram alvo na segunda fase da 
operação. Conforme a Receita Federal, 

Tenente Portela, 
Crissiumal, San-
to Augusto e Três 
Passos têm, soma-
dos, 384 produ-
tores omissos e o 
valor estimado so-
negado alcança R$ 
141.384.155,98.

São alvo tam-
bém desta fase da 
operação, contri-
buintes que explo-
rem a atividade 
rural em imóveis 
arrendados e que 
possuam diver-
gências nas infor-
mações prestadas 
nas declarações de 
ajuste anual. Con-
firmadas as incon-
sistências, os con-
tribuintes poderão 

retificar suas declarações para realizar 
os ajustes necessários.

De acordo com as declarações do im-
posto de renda apresentadas no exercício 
2020, o arrendamento é a modalidade de 
exploração adotada por mais de 16% dos 
contribuintes do Rio Grande do Sul que 
exercem a atividade rural. Em mais de 
15 mil declarações foram constatadas in-
conformidades, destacando-se:

(a) a falta de informações sobre paga-
mentos efetuados;

(b) a não tributação de rendimentos, 

especialmente na dação em pagamento 
através de bens ou frutos da atividade 
rural e

(c) a declaração indevida por parte 
dos proprietários dos imóveis arrenda-
dos dos valores dos arrendamentos re-
cebidos em produtos como rendimentos 
oriundos da exploração da atividade 
rural, ao invés de declará-los como ren-
dimentos recebidos de pessoas físicas, 
sujeitos ao recolhimento mensal carnê-
-leão e na declaração de ajuste anual do 
Imposto de Renda.

A primeira fase da Operação De-
claraGrãos, que restrita à região norte 
do estado do Rio Grande do Sul, como 
mencionado, 1.772 contribuintes até en-
tão omissos, localizados em mais de 160 
municípios, apresentaram 3.546 novas 
declarações relativas aos períodos sob 
análise, resultando na constituição de 
créditos tributários que ultrapassam a ci-
fra dos R$ 10,3 milhões de reais.

Operação da Receitta Federal tem como alvo os produtores rurais que são suspeitos de sonegação do Imposto de Renda

Fotos: Receita Federal Divulgação
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Frederico

Após repercussão negativa, 
Prefeitura de FW suspende 

acesso à Praça da URI
Após a grande repercussão sobre a 

aglomeração e até mesmo degradação 
do patrimônio público, a Prefeitura Mu-
nicipal de Frederico 
Westphalen interdi-
ta a ‘Praça da URI’.

Publicado na 
tarde desta quarta-
-feira, 21, o Decreto 
nº 132 prevê a sus-
pensão do uso do 
local. A permanên-
cia em outras praças 
e espaços públicos 
continua liberada, 
porém, agora há li-
mite de horário: das 
7 às 23 horas.

Além disso, o 
Decreto nº 132 reforça a importância 
quanto às normas e medidas de preven-
ção ao coronavírus, especialmente quan-
to ao uso de máscara e distanciamento 
social.

De acordo com o Decreto, a Praça da 
URI é um habitual ponto de encontro de 
pessoas, principalmente pela sua arqui-
tetura com arquibancadas e sua localiza-
ção. Além disso, os acontecimentos do 

último final de semana, com aglomera-
ções e prática de atos em desacordo com 
a legislação vigente, motivaram a deter-

minação das novas regras.
Conforme o Decreto, as novas me-

didas se aplicam para que se promova 
equilíbrio entre as atividades econômi-
cas e as medidas restritivas à circulação 
de pessoas, especialmente para evitar 
um aumento do contágio pelo coronaví-
rus, já que no município os índices de 
pessoas contaminadas tem caído cons-
tantemente.

Seberi elege prefeito e 
vice-prefeito para mandato 

até dezembro deste ano

Politica

Câmara de Vereadores de Seberi defi-
niu na noite desta segunda, 19, de forma 
indireta, os novos prefeito e vice-prefei-
to do município, medida necessária em 
virtude da cassação dos mandatos de 
Cleiton Bonadiman e Marcelino Galvão 
Bueno Sobrinho, pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, em virtude de erro na presta-
ção de contas da campanha. 

Foram eleitos pelos vereadores, por 

cinco votos a três, o prefeito Nelson 
Francisco da Silva e o vice, Claudiomiro 
Mazonetto. Eles ficarão no cargo até 31 
de dezembro.

Conforme explica o assessor jurídico 
da Câmara de Vereadores do município, 
Helio Francisco Sauer, qualquer cidadão 
vinculado aos partidos poderia ser can-
didato. A votação ocorreu durante sessão 
ordinária.

Foram eleitos pelos vereadores, por cinco votos a três, o prefeito Nelson Francisco da Silva e o 
vice, Claudiomiro Mazonetto

D
ivulgação

Divulgação
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Geral
    Informativo

 Câmara Municipal de 
Vereadores de Tenente Portela

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 
NO DIA 19/10/2020

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de 
Vereadores de Tenente Portela, às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 19 de 
outubro de 2020, com as seguintes presenças: Vereador Presidente: NATANAEL DINIZ 
DE CAMPOS/MDB, e vereadores: ELESSANDRO TIAGO FUCK/MDB, ROSANGE-
LA MARIA FERRARI FORNARI/MDB, ODILO GABRIEL/MDB, JOAO ANTONIO 
GHELLER/MDB, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, SALETE BETTIO SALA/
PSDB, CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA, ITOMAR ORTOLAN/PROGRESSIS-
TA. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência em nome de Deus 
abriu os trabalhos e saudou os Vereadores. Em seguida solicitou a Secretária a leitura das 
correspondências recebidas pela Casa. Após, dando continuidade, passou para o espaço de 
requerimentos e proposições dos senhores Vereadores:

Do Vereador Itomar Ortolan:
1. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que juntamente ao conselho de Trânsi-

to, estude a possibilidade de fazer estacionamento oblíquo em volta da praça do índio, com 
urgência.

2. Requereu que seja encaminhada nota de pesar aos familiares de João Zem Da-
labrida pelo seu falecimento ocorrido no dia 19 de outubro de 2020. Este requerimento foi 
subscrito por todos os vereadores desta Casa.

3. Requerer que seja encaminhada correspondência ao Secretario de Logistica e 
Transporte Juvir Costela, que seja marcado uma audiência de estudo sobre a viabilidade 
de se fazer uma ciclovia que liga Tenente Portela ao município de Derrubadas, pois é um 
trajeto turístico, que é a rota do Yucumâ envolvendo municípios, estado e união, assunto 
este importante para o futuro de nossos ciclistas e região. Este requerimento foi subscrito 
pelas vereadoras: Rosangela M.F. Fornari e Cristiane Feyth.

Dos Vereadores Itomar Ortolan e Cristiane Feyth:
1. Requereu que seja encaminhada nota de pesar aos familiares de Mateus C. 

Weber pelo seu falecimento na data do dia 15 de outubro de 2020. Este requerimento foi 
subscrito pelo vereador Natanael Diniz de Campos.

Do Vereador João Antônio Gheller:
1. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que solicite ao departamento de Meio 

Ambiente que informe à esta Casa Legislativa se há autorização/licenciamento ambiental 
para que as comunidades indígenas de Três Soitas e Km 10, que já possuem poços artesia-
nos abertos, possam instalar a rede elétrica trifásica. Este requerimento foi subscrito pe-
los vereadores: Odilo Gabriel, Rosangela M.F. Fornari, Elessandro Tiago Fuck, Cristiane 
Feyth, Natanel Diniz de Campos, Itomar Ortolan.

2. Requereu que seja encaminhada correspondência ao DAER, solicitando a ins-
talação de placas informando a existência de maquinas agrícolas na pista, nas localidades 
da Região Celeiro. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores: Natanael Diniz de 
Campos, Odilo Gabriel, Cristiane Feyth, Elessandro Tiago Fuck.

3. Requereu que seja encaminhada correspondência a RGE, solicitando que seja 
providenciada a instalação de rede elétrica trifásica nas comunidades indígenas de Três 
Soitas, Km10 e Pedra Lisa, necessária para a instalação das bombas que serão utilizadas 
nos poços artesianos das comunidades. Este requerimento foi subscrito pela vereadora 
Cristiane Feyth. 

Da Vereadora Cristiane Feyth:
1- Requereu que seja encaminhada nota de pesar aos familiares de Airton Silveira 

pelo seu falecimento ocorrido no dia 17 de outubro de 2020, irmão da Vereadora Suplente 
desta Casa Marilene Fátima Silveira. Este requerimento foi subscrito por todos os verea-
dores desta Casa.

Do Vereador Odilo Gabriel:
1. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que seja destinada equipe de limpeza 

de ruas e praças de nossa cidade aos sábados, domingos e feriados pela manhã, principal-
mente em frente ao Banco do Brasil, em frente a Rádio Municipal e em frente a Prefeitura 
Municipal onde nas noites de finais de semana se acumula maior número de pessoas e 
consequentemente maior acúmulo de materiais descartáveis que devem ser recolhidos para 
deixar a cidade mais limpa e aconchegante. Este requerimento foi subscrito pela Vereadora 
Rosangela M.F. Fornari.

2. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que seja estudada a possibilidade de 
construção de calçamento em trecho da estrada no povoado da localidade de Lagoa Bonita 
neste município, principalmente onde se aglomera maior número de moradores e que, 
principalmente, a partir dessa época do ano é difícil suportar o pó que levanta da estrada 
quando da passagem de veículos que atravessa o povoado deixando as residências com 
muita poeira e as pessoas, muitas vezes, até com dificuldades para respirar. Este reque-
rimento foi subscrito pelos vereadores: Natanael Diniz de Campos, Itomar Ortolan, Joao 
Antonio Gheller, Elessandro Tiago Fuck, Cristiane Feyth, Rosangela M. F. Fornari.

Da Vereadora Rosângela M. F. Fornari: 
1. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que solicite a Secretaria de Desenvol-

vimento Rural a realização de um serviço de terraplanagem urgente para a construção de 
um chiqueiro, na propriedade do agricultor Felipe Fleck, na comunidade do km 12, onde 
o mesmo já possui um chiqueiro que comporta de 840 suínos, e esta terraplanagem soli-
citada, é direcionada para a construção de mais um chiqueiro para a capacidade de 1300 
suínos. O agricultor já fez a solicitação deste serviço a quase dois meses, e o mesmo é 
agendado, mas até o momento nada do serviço ser realizado.

2. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que solicite a Secretaria de Serviços 
Urbanos a realização do calçamento na rua Independência e nas demais ruas do Bairro 
Ipiranga, os moradores estão à espera deste calçamento á muito tempo, e gostariam que o 
mesmo fosse realizado o quanto antes.

3. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que solicite a Secretaria de Serviços 
Urbanos que seja realizado a tubulação e o meio-fio na rua Aracati, pois em dias chuvosos 
a chuva invade as residências, os moradores já protocolarão este pedido na Prefeitura, mas 
o serviço não foi realizado.

4. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que seja estudo a possibilidade da 
contratação de uma empresa terceirizada para a realização do recolhimento dos entulhos, 
tendo em vista que nossa cidade possuí muitas obras/reformas, e as mesmas não possuem 
uma destinação correta, prejudicando o meio ambiente e não permitindo deixar nossa ci-
dade limpa.

Da Vereadora Salete Sala: 
1. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que solicite a Secretária Municipal de 

Saúde, para que informe a esta casa Legislativa, quais ações estão sendo implementadas 
visando o controle de Zoonoses, uma vez que o município possui Lei e dotação orçamen-
tária para aplicação.

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA COMISSÃO:
Anteprojeto De Lei Do Legislativo Nº004/2020: Concede desconto do IPTU a em-

presas e munícipes que instalaram câmeras de videomonitoramento de alta resolução em 
frente a seus estabelecimentos ou imóveis residenciais, conforme dispõe.

Projeto De Resolução Nº04/2020: Orça a receita e fixa a despesa da Câmara Municipal 
de Vereadores de Tenente Portela para o exercício econômico-financeiro de 2021.

Projeto De Lei Legislativo N°10/2020: Fixa o subsidio do Prefeito e do Vice-Prefeito 
do Município de Tenente Portela para o Mandato 2021-2024 e dá outras providencias. 

Projeto De Lei Legislativo Nº 11/2020: Fixa o subsidio dos Vereadores do Município 
de Tenente Portela para legislatura 2021-2024 e dá outras providencias.

Projeto De Lei Legislativo N°12/2020: Fixa o subsidio dos secretários municipais de 
Tenente Portela para o quadriênio 2021-2024 e dá outras providencias. 

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agradeceu a presen-
ça de todos e em nome de Deus encerrou os trabalhos. Secretaria da Câmara de Vereadores 
de Tenente Portela, em 19 de outubro de 2020. Você ainda poderá acessar o site www.
cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de Te-
nente Portela.

35 milhões de brasileiros não tem 
acesso à rede de água potável

Uma pesquisa com base em 
dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
de 2018, com recorte para o nú-
mero de habitantes por cidade, 
revelou que entre municípios 
de médio porte apenas 32% da 
população tem acesso a coleta 
de esgoto, enquanto em cida-
des numerosas o escoamento 
chega a 73% dos cidadãos. O 
levantamento é do Instituto 
Trata Brasil que monitora de 
forma individualizada os níveis 
de saneamento básico em cida-
des brasileiras.

A disponibilidade de água 
tratada também é bem maior 

nas grandes cidades, com 
93,3% contra 76,6% nos peque-
nos municípios. De acordo com 
Marcus Vinicius Fernandes Ne-
ves, presidente da Associação 
Brasileira de Engenharia Sani-
tária e Ambiental (ABES), a si-
tuação é reflexo de uma falta de 
investimento antiga que vem de 
anos. Apenas em 2007 foi fei-
ta uma política de saneamento, 
que inclusive determinou uma 
data limite para a universaliza-
ção do atendimento a toda po-
pulação brasileira.

— A lei estipula o ano de 
2033 como o termo final para 
que possamos ter 99% de co-

bertura de abastecimento de 
água e 95% de esgotamento sa-
nitário que são os números con-
siderados pelo Plano Nacional 
de Saneamento Básico como 
universalização dos serviços. 
Tem cidades que irão aderir ao 
saneamento mais rápido, en-
quanto outras não será possível 
— disse o presidente da ABES.

Conforme a pesquisa, apro-
ximadamente 35 milhões de 
brasileiros ainda não tem aces-
so à rede de água potável e 100 
milhões de pessoas não têm 
coleta de esgotos. Além disso, 
apenas 46% dos esgotos são 
tratados atualmente. 

Estudo do Instituto Trata Brasil monitora de forma individualizada os níveis de saneamento básico em cidades brasileiras

 Diones Roberto Becker

Três Passos supera a marca de mil 
recuperados do coronavírus

Geral

Dados epidemiológicos 
divulgados na segunda-feira 
(19/10) revelam que Três Pas-
sos contabiliza 1.001 morado-
res recuperados do coronavírus 
(Covid-19). O total de diagnós-
ticos positivos acumulados al-
cança 1.032. Atualmente, exis-
tem dez casos ativos.

A capital da Região Celei-
ro registra ainda 4.774 casos 
negativos e 21 mortes ocasio-
nadas pela doença. No momen-
to, quatro pessoas aguardam o 
resultado dos exames laborato-
riais.

De acordo com as informa-
ções repassadas, foram pro-

cessados 14.248 atendimentos 
relacionados ao Covid-19, sen-
do que, 736 ocorreram nas resi-
dências dos pacientes. Também 

foi divulgado que um morador 
está internado no Hospital de 
Caridade de Três Passos em 
virtude do vírus.

Capital da Região Celeiro já processou mais de 14 mil atendimentos relacionados ao novo coronavírus
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Saúde

Muitas canções tradicionais aqui do Rio Grande do Sul trazem 
letras muito fortes, que abordam temas do gaúcho e seu cotidiano. 
Esta, intitulada “Os Homens de Preto”, composta por Paulo Rus-
chel, um gaúcho de Passo Fundo, nascido em 1919. A obra ga-
nhou destaque nacional em 1975, ao ser interpretada pela saudosa 
Elis Regina, logo mais tornou-se tema de abertura do programa 
Campo e Lavoura, da RBS TV.

A letra é muito simples, bem como quase todas as letras de 
gêneros musicais tidos como “tradicionalistas” do Rio Grande do 
Sul, ela retrata a história de homens vestidos de preto, que con-
duziam as tropas de bois para a charqueada. Para conhecimento 
então, charqueada é o local de abate do gado, que posteriormen-
te tornam-se charque. Já o charque, hoje conhecido como car-
ne seca, é uma carne extremamente salgada, e seca ao sol, para 
ser consumida sem a necessidade de resfriamento. Nas primeiras 
5 décadas do século XX, no Rio Grande do Sul, o acesso a luz 
elétrica, e consequentemente a um resfriador, era muito difícil, e 
por isso não havia possibilidade de resfriar a carne para consumir 
posteriormente. Portanto tornou-se costumeiro fazer charque para 
preservar a carne dos animais que eram mortos para consumo hu-
mano.

Entendidos estes aspectos importantes sobre a canção, vamos 
a análise da letra propriamente dita:

Os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto
Os homens de preto trazendo a boiada, Vêm rindo, cantando, 

dando gargalhada  
Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, você fez?
De uma maneira bem explícita, a canção relata que estes ho-

mens de preto, mesmo conduzindo a boiada para o abate estavam 
felizes, pois iam sorrindo, cantando e dando gargalhadas, o que 
significa que a felicidade era tanta, que não continham-se somen-
te com um simples sorriso, e muitas vezes gargalhava. A frase 
“Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, você fez?” tem um significado 
especial dentro da música, que será compreendido no decorrer da 
análise.

Os homens de preto trazendo a boiada, vem rindo, cantando, 
dando gargalhada.  

E o bicho coitado não pensa em nada, só vai pela estrada direto 
a charqueadas 

Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, você fez.
Entende-se que a letra fala que os animais não tinham conhe-

cimento da morte eminente que lhes esperava, e caminhavam sem 
reclamar para a charqueada.

Muito interessante perceber que o autor preocupava-se com a 
vida do animal. Há uma descrição da vida do gado, que nasce, é 
marcado com as marcas dos seus donos, e após isto é condenado 
à morte. Durante este trajeto da vida bovina, ele deixa sua que-
rência, que para o gaúcho significa deixar o seu local de origem, 
deixar toda sua vida para trás, e então é conduzido para a morte 
por homens malvados que como vimos antes, cantam, dão garga-
lhadas enquanto empurram o gado para a morte, e não possuem 
nenhum tipo de sentimento com estes animais que estão prestes 
a morrer.

O gado coitado, nasceu foi marcado. Aí vai condenado direto 
a charqueada  

Mas manda a poeira no rumo de Deus.  Berrando pra ele di-
zendo pra Deus:  

Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, você fez.  Os homens de preto, 
empurrando a boiada  

Vêm rindo, cantando, dando gargalhada. Deus, Deus, Deus, 
Deus, Deus, você fez.

E então o autor conclui a obra dizendo que apesar do gado 
estar condenado a morte, os mesmos animais, dizem a Deus, que 
foi Ele quem fez tudo isso. Talvez tentando justificar a matança 
colocando a culpa em Deus, ou então a frase pode ser interpreta-
da em tom de pergunta, algo como “Deus, porque fizeste isto?”. 
Creio eu que a interpretação desta frase deva partir de cada ou-
vinte desta bela canção que remete aos trabalhos dos gaúchos da 
primeira metade do século passado.

Fonte: João Dalbosco
Internet.
Até a próxima.

O Gaúcho e seus conflitos no 
caminho das Charqueadas:   
Os Homens de Preto!

HPR em Palmeira das Missões 
recebe R$ 31,8 milhões

Ocorreu nos últimos dias a 
liberação de R$ 31,8 milhões 
para a viabilização do Hospital 
Público Regional.

De acordo com o secretário 
de Administração e coordena-
dor das obras do HPR na prefei-
tura de Palmeira das Missões, 
Gesiel Serra, o recurso será 
utilizado para dar andamento 
a obra. A parte estrutural já foi 
concluída e a empresa respon-
sável inicia, agora, as especi-
ficações de cada prédio, na se-
quencia virão os acabamentos.

Serra salienta que paralela-
mente a obra, em si, o grupo de 

gestores em saúde com partici-
pação ativa da Coordenadoria 
Regional e acompanhamento 
de diversos outros órgãos, tra-
balha para a formatação da pes-
soa jurídica do hospital, con-
sequentemente em quais áreas 
terá atuação para, a partir disso, 
também, encaminhar a solicita-
ção da relação de equipamentos 
para que, tanta união quanto es-
tado já indiquem no orçamento 
de 2021 recursos para aquisição 
destes equipamentos.

A estrutura possui nove blo-
cos, os quais estão distribuídos 
em: bloco 1 auditório; bloco 2 
internação adulto; bloco 3 in-
ternação infantil; bloco 4 cen-

tro cirúrgico; bloco 5 recepção; 
bloco 6 ambulatório; bloco 7 
administrativo; bloco 8 emer-
gência e bloco 9 de apoio logís-
tico e técnico.

A construção do HPR está 
orçada em R$ 115 milhões. 
Sendo R$ 111 milhões garanti-
dos por intermédio de convênio 
firmado entre o município e o 
ministério da Saúde. A contra-
partida do Município é de R$4 
milhões entre obra e fiscaliza-
ção. De acordo com o Plano 
Operativo, a casa de saúde de-
verá entrar em funcionamento 
em 2022, com estimativa de 
cinco anos para a implementa-
ção de toda a sua capacidade.

A construção do HPR está orçada em R$ 115 milhões

Foto: Pedro Júlio

Legislativo aprova repasse de R$ 69 mil 
para o hospital de Coronel Bicaco

Saúde

Foi aprovado pelos verea-
dores, de forma unânime, na 
sessão ordinária da segunda-
-feira (19/10), o Projeto de 
Lei nº 084/2020 que autoriza o 
Executivo Municipal a repassar 
recursos financeiros à Associa-
ção Hospitalar Santo Antônio 
de Pádua (AHSAP), de Coro-
nel Bicaco.

De acordo com o texto, do 
total de R$ 69 mil provenientes 
da municipalidade, R$ 55 mil 
servirão para custear parte da 
folha de pagamento de pessoal 
do mês de outubro de 2020 e 
seus encargos (INSS e FGTS). 
O restante (R$ 14 mil) será usa-
do no pagamento das férias de 
colaboradores.

Ainda, conforme o projeto, 
o valor será transferido em par-
cela única a contar da vigência 
da lei.

Montante de R$ 69 mil será utilizado no pagamento da folha de pessoal de 
outubro de 2020 e das férias de colaboradores

 Diones Roberto Becker

Clic Portela
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Governo do Rio Grande do Sul publica 
regras para realização de eventos e 

festas infantis

Diante da redução dos indi-
cadores de propagação do novo 
coronavírus no Rio Grande do 
Sul, o Governo do Estado, de-
pois de amplo debate com re-
presentantes do setor e análise 
do Gabinete de Crise, liberou, 
a partir de decreto, a realização 
de eventos infantis em buffet, 
casas de festas ou similares. O 

decreto que detalha os protoco-
los a serem seguidos foi publi-
cado no Diário Oficial do Esta-
do na segunda-feira (19/10).

Esses eventos só poderão ser 
realizados em regiões que este-
jam há pelo menos 14 dias con-
secutivos em bandeira laranja 
ou amarela. Em regiões Covid 
em bandeira amarela, o número 

máximo de participantes, entre 
público e trabalhadores, é de 
100 pessoas. Na bandeira laran-
ja, o número máximo permitido 
é de 70 pessoas. Em ambas as 
classificações de risco, a dura-
ção das festas deve ser de até 
quatro horas.

Assim como os demais 
eventos já liberados pelo Go-
verno do Estado, a realização 
só poderá ocorrer em cidades 
que autorizaram e que estão no 
processo de retomada escolar. A 
condição foi estabelecida como 
forma de elencar uma priorida-
de na retomada de atividades.

Além disso, em ambas as 
bandeiras, os organizadores dos 
eventos devem seguir as nor-
mas estabelecidas pelas porta-
rias nº 319 e nº 617 da Secre-
taria Estadual da Saúde (SES), 
sobre serviços de alimentação e 
eventos, e o decreto estadual nº 
55.240.

Liga Feminina de Combate ao Câncer 
atende 100 pacientes em Tenente Portela

Outubro Rosa

Marli Hanauer presidente  
e Nice Termes, secretária, da 
Liga Feminina de Combate ao 
Câncer de Tenente Portela, foi 
entrevistada pelo jornalista Jal-
mo Fornari, no programa Tribu-
na Popular deste sábado, 17 de 
outubro.

Segundo as duas represen-
tantes da Liga Feminina de 
Combate ao Câncer, sendo que 
atualmente são 40 voluntárias 
que trabalham assistindo 100 
pessoas com câncer, todos de 
Tenente Portela.

Marli explicou que a Liga 
de Tenente Portela está ligada 
à Liga Estadual de Combate 
ao Câncer e explica que todo o 
trabalho realizado em Tenente 
Portela é supervisionado atra-
vés de relatórios anuais que são 
enviados para a Liga Estadual.

Sobre o outubro rosa, Nice 
Termes, disse que o trabalho é 
prioritário neste momento so-
bre a prevenção da doença, com 
trabalho de conscientização 
para as pessoas para a doença. 
Ela também ressaltou o tra-
balho que foi organizado pela 
Liga Feminina de Combate ao 
Câncer decorando a cidade para 
chamar a atenção para os cuida-

dos da pessoa.
Termes ressaltou que quan-

do descoberto cedo, com a tec-
nologia e medicina avançada é 
possível vencer a doença, por 
isso as pessoas precisam ficar 
atentas aos cuidados necessá-
rios e mais do que isso levar 
uma vida saudável para evitar 
a doença.

Segundo Hanauer a bandei-
ra principal da liga é a cons-
cientização, para que as pessoas 
olhem para seu corpo e apren-
dam a se cuidar para a doen-
ça, fazendo os exames, como 
mamografia por exemplo, em 

qualquer idade, pois, a própria 
Liga já tem contato com pesso-
as muito jovem que lutam con-
tra o câncer.

As representantes da Liga 
Feminina de Combate ao Cân-
cer também afirmaram que em 
virtude da pandemia, todas as 
ações que estavam programa-
das foram suspensas, no entan-
to a Liga não parou de traba-
lhar, seguiram sendo realizadas 
as visitas, sendo entregue cestas 
básicas aos pacientes e agora, 
estão sendo entregues coberto-
res e toalhas aos pacientes as-
sistidos.

CÂMARA DE VEREADORES DE 
DERRUBADAS

No dia dezenove de outubro de dois mil e vinte, às dezenove 
horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em Sessão 
Ordinária, sob a Presidência do Vereador ADEMIR CEMIN. A 
sessão também contou com a presença dos Vereadores: LUIS 
CARLOS SEFFRIN, CRISTIANO CARVALHO, NELCI LUIS 
GAVIRAGHI, MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, DEJAIR 
JOSÉ GIACOMINI, ALDORI BIGUELINI, ADELINO MA-
CHADO VASCONCELLOS e OSMAR VON MÜLLER. 

Aberto os trabalhos o Presidente determinou ao Secretário da 
Mesa Diretora que procedesse a leitura da Licença do Vereador 
titular Nelci Luis Gaviraghi, por prazo determinado dos dias 14 
a 21 de outubro de 2020, por motivos particulares, bem como a 
leitura da Convocação do Suplente de Vereador Angelo Celeste 
Tuzzin, para assumir a cadeira vaga. 

Em seguida o Presidente colocou em discussão e votação a 
ATA Nº 032/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 05 de ou-
tubro de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada por unanimidade, 
bem como apresentou cópias xerográficas da ATA Nº 033/2020, 
da Sessão Ordinária realizada no dia 13 de outubro de 2020, às 
19 horas. 

REQUERIMENTOS: Havia inscrito neste espaço o seguinte 
Vereador: 

Do Vereador Aldori Biguelini: Requereu verbalmente ao Pre-
feito Municipal, Sr. Alair Cemin, solicitando estudos e a deter-
minação ao setor competente da municipalidade, a aquisição e 
doação de um reservatório de água para a comunidade de Desi-
migrados, neste Município, para ser instalada mais precisamente 
junto ao Cemitério Comunitário, da referida localidade. Salientou 
o Vereador proponente que o referido cemitério dispõe de água 
encanada, porém com pouco vasão, em especial para o Dia de 
Finados, quando o consumo de água para limpeza de túmulos é 
maior, bem como tratar-se de pedido dos moradores da localidade 
de Desimigrados. Este Requerimento foi aprovado por unanimi-
dade, subscrito pelos Vereadores Adelino Machado Vasconcellos 
e Luis Carlos Seffrin. 

ORDEM DO DIA: Haviam neste espaço as seguintes matérias 
para apreciação dos Vereadores: 

PROJETO DE LEI Nº 026/2020: que Autoriza o Município de 
Derrubadas a manter o programa de sorteios de prêmios munici-
pais utilizando a Plataforma da Nota Fiscal Gaúcha do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. Este 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 027/2020: que Dispõe sobre a manu-
tenção do programa de subsídio para produção de silagem aos 
produtores rurais do Município de Derrubadas e dá outras provi-
dências. Este Projeto de Lei encontra-se baixado junto às Comis-
sões Permanentes.

Não haviam Vereadores inscritos em EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS.
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Serviço

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. OBJETO: Aquisição de equi-

pamentos de informática e climatizador de ar para uso na Secretaria Municipal da Assistência So-
cial e Secretaria Municipal da Saúde. JULGAMENTO: 06/11/2020 às 08h:30min. Local: Centro 
Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: No Centro Adm. Mun., fone (55) 3552-
1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. Vista Gaúcha, RS, 
23/10/2020. 

CELSO JOSÉ DAL CERO
 Prefeito Municipal

Prova de vida está suspensa até 
30 de novembro

A exigência da prova de vida 
anual de servidores aposenta-
dos, pensionistas e anistiados 
políticos civis está suspensa até 

o dia 30 de novembro de 2020.
O Ministério da Economia 

publicou hoje (22) a Instrução 
Normativa nº 103, que estabe-

lece o novo período.
Anteriormente, o recadas-

tramento estava suspenso até o 
fim deste mês. Segundo o Pai-
nel Estatístico de Pessoal, estão 
nessa situação em torno de 700 
mil pessoas.

A prova de vida anual obri-
gatória deixou de ser exigida 
desde o dia 18 de março de 
2020, como medida de proteção 
no enfrentamento da pandemia 
do novo coronavírus. A medida, 
no entanto, não afeta o recebi-
mento de proventos e pensões.

Vale lembrar que, está sus-
pensa até o dia 31 de dezembro 
a prova de vida para aposen-
tados, pensionistas e militares 
inativos vinculados ao Estado 
e ao Instituto de Previdência do 
Estado (IPE Prev).

Governo Federal zera imposto sobre o 
milho e a soja até 2021

Dois dos principais grãos 
da agricultura nacional – soja 
e milho – terão a alíquota do 
imposto de importação zera-
da a fim de manter o equilí-
brio na oferta desses produ-
tos no mercado doméstico. 
A decisão foi tomada pelo 

Comitê-Executivo de Gestão 
(Gecex) da Câmara de Co-
mércio Exterior (Camex), a 
partir de propostas apresen-
tadas pelos ministérios da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (sobre a soja) e da 
Economia (sobre o milho). 
A suspensão temporária do 
imposto de importação para 

soja valerá até 15 de janeiro de 
2021. Já em relação ao milho, 
as importações brasileiras sem 
pagamento de impostos irão 
até 31 de março de 2021.  As 
datas foram definidas para não 
comprometer a comercializa-
ção da próxima safra, que tem a 
colheita prevista para início do 
próximo ano. 

A suspensão temporária do imposto de importação para soja valerá até 15 de janeiro de 2021

Mercado

Clima

MetSul alerta para
 estiagem severa no Rio 

Grande do Sul

Segundo dados da MetSul, 
o fenômeno La Niña atua des-
de agosto no Oceano Pacífico 
Equatorial e deve seguir impac-
tando o clima do Sul do Brasil 
durante os próximos meses. 
Hoje, o La Niña tem intensida-
de moderada, mas a expectativa 
é que entre dezembro e janeiro 
atinja forte intensidade trazen-
do estiagem.

As tendências indicadas por 
modelos de clima são preocu-
pantes, segundo os meteorolo-
gistas. Quase todos os modelos 
de clima internacionais apon-
tam para o período da safra de 
verão 2020/2021 uma perspec-
tiva de chuva abaixo a muito 
abaixo da média, em particular 
no Rio Grande do Sul.

Na Metade Norte, habitual-
mente, tende a chover mais no 

verão pela latitude e maior pro-
ximidade do canal de umidade 
do Sudeste e do Centro-Oeste 
do país, mas no Sul e no Oeste a 
climatologia aponta menos pre-
cipitação nos meses de verão.

A MetSul Meteorologia ad-
verte que o Sul do Brasil passa-
rá por mais uma estiagem que 
pode ser, em alguns locais, mais 
severa do que a de 2019/2020, 
porque não houve recompo-
sição hídrica suficiente. Com 
isso, pode ocorrer perda de pro-
dutividade, inclusive com que-
bra de safra em diferentes loca-
lidades, escassez de água para 
consumos humano e animal 
com racionamento em alguns 
municípios, baixa acentuada de 
níveis de rios e outros manan-
ciais como barragens e açudes, 
além de risco de fogo em vege-
tação.

Fortes da estiagem deve atingir o estado entre dezembro e janeiro
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Retorno das aulas ainda é indefinido 
na Região Celeiro

Justiça decide que eleitor não precisará 
portar titulo de eleitor para votar

35 milhões de brasileiros não tem 
acesso à água potável

Hospital Regional de Palmeira das 
Missões recebe R$ 31,8 milhões

Prova de vida está suspensa até o dia 
31 de novembro

NESTE MOMENTO DE CRISE, 
APOIE O COMÉRCIO LOCAL.

CLICPORTELA.COM.BR

NESTA EDIÇÃO

Percival 
Puggina

Os con-
servadores e 
a defesa da 
família e da 
infância

Robinson 
dos Santos
Exercicios 

intensos fazem 
mais bem a 
saúde

Ingrid 
Krabe

Gaúchos e 
seus conflitos: 
Caminhos das 
Charqueadas

55 3551 1200

Escreve no 
Jornal Pro-
víncia de 15 
em 15 dias.

Nilson
Kasctin

JBS oferece cerca de 130 vagas 
de emprego em Itapiranga

A JBS está com mais de 600 oportunidades de emprego em aberto em suas fábricas em Santa Cata-
rina. As unidades localizadas nos municípios de Forquilhinha, Ipumirim, Itaiópolis, Itajaí, Itapiranga, 
Lages, Pouso Redondo, Salto Veloso, São José, São Miguel do Oeste e Seara, estão com processos 
seletivos para novas contratações.

As oportunidades são para as áreas operacionais e administrativas e é desejável ter exercido a ativi-
dade anteriormente. Porém, os interessados sem experiência prévia também podem participar do pro-
cesso seletivo, pois a companhia oferece capacitação técnica para as vagas de operador de produção.

- Itapiranga (aves):
Mais de 100 vagas disponíveis para diversas funções na linha de produção. Interessados podem 

se dirigir à unidade (Rua do Comércio, 1.319), munidos de documentos pessoais. Mais informações 
pelos telefones (49) 3678 8067 ou 3678 8006.

- Itapiranga (suínos):
São 30 vagas para operador de produção. Interessados podem ir até a unidade (Rodovia ITG 060, 

Linha Santa Fé Alta), munidos de documentos pessoais, para preenchimento de ficha, ou ligar no tele-
fone (49) 3194 2000 para mais informações.
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