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Tivemos mais uma semana de bandeiras vermelhas na região. As autoridades estão preocupadas com os efeitos das festividades de 
final de ano, e fezem pedido para as pessoas não façam aglomerações e comemorem o Natal e a virada de ano apenas entre as pessoas 
que moram na mesma casa. Nesta semana Tenente Portela chegou 600 casos confirmados desde o início da pandemia.
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

Quando criança, apanhado em alguma travessura de cuja res-
ponsabilidade não podia escapar, ouvido o altissonante – “Quem 
fez isso?” – eu respondia: “Até o maninho. E eu também”. Tenho 
um amigo que não pode usar seu cartão de crédito porque está 
sempre com o limite estourado. Ele culpa o cartão por seus proble-
mas. Engraçado? Não. Quando isso se torna habitual, seja indivi-
dualmente, seja como sociedade, tem-se um problema de natureza 
moral.

Afinal, o que há com as assustadoras contas nacionais? O mal 
está no que devemos ou no que gastamos? Tenho certeza de que 
se gastássemos menos com o supérfluo este artigo estaria tratando 
de investimentos. Botar a culpa nos outros vai derrubar o futebol 
como esporte nacional!

O culpado pelo endividamento nacional é quem comprou títu-
los do governo; a propriedade alheia é a causa dos males do mun-
do, junto com a globalização, a banca internacional, o neoliberalis-
mo, os EUA, a China. A riqueza cria a pobreza... Temos problemas 
por conta da dívida e não porque sistematicamente houve excesso 
de despesa. A lista é infinita.

Ninguém lembra mais, mas entre 26 e 28 de abril de 1999, no 
Rio de Janeiro, num superlotado Teatro João Caetano, com promo-
ção da CNBB e apoio de outras entidades tão sábias quanto CUT 
e MST, ocorreram rumorosas sessões de um certo Tribunal da Dí-
vida  Externa. O veredicto de seu corpo de jurados concluiu pela 
obrigação dos credores de cancelar as dívidas dos países pobres. 
Exigiram “moratória soberana” (haja criatividade!), auditoria da 
dívida, renacionalização e democratização de empresas estratégi-
cas, e por aí afora. Engraçado? Não. Um grave problema moral. 
Engraçada é a criança que quando a mãe diz não ter dinheiro para 
comprar algo pede para ela tirar no caixa automático do banco, 
logo ali. No mesmo raciocínio se alinham as muitas fragmentações 
com que minorias buscam atribuir seus problemas à maioria esco-
lhida como antagonista.

O que o Brasil precisa não é de inventar credores e exumar de-
vedores, mas de identificar as verdadeiras razões de seus desajustes 
sociais e o modo de saná-los. Somos membros de uma sociedade 
que estampa desníveis infames. A miséria, a ignorância, a falta de 
oportunidades não têm cor de pele, idade, ou preferência sexual. 
Agem contra a nação, os poderes de Estado que determinam des-
pesas sem cobertura, ou a corporação que reivindica privilégios.

Ainda esta semana escrevi sobre os problemas da educação 
no Brasil. Sei porém que, para a maior parte dos que a fazem, a 
equação se resolve com mais ideologia e mais verbas. Consideram 
melhor preservar o slogan – Universidade pública gratuita e de 
qualidade para todos – do que fazer a coisa certa. É mais barato 
posar de justiceiro com os direitos alheios do que fechar as tornei-
ras pelas quais se esvaem recursos que deveriam servir para acabar 
com a injustiça ali onde ela crava perversas raízes sobre o destino 
de milhões de crianças.

A ETERNA E INÚTIL 
TERCEIRIZAÇÃO DAS 
CULPAS

Medo, insegurança no trabalho durante a 
pandemia Carla Margarete Lammel

Todos os dias convivemos com nossos medos. Medos ligados ao 
que está acontecendo e não o que poderá acontecer futuramente. Porém, não podemos subestimar esses 
medos e nem levá-los a sério demais, uma vez que sinais de alarme de alguma ameaçam. Entretanto, 
não podemos deixar que o medo nos domine, pois, o poder imaginativo das pessoas é tão grande que é 
capaz de gerar grandes danos físicos e psicológicos.

O medo é uma fonte poderosa geradora de angústia, pressão, ansiedade, estresse e sofrimento, 
possuindo uma habilidade incrível de criar um permanente estado de insegurança e de inferioridade, 
podendo até paralisar pessoa. Assim, “o medo é capaz de influenciar e modificar nosso equilíbrio psi-
cofísico”.

Sabemos que vai passar, mas estaremos vivos? E que mundo nos espera, já que sabemos que ele não 
vai acabar, mas vai mudar. O fim do mundo. Insegurança sobre nossas vidas e de quem amamos, medo 
do contato, máscaras, insegurança financeira e medo da superlotação de hospitais que inviabilizaria o 
atendimento a todos que necessita mente, viraram nossa rotina. Aí temos o isolamento como forma de 
sobrevivência e como o brasileiro tem que sofrer um pouco mais que todo mundo, temos com adicional 
a instabilidade política.

Estamos diante de uma realidade, até pouco tempo, absolutamente inimaginável.
O mundo está vivendo um de seus momentos mais difíceis ao ter que lidar com a pandemia do coro-

navírus, que se espalhou em velocidade rápida por todos os países. O que temos visto é um sentimento 
de pertencimento a uma única humanidade.

Como lidar com o novo normal? Nossas rotinas foram impactadas pelo novo coronavírus, há um 
medo pairando no ar sobre a situação econômica global e boa parte da população está passando pelo 
processo de luto.

Estamos lutando contra o tempo, aprendendo juntos a combater a disseminação do vírus e, mais 
do que nunca, nossas competências socioemocionais estão sendo colocadas à prova nesse contexto de 
crise. Para lidar com insegurança, ansiedade, medo, isolamento, mudança de rotinas e indefinições é 
preciso ter empatia, resiliência, foco, responsabilidade, cuidado consigo e com o outro, entre outras 
competências.

Cabe a cada um de nós fazer a sua parte, não só falar, mas agir também.
Carla Margarete Lammel
Professora Licenciada em Ciências 1º grau, com Habilitação Plena em 
Química/FACEPAL - 1997
Pós Graduado em Ação Interdisciplinar no Processo Ensino-Aprendizagem 
com ênfase nos Paradigmas Atuais da Educação/FAI - 2007 

Qual o verdadeiro sentido do Natal
 Não precisamos entrar na filosofia, nem na histó-

ria ou no campo religioso para falar sobre o sentido do Na-
tal. Basta olharmos para o nossos próprios costumes para re-
fletir sobre a data mais importante do calendário ocidental. 
Afinal, quem não tem pelo menos uma história de Na-
tal. Seja aquele natal na casa do avô, ou então aquele em que 
você viu seu tio que nunca mais apareceu, ou aquele em que 
você bebeu além da conta e não lembra direito o que acon-

teceu, ou aquele em que você mesmo se vestiu de papai-noel e fez uma verdadeira festa. 
O natal faz parte de nosso imaginário. É sinônimo de boas lembranças, de festas e de afetos, mas acima 
de tudo, o natal é sinônimo de amor. É muito difícil pensar no natal sem pensar no amor. Para os reli-
giosos o amor de Deus que enviou seu único filho para morrer na cruz. Para os ateus o amor entre as 
famílias. Para os humanistas o amor da solidariedade. Para todos o Natal é significado através do amor. 
Neste ano em que tudo foi e está sendo diferente, um ano de crise, de pande-
mia, de medo, de perdas, de dores e de incertezas é de amor que a gente preci-
sa para comemorar o Natal com toda a sua pujança e referência que a data merece. 
Somente apegado ao amor é que lutaremos contra os nossos institutos primitivos que nos le-
vam para reuniões de família, de amigos e até de estranho no Natal. Com a pandemia em alta, 
com o contágio de doentes subindo, com o número de mortos crescendo, somente o amor será ca-
paz de fazer com que pensamos não só em nós mesmos, mas em todos aqueles, que estão se cui-
dando e que poderão ter a desventura de serem contaminados se nós não nos cuidarmos. 
Esse é um Natal em que amor precisa ser mais que sentido. Esse é o Natal em que amor deverá ser 
práticado, pois, em meio a tudo que 2020 nos aprontou, no final, é o amor que importa.
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Educação

Saúde

Politica

Aberto período de 
rematrículas na rede 
estadual de ensino

Começou na segunda-feira 
(21/12), o período de rematrí-
culas na rede estadual de ensino 
para o ano de 2021. Os alunos 
que não estão inseridos na Bus-
ca Ativa não precisam fazer o 
procedimento, pois a rematrí-
cula será automática.

Para os estudantes que esti-
verem em Busca Ativa, ou seja, 
não tiverem feito login no Goo-
gle Classroom e/ou não tive-
rem participado das atividades 
propostas pelos professores em 
2020, a rematrícula deverá ser 
feita presencialmente, na unida-
de de ensino. As escolas estarão 
preparadas para receber a todos 
seguindo os protocolos sanitá-
rios vigentes. O prazo para rea-

lizar a rematrícula vai até 20 de 
janeiro de 2021.

O estudante com menos de 
18 anos que estiver em Busca 
Ativa deverá ter sua rematrícu-
la confirmada presencialmen-
te na escola pelo responsável. 
Alunos maiores de 18 anos 
que estiverem em Busca Ativa 
deverão entrar no processo de 
pré-matrícula ou solicitar trans-
ferência no período indicado.

É preciso levar os seguin-
tes documentos: certidão de 
nascimento ou documento de 
identidade do estudante; CPF 
do estudante e responsável, 
documento de identidade do 
responsável e comprovante de 
residência (conta de luz ou de-
claração de moradia fornecida 
por órgão oficial).

Clic Portela

Diones Roberto Becker

Câmara aprova sigilo sobre condição de 
pessoa com HIV e hepatites

Câmara dos Deputados apro-
vou nesta segunda-feira (21) 
projeto de lei que estabelece a 
preservação do sigilo sobre a 
condição de pessoa com o vírus 
da imunodeficiência humana 
(HIV), com os vírus das hepa-
tites crônicas (HBV e HVC) ou, 
com hanseníase ou tuberculose. 
O texto teve origem no Senado, 
por onde passará novamente 
para nova apreciação, pois foi 
modificado pelos deputados.

“No Brasil, há cerca de 1 
milhão de pessoas que vivem 
com HIV. Nós temos cerca de 
73 mil novos casos por ano de 
tuberculose e 28 mil novos ca-

sos por ano de hanseníase. São 
pessoas que esperam ansiosas 
que o fato de ser diagnosticado 
não signifique a exposição des-
sa situação, que não compro-
meta sua situação de trabalho, 
que não prejudique o trabalho 
dos profissionais de saúde”, 
argumentou o relator do texto, 
deputado Alexandre Padilha 
(PT-SP).

O texto proíbe a divulga-
ção, seja por agentes públicos 
ou privados, de informações 
que permitam a identificação 
das pessoas com esses vírus ou 
doenças também no âmbito da 
administração pública, da se-
gurança pública, de processos 

judiciais e da mídia escrita e 
audiovisual. O sigilo deverá ser 
mantido tanto em serviços de 
saúde quanto escolas e locais 
de trabalho.

Se a pessoa for menor de 
idade, dependerá de autoriza-
ção do responsável legal.

A proposta estabelece que 
o atendimento nos serviços de 
saúde, públicos ou privados, 
será organizado de forma a não 
permitir a identificação da con-
dição da pessoa que vive com 
infecção pelo vírus da imunode-
ficiência humana (HIV), vírus 
das hepatites crônicas (HBV e 
HVC), Hanseníase e Tubercu-
lose pelo público em geral.

O período de matrículas começou na segunda-feira, 21

Redentora recebe selo de 
vacinação por bom 

desempenho em campanhas

O município de Redentora 
foi agraciado com o Certifica-
do denominado “Selo de Vaci-
nação, município que protege, 
vacina” concedido pela Secre-
taria Estadual da Saúde aos mu-
nicípios que atingiram a meta 
estabelecida pelo Ministério da 

Saúde nas campanhas de imu-
nização contra a poliomielite 
realizadas em 2020.

O prefeito Nilson Paulo 
Costa parabeniza os profissio-
nais de saúde do município pelo 
seu empenho. Redentora alcan-
çou a meta de 95% das crianças 
vacinadas.



ROTA DO YUCUMÃ, 24 de dezembro 2020 5

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

SERVIÇOS NOTORIAIS E 
REGISTRAIS

Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Natu-
rais

Tenente Portela – RS
EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilita-

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

O cidadão RODINEI JOSÉ RODRIGUES TELLES nascido 
em TENENTE PORTELA/RS aos 20 DE ABRIL 1988.  Filho 
de ROMARIO RODRIGUES TELLES e de NADIR RIBEIRO 
TELLES. E dona  LARISSA BERGHETTI nascida em TE-
NENTE PORTELA/RS aos 08 DE JANEIRO DE 1996. Filha 
de ARI BERGHETTI E DE ELISETE TEREZINHA BIAN-
CHINI BERGHETTI . Se alguém de impedimento, oponha-se 
na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 06/02/2021.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste 

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

21 de DEZEMBRO de 2020.                                                    
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

Segurança

Politica

Rio Grande do Sul recebe o 
reforço de 860 novos soldados da 

Brigada Militar

O Governo do Estado for-
mou na segunda-feira (21/12), 
mais um grupo de novos sol-
dados. São 685 homens e 175 
mulheres que passam a reforçar 
o efetivo da Brigada Militar 
(BM) em todo o Rio Grande do 
Sul.

Cumprindo o cronograma 
de chamamento, incluídos os 
860 novos soldados, as insti-
tuições vinculadas à Secretaria 
Estadual da Segurança Pública 
(SSP) já formaram neste ano 
1.367 servidores: 55 delegados 
e 257 inspetores e escrivães; 41 
soldados da BM; 70 profissio-
nais do Instituto Geral de Perí-
cias (peritos criminais, peritos 
médicos legistas e técnicos em 
perícia) e 84 soldados do Corpo 
de Bombeiros Militar.

— Investimento em segu-
rança pública não se dá somen-

te em viaturas, como as semi-
blindadas que estamos agora 
adquirindo, no armamento, nos 
coletes ou em todos os equipa-
mentos que garantem a estrutu-
ra necessária para a segurança 
pública. Investimento é sobre-
tudo em recursos humanos, em 
efetivo policial para combater o 
crime e garantir a redução dos 
indicadores de criminalidade, 
como temos observado nesses 
dois anos de RS Seguro, dian-
te de ações planejadas e estru-
turadas num programa inédito 
de integração das forças de se-
gurança pública e por soldados 
que na ponta levam ao extremo 
a missão de salvar vidas — des-
tacou o governador Eduardo 
Leite, presente na formatura 
ocorrida em Porto Alegre.

Caso se mantenham as con-
dições fiscais do Estado, estão 
previstos o ingresso de mais 
3.187 novos servidores para as 

instituições da SSP e também 
para a Superintendência dos 
Serviços Penitenciários (SU-
SEPE), vinculada à Secretaria 
Estadual de Administração Pe-
nitenciária (SEAPEN).

Para acelerar o ingresso do 
contingente formado na tropa, 
foram realizadas sete solenida-
des simultâneas em diferentes 
polos de ensino da BM no Esta-
do: Porto Alegre, Montenegro, 
Osório, Santa Maria, Rio Par-
do, Passo Fundo e Santa Rosa.

Em todos os eventos fo-
ram observados os protocolos 
sanitários de prevenção, com 
participação restrita apenas a 
formandos e autoridades in-
dispensáveis para a realização 
da cerimônia presencial de ju-
ramento, obrigatória e caráter 
solene de acordo com o Esta-
tuto dos Servidores Militares 
da BM (Lei Complementar nº 
10.990/1997).

SECOM/RS
São 685 homens e 175 mulheres que passam a reforçar o efetivo da Brigada Militar em todo o Rio Grande do Sul

Felipe Dalla Valle

Prefeitura de Miraguaí faz entrega de
 veículos novos

Administração Municipal de 
Miraguaí adquiriu três veículos 
novos totalizando um valor de 
R$ 180.800,00.

Foram adquiridos com re-
cursos próprios dois veículos 
Ford KA 1.5, ano 2020/2021, 
cor branca, no valor de R$ 
125.400,00, através do proces-
so licitatório. Estes veículos 
serão utilizados nas Secretarias 
Municipais de Saúde e Educa-
ção. As informações são do site 
Observador Regional.

O terceiro veículo, um 

Fiat Grand Siena 1.0, ano, 
2020/2021, cor vermelha, foi 
adquirido com recursos fede-
rais no valor de R$ 55.400,00 

através do processo licitatório 
ficará à disposição dos traba-
lhos da Secretaria Municipal de 
Assistência Social.

Os três veículos já estão a disposição do município

Reprodução/Observador Regional

Muitas pessoas já ouviram falar do LPO (Levantamento de 
Peso Olímpico), algumas conhecem, outras se perguntam pergun-
tam: o que é LPO?

Basicamente, o LPO é caracterizado por dois tipos de movi-
mentos: o arranque e o arremesso, que em inglês são chamados 
de Snatch e Clean & Jerk. O objetivo principal é tirar a barra do 
chão e colocá-la acima da cabeça. Depois, o praticante entra em 
baixo da barra, posicionando ela na cabeça com os braços esten-
didos e finalmente paralisa em pé, permanecendo imóvel por dois 
segundos.

Você sabia que a nossa qualidade de vida está diretamente li-
gada aos movimentos que conseguimos realizar? O LPO trabalha 
todos os movimentos do corpo e fortalece todas as articulações, 
promovendo junto disso, melhoras no equilíbrio, coordenação 
motora e noção espacial.

A modalidade também é responsável por aumentar músculos 
e consequentemente reduzir o percentual de gordura. Porém, pes-
quisas comprovam que a prática constante promove até alterações 
hormonais benéficas, como o aumento da “serum testosterona”, 
que é responsável pelo ganho de massa muscular, prevenção da 
depressão e redução de reações inflamatórias no corpo.

Como os movimentos do esporte exigem coordenação motora, 
o método traz benefícios psicológicos importantes como a melho-
ra na atenção e o aumento da paciência, dois itens totalmente re-
lacionados à consciência corporal e que será aplicada no dia a dia.

Enquanto outros treinos com peso desenvolvem volume e re-
sistência, o LPO desenvolvem potência e força, buscando aumen-
tar a quantidade máxima de peso a ser levantada em um determi-
nado período praticado. Os resultados são controlados e medidos 
em porcentagens para você sempre ter controle da sua evolução.

Os movimentos auxiliares do LPO, como agachamento, desen-
volvimento, supino, entre outros, fortalecem a base para todos os 
outros esportes, pois aumentam a força no corpo todo, prevenindo 
lesões de articulações. É comprovado que o trabalho de explosão 
e força em consonância auxiliam na performance desde o futebol 
do fim de semana até uma competição de luta profissional.

Cada exercício, mesmo o mais simples, é um ato hábil que re-
quer uma coordenação complexa de grupos musculares numero-
sos. O padrão de movimento como um todo, em vez da força de 
músculos individuais ou do movimento de articulações individu-
ais, deve ser o principal objetivo do treino. Auxiliando diretamen-
te na melhor qualidade de vida e saúde dos praticantes.

Benefícios do Levantamento 
de Peso para a Saúde
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Politica

Rural

Legislativo de Coronel Bicaco 
rejeita proposta que enrijeceria 

as regras de nepotismo

Cinco a quatro. Esse placar 
resultou na rejeição da propos-
ta de emenda à Lei Orgânica nº 
07/2020 que previa a inclusão 
do artigo 11-A e seus incisos. 
Apresentado em julho pelo 
Executivo Municipal de Coro-
nel Bicaco, o texto se originou 
numa proposição de autoria do 
vereador Tito Lívio Najar Porto 
(MDB) e aprovada por unani-
midade no plenário do Poder 
Legislativo.

Antes de ser colocada em 

votação na sessão ordinária da 
segunda-feira (21/12), dois edis 
se manifestaram sobre a pro-
posta de emenda à Lei Orgâni-
ca.

Itamar Sartori (PP) afirmou 
que a matéria era complexa e 
muito bem elaborada no aspec-
to legal, mas restringiria demais 
a participação da comunidade 
na Administração Municipal.

O progressista considerou 
os artigos bastante abrangentes. 
— Quem como legislador ou 
mandatário do Poder Executivo 
não tem um grau de parentesco 

ou afinidade com um ou outro 
da comunidade — destacou Ita-
mar Sartori. Ele ainda lembrou 
que a Constituição Federal já 
traz um artigo que veda a práti-
ca de nepotismo na administra-
ção pública.

Ao se pronunciar sobre o 
assunto, Tito Lívio Najar Por-
to (MDB) disse que entende a 
posição de alguns edis. — Nada 
me surpreende tratando-se de 
política, da Câmara de Verea-
dores de Coronel Bicaco e das 
razões apresentadas. Quando 
uma pessoa quer justificar uma 
coisa que não quer, ela justifica 
qualquer coisa — frisou o eme-
debista.

O político recordou das 
aprovações, de forma unâni-
me, da proposição e do texto da 
emenda à Lei Orgânica em pri-
meiro turno. — A coisa é bem 
simples. Ou a pessoa entende 
que precisamos dar fim aos pri-
vilégios e trocas de favores que 
acontecem rotineiramente ou 
entende o contrário — comple-
mentou Tito Lívio Najar Porto.

Posta em votação no plená-
rio, a proposta de emenda à Lei 
Orgânica nº 07/2020 foi rejeita-
da com cinco votos contrários e 
quatro a favor. Para ser aprova-
da em segundo turno, a matéria 
necessitava de seis votos favo-
ráveis.

Clic Portela

Máquinas agrícolas: setor deve fechar 
2020 com 12% de crescimento, diz Abimaq

Apesar da pandemia da Co-
vid-19, o agronegócio brasilei-
ro não parou. De acordo com 
projeção da Associação Brasi-
leira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos (Abimaq), as 
vendas do setor de máquinas 
e implementos agrícolas de-
vem apresentar em 2020 cres-
cimento real de 12% (desconta 
a inflação) e 20% de aumento 
nominal, em relação ao ano 
passado. O faturamento estima-
do é de R$ 20,5 bilhões.

“Tivemos uma ótima sa-
fra agrícola, as exportações do 
agronegócio bateram recordes e 
a valorização do dólar em 30% 
propiciou uma grande rentabi-

lidade para os agricultores das 
culturas de exportação como 
soja, milho, café, algodão, la-
ranja, celulose e carnes”, disse 
Pedro Estevão Bastos, presi-
dente da Câmara Setorial de 
Máquinas e Implementos Agrí-
colas (CSMIA) da Abimaq.

Com relação ao que pode 
afetar o crescimento do seg-
mento agrícola, Bastos afirma 
que o setor é muito dinâmico 
e é influenciado por variáveis 
incontroláveis, como as safras 
agrícolas dos hemisférios Norte 
e Sul, colhidas em épocas dis-
tintas. Também devem determi-
nar a rentabilidade das lavouras 
o câmbio, o clima e as questões 
relativas ao crédito agrícola.

Para o presidente da câmara 

setorial, o cenário para a indús-
tria de máquinas agrícolas para 
2021 continua positivo.

“O Brasil se tornou um 
grande fornecedor de alimentos 
para o mundo, principalmente 
para Ásia, onde as áreas aráveis 
para cultivo estão em grande 
parte tomadas. No entanto, a 
população cresce numerica-
mente e aumenta sua renda, de-
mandando alimentos e o Brasil 
prossegue como um dos gran-
des fornecedores para esse mer-
cado. Baseada nessa conjuntu-
ra, a previsão para o próximo 
ano é de um crescimento real 
de 3% (descontada a inflação) 
e nominal de 10% nas vendas, 
chegando a R$ 21,9 bilhões de 
faturamento”, comenta.

Agencia Brasil

     Natal é uma época cheia de imagens, 
sons e sabores únicos. 

      Os símbolos natalinos, como a árvore enfeitada, a guirlanda e 
as próprias canções de Natal estão presentes em cada canto, reforçan-
do uma tradição cristã que comemora o nascimento de Jesus Cristo.

    Alguns podem não saber, mas os enfeites que caracterizam essa 
época do ano estão repletos de histórias e significados, que fazem do 
25 de dezembro uma das festividades mais aguardadas do ano.

    De tão antigas, muitas das tradições ainda presentes no mundo 
moderno, apesar de não terem perdido seu valor cristão, podem ter 
sua representação desconhecida, até mesmo pelos fiéis mais fervo-
rosos. Conheça a origem e o significado dos principais símbolos do 
Natal.

Presépio: O presépio é o único símbolo natalino baseado pura-
mente nos Evangelhos. De tradição cristã, ele é a reprodução do cená-
rio onde Jesus Cristo nasceu. Manjedoura, animais, pastores, os três 
reis magos, Maria e José acolhem o bebê numa cabana de madeira, 
em Belém. O hábito de montar presépios surgiu na Itália, onde o ar-
tesanato, simbolizando a vinda do filho de Maria ao mundo, caiu no 
gosto popular.

   Estrela: Presente na história bíblica, a estrela guiou os três reis 
magos até o local do nascimento de Jesus. Usada como enfeite, em 
especial no topo da árvore de Natal, simboliza o filho de Deus, que 
é a estrela-guia, o caminho e o sentido da humanidade. Também são 
lembradas na árvore de Natal as outras estrelas que estavam no céu, 
na noite em que Jesus nasceu.

   Pinheiro: Os pinheiros são as únicas árvores que mantêm suas 
folhas mesmo no inverno. Vivo e verde o ano inteiro, representa no 
Natal a esperança, a alegria e a mudança.

    Quanto ao costume de colocar os presentes natalinos embaixo 
da árvore enfeitada, foi no palácio da Rainha Elizabeth I, em ocasião 
natalina, que tudo começou. Sem poder receber pessoalmente todos 
os presentes que lhe eram entregues, a inglesa pediu para que fossem 
depositados embaixo de uma grande árvore de seu jardim

   Coroa de Advento: A Coroa de Avento consiste em um círculo 
envolto em ramos verdes que sustenta quatro velas, que podem ser 
vermelhas ou multicoloridas. Nas quatro semanas que precedem o 
Natal, o objeto fica exposto nas igrejas católicas em pontos de desta-
que. Em conjunto, simbolizam a espera pela vinda do Senhor, sendo 
que os ramos são a eternidade de Deus e cada vela é um voto especí-
fico para os fiéis, enquanto sua luz é a afirmação de que o Evangelho 
brilha na vida de quem serve a Cristo.

   Guirlanda: Para decorar as ruas da Inglaterra, eram usadas flores 
da espécie sempre-vivas, que receberam significado maior na Alema-
nha, quando passaram a ser arrumadas em círculo para simbolizar o 
amor sem fim de Deus. Quando presente, a fita vermelha decorando 
as folhas verdes de pinheiro representa a proteção divina, tornando o 
enfeite ideal para ser pendurado nas portas dos lares.

   Bolas de Natal: As coloridas bolas de Natal, colocadas nas pon-
tas dos galhos dos pinheiros ou árvores artificiais, representam os fru-
tos da vida humana e seus desejos, tais como amor, esperança, perdão 
e alegria. De formas e tamanhos diferentes, os enfeites também repre-
sentam os gestos concretos de amor entre irmãos da Terra.

  Sinos:  O instrumento de anunciação das festas populares era 
principalmente usado no Natal, onde ganhou a adaptação simbólica 
de que seu badalar informa o nascimento de Jesus Cristo. Presente 
nas decorações natalinas como enfeite de porta ou para pendurar na 
árvore de Natal, o objeto ainda é protagonista de algumas cantigas, 
como “Bate o Sino”.

   Ceia: Com o intuito de unir as pessoas para festejar a vinda de 
Cristo ao mundo, a fartura da ceia é uma alusão à fome que as socie-
dades antigas passavam. Para simbolizar o corpo do filho de Deus, 
a carne (peru, ganso ou peixe) é posta na mesa. “Amai-vos uns aos 
outros” é o principal lema da ceia de Natal, onde também não podem 
faltar bolos e frutas para o agrado das famílias.

   Canções: Traduzindo em palavras e acordes a magia do Natal, 
as canções ou cantigas natalinas fazem parte de antigas tradições que 
foram difundidas entre países cristãos. O sentido das cantaroladas, 
muitas vezes acompanhadas de instrumentos, é reforçar os valores 
cristãos, com muita alegria e amor ao próximo. Uma das músicas 
mais conhecidas no mundo é “Noite Feliz”. 

   Desejo a todos um Abençoado Natal, sem aglomerações, usando 
máscara, seguindo os protocolos. Que no Próximo ano, poderemos 
comemorar todos com uma grande festa.

                  Até a próxima.

Então é Natal

Decisão foi tomada na última sessão na Câmara de Vereadores

Diones Roberto Becker
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Pandemia

Justiça determina testagem de todos os 
trabalhadores da Seara em Seberi

O frigorífico da empresa Se-
ara Alimentos Ltda. com sede 
em Seberi, será obrigado a tes-
tar todos os seus empregados 
e terceirizados em atividade 
como forma de garantir a segu-
rança do ambiente de trabalho 
e evitar a proliferação de Co-
vid-19 entre os colaboradores e 
no município. A unidade conta 
atualmente com 127 casos po-
sitivos, dos quais, 62 positiva-
ram, por teste RT-PCR, a partir 
de 1º de dezembro, enquanto 
51 casos aguardam resultado 
após testagem parcial promovi-
da pela Secretaria da Saúde de 
Seberi.

A medida é resultado de 
Ação Civil Pública (ACP) ajui-
zada pelas procuradoras do Mi-
nistério Público do Trabalho 
(MPT-RS) em Passo Fundo, 
Flávia Bornéo Funck e Pris-
cila Dibi Schvarz, que tramita 
perante a Vara do Trabalho de 
Frederico Westphalen (respon-
sável pela região que abrange 
o município de Seberi). O pedi-
do foi aceito no sábado (19/12) 
com tutela de urgência pela ju-
íza do Trabalho, Aline Rebello 
Duarte Shuck.

A ACP foi levada à Justiça 
pelo MPT-RS devido ao recebi-
mento de denúncias de diversas 
irregularidades cometidas pela 
empresa, que integra o Grupo 
JBS, com relação às medidas 
de prevenção contra Covid-19. 
Entre elas, destacam-se: empre-
gados sintomáticos que conti-
nuaram trabalhando; ausência 
de determinação de afastamen-
to das atividades em 157 casos 
de atendimentos ambulatoriais 
relacionados a sintomas com-
patíveis com Covid-19, dos 
quais, 19 eram referentes a in-

tegrantes de grupos de risco; 
determinação de afastamentos 
por períodos inferiores a 14 
dias em 43 casos, dos quais, 
32 permaneceram menos de 
dez dias afastados; aumento do 
ritmo e da jornada de trabalho, 
chegando a jornadas de mais de 
12 horas diárias, não obstante 
estar-se diante de uma ‘segun-
da onda’ de Covid-19; aumento 
exponencial em um curto pe-
ríodo de tempo do número de 
casos confirmados, com sobre-
carga para os serviços de saúde 
dos municípios da região.

Segundo relatório técnico 
elaborado pelo Centro de Refe-
rência em Saúde do Trabalha-
dor (CEREST) Macro Norte, 
os trabalhadores têm buscado o 
serviço de atendimento do mu-
nicípio com três a quatro dias 
de sintomas, em média, e com 
o relato de que estavam traba-
lhando até aquele momento, o 
que expõe funcionários que se 
mantêm em atividade a graves 
riscos de contaminação e au-
menta a probabilidade de dis-
seminação rápida da doença. 
No ponto, constatou-se a ocor-
rência de afastamentos tardios, 
muitos dias após o início dos 
sintomas, em relação a 210 em-
pregados, dentre estes, 25 testa-
ram positivo para Covid-19.

Foi informado, ainda, que a 
empresa Seara, com o objetivo 
de não aguardar os resultados 
dos testes RT-PCR coletados 
pelo município, o que mante-
ria trabalhadores afastados das 
atividades, passou a realizar 
testes rápidos (sorológicos) 
nos domicílios dos emprega-
dos, fora do período adequado 
de coleta desta modalidade de 
testes, com posterior determi-

nação para retorno ao trabalho, 
contrariando, inclusive, a sua 
conduta padrão de não custear 
e de não aplicar testes. O resul-
tado é que houve casos de pes-
soas que retornaram ao trabalho 
em razão do resultado negati-
vo do teste rápido da empresa 
e que posteriormente tiveram 
contaminação confirmada por 
meio dos testes RT-PCR, uma 
conduta grave que propicia a 
‘explosão’ de contaminações na 
unidade.

O MPT também constatou o 
afastamento tardio e meramen-
te temporário de 44 trabalhado-
res portadores de comorbidades 
que os enquadram no grupo de 
risco de Covid-19. Além disso, 
a Seara de Seberi, a partir de 
novembro deste ano, passou a 
convocar gestantes de até 27 
semanas para retorno ao tra-
balho, contrariamente ao que 
prevê seu próprio protocolo de 
prevenção, conduta que viola 
determinações e orientações 
advindas das autoridades sani-
tárias nacionais e internacio-
nais.

O Manual de Recomenda-
ções para a Assistência à Ges-
tante e Puérpera frente à Pande-
mia de Covid-19 do Ministério 
da Saúde reconhece a maior 
probabilidade de formas gravo-
sas de Covid-19 em gestantes 
e puérperas até o 14º dia após 
o parto. A conduta é praticada, 
ressalte-se, em um contexto 
em que o Brasil, é o país com 
o maior número de óbitos de 
gestantes do mundo, tendo con-
centrado 77% das mortes ocor-
ridas mundialmente, conforme 
estudo publicado na Internatio-
nal Journal of Gynecology and 
Obstetrics.

Medida é tomada após aumento do número de casos na planta frigorifica do Grupo JBS e diversas denúncias de irregularidade

Gracieli Verde/Novo Rural

Que o seu NATAL Que o seu NATAL 
seja repleto de alegrias seja repleto de alegrias 

e muita felicidadee muita felicidade

Feliz Natal Feliz Natal 
e um 2021e um 2021
abençoadoabençoado
e cheio de e cheio de 
saúde  e pazsaúde  e paz

A melhor mensagem de Natal 
é aquela que sai em silêncio de 
nossos corações e aquece com ternura os 
corações daqueles que nos acompanham em 
nossa caminhada pela vida.

O Natal não acontece apenas uma vez por 
ano. É Natal sempre que abrimos o coração 
e deixamos Jesus renascer dentro de nós. No 
Natal, celebramos o nascimento de Jesus e 
agradecemos a Deus por poder passar este 
Natal junto de quem mais amamos.

É tempo de desejar que Deus proteja nossas 
famílias em mais um ano que vai começar e 
que abençoe o nosso Natal com muito amor, 
paz e harmonia.

São os votos dos vereadores de Tenente 
Portela, dejando a você um Feliz Natal e 
abençoado 2021
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Que o  seu n a t a l  se ja  
de a le g r i a s ,
c o n q u i s t a s  e  s o n h o s ...

FELIZ NATAL

O nosso maior 
presente é
fazer parte da 
sua vida...

Feliz 
Natal  e 
próspero 
2021

O natal que faz...
Neste ano a campanha Natal da Criança Carente foi diferente. 

Com a pandemia e todos os protocolos de distanciamento social 
ativos, a Província FM, pelo 25º ano decidiu que faria a campanha 
mesmo sem a tradicional festa de natal que acontece no Clube Co-
mercial.

Com todas as restrições a campanha se concentrou em sua es-
sência principal que é reunir pessoas que podem doar com as crian-
ças carentes que precisam da solidariedade alheia para ter um natal 
mais feliz.

Foram recebidas 200 cartinha na portaria da rádio, que foram 
lidas na programação da Rádio Província e como acontece quase 
todos os anos, diversas pessoas ligaram e atenderam os pedidos 
das crianças. 

Além dos doadores que atenderam os pedidos diretamente, ain-
da houve muitas pessoas que doaram brinquedos e presentes alea-
tórios que foram destinados para as cartinhas que não chegaram a 
ser atendidas.

A doação de caixas de bombons, que é uma tradição do Natal 
da Criança Carente também foi um sucesso. Foram tantas caixas 
doadas, que neste ano foi possível a entrega de até duas caixas para 
as crianças.

A direção da Rádio Província agradece a todas as pessoas que 
realizaram doação e contribuíram para que mesmo em meio a pan-
demia ajudaram a fazer o natal dessas 200 crianças mais felizes. 
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Que possamos aproveitar o clima 
do Natal para renovar parcerias 
e esperanças...

Feliz NatalFeliz Natal
& abençoado& abençoado
20212021

Que possamos renovar nossas esperanças, acreditando 
que com trabalho e dedicação construíremos um 

futuro muito melhor para todos nós. Feliz Natal.
São os votos do prefeito eleito Rosermar Sala 

e Vice Leônidas Balestrin e equipe...

O sorriso das crianças



ROTA DO YUCUMÃ, 24 de dezembro 202010

nos fez
cooperar.

sicredi.com.br | SAC - 0800 724 7220 - Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525 - Ouvidoria - 0800 646 2519

Repensamos, nos solidarizamos, 

adaptamos, humanizamos, 

colaboramos. Contem com a gente 

para fazer acontecer no ano que está 

chegando. Boas festas e um 2021  

de renovação para todos nós.

Em 2021, vamos
prosperar juntos.

Economia

Atenta às necessidades de 
seus associados e buscando es-
tar cada vez mais próxima, le-
vando os benefícios de uma co-
operativa de crédito nas cidades 
onde está presente, a Sicredi 
Raízes RS/SC/MG reinaugu-
rou uma nova sede para a sua 
agência em Campo Novo/RS 
nesta segunda-feira, dia 21 de 

dezembro.  
Projetada com um design 

moderno, que visa oferecer aos 
associados um atendimento 
mais personalizado, a agência 
oferece também uma experi-
ência ainda mais colaborativa 
e apresenta aspectos da marca 
do Sicredi, fazendo com que o 
espaço da agência se torne tam-

bém um local de proximidade 
e convivência entre os associa-
dos.

A agência está localizada na 
Rua Antonio P. Salazar, nº 395, 
Bairro Centro e possui, mais de 
760 metros quadrados. O am-
biente interno foi pensado para 
oferecer conforto, proximidade 
e interação entre os associados. 

Logo na entrada, uma área de 
recepção foi criada para orien-
tar sobre a melhor opção de 
atendimento. Guarda-volumes 
estão disponíveis no autoaten-
dimento para facilitar a mobili-
dade dos associados. 

Além disso, a nova agência 
conta com um auditório para 
cerca de 60 pessoas, sala de 
reuniões e espaço de coworking 
que pode ser utilizado pela co-
munidade e empresas locais 
para a realização de encontros, 
palestras e reuniões. 

Ideal tanto para as transa-
ções financeiras quanto para os 
associados fazerem negócios, o 
novo espaço preserva a padro-
nização nacional das agências 
do Sicredi, o que é fundamental 
para que a instituição financeira 
proporcione uma experiência 
única em todos os lugares do 
Brasil.

Para Juarez Monteiro Do-
ckhorn, gerente da agência no 
município “estamos abrindo a 
nossa nova agência, que traz 
mais conforto e comodidade 
aos associados de Campo Novo. 

Nossa maior alegria é estar re-
alizando a entrega desta nova 
casa para a comunidade, com 
as energias renovadas, tornando 
esse ambiente ainda mais agra-
dável para que possamos seguir 
realizando o nosso propósito de 
construir juntos uma sociedade 
mais próspera”. 

A cooperativa tomou todos 
os cuidados ao mudar a agência 
de endereço, inclusive sem ce-
rimônia de reinauguração para 
evitar qualquer tipo de aglome-
ração. Por conta do atual mo-
mento, o horário de atendimen-
to na agência será de segunda 
a sexta-feira, das 10h às 15h, 
sempre atentando para as nor-
mas e medidas preventivas do 
Ministério da Saúde e demais 
órgãos oficiais. 

E para estar cada vez mais 
à disposição de seus associa-
dos nesse momento de pande-
mia, além das agências físicas, 
o Sicredi oferece também uma 
múltipla rede de canais (mobile 
e internet banking, redes de au-
toatendimento, além do atendi-
mento via WhatsApp).

Sicredi Raízes inaugura nova agência em Campo Novo

Ideal tanto para as transações financeiras quanto para os associados fazerem negócios, o novo espaço preserva a 
padronização nacional das agências do Sicredi,

Divulgação
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Saúde

Aumenta preocupação com doenças ligadas 
ao Aedes aegypti no verão

Com a chegada do verão no 
Brasil e da chuva em diversas 
regiões, uma preocupação de 
saúde pública aumenta: o cres-
cimento da circulação do mos-
quito Aedes aegypti e das doen-
ças associadas a ele (chamadas 
de arboviroses urbanas), como 
dengue, zika e chikungunya.

Conforme o último boletim 
epidemiológico do Ministério 
da Saúde sobre o tema, lança-
do em dezembro, entre janeiro 
e novembro foram registra-
dos 971.136 casos prováveis 
de dengue no Brasil, com 528 
mortes. As maiores incidências 

se deram nas regiões Centro-
-Oeste (1.187,4 por 100 mil ha-
bitantes), Sul (931,3/100 mil) e 
Nordeste (258,6/100 mil).

No mesmo período, as au-
toridades de saúde notificaram 
78.808 mil casos de chikun-
gunya, com 25 óbitos e 19 ca-
sos em investigação. As maio-
res incidências ocorreram no 
Nordeste (99,4 por 100 mil 
habitantes) e Sudeste (22,7/100 
mil). Já os casos de zika, até o 
início de novembro, totaliza-
ram 7.006, com incidência mais 
forte no Nordeste (9/100 mil) e 
Centro-Oeste (3,6/100 mil).

Na avaliação do professor de 
epidemiologia da Universidade 
de Brasília Walter Ramalho, 
este é o momento de discutir o 
problema do Aedes aegypti e as 
medidas necessárias para impe-
dir sua proliferação. O maior 
desafio é diminuir os focos de 
criação dele.

O Aedes está no Brasil há 
mais de 100 anos. Em alguns 
momentos, já chegou a ser er-
radicado. Mas nos últimos 30 
anos o inseto vem permanecen-
do e, segundo o professor Ra-
malho, se adaptando muito bem 
ao cenário de urbanização do 

país e do uso crescente de ma-
teriais de plástico, que facilitam 
o acúmulo de água propício à 
reprodução do mosquito.

“Todos esses materiais, que 
podem durar muito tempo na 
natureza, podem ser criadouros 
do mosquito. A gente tem que 
olhar constantemente o domicí-
lio, não somente na terra como 
nas calhas. Este é um momento 
do começo da chuva. Se não fi-
zermos esse trabalho e se a den-
sidade do mosquito for elevada, 
não temos o que fazer”, alerta o 
professor.

Ele lembra que não se trata 
apenas de um cuidado com a 
própria pessoa e sua casa, mas 
com o conjunto da localidade, 
uma vez que domicílios com 
foco de criação acabam trazen-
do risco para toda a vizinhança.

O professor da UnB acres-
centa que o cuidado no comba-
te aos focos não pode ser uma 
tarefa somente do Poder Públi-
co. Uma vez que qualquer resi-
dência, terreno ou imóvel pode 
concentrar focos, é muito difí-
cil que as equipes responsáveis 
pela fiscalização deem conta de 
cobrir todo o território.

Ramalho destaca que as do-

enças cujos vírus são transmiti-
dos pelo mosquito são graves. 
A dengue hemorrágica pode 
trazer consequências sérias 
para os pacientes.

“A zika causou microcefa-
lia no Nordeste e em algumas 
cidades de outras regiões. E 
precisamos nos preocupar com 
a chikungunya. Ela causa sinto-
matologia de muitas dores arti-
culares. Muitas pessoas passam 
dois, três anos sentindo muitas 
dores. Isso causa desconforto 
na vida durante todo esse perío-
do”, afirma.

No mês passado, o governo 
federal lançou uma campanha 
contra a proliferação do Aedes 
com o lema “Combater o mos-
quito é com você, comigo, com 
todo mundo”.  O desafio é cons-
cientizar os cidadãos sobre a 
importância de limpar frequen-
temente estruturas onde possa 
haver focos e evitar a água pa-
rada todos os dias.

A campanha conta com a di-
fusão de peças publicitárias em 
meios de comunicação, alertan-
do sobre esses cuidados e sobre 
os riscos da disseminação do 
mosquito e as consequências 
das doenças associadas a ele.

Passe Livre Intermunicipal para pessoa 
com deficiência é prorrogado até junho

Pandemia

A FADERS Acessibilidade 
e Inclusão informa que o bene-
fício do Passe Livre Intermuni-
cipal concedido a Pessoas com 
Deficiência (PcDs) comprova-
damente carentes, previsto na 
Lei nº 13.320/2009, foi prorro-
gado novamente, desta vez, até 
30 de junho de 2021.

Desde o mês de março, 
quando as medidas de preven-
ção e proteção à transmissão 
de Covid-19 passaram a ser 
necessárias, a FADERS vinha 
buscando a prorrogação para 
evitar que as PcDs, que inte-
gram grupo de risco, não pre-
cisassem se deslocar para en-
caminhar nova documentação. 
Essa é a terceira prorrogação 
concedida pela FADERS com o 
respaldo da Secretaria Estadual 
de Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos (SJCDH); da Funda-
ção Estadual de Planejamento 
Metropolitano e Regional (ME-

TROPLAN); da Associação 
dos Transportadores Intermuni-
cipais Metropolitanos de Passa-
geiros (ATM) e da Associação 
Rio-Grandense de Transporte 
Intermunicipal (RTI).

Desde o início deste período 
de restrições, a FADERS tem 
priorizado ações que reduzam 
a necessidade de circulação das 

PcDs, mas sem deixar de cum-
prir com sua missão de articu-
lar as políticas públicas para a 
pessoa com deficiência e para 
a pessoa com altas habilidades. 
Entre as ações, está a implanta-
ção do sistema digital do Passe 
Livre Intermunicipal, que tor-
nou o processo mais ágil e me-
nos oneroso para o usuário.

Prorrogação do Passe Livre Intermunicipal tem o respaldo de entidades 
ligadas ao transporte coletivo de passageiros

Pandemia

Os nomes de bebês mais 
escolhidos em 2020 foram 

Helena e Miguel

BabyCenter Brasil finalizou 
o tradicional ranking de nomes 
de bebê, a partir de um levanta-
mento dos nomes próprios que 
estão sendo mais usados atual-
mente, feito com base em cerca 
de 350 mil cadastros na plata-
forma digital gratuita de bebês 
nascidos ao longo de 2020. Há 
10 anos, Miguel é o nome de 
menino preferido das famílias 
brasileiras. Para meninas, o 

nome mais escolhido em 2018, 
2019 e 2020 foi Helena.

A plataforma BabyCenter 
inclui dados do próprio site, do 
aplicativo grátis Minha Gra-
videz e Meu Bebê Hoje, que 
acompanham a gravidez e o de-
senvolvimento do bebê até um 
ano. O ranking 2020 foi elabo-
rado a partir do cadastro dos 
cerca de 350 mil bebês nascidos 
em 2020 na plataforma

Divulgação

Diones Roberto Becker
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Saúde

Hospital de Tenente Portela 
receberá recurso anual para 
atendimentos de urgência

Aprovado pelo Ministério da 
Saúde na segunda-feira (21/12), 
o Plano de Ação Regional 
(PAR) da Rede de Urgência e 
Emergência das macrorregiões 
Vales e Norte do Rio Grande 
do Sul garante um repasse anu-
al de R$ 34 milhões ao Estado. 
O valor será um incentivo para 
os hospitais funcionarem como 
porta de entrada para urgências 
e emergências e para qualificar 
o serviço de leitos de Unidade 
de Tratamento Intensivo (UTI) 
adulto e pediátrico, por meio do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Serão beneficiados hospitais 
nos municípios de Cachoeira 
do Sul, Santa Cruz do Sul, La-
jeado, Estrela, Venâncio Aires, 
Carazinho, Passo Fundo, Ere-

chim, Palmeira das Missões, 
Três Passos, Tenente Portela e 
Frederico Westphalen. Os re-
cursos serão repassados às ins-
tituições como um incremento 
ao custeio de serviços de alta 
e média complexidades (Teto 
MAC).

A secretária estadual da 
Saúde, Arita Bergmann, ressal-
ta que a estruturação dos Planos 
de Ação Regional da Rede de 
Urgência e Emergência foi uma 
das prioridades na área da saúde 
desde o início da atual gestão. 
— Trouxemos essa experiência 
bem-sucedida do trabalho que 
realizamos em Pelotas em anos 
anteriores — disse a secretária.

De acordo com a coorde-
nadora estadual de Urgências 

e Emergências, Marly Moraes 
Lima, o PAR é um planeja-
mento estratégico que prevê 
a estrutura e o funcionamento 
do atendimento de urgência em 
cada uma das sete macrorre-
gionais do Estado. Essa é a pri-
meira vez que as macrorregiões 
Vales e Norte têm o documen-
to aprovado. O único Plano de 
Ação Regional que ainda falta 
ser aprovado pelo Ministério da 
Saúde é da macrorregião Mis-
sioneira.

Todos os serviços contem-
plados já estão em funciona-
mento, mas os hospitais rece-
berão mais do Governo Federal 
para prestar estes serviços. Os 
recursos também servirão para 
desonerar o Tesouro do Estado.

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela receberá R$ 633,2 mil por ano para qualificação de seis leitos de UTI adulto

Diones Roberto Becker

Os hospitais beneficiados na região:

- Hospital de Caridade de Palmeira das Missões:
Porta de Entrada Geral: R$ 100.000,00/mês ou R$ 1.200.000,00/ano.

- Hospital de Caridade de Três Passos:
Porta de Entrada Tipo I: R$ 200.000,00/mês ou R$ 2.400.000,00/ano.
Qualificação de oito leitos de UTI adulto tipo II: R$ 844.323,84/ano.

- Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen:
Porta de Entrada Geral: R$ 100.000,00/mês ou R$ 1.200.000,00/ano.
Qualificação de seis leitos de UTI adulto tipo II: R$ 633.242,88/ano.

- Hospital Santo Antônio de Tenente Portela:
Qualificação de seis leitos de UTI adulto tipo II: R$ 633.242,88/ano.

Rural

Relatório aponta que nove 
municípios da Região 

Celeiro registram focos de 
gafanhotos

Em novo relatório da Secre-
taria Estadual da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento 
Rural (SEAPDR) aponta que 
nove municípios da Região Ce-
leiro registram focos de gafa-
nhotos. São eles: São Valério do 
Sul, Santo Augusto, Bom Pro-
gresso, Coronel Bicaco, Reden-
tora, Chiapetta, Campo Novo, 
Braga e São Martinho.

Nas últimas semanas, diver-
sos relatos de ocorrência dos 
insetos têm sido encaminhados 
ao Departamento de Defesa 
Agropecuária da SEAPDR. Os 
fiscais estaduais efetuam dili-
gências nos locais indicados e 
concentram o monitoramento 
na área de maior verificação do 
surto, ou seja, na divisa entre 
Santo Augusto e São Valério do 
Sul, e arredores.

Segundo o chefe da Divisão 
de Defesa Sanitária Vegetal da 
SEAPDR, Ricardo Felicetti, 
diversas informações de ‘avis-
tamentos’ de gafanhotos estão 
sendo recebidas. — Em geral, a 
espécie predominante das ocor-
rências é Chromacris speciosa, 
o gafanhoto soldado, de colora-
ção preta com manchas verme-
lhas quando jovem, evoluindo 
para verde camuflado quando 
adulto — explicou o chefe da 

Divisão de Defesa Sanitária Ve-
getal.

Ricardo Felicetti conta que 
outras espécies do gênero Si-
nipta, de ocorrência em pastos 
naturais, e do gênero Zoniopo-
da também foram observadas. 
Conforme ele, essas espécies 
alimentam-se de vegetação 
nativa e plantas espontâneas e 
daninhas, com baixo risco de 
danos à produção agrícola.

— A SEAPDR esclarece 
que estas espécies são nativas, 
de ocorrência comum no RS e 
não estão manifestando com-
portamento de praga agrícola, 
com ocorrências sem danos às 
plantas cultivadas e lavouras 
comerciais — afirma Ricardo 
Felicetti. A orientação inclusive 
é de não realizar o controle, ten-
do em vista que estas espécies 
desempenham função ecológi-
ca no meio ambiente e eventu-
ais supressões possibilitariam 
desequilíbrio local e efeitos 
adversos ao meio ambiente e na 
contenção de pragas agrícolas 
proporcionada pelo mesmo.

— Havendo observação 
de ocorrências com expressi-
vas populações com danos às 
lavouras e plantas cultivadas, 
deve-se providenciar a comu-
nicação imediata à SEAPDR — 
alerta o engenheiro agrônomo.

Espécies alimentam-se de vegetação nativa e plantas espontâneas e danin-
has, com baixo risco de danos à produção agrícola

Divulgação/SEAPDR)
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    Informativo
 Câmara Municipal de  Câmara Municipal de 

Vereadores de  DerrubadasVereadores de  Derrubadas

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2020

CONTRATO Nº 173/2020
DATA: 07/12/2020
CONTRATADO: MARION & MARION LTDA ME
CNPJ: 00.680.391/0001-32
OBJETO: Aquisição de peças para reforma parcial do Trator 

Massey Ferguson 283
VALOR R$: 13.707,00

CONTRATO Nº 174/2020
DATA: 15/12/2020
CONTRATADO: MASTER MED SEGURANÇA E MEDI-

CINA DO TRABALHO LTDA ME
CNPJ: 14.066.456/0001-69
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elabora-

ção dos projetos na área de segurança no trabalho, PPRA, PCM-
SO e LTCAT

VALOR R$: 2.200,00

CONTRATO Nº 175/2020
DATA: 15/12/2020
CONTRATADO: MARION & MARION LTDA ME
CNPJ: 00.680.391/0001-32
OBJETO: Aquisição de peças para reposição no Trator Mas-

sey Ferguson 4290 nº 02
VALOR R$: 4.614,00

Com o tempo descobrimos 
que fazemos parte de duas 
famílias, a primeira é a família genética, 
aquela onde nascemos e crescemos, a outra 
família é aquela que é composta pelas pesso-
as com as quais criamos os laços da amizade 
verdadeira e os chamamos para morar den-
tro de nosso coração.
Natal quer dizer espírito de amor... um tempo 
quando o amor de Deus e o amor dos seres 
humanos deveriam prevalecer acima de todo 
o ódio e amargura... um tempo em que nos-
sos pensamentos, ações e o espírito de nossas 
vidas manifestam a presença de Deus.
Não existe nada mais especial do que juntar 
a família, trocar presentes e palavras cari-
nhosas. Neste Natal de 2020, estamos gratos 
a Deus por tudo o que nos foi dado e, princi-
palmente, pelo enorme amor que nos une o 
ano inteiro. Um Natal feliz e próspero para 
todo mundo!

São os votos dos vereadores 
do municípios de Derrubadas 
para você e para sua família

Homenagem

Prefeitura de Tenente Portela entrega 
prêmio Mulheres Donas de Si 2020

Aconteceu na tarde da terça-feira, 22, o ato de entrega do prêmio “Mulheres Donas de Si 2020”, 
promovido pela Administração Municipal de Tenente Portela em parceria com diversas entidades do 
município.

Neste ano, as agraciadas foram indicadas por divesas entidades e segmentos representativos da 
comunidade, sendo divididas em 5 segmentos, AGRICULTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, EMPRE-
SARIAL E COMUNITÁRIO, onde cada um destes indicou 5 mulheres, considerando as suas contri-
buições para os referidos segmentos e para a comunidade Portelense.

Foram homenageadas as seguintes mulheres:
AGRICULTURA: Annita 

Maria Reichenbach; Iraci Qui-
not Gross; Anália De Ponti; 
Denise Heidrich; Liria Sales 
Ribeiro

ENTIDADES INDICAN-
TES: Sintraf, Emater, Cooper-
familiar, Comin, Sindicato Ru-
ral, APDA.

COMUNITÁRIO: Anilce 
Sarturi Gheller, Eloir Tabor-
da, Sheila Heusner Breuning, 
Erna De Araújo Szpanic, Ivani 
Bianccini Dallabrida

ENTIDADES INDICAN-
TES: Escoteiros, Câmara Mu-
nicipal De Vereadores, APAE, 
Liga Feminina De Combate Ao 
Câncer, Conselho Das Igrejas e 
Sindicato Dos Municipários De 
Tenente Portela.

EMPRESARIAL: Adriana 
Mazzonetto Braucks, Evelin 
Irene Breunig, Monica Raquel 
Wisniewski, Neusa Maria Mei-
nerz Faber, Soraia A. Ferreira 
Fornari

ENTIDADES INDICAN-
TES: ACI, Secretaria de Indús-
tria, Comércio e Turismo.

SAÚDE: Irmã Maria 
De Lourdes Ceolin, 
Neida Ceolin Stein, 
Lisete Bison, Marcia 
Mueller, Judite Amaral
ENTIDADES INDI-
CANTES: Hospital 
Santo Antônio, Sec-
retaria Municipal de 
Saúde.

EDUCAÇÃO: Julieta 
Röhl Scheuermann, 
Nelci Lüdtke, Luci 
Avani Motta, Irene De 
Carli, Suzete Bonotto
ENTIDADES INDI-
CANTES: Secretaria 
de Educação, Cultura 
e Desporto, Simpron-
tep, Sepers.
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Carboni: Tenente Portela precisa 
construir uma unidade de 

tratamento de água

Especial

O prefeito Clairton Carboni 
em entrevista ao programa Tri-
buna Popular do último sábado, 
12,  afirmou que o problema 
de abastecimento de água de 
Tenente Portela somente será 
resolvido com a construção de 
uma Unidade de Tratamento de 
água de rio no município.

Atualmente o município 
enfrenta um grave problema 
no abastecimento  e está ne-
cessitando buscar água em 
Coronel Bicaco através de um 
caminhão-pipa para suprir a de-
manda na cidade. Mesmo com 
as chuvas ocorridas nos últimos 
dias a situação não se alterou.

Nesta semana um grupo de 
geólogos da Corsan esteve em 
Tenente Portela para avaliar 
possíveis pontos onde serão 
perfurados novos poços. Ou-
tra iniciativa da Corsan será a 
construção de um novo reserva-
tório de água com a capacidade 
de armazenamento de 500 mil 
litros, o que vai dobrar a capa-
cidade em relação ao atual. As 
obras devem iniciar nos próxi-
mos dias.

Mesmo com todas essas 
medidas o prefeito afirmou que 
dados da defesa civil e avalia-

ção interna da administração 
dão conta de que para garantir o 
abastecimento de água a médio 
e longo prazo é necessário que 
o município cobre a instalação 
de uma unidade de tratamento 
de água.

Segundo Clairton Carboni, 
ele já levou essa demanda para 
a Corsan e também já repassou 
as informações para o prefeito 

eleito Rosemar Sala. Ele ainda 
pediu que a comunidade se una 
em torno desta questão.

O prefeito chegou a dizer 
que essa é uma das suas prin-
cipais preocupação em relação 
ao futuro de Tenente Portela e 
afirmou ser impreterível que 
uma unidade de tratamento de 
água de rio seja construída no 
município.

Várias cidades do Brasil já utilizam o tratamento de água de rios como 
mecanismo para garantir abastecimento

Ministério da Saúde 
prorroga 535 leitos de UTI 

no Rio Grande do Sul

Pandemia

O Ministério da Saúde pror-
rogou, na sexta-feira (18/12), 
535 leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI Adulto) 
para atendimento exclusivo aos 
pacientes graves de Covid-19, e 
reforçar a ação de combate ao 
novo coronavírus no Rio Gran-
de do Sul. Ao todo, foi repas-
sado R$ 48 milhões ao Estado 
para o custeio dessas unidades 
pelos próximos 30 dias. As por-
tarias que autorizam a prorroga-
ção do custeio dos leitos foram 
publicadas no Diário Oficial da 
União (DOU) de 17 de dezem-
bro.

O Governo Federal vem 

prorrogando os leitos de UTI 
destinados ao tratamento de 
pacientes com Covid-19 desde 
agosto deste ano. O gestor local 
de saúde pode solicitar ao Mi-
nistério da Saúde a prorrogação 
quantas vezes avaliar necessá-
rio, desde que atenda as orien-
tações estabelecidas, como a 
taxa de ocupação superior a 
50% dos leitos encontrados no 
plano de contingência.

No total, já foram prorro-
gados em todo o país, 18.166 
leitos de UTI solicitados por 
estados e municípios. O valor 
repassado pelo Governo Fede-
ral é de R$ 1 bilhão, pago em 
parcela única.

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela é uma das instituições no RS 
contempladas com a medida do Ministério da Saúde

FAMURS debate estratégias com Governo 
do Estado para a chegada de vacinas 

contra o coronavírus

Saúde

Com o intuito de traçar um 
planejamento para a chegada 
das vacinas contra Covid-19 ao 
Estado, representantes da Fede-
ração das Associações de Mu-
nicípios do Rio Grande do Sul 
(FAMURS) se reuniram com o 
governador Eduardo Leite na 
quinta-feira (17/12), no Palácio 
Piratini.

No encontro, o prefeito de 
Taquari e presidente da FA-
MURS, Maneco Hassen, junta-
mente com o prefeito de Esteio, 
Leonardo Pascoal, destacaram 
a ida à São Paulo e a assinatura 
do protocolo de intenções com 
o Instituto Butantan.

O governador Eduardo Lei-
te informou que pretende criar 
um grupo de trabalho junto à 
Secretaria Estadual da Saúde 
(SES) para tratar da logística 

de chegada das vacinas para os 
municípios gaúchos. O Gover-
no do Estado, no entanto, tem 
expectativas de que o Ministé-
rio da Saúde coordene o fluxo 
de distribuição aos estados.

Maneco Hassen destacou os 
próximos passos da força tarefa 
na busca por vacinas. — A par-
tir da semana que vem, vamos 

participar juntos, municípios e 
Estado, da construção do Plano 
Estadual de Vacinação. Fare-
mos o que for necessário para 
imunizar a população gaúcha 
logo, assim que a primeira vaci-
na for liberada. Até lá, retomar 
os cuidados e prevenção é fun-
damental — disse o presidente 
da FAMURS.

Farmurs
Divulgação/FAMURS

Cidades com mais de 80 mil 
habitantes pedem prioridade 

em vacinação contra Covid-19

Saúde

Gestores municipais repre-
sentados pela Frente Nacional 
dos Prefeitos decidiram não 
esperar pela gestão centraliza-
da do ministério da Saúde para 
iniciar a vacinação contra a Co-
vid-19. Diante da busca indivi-
dualizada de prefeitos eleitos 
de grandes capitais e de gover-
nadores estaduais, que vêm se 
reunindo com o governador de 
São Paulo, João Doria, e fir-
mando compromissos de com-
pra da CoronaVac, a FNP deve 
assinar, amanhã, um termo em 
que pede ao Instituto Butantan 
que os grandes e médios centros 
urbanos tenham prioridade na 
vacinação.

O presidente da entidade, 
Jonas Donizette, prefeito de 
Campinas, sustenta que não há 
competição com a gestão de 
Eduardo Pazuello, ministro da 
Saúde. “O objetivo é tentar ga-
rantir à população que a vacina 
vai chegar o quanto antes. Não 
há tempo a perder”. O argumen-
to é que, nestas cidades, vivem 
61% dos habitantes. Juntas, elas 
respondem por 75% do PIB. O 
grupo reúne, além das 26 capi-
tais estaduais, 386 cidades com 
mais de 80 mil habitantes.

A CoronaVac ainda não 
passou pelo crivo da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária), seja para uso re-
gular ou emergencial. 

R7
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Cidadania

Supermercados deverão ter 
carrinhos de compras adaptáveis

Câmara dos Deputados 
aprovou, na noite dessa se-
gunda-feira (21), o projeto de 
lei (PL 485/2019) que trata da 
obrigatoriedade da disponibili-
zação de carrinhos de compra 
adaptáveis em supermercados 
para pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida. A 
proposta determina que os su-
permercados e hipermercados 
também tenham, pelo menos, 
um funcionário capacitado para 
atender a essas pessoas. O pro-
jeto segue agora para o Senado.

Pelo texto, de 2% a 5% 
dos carrinhos deverão ser 
adaptados. O autor da propos-
ta, deputado Capitão Wagner 
(Pros-CE), ressalta que pais e 
responsáveis de crianças com 
deficiência, ao fazer compras 
em supermercados, muitas ve-
zes “deparam-se com o dile-
ma de empurrar o carrinho de 
compras e, ao mesmo tempo, 
conduzir a cadeira de rodas ou 
outra tecnologia utilizada para 

a mobilidade de seus filhos”.
Ainda segundo a proposta, 

competirá exclusivamente aos 
municípios e ao Distrito Federal 
regulamentar e fiscalizar a me-
dida. A regulamentação deverá 
dispor, por exemplo, sobre a ca-
tegorização dos supermercados 
como de médio ou grande porte 
e sobre a tecnologia necessária 

à adaptação dos carrinhos.
O texto acrescenta a me-

dida à Lei de Acessibilidade 
(10.098/00), que já prevê a 
obrigatoriedade de centros co-
merciais oferecerem carros e 
cadeiras de rodas, motorizados 
ou não, para o atendimento da 
pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida.

Quatro prefeitos eleitos do estado não 
poderão tomar posse

Em levantamento realizado 
pelo jornal Correio do Povo 
mostra que quatro prefeitos 
eleitos em novembro, não po-
derão tomar posse no dia 01 de 
janeiro. São os eleitos de Capão 
da Canoa, Santa Bárbara do 
Sul, Putinga e Pinheiro Macha-
do. Nestes municípios as cha-
pas (prefeito e vice) vencedoras 
do pleito tiveram seus registros 
de candidatura indeferidos pelo 
Tribunal Regional Eleitoral. 
Nestes casos, por hora, o presi-
dente da Câmara de Vereadores 
deverá assumir, provisoriamen-
te, até que a justiça tome uma 
decisão definitiva, o comando 
do município.

Agora, cabe ao Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) aprovar 
ou não os recursos enviados 
pelos candidatos. Em caso de 
aprovação, o candidato tomará 
posse da prefeitura após a de-
cisão judicial e segue o manda-
to durante os próximos quatro 
anos. Mas, caso o recurso seja 
negado, será solicitada a reali-
zação de novas eleições no mu-
nicípio.

Segundo o site do TSE, os 
quatro candidatos três tiveram 
suas candidaturas indeferidas 

motivadas pela Lei da Ficha 
Limpa. São eles: Amauri Ger-
mano (PTB) de Capão da Ca-
noa, que recebeu 12.932 vo-
tos; Mário Filho (PP) de Santa 
Bárbara do Sul, que recebeu 
2.834 votos; e Carlos Betiollo 
(PSDB) de Pinheiro Machado, 
que recebeu 3.647 votos.

Em Putinga, Claudiomiro 
Cenci (PP) teve problemas no 
registro do partido/coligação. 
Ele recebeu 1.747 votos.

Capão da Canoa é um dos 
municípios onde o prefeito 
eleito não poderá tomar pos-
se na próxima semana

Divulgação

Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Costumo passar a virada de ano com a família no sítio onde 
moramos, a cinco quilômetros do centro de Ijuí. Da varanda dá 
para escutar à meia noite o espocar infernal de bombas, rojões e 
foguetes por toda a cidade. Também dá para ver as luzes que an-
tecedem os estrondos e mostram a fumaça tóxica que inunda o ar 
já poluído da área urbana.

 Temos vários cães de grande porte, valentes, inteligentes 
e bem cuidados. Nossos guardas. Nossos amigos. Quando começa 
o bombardeio na cidade, todos se aproximam de nós com as ore-
lhas murchas, rabos entre as pernas e choramingando. O que eles 
sentem? Dor, muita dor. Porque os ouvidos dos cães não suportam 
sons muito altos, especialmente de tiros. Dizem os cientistas que 
um som de foguete ou rojão causa dor de cabeça atroz no animal. 
Tão forte como a dor de uma facada que traspassa o corpo.

 Os cães cheiram e ouvem infinitamente mais e melhor do 
que os humanos. Chegam a distinguir um cheiro a quilômetros de 
distância e também escu-
tam sons imperceptíveis 
para o ouvido humano. 
Por isso nossos cachor-
ros sofrem tanto mesmo a 
cinco quilômetros do tiro-
teio insano.

 Dá para imaginar 
então o tamanho do so-
frimento dos milhares de 
cães da cidade!

 Não compreendo como pode até mesmo gente estudada 
cometer tanta maldade contra seres indefesos, explodindo rojões 
às vezes a poucos metros do animalzinho que guarda com zelo 
seus bens e sua família. Não compreendo como as pessoas podem 
achar bonita uma comemoração com explosões de gases tóxicos e 
sons que destroem a vida dos bichinhos.

 Não compreendo como os vereadores e prefeitos permi-
tem essa prática repugnante. E me sinto revoltado quando vejo 
que certas prefeituras ainda patrocinam essa barbárie, queimando 
nisso o minguado dinheiro público que poderia ser empregado na 
compra de um presentinho de Natal para uma criança pobre.

 E não é só. Os estragos que o bombardeio da virada pro-
voca na vida planetária assumem proporções alarmantes, espe-
cialmente pelo alto volume do som das bombas modernas e pela 
diversidade de formas e cores das luzes dos fogos.

 Desatinados com o barulho dos tiros, os pássaros abando-
nam os poleiros nas árvores e voam desorientados, em velocidade 
muito superior ao normal. Cegos pelos clarões dos fogos, morrem 
ao chocar-se contra prédios, carros, árvores e outros obstáculos. 
E uma grande parte morre do coração em razão do estresse agudo 
que sofrem. A quem duvida, aconselho olhar bem para o chão no 
dia 1° de janeiro. Facilmente encontrará pássaros mortos ou mo-
ribundos.

 As aves que deixam os ninhos por causa do tiroteio da 
virada raramente voltam quando amanhece. E mesmo de nada 
adiantaria retornar aos ninhos, nesse caso, pois os ovos em perío-
do de choco goram em razão do som das explosões. Ainda criança 
ouvia isso de minha avó e de minha mãe. Ocorre que estrondos de 
rojões detonam a estrutura do ovo, rompendo células vivas.

 O pior é que essa tragédia para a vida das aves não ocorre 
só no local das explosões de fogos; se estende por quilômetros ao 
redor das cidades. Na última virada de ano, testemunhei o pavor 
dos canarinhos da terra, corujas, joões-de-barro, marrequinhas e 
sabiás, voando e gritando atordoados na escuridão. Isso a cinco 
quilômetros do local das explosões. Penso então no tormento dos 
milhares de bichinhos que dormem mais próximos dos locais dos 
fogos.

  E nem mencionei que idosos, crianças e doentes também 
sofrem com esse tipo de barulho. 

 Não posso concluir diferente: soltar rojões, bombas, fo-
guetes e assemelhados é uma inominável estupidez.

O som da estupidez
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Segue aberto período para 
matrículas na rede estadual
Rio Grande do Sul recebe reforço de 860 
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compras adaptáveis
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Vereadores de Bicaco rejeitam 
proposta sobre nepotismo
Justiça obriga Seara de Seberi testar 
todos os trabalhadores
Ministério da Saúde prorroga leitos 
para Covid em UTIs 14
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Quatro prefeitos do estado não poderão 
tomar posse no dia 01

Mulheres gremistas entregam presentes 
para crianças em Tenente Portela

As mulheres gremistas, com o apoio Consulado do Grêmio em Tenente Portela realizaram neste 
domingo, 20, a entrega de mais de 200 presentes para crianças carentes do município.

A campanha vinha sendo realizada pelas torcedoras a alguns meses com a arrecadação de presen-
tes no comércio local e através da comunidade para montar os presentes que foram entregues para as 
crianças nos bairros da cidade.
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