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2 Editorial

A importância do aquecimento pré-treino
Magnus Antônio Geroldini

               O aquecimento é tido como elemento fundamental na 
elevação da temperatura do corpo, mas também favorece um ensaio 

na prova que vai ocorrer, a fim de se obter os melhores resultados e reduzir o potencial de riscos de 
lesões induzidas pelas atividades de profundidade física elevada.

             Antes das atividades físicas, o aquecimento é de fundamental importância. Ele aumenta 
a temperatura corporal, aumentando a força de contração muscular. Da mesma forma, ele otimiza a 
coordenação neuromuscular, além de ocorrência de lesões musculares e promover uma predisposição 
psíquica a performance. Para se ter ideia, em cada grau de temperatura corporal aumentado, o metabo-
lismo aumenta e isso resulta em mais rápida liberação do oxigênio do sangue para os músculos.

              Exercícios de aquecimento são importantes principalmente porque protege os músculos, 
tendões e ligamentos de lesões causadas por movimentos mais violentos. É extremamente necessário 
em atividades com variedades de movimentos, como: arremessar e chutar bola. 

              Entende-se por aquecimento todas as medidas que servem como preparação para a prática 
desportiva, seja ela de competição ou simples lazer, cuja intenção é a obtenção do estado ideal físico 
e psíquico, bem como a preparação cinética e coordenativa para um único objetivo que é a prevenção 
de lesões. 

              Pesquisas a respeito de indivíduos executando exercícios em diferentes temperaturas do cor-
po indicaram que a capacidade de fazer um trabalho físico tende a melhorar em temperaturas elevadas. 
O aquecimento parece ser especialmente vantajoso para um esforço máximo em atividades de potência 
de curta duração, como o levantamento de peso, salto em altura, provas de arremesso, etc.

              Nesse contexto, salienta-se que um bom aquecimento é essencial para preparar o corpo 
antes de fazer qualquer atividade física, uma vez que o corpo protege os músculos e articulações de 
lesões. Além disso, a realização de aquecimento pré-treino ajuda o corpo a bombear melhor o sangue, 
aumentando gradativamente a frequência cardíaca.

               Portanto, o aquecimento torna-se primordial para um bom resultado na realização de exer-
cícios. Dessa forma, torna-se importante desenvolver o hábito de se aquecer antes de iniciar qualquer 
atividade física.  

               O aquecimento pré-treino é fundamental, sendo uma atividade de transição entre o repouso 
e o esforço que prepara as articulações, os músculos e tendões para o trabalho que está por vir.

               É evidente a necessidade de transmitir e estimular os adeptos ao treino e conhecimento 
sobre os benefícios do aquecimento, para que não haja lesões durante o exercício ou em competição. 
Este estudo permitiu coordenar ideias e compartilhar preocupações, portanto é muito importante o 
aquecimento pré-treino para que se alcance o resultado esperado em uma atividade.

Magnus Antônio Geroldini
Professor de Educação Física da Rede Municipal de Ensino de Derrubadas. 

Em recente artigo sobre racismo, Roberto Rachewski criticou 
quem faz política usando como bandeira seu sexo e sua cor. E 
conta haver apoiado uma jovem, mulher, negra e moradora da 
periferia, candidata a vereadora por seu partido, “não porque ela 
era jovem, mulher, negra e da periferia, mas porque ela é ho-
nesta, culta, inteligente, empreendedora e liberal”. Mais adiante, 
afirma o autor: “Seja branco ou negro, seja homem ou mulher, 
seja jovem ou velho, seja rico ou pobre, eu analiso e julgo o ca-
ráter, o quanto aquela pessoa valoriza a racionalidade, a produti-
vidade, a independência, a honestidade, a integridade, a justiça e 
a capacidade de melhorar moralmente a cada dia, a ponto de se 
orgulhar por suas conquistas”.

 No Brasil e em todo o Ocidente, porém, a maior parte dos 
grandes veículos de comunicação está comprometida com a ideia 
de que as cadeiras dos parlamentos, os concursos e os cargos 
públicos, as posições de diretoria da iniciativa privada, os postos 
de trabalho das grandes empresas, devem estar equitativamente 
distribuídos por sexo e suas tendências e por cor da pele e suas 
variações.

Na capa da edição Zero Hora (24/11) 11 vereadores eleitas 
posam diante da Câmara Municipal de Porto Alegre assinalan-
do a maior representação feminina já levada ao parlamento da 
capital. Mas, mesmo assim, sendo 11 em 36, acrescenta a in-
formação, “bem distante da relação com a representatividade do 
gênero na população”...

Terminou a eleição municipal do dia 15 de novembro e lá es-
tavam os caçadores de irrelevâncias contando brancos e negros, 
homens e mulheres, homossexuais e transexuais, para checarem 
se estão ou não equitativamente representados.

Ou seja, para esse tipo de jornalismo, parlamentares são elei-
tos para representar interesses relacionados à população do mes-
mo sexo, ou cor, ou tendências sexuais. Obviamente, em presen-
ça de tais critérios de decisão, o bem de uma comunidade, de um 
município, do estado e da União Federal é mais adequadamente 
atendido por uma representação política marcada por esse tipo de 
militância, embora no cotidiano da atividade parlamentar tenham 
os legisladores que deliberar sobre tudo mais. Para tanto, cará-
ter e competência são muito mais relevantes do que cor da pele, 
sexo e tendências sexuais.

É por isso que a afirmação do Roberto Rachewski é de uma 
lógica cristalina. Como tenho afirmado tantas vezes, o parla-
mentar não deve ser um representante de interesses, mas um re-
presentante de opinião identificado com o eleitor não por meras 
coincidências genéticas, mas por identificação com o modo de 
ver o ser humano e a sociedade, sua cidade e o mundo onde vive.

CAÇADORES DE
IRRELEVÂNCIAS

Adeus Maradona
Nesta quarta-feira o mundo do futebol perdeu um dos seus mais 

importantes e emblemáticos personagens: Diego Armando Maradona, 
tido por muitos como o melhor jogador de futebol de todos os tempos.

Maradona foi uma lenda dentro de campo. Sua excepcionalidade 
era tão grande que há quem o compare e até se sinta a vontade para 
colocá-lo em um patamar acima daquele que é considerado o rei do 
futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. A grande verdade é que 
Maradona é o único personagem que pode ao menos ser comparado 

com o Pelé e isso já quer dizer muita coisa.
Se olharmos para os números frios, Maradona demonstra ter sido um grande craque, no entanto, 

eles não traduzem o que ele foi pro futebol. Não são os números de Maradona que fazem dele uma 
lenda, mas a forma com que ele conquistou esses números.

Em um esporte coletivo, Maradona foi individual, afinal de contas, ninguém ficaria ofendido quan-
do é dito que ele levou a seleção da Argentina de 86 nas contas, ou a copa da UEFA de 89 com a Napoli 
ou o campeonato Italiano com o mesmo clube em 87 e 90 e a copa da Itália em 87.

Maradona era assim, um talento individual em meio a um esporte coletivo. Um jogador muito supe-
rior aos seus adversários, que independente da equipe em que estivesse ou dos companheiros que tinha, 
sempre absolutamente sempre, levaria aquela equipe para o topo, para a lista das favoritas.

Talvez nunca mais surja um jogador como Maradona. Um único jogador, capaz de sozinho elevar 
equipes medíocres ao posto de favoritas. Assim  foi Dieguito, sua perna esquerda, sua camisa 10 e seus 
1 metros e 65 centímetros. Um gigante, um gênio, uma lenda.
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***Dizem por aí que o pessoal da se-
cretaria de Serviços Urbanos não fis-
calizou o asfaltamento da rua Uruguai. 
***No cruzamento da Uruguai com a 
Romário Rosa um desnível tem provo-
cado sustos nos motoristas e raspões vio-
lentos no assoalho de carros pequenos... 
***Dizem por aí que tem gente que de-
verá se readaptar ao antigo trabalho em 
janeiro de 2021. Terminou a mamata... 
***Dizem por aí que o antigo PDT to-
mou conta do velho PMDB. Teria sido 
o motivo da malfadada coligação... 
***Dizem por aí que um prefeito da re-
gião se referiu ao substituto como len-
to demais.  Ao saber o eleito respondeu: 
-Pois é, e ele era ligeiro demais!!! .kkkk 
***A certeza de uma vitória fez alguns as-
pirantes à líder enxovalhar companheiros 
que não aderiram à aventura.

Entraram e sairam com a participação do MDB
O governo municipal 
que deixa o paço em 
janeiro ficou 16 anos 
na administração de 
Tenente Portela. A 
primeira eleição do 
grupo aconteceu em 
2004 quando vence-
ram o PMDB numa 
disputa acirrada. O 
candidato do PMDB 
na época, Neivaldo 
Antoniollo bancário 
do BB, corria o risco 
de ser cassado, dois 
dias antes eleição foi pressionado pela agremiação para desistir e ceder o espaço para outro 
companheiro. Neivaldo relutou foi para o pleito e perdeu. Os resultados na justiça tam-
bém foram negativos. Hoje ele tem os direitos políticos suspensos. O primeiro governo 
do PP-PDT foi do Rubens Furini, bancário do BB,  (também hoje com direitos políticos 
suspensos), o segundo foi Clairton Carboni, bancário do BB, o terceiro do professor Élido 
Balestrin e o quarto novamente do Clairton Carboni. Há oito anos o PMDB, hoje MDB, 
ensaiava articulação com a situação para voltar ao poder de carona. Neste ano o acordo foi 
feito, porém, o tiro saiu pela culatra. Mesmo unidos ( PP, o PDT e o MDB) o PSDB, até 
então um pequeno partido de apoio, venceu com chapa pura o pleito. A história da política 
local sofreu um revez no seu caminho de hegemonia de quase duas décadas.

***Nem bem haviam sido contabilizadas as 
urnas, o candidato derrotado à vice do MDB 
se lançou como candidato à prefeito em 2024. 
***A composição do secretariado do 
Sala, dizem, esta sendo complicada. Tem 
que aliar competência com apoio político. 
***Dizem por aí que os dois vereadores 
eleitos do MDB há pouco tempo nem sequer 
sonhavam em fazer parte da agremiação... 
***Se depender da vontade de alguns “lí-
deres” do MDB local, “quem não votou 
no João será expulso da agremiação...” 
***A desinformação é triste, pior quan-
do ela vem de nossos representantes... 
***Um edil disse que tem passageiros indo 
a FW comprar bilhete sem saber que exis-
tem pelo menos 3 pontos de vendas de pas-
sagens aqui em Portela. (M.D.)

VOCÊ SABIA?
Se você ficar gritando por 8 

anos, 7 meses e cinco dias, terá produzi-
do energia sonora suficiente para aquecer 
uma xícara de café.
(Não parece valer a pena.)
Se você peidar constantemente durante 6 
anos e 9 meses, terá produzido gás sufi-
ciente para criar a energia de uma bomba 
atômica.(Agora sim!)
O coração humano produz pressão sufi-
ciente para jorrar o sangue parafora do 
corpo a uma distância de 10 metros. (Uau!)
O orgasmo de um porco dura 30 minutos. 
(Na minha próxima vida, quero ser um 
porco!)
Uma barata pode sobreviver 9 dias sem 
sua cabeça até morrer de fome.
(Ainda não consegui esquecer o porco)
Bater a sua cabeça contra a parede conti-
nuamente gasta em média 150
calorias por hora. (Não tente isso em casa; 
talvez no trabalho!)
O louva-deus macho não pode copular en-
quanto a sua cabeça estiver
conectada ao corpo. A fêmea inicia o ato 
sexual arrancando-lhe a Querida, cheguei! 
O que é is…..”) O porco não esqueci.
A pulga pode pular até 350 vezes o com-
primento do próprio corpo. É como se um 
homem pulasse a distância de um campo 
de futebol. (Trinta minutos… que porco 
sortudo! Dá pra imaginar?)
O bagre tem mais de 27 000 papilas gusta-
tivas. (O que é que pode haver de tão sabo-
roso no fundo de um rio?)
Alguns leões se acasalam até 50 vezes em 
um dia. (Ainda prefiro ser um porco na 
minha próxima vida…qualidade é melhor 
que quantidade!)
As borboletas sentem o gosto com os pés. 
(Isso eu sempre quis saber)
O músculo mais forte do corpo é a língua.
(Hmmmmmmmm…)
Pessoas destras vivem em média 9 anos 
mais do que as canhotas. (E se a pessoa for 
ambidestra?)
Elefantes são os únicos animais que não 
conseguem pular. (E é melhor que seja as-
sim!)A urina dos gatos brilha quando ex-
posta à luz negra. (E alguém foi pago para 
descobrir isso?)O olho de um avestruz 
é maior do que o seu cérebro. (Conheço 
gente assim)
Estrelas-do-mar não têm cérebros. (Co-
nheço gente assim também)
Ursos polares são canhotos. (Se eles come-
çarem a usar o outro lado, viverão mais)
Seres humanos e golfinhos são as únicas 
espécies que fazem sexo por
prazer. (E aquele porco?)
MAS O PORCO É DANADO MESMO 
HEIN …

Primeiros nomes
A  nova administração está montando a sua 
equipe administrativa. Os primeiros dois 
nomes confirmados para o secretariado 
são o do ex-prefeito Élido Balestrin para as 
finanças e o Leonardo Siqueira para a In-
dústria e comércio. Além destes nomes já é 
dado como certa a confirmação de Rosân-
gela Fornari como a próxima secretária da 
Assistência Social. Paralelo a estes nomes 
a equipe de transição do próximo prefeito, 
Rosemar Sala, esta buscando acesso às in-
formações administrativas para redirecio-
nar prioridades e executar o plano de gover-
no lastreado nas promessas de campanha. 

De saída
A vereadora Rosângela Fornari pe-
diu a desfiliação do MDB de Tenen-
te Portela. Ela foi vereadora por dois 
mandatos tendo ficada como primei-
ra suplente na eleição do último dia 15.  

Ouvido na Província
Em tempos de pandemia, onde a aglomera-
ção de pessoas não é recomendada, as pro-
moções se adaptam. O Sistema Província 
fará o Natal das Crianças em sua 25ª edição, 
porém neste ano não haverá festa de entre-
ga e nem baile no C.R.C. As cartinhas serão 
lidas, atendidas e as crianças receberão os 
seus presentes a partir de listas que serão 
lidas na programação da 100.7.

Esvasiando o caixa
Não há dúvidas que o município de Porte-
la tem dinheiro em caixa. Aliás, a maioria 
dos municípios tem reservas em função de 
repasses especiais ocorridos neste ano por 
causa da pandemia. O grupo que foi eleito 
esta atento porque correm informações que 
a administração que se despede estaria fa-
zendo uma série de investimentos para evi-
tar deixar caixa para os sucessores.

Diplomação
Os eleitos na 101ª Zona eleitoral serão di-
plomados no dia 14 de dezembro obede-
cendo os seguintes horários: 9:30, Barra do 
Guarita, 11:00 Tenente Portela, 13:30 Der-
rubadas, 14:30 Miraguaí e 15:30 Vista Gaú-
cha. A solenidade será realizada no plenário 
da Câmara de Vereadores de Portela, uma 
vez que o Centro Cultural está interditado 
devido riscos na estrutura.
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Eleições 2020 Estiagem

Vista Gaúcha decreta situação 
de emergência

Na última quarta-feira 
(25/11/2020) o Prefeito de Vis-
ta Gaúcha Celso José Dal Cero, 
Decretou Situação de Emergên-
cia nas Áreas do Município em 
decorrência da estiagem que 
vem assolando toda a região 
nos últimos meses.  

A decisão foi tomada em 
conjunto com os Membros da 
Comissão de Defesa Civil, que 
após levantamento nas áreas do 
Município verificaram inúme-
ros prejuízos provocados em 
virtude da falta de chuvas, o 
que acarreta na diminuição dos 
afluentes hídricos. 

A decisão, tomada pelo Pre-
feito tem validade de 180 dias, 
a contar da data da publicação. Prefeito de Vista Gaúcha, Celso José Dalcero decretou emergência

Diplomação dos eleitos na 
microrregião ocorrerá no 

próximo dia 14 de dezembro

O cartório da 101ª Zona Eleitoral (ZE) agendou para o dia 14 de 
dezembro, a diplomação dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores 
eleitos nos municípios de Barra do Guarita, Derrubadas, Miraguaí, 
Tenente Portela e Vista Gaúcha.

A cerimônia foi marcada após o término do prazo para recla-
mações dos resultados do pleito realizado em 15 de novembro de 
2020 e a lavratura pela Junta Eleitoral da proclamação dos eleitos.

O evento acontecerá na Câmara de Vereadores de Tenente Por-
tela, com início às 09h30min.

Cronograma da diplomação:

- Barra do Guarita: 
09h30min;

- Tenente Portela: 11h00min;
- Derrubadas: 13h30min;

- Miraguaí: 14h30min;
- Vista Gaúcha: 15h30min;

101ª Zona Eleitoral abrange os municípios de Barra do Guarita, Derruba-
das, Miraguaí, Tenente Portela e Vista Gaúcha

Diplomações vão ocorrer na Câmara de Vereadores de Tenente Portela 
para todos os eleitos da 101ª Zona Eleitoral

Jonas Martins

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

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2020

CONTRATO Nº 171/2020
DATA: 18/11/2020
CONTRATADO: MWP CONSTRUTORA INDUSTRIAL 

LTDA
CNPJ: 38.085.431/0001-70
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execu-

ção de rodapés em uretano, incluso mão de obra e fornecimento 
de todo o material para a Indústria de Embutidos localizada junto 
a RSC 163

VALOR R$:  11.716,50

CONTRATO Nº 172/2020
DATA: 18/11/2020
CONTRATADO: ALDAIR SOUZA DA SILVA - ME
CNPJ: 08.609.439/0001-28
OBJETO: Aquisição de peças para reforma parcial da caixa de 

câmbio do veículo Micro Ônibus placa IMY2475
VALOR R$: 7.253,50

Estrutura

Auditório do Centro Cultural de 
Tenente Portela está interditado
O auditório do Centro Cul-

tural de Tenente Portela está 
interditado por determinação 
do Corpo de Bombeiros. Uma 
vistoria feita recentemente veri-
ficou que o local apresenta pro-
blemas estruturais, como racha-
duras e outros.

Os demais espaços do prédio 
público onde funcionam o mu-
seu e a área administrativa con-
tinuam com atividades normais.

Conforme apurou a repor-
tagem do Sistema Província de 
Comunicação, o auditório do 
Centro Cultural passará por re-
formas para ficar em condições 
de receber novamente os even-
tos com público. Entretanto, 
não há previsão para o começo 
das obras. Demais setores da estrutura seguem funcionando normalmente

O futebol é uma das modalidades esportivas que apresen-
ta a maior dificuldade para a sua caracterização com relação 
ao esforço físico requerido. Em provas como 100 metros 
rasos do atletismo ou a maratona é fácil definir, são esportes 
com predominância anaeróbica e aeróbica, respectivamen-
te. Mas o futebol apresenta características particulares em 
cada movimento.

Para o jogador de futebol, a força explosiva de membros 
inferiores bastante desenvolvida lhe confere grandes van-
tagens, desde o fato de saltar mais alto que seu oponente 
até executar deslocamentos com grande aceleração, parar 
e recomeçar a corrida rapidamente e executar mudanças de 
direção instantâneas. Além disso, a força explosiva é im-
portante nos movimentos específicos do desporto, como os 
sprints, saltos, chutes e cabeceios.

A força explosiva dos membros inferiores é associada 
significativamente aos saltos verticais e ao desempenho nos 
tiros em velocidade. Diversas ações do jogo de futebol exi-
gem bastante força explosiva, como nos tiros de curta dura-
ção, além dos momentos de aceleração e desaceleração de 
forma brusca, quando são requeridos elevados níveis desta 
valência física para modificar a inércia da massa corporal do 
jogador. É necessário ativar a força máxima e a capacidade 
anaeróbia do sistema neuromuscular de diversos membros, 
principalmente dos inferiores.

Um estudo de 2014 analisou o resultado da aplicação de 
um protocolo de treinamento de potência nas pernas, em um 
grupo de 19 jogadores de futebol profissional, com cerca de 
23 anos. A ideia era verificar se a implementação de um 
treino de potência poderia ser efetiva sobre os resultados 
de força e potência dos jogadores, sem sobrecarregar 
seus sistemas musculoesqueléticos utilizando, para isso, 
um treino baseado na velocidade com una carga média, e 
não elevada, das extremidades inferiores.

O estudo mostrou que o protocolo do treinamento 
utilizado, com carga moderada, incrementa a potência 
explosiva dos jogadores de futebol, além de resultar no 
aumento da força e da velocidade dos exercícios. Trata-
-se de um dado importante para melhorar o desempenho dos 
jogadores em campo, sem provocar lesões.

Cada vez mais o futebol necessita de excelente condição 
física, par máximo desempenho dos atletas durante as parti-
das e sustentar isso toda a temporada.

Força e Potência no
Futebol
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Tomazzoni garante que vai fazer governo 
de gestão em Três Passos

Politíca

Arlei Tomazzoni, PSDB, 
eleito prefeito em Três Passos, 
foi entrevistado pelo jornalista 
Jalmo Fornari no programa Tri-
buna Popular do último sábado, 
21, onde falou sobre a sua vitó-
ria no município.

O prefeito eleito disse ser 
uma honra falar na Rádio Pro-
víncia FM uma vez que emis-
sora foi a única que em 2018, 
quando ele denunciava a atu-
ação de médicos  na saúde do 
município, que deu espaço para 
que ele pu-
desse se pro-
nunciar.

Ele se 
disse muito 
contente com 
a vitória,  e 
que com o 
seu vice, 
Rodrigo Ipê, 
MDB, vai 
fazer um 
bom traba-
lho, já  que 
sempre quis 
fazer parte 
do governo 
para poder implementar gestão 
pública no município. Ele dis-
se também que tentou unir di-
versos partidos em torno de um 
projeto único, mas que não con-
seguiu, e por não se dobrar para 
negociatas, teve que repensar 
as ideias e mesmo com um nú-
mero menor de partidos, apenas 
com o PSDB e MDB, conse-
guiu chegar ao governo, e que 
isso agora lhe dá liberdade para 
trabalhar sem amarras politicas.

Tomazzoni disse que não 
houve negociação em relação 
a secretarias e que o grupo in-
dicado para o primeiro escalão 
terá inclusive pessoas que não 

tem filiação partidária, uma vez 
que a gestão Tomazzoni e Ipê 
não terá nenhum poste na admi-
nistração.

Sobre as prioridades, Toma-
zzoni, disse que a saúde estará 
no topo e que deverá auxiliar 
o Hospital de Caridade de Três 
Passos que hoje tem quase 17 
milhões de dívida, para que 
esse enfrente as dificuldades 
atuais e se desenvolva como um 
hospital de referência regional.

Sobre a geração de empre-

gos, ele disse que não adianta 
pensar em atrair novas empre-
sas no município, quando não é 
dada atenção as empresas mu-
nicipais. Ele citou que o orça-
mento de indústria e comércio é 
de menos de meio por cento do 
orçamento do município.

O prefeito eleito também 
disse que vai trabalhar com um 
número menor de secretarias e 
que uma das suas primeiras ati-
tudes como prefeito será fazer o 
primeiro quilometro de asfalto 
no interior da história do muni-
cípio de Três Passos.

Uma das novidades que fo-
ram repassadas com exclusivi-

dade para a Província é de que o 
vice-prefeito Rodrigo Ipê, será 
o secretário municipal de Assis-
tência Social, uma vez que ele é 
qualificado para esse trabalho.

O prefeito eleito também 
conclamou os eleitos da re-
gião para uma união em torno 
das políticas regionais e citou 
a ponte entre Barra do Guari-
ta-RS e Itapiranga-SC como 
exemplo.

O vice-prefeito eleito Rodri-
go Ipê, também foi ouvido pelo 

jornalista Jalmo 
Fornari, que dis-
se que o único 
acerto destinado 
desde o início 
da composição 
das chapas era 
de que ele seria 
o secretário de 
Assistência So-
cial.

Sobre o seu 
trabalho em 
frente a assis-
tência social, 
pastor Rodrigo 
Ipê disse,  que 

vai focar  em dar o pão e o pei-
xe, mas também deverá garantir 
condições para que as pessoas 
aprendam a pescar. Ele disse 
que o  fator decisivo dessa pas-
ta será dar melhor qualidade 
de vida para as pessoas mais 
carentes. Umas das ideias seria 
unir toda a rede de solidarie-
dade, com entidades e pessoas 
que trabalham como voluntá-
rias, criando um banco de rou-
pas e alimentos, mas que, além 
disso,  oferecer cursos e prepa-
ração para dar condições para 
todas as pessoas do município 
de conquistar suas melhorias 
por conta própria.

Eleitos em Três Passos Tomazzoni e Ipê já estiveram com o governador

Arlei e Rodrigo já estiveram na capital cumprindo agenda, inclusive com a deputada Zilá, que foi a última prefeita do PSDB em Três Passos

Divulgação/Redes Sociais

Pesquisa revela melhora 
na sinalização de rodovias 

federais

Transito

Um estudo da Confedera-
ção Nacional dos Transportes 
(CNT), divulgado na terça-feira 
(24/11), mostra que houve uma 
melhoria significativa na ava-
liação da sinalização das ro-
dovias brasileiras entre 2013 e 
2019.

Segundo a CNT, houve em 
média uma melhora de 17,8 
pontos percentuais nos trechos 
rodoviários federais sob jurisdi-
ção do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT).

A pesquisa avaliou o Pro-
grama Nacional de Segurança 
e Sinalização Rodoviária (BR-
-Legal), criado em 2013 visan-
do padronizar a sinalização ro-
doviária na malha federal.

Dividido em quatro etapas, 
o projeto previa a realização 
de melhorias na sinalização em 
55 mil quilômetros de rodovias 
em todo o país. Essa extensão 
representava, em 2012, 87% da 
malha total das rodovias fede-
rais pavimentadas sob gestão 
pública. Cada etapa levava em 
consideração a logística de exe-
cução das obras e o nível de re-
levância de cada trecho.

— Em sete anos de vigên-
cia do BR-Legal, houve nítidos 
avanços na avaliação geral da 
sinalização nas rodovias fede-
rais públicas. Considerando o 
período entre o início do pro-
grama e o ano de 2019, houve 
em média uma melhora de 17,8 
pontos percentuais nos trechos 
rodoviários onde houve inter-
venções do BR-Legal, passan-
do de 39,7% para 57,5% de 
avaliação positiva — revela o 
estudo.

Acrescenta que o programa 
inovou na forma de licitação, 
na atribuição de responsabilida-
des às contratadas e na metodo-
logia das soluções empregadas. 
Pela metodologia, a empresa 
encarregada pelo projeto de si-
nalização é também a executora 
dos serviços e responsável pela 
manutenção da rodovia durante 
cinco anos.

— Dessa forma, evita-se que 
problemas na implementação 
da sinalização e dos dispositi-
vos de segurança sejam justifi-
cados por erros de projeto, dado 
que a empresa ou consórcio res-
ponsável pelas duas etapas é a 
mesma — indica a CNT.

Houve em média uma melhora de 17,8 pontos percentuais nos trechos 
rodoviários federais sob jurisdição do DNIT

Sua  Publicação é aqui...

(55) 3551-1877



ROTA DO YUCUMÃ, 27 de novembro 2020 7

Estiagem

Tenente Portela

Rosemar Sala anuncia o nome dos primeiros secretários

O prefeito eleito Rosemar Sala, 
PSDB, começou a montagem do seu 
primeiro escalão para a administração 
de Tenente Portela a partir do dia 01 de 
janeiro.

Sala anunciou na manhã de hoje, em 
primeira mão para a Rádio Província o 
nome dos dois primeiros secretários mu-
nicipais.

O secretário de finanças do município 
será o professor e ex-prefeito de Tenente 
Portela Élido Balestrin. Eleito em 2012 
pelo PP, Élido comandou o município de 
Tenente Portela até o ano de 2016, quan-
do entregou o cargo para o atual prefei-
to Clairton Carboni. Antes disso ele já 
havia ocupado o cargo de secretário de 
finanças na primeira gestão de Carboni. 
Élido é irmão do vice-prefeito eleito, 
Leônidas Balestrin e vai agregar a sua 
experiencia administrativa, pelo fato de 
já ter comandado o executivo municipal 
no novo governo que está sendo mon-

tado.
Sala também 

anunciou a sua esco-
lha para o comando 
de Industria e Co-
mércio e Turismo. 
Trata-se de Leonar-
do Siqueira, filiado 
no DEM, partido 
que apoiou Sala nas 
eleições. Ele tem 
25 anos, Contador, 
Empresário do ramo 
contábil. Graduado 
em Ciências Contá-
beis pela Universida-
de Regional Integrada 
do Alto Uruguai e das Missões (URI) no 
ano de 2016. Com 07 anos de experiên-
cia na área de gestão empresarial, de-
sempenhou atividade de Diretor de En-
sino Educacional junto ao CFC Celeiro.

Sala também participou do programa 

Tribuna Popular deste sábado, 21, onde 
foi entrevistado pelo jornalista Jalmo 
Fornari, sobre a sua vitória e como estão 
sendo os primeiros preparativos para a 
transição de governo.

Sala disse que já esteve reunido com 
o prefeito Clairton Carboni, junto com 
o vice-prefeito eleito, Nide Balestrin, 
onde ficou acertado que já a partir do dia 
primeiro de dezembro, o prefeito de Te-
nente Portela vai repassar os relatórios 
da administração atual para a equipe de 
Sala.

O prefeito eleito também afirmou 
que a partir do dia 08 uma equipe de 
transição já vai estar atuando no centro 
administrativo de Tenente Portela para 
se inteirar da situação do município e os 
detalhes para que a transição ocorra da 
melhor maneira possível e nenhum tra-

balho em andamento 
seja prejudicado.

Nesta última se-
mana, o prefeito eleito 
também esteve reu-
nido com a direção 
do Hospital Santo 
Antônio. Sobre a pro-
messa de prolongar o 
atendimento em pelo 
menos um posto de 
saúde até as 22 horas, 
ele afirmou que é só 
uma questão de acertar 
a operacionalização, 
mas que isso vai ocor-
rer o mais rápido pos-

sível, para desafogar o atendimento na 
urgência e emergência do HSA.

Sobre a montagem de governo, como 
a indicação de secretários, Sala, disse 
que já na segunda-feira, pós eleição, ele 
e seu vice já estiveram reunidos discutin-

do os nomes que irão compor o primeiro 
escalão. Que já há algumas tratativas, 
mas que ainda não houve uma evolução 
nesse sentido, sendo que a equipe ainda 
vai ser divulgada.

Segundo ele o secretariado será for-
mado por um corpo técnico/político, 
onde segundo ele, é necessário que esses 
dois perfis estejam atrelados, para que 
haja um atendimento eficaz para a co-
munidade de Tenente Portela.

Hoje o município tem 9 secretarias, 
no entanto, por força de lei, segundo o 
prefeito eleito em 2021 serão 8 secreta-
rias, sendo que a secretaria do índio não 
estará mais em funcionamento, no en-
tanto, haverá orçamento destinado para 
os índios e para a agricultura, para que 
mesmo sem uma pasta especifica, essas 
duas áreas sigam com todo o atendimen-
to necessário.

Ele afirmou que o secretário adjunto 
do desenvolvimento rural será alguém 
ligado a agricultura, pois é preciso me-
lhorar a qualidade do atendimento para o 
agricultor de Tenente Portela, inclusive 
com a possibilidade de implementação 
de patrulhas agrícolas no município jun-
to com o já atuante programa de círculo 
de máquina.

Uma das primeiras atitudes que o 
prefeito eleito vai adotar, tão logo tome 
posse, será buscar o empresário e o em-
preendedor para fomentar a geração de 
emprego e renda. Ele lembrou que fez 
uma promessa de deixar como marca de 
seu governo o aumento de 500 empre-
gos formais, mas hoje, disse que sonha 
que esse número seja ainda maior e disse 
acreditar que com apoio e incentivo ao 
empresário e o empreendedor será pos-
sível gerar até 800 empregos formais até 
o final do ano.  

Ex-prefeito Balestrin será reponsável pelas finanças

Rosemar Sale e Nide Balestrin, prefeito e vice eleitos começam montar governo

Divulgação/Redes Sociais

R$ 55 milhões captados para poços artesianos e açudes 
estão parados por falta de projetos de prefeituras

A notícia divulgada pela co-
lunista da Gaúcha ZH, Gisele 
Loeblein, dão conta de que 55 
milhões de reais que poderiam 
ajudar no combate a estiagem 
ainda não chegaram nos muni-
cípios, porque esses ainda não 
encaminharam os projetos ne-
cessários para receber a verba.

Segundo a colunista a cifra 
é o somatório de verba obtida 
pela bancada gaúcha na Câmara 
(R$ 29,1 milhões) e de repasses, 
de R$ 6 milhões do Ministério 
do Desenvolvimento Regional, 
R$ 10 milhões do Estado e R$ 
10 milhões da Assembleia Le-
gislativa. Desse montante, ape-
nas R$ 6,5 milhões já estão em 
uso, para a construção de 1.020 
açudes, a cargo da Secretaria da 

Agricultu-
ra.

O res-
tante ainda 
está nos 
c o f r e s , 
sem ser 
aplicado, 
como a 
mesma co-
lunista já 
havia re-
latado no 
mês de ju-
lho.  Ela relata que tem tramites 
burocráticos que ainda preci-
sam ser cumpridos para a libe-
ração da verba e que há ainda a 
inacreditável situação de muni-
cípios afetados que não realiza-
ram a entrega da documentação 

e x i g i d a 
para o re-
cebimento 
do dinhei-
ro. 

D a s 
105 cida-
des que 
receberão 
R$ 70 mil 
cada para 
poços no 
meio rural, 
32 não en-

caminharam a papelada solici-
tada pela Secretaria de Obras e 
Habitação.

A pasta repassará a verba di-
retamente aos municípios. Pelo 
valor, há dispensa de licitação, 
sendo feita a tomada de preços, 

sendo escolhido o orçamento 
de menor valor. 

Em média, o custo é estima-
do em R$ 45 mil, variando con-
forme a localidade. Segundo 
Stédile, em alguns locais será 
possível construir dois poços. 
O objetivo é garantir o abasteci-
mento de água para famílias de 
agricultores e para os animais 
em zonas rurais. 

No caso do recurso do Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional (R$ 6 milhões), o em-
penho foi feito, e o convênio 
com a Caixa Econômica Fede-
ral assinado há 10 dias, explica 
o titular da Agricultura, Covatti 
Filho. Agora, vai para a fase de 
licitação. O prazo para utiliza-
ção dessa quantia é até o final 

de 2021. O secretário estima, 
no entanto, que ainda neste ano 
seja possível ter a empresa que 
realizará as obras.

Os R$ 29,1 milhões obtidos 
via emenda parlamentar da ban-
cada gaúcha serão utilizados 
para a instalação de poços em 
211 municípios, via Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa). 

Neste momento, segundo a 
assessoria do coordenador da 
bancada, Giovani Cherini, e a 
Funasa, aguarda-se o empenho 
dos recursos pelo governo fede-
ral. Superintendente do órgão 
no  Estado, Charles Barragan 
diz que somente depois dessa 
garantia do pagamento poderá 
ser feita análise da proposta ca-
dastrada.
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MP efetua denúncia contra condutor de 
embarcação que afundou e causou 
morte de estudante de Vista Gaúcha

Justiça

O Ministério Público atra-
vés da Promotoria de Justiça de 
Tenente Portela ofereceu, nesta 
quarta-feira, denúncia contra o 
condutor de embarcação que 
afundou quando fazia a tra-
vessia entre os Municípios de 
Itapiranga/SC e Barra do Gua-
rita/RS há pouco mais de um 
ano, no dia 06 de novembro de 
2019. O naufrágio resultou na 
morte de Andrei Franchini, na 
época com 19 anos, morador de 
Vista Gaúcha.

Foram movidas contra o 
barqueiro quatorze imputações 
de homicídios dolosos qualifi-
cados: treze dos quais tentados 
e um consumado. Basicamen-
te, entendeu-se que o condutor 

dera causa ao risco de submer-
são do barco ao admitir passa-
geiros em capacidade acima do 
limite permitido e ao manter a 
velocidade mesmo ciente do in-
gresso da água na embarcação. 
Na sequência, omitiu-se em 
prestar o socorro devido às ví-
timas, o que tornou nítida a sua 
responsabilidade. 

Se o réu for pronunciado 
pela Justiça, será levado a jul-
gamento pelo Tribunal do Júri. 

Sem prejuízo da acusação já 
formulada, o Ministério Públi-
co ainda envidará esforços in-
vestigativos para apurar se ou-
tros envolvidos também devem 
ser denunciados em virtude do 
naufrágio.

O acidente ocorreu na noite 

do dia 06 de novembro de 2019, 
quando o barco que fazia a tra-
vessia entre Itapiranga e Barra 
do Guarita começou a ser inva-
dido pela água. Segundo rela-
to de testemunhas na época, o 
condutor da embarcação não re-
duziu a velocidade e a embarca-
ção acabou virando e afundan-
do com 14 estudantes a bordo.

Andrei era um desses estu-
dantes e já na noite de quarta-
-feira começaram as buscas por 
ele, único passageiro que não 
foi resgatado no momento do 
acidente por outras embarca-
ções. As buscas duraram até o 
sábado pela manhã, quando o 
corpo foi encontrado a cerca de 
1,6 km do local onde ocorreu o 
acidente.

Naufrágio ocorreu em 06 de novembro do ano passado

Bombeiros Divulgação

ANTT define novas medidas 
para o transporte 

interestadual de passageiros

Pandemia

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
estabeleceu novas medidas a 
serem adotadas nos serviços 
de transporte rodoviário in-
terestadual e internacional de 
passageiros para prevenção à 
disseminação do novo corona-
vírus. A resolução que atualiza 
as regras já determinadas pela 
ANTT foi publicada na quinta-
-feira (26/11) no Diário Oficial 
da União, e, diferente da norma 
anterior, não trata do transporte 
ferroviário de passageiros.

A nova resolução entra em 
vigor em 1º de dezembro e va-
lerá enquanto durar a situação 
de emergência de saúde públi-
ca, definida pelo Ministério da 
Saúde. O serviço de transporte 
internacional continua suspen-
so, enquanto houver a restrição 
de entrada de estrangeiros no 

país. Entretanto, a ANTT pode 
autorizar o transporte em casos 
excepcionais, como o retorno 
de brasileiros ou estrangeiros 
aos seus respectivos países de 
origem.

De acordo com a norma, as 
empresas que operam os ser-
viços de passageiros devem 
adotar medidas para limpeza e 
desinfecção dos veículos, em 
especial para manter a quali-
dade do ambiente climatizado 
e impedir a proliferação de mi-
crorganismos nocivos à saúde. 
As empresas também devem 
criar estratégias para minimizar 
o contato entre os passageiros 
e instruí-los, a cada viagem, 
acerca das medidas básicas de 
higienização.

No caso de veículos não cli-
matizados, a ANTT recomen-
da que as janelas permaneçam 
abertas durante a viagem.

Medidas valem para transporte também para transporte internacional
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Justiça Eleitoral identifica mais de R$ 60 milhões 
em doações com indícios de irregularidade

Eleições 2020

O Núcleo de Inteligência 
da Justiça Eleitoral identificou 
mais de R$ 60 milhões em do-
ações com indícios de irregula-
ridade nas prestações de contas 
dos candidatos aos cargos eleti-
vos no pleito de 2020. O valor 
representa aumento significati-
vo em relação aos números do 
relatório anterior, cujas irregu-
laridades somavam R$ 38 mi-
lhões.

Segundo o levantamento da 
Justiça Eleitoral, as doações 
mais frequentes são feitas por 
pessoas sem emprego formal 

registrado, mais de R$ 33 mi-
lhões em um universo de 9.068 
doadores. Na sequência, apare-
cem 1.981 doadores com renda 
incompatível com o valor re-
passado, em doações que ultra-
passam R$ 17 milhões.

Além disso, 925 fornecedo-
res de campanha têm relação de 
parentesco com o candidato ou 
vice, recebendo, no total, mais 
de R$ 1,6 milhão. Os resultados 
desse levantamento de indícios 
de irregularidades já foram re-
passados aos tribunais e cartó-
rios eleitorais como informação 

de inteligência e direcionamen-
to da fiscalização das contas.

Segundo o levantamento da Justiça Eleitoral, as doações mais frequentes são feitas por pessoas sem emprego formal registrado
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Coronel Bicaco: Vereador propõe que 
sobras de recursos do Poder Legislativo 

sejam aplicados em centro cirúrgico

Na sessão ordinária da 
segunda-feira (23/11), o ve-
reador Egmar Lima de Ávila 
(PP), apresentou uma proposta 
indicando que a Administração 
Municipal de Coronel Bicaco 
utilize as sobras de recursos fi-
nanceiros do exercício 2020 do 
Poder Legislativo na constru-
ção de bloco cirúrgico no Hos-
pital Santo Antônio de Pádua.

Ao defender a aprovação da 

proposição nº 062/2020, Egmar 
Lima de Ávila destacou que a 
Câmara de Vereadores tem cer-
ca de R$ 500 mil disponíveis 
neste final de ano. — O bloco 
cirúrgico já é necessário tendo 
em vista o tamanho do hospi-
tal — acrescentou o edil que 
preside o Poder Legislativo em 
2020.

O progressista elogiou o 
trabalho e empenho da comis-
são intervencionista do Hospi-

tal Santo Antônio de Pádua e 
afirmou que muitos moradores 
de Coronel Bicaco precisam se 
deslocar até outras cidades para 
fazer pequenas cirurgias.

— Com o quadro clínico que 
aqui tem, já existem condições 
de manter um bloco cirúrgico 
— reforçou o autor da proposta.

Colocada em votação no 
plenário, a proposição nº 
062/2020 foi aprovada de ma-
neira unânime.

Proposição nº 062/2020 visa a construção de bloco cirúrgico no Hospital Santo Antônio de Pádua de Coronel Bicaco

Politica

Chuva retorna à região Sul e deve 
persistir por duas semanas

Boa Notícia

A previsão do tempo indica 
mudança no padrão de chuva a 
partir da quarta-feira (25/11). 
Uma frente fria se aproxima da 
região Sul e deve provocar pan-
cadas em áreas do Rio Grande 
do Sul próximas ao Uruguai e 
no extremo oeste do Estado.

A meteorologista Desirée 
Brandt, da Somar Meteorolo-
gia, destaca que por conta de o 
calor registrado antes da frente 
fria chegar, as primeiras pan-
cadas podem ser bastante peri-
gosas, vindo possivelmente na 
forma de temporais com venta-
nia, raios e até granizo.

Na quinta-feira (26/11), a 
chuva se espalha um pouco e 
atinge parte de Santa Catarina, 
ainda que os acumulados mais 
expressivos continuem nas áre-
as gaúchas próximas ao Uru-
guai e no extremo oeste.

O Paraná só deve registrar 
chuva entre 25 e 29 de novem-
bro, mas pouca: de cinco a dez 
milímetros, e apenas no Sul do 
Estado. Nesse período, as pan-
cadas no Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina devem variar 
entre 30 e 50 milímetros.

De 30 de novembro a 04 de 

dezembro, a chuva segue firme 
no Sul, com 50 milímetros no 
Rio Grande do Sul e Santa Ca-
tarina e 30 milímetros no Para-
ná. Já de 05 a 09 de dezembro, 
a precipitação começa a migrar 
para áreas mais ao Norte, mas 
não deve parar de chover total-
mente no Sul.

Frente fria se aproxima da região Sul e deve provocar pancadas em áreas do 
Rio Grande do Sul próximas ao Uruguai e no extremo oeste

Diones Roberto Becker

Projetos voltados à agricultura 
familiar estão entre os mais

 votados na Consulta Popular

Orçamento

agricultura teve 31 dos 62 
projetos votados na Consulta 
Popular 2020. Os três Conse-
lhos Regionais de Desenvol-
vimento (Coredes) com mais 
votos foram: Médio Alto Uru-
guai (14.529 votos); Vale do 
Rio Pardo (6.536 votos) e Sul 
(6.067 votos). Projetos nas 
áreas de agricultura familiar, 
agroindústrias familiares, bovi-
nocultura de leite e correção do 
solo tiveram destaque, e serão 
administrados em parceria com 
a Secretaria Estadual da Agri-
cultura, Pecuária e Desenvolvi-
mento Rural (SEAPDR).

— A agricultura familiar 
tem grande importância para 
a economia gaúcha, represen-
tando boa parte das movimen-
tações comerciais do interior. 
As comunidades mostraram 
que reconhecem o esforço dos 
agricultores familiares ao aju-
darem a escolher estes projetos 
que vão incentivar e melhorar 

a produção da agricultura e das 
agroindústrias familiares — 
afirma o titular da SEAPDR, 
Covatti Filho.

— Vamos encaminhar a 
aplicação de R$ 20 milhões 
nos projetos. Desse valor, R$ 
10 milhões serão quitados em 
2021, os outros R$ 10 milhões 
avaliados de acordo com a con-
dição financeira de 2022, con-
forme combinamos com os Co-
redes, parceiros na realização 
da votação — disse a diretora 
de Desenvolvimento Regional 
da Secretaria Estadual de Pla-
nejamento, Governança e Ges-
tão (SPGG), Bruna Blos.

O próximo passo, de acordo 
com Bruna Blos, é a reunião 
com os Coredes para definir a 
data de entrega dos projetos, o 
que deve acontecer entre janei-
ro e fevereiro, já com os novos 
prefeitos. E depois, o encami-
nhamento para as secretarias 
responsáveis pelos 62 projetos.

Quantidade de casos ativos 
de Covid-19 tem redução em 

Tenente Portela

Pandemia

Entre os boletins epidemioló-
gicos da terça-feira (24/11) e da 
quarta-feira (25/11) houve redu-
ção (de 16 para 13) no número de 
casos ativos de coronavírus (Co-
vid-19) em Tenente Portela.

O município registra, desde o 
início da pandemia, 454 morado-
res contaminados, dos quais, 435 
estão recuperados. A doença oca-
sionou a morte de seis portelenses.

Dados da Secretaria Municipal 
da Saúde e Saneamento (SMSS) 
revelam que 2.811 pessoas fizeram 
o teste para detecção do novo co-

ronavírus. Deste montante, 2.353 
foram descartados. Atualmente, 
16 indivíduos esperam o resultado 
dos exames laboratoriais.

A última atualização também 
mostra que a quantidade de domi-
ciliados em Tenente Portela inter-
nados no Hospital Santo Antônio 
(HSA), em virtude da doença, não 
sofreu alteração. Existem dois pa-
cientes na enfermaria, sendo um 
caso suspeito e outro com infec-
ção comprovada. Ocupando leito 
na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) está um portelense que con-
traiu o vírus.
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Continuação edição anterior.
   E culo! ... Isto é mau olhado dalgum roncolho mirone! ...
   E relanceou os olhos pelos vedores, esperando que algum com-

prasse a camorra; ninguém se picou.
   - Jogo o teu ruano contra as duas tambeiras da Lalica!
   - E pouco, Chico! ... Ainda se fosse a dona! ...
   - Osoro, não brinca! ... Pois olha; jogo!
   - O ruano?
   - O mano contra a Lalica! Assim como assim, esta china já está 

me enfarando! ...
   - Pois topo!
   Os mirones se entreolharam, boquejando, alguns; eles bem 

viam que o gaúcho estava sem liga, que já tinha perdido tudo, o 
dinheiro, o cavalo, as botas, um rebenque com argolão de prata; e 
agora, o outro, o Osoro, para completar o carcheio, ainda tinha topa-
do a última parada, que era a china...

   A cousa ia ser tirana; correu logo voz; em roda dos dois amon-
toou-se a gente. O Osoro atirou, e deu suerte... O Ruivo atirou, e deu 
suerte...

   - Ora, não deu gosto! disse um.
   - Outra mão! disse o outro.
   E o Ruivo atirou: culo! O Osoro atirou: suerte!
   - Ganhei, aparceiro!
   - Pois toma conta, ermâo!
   - Tu é que tens de fazer a entrega...
   - Não tem veremos... Trato é trato! ... Já ia querendo anoitecer
   Oque se passou entre aquelas três criaturas, não sei; se junta-

ram num canto do balcão da venda e falaram. Por certo que o Chico 
Ruivo disse à china que a jogara numa parada de taba; o Osoro só 
disse uma vez:

   -Eu, se perdesse o ruano, o Chico já ia daqui montado nele...
   A Lalica deu uma risadinha amarela; olhou o Osoro, olhou o 

Chico Ruivo, cuspiu de nojo e disse pra este, na cara:
   - Sempre és muito baixo! ..., guampudo, por gosto! ...
   - Olha, guincha, que te grudo as chilenas! ...
   - Ixe! Este, agora, é que me encilha, retalhado!...
   Nisto um violeiro pegou a rufar uma dança chorada; umas pa-

relhas pegaram a se menear no compasso da música e logo o Osoro, 
para cortar aquele aperto, travou do pulso da morocha, passou-lhe 
o braço na cinta e quase levantando-a no ar entrou na roda dos dan-
çadores; o Ruivo ficou quieto, mas de goela seca e nos olhos com 
uma luz diferente. Na primeira volta, quando o par passou por ele, a 
china ia dizendo mui derretida:

   - Quando quiseres, meu negro... Na segunda volta, como num 
despique, ela tornou a boquejar pro Osoro:

   -Eu vou na tua garupa...
   E na outra, a china vinha calada, mas com a cabeça deitada no 

peito do par, olhando terneira pra ele, com uma luz de riso, os beiços 
encolhidos, como armando uma promessa de boquinha; e o Osoro se 
esqueceu do mundo... e colou na boca da tentação um beijo gordo, 
demorado, cheio de desaforo... O Chico Ruivo teve um estremeção e 
deu um urro entupido, arrancou do facão e atirou o braço pra diante, 
numa cegueira de raiva, que só enxerga bem o que quer matar...

   E vai, como pegou o Osoro pela esquerda, do lado, meio por 
detrás, por debaixo da paleta, o facão saiu no rumo certo e foi ban-
dear a Lalica meio de lado, sobre a esquerda da frente.

   Vancê compr’ende? Do mesmo talho varou os dois corações, 
espetou-os no mesmo feno, matou-os da mesma morte, fazendo os 
dois sangues, num de cada peito, correrem juntos num só derrame... 
que foi lastrando pelo chão duro, de cupim socado, lastrando... até 
os dois corpos baterem na parede, sempre abraçados, talvez mais 
abraçados, e depois tombarem por cima do balcão, onde estava en-
costado o tocador, que parou um rasgado bonito e ficou olhando fixe 
para aquela parelha de dançarmos morrentes e farristas ainda! ... 
Levantou-se uma berraçada.

   - Matou! Foi o Chico Ruivo! ... Amarra! Cerca! ...
   Mas o Ruivo parece que voltou a si; coriscou o facão aos dois 

lados e atropelou a porta, ganhou o terreiro e se foi ao palanque onde 
estava o ruano do Osoro: montou e gritou pra os que ficavam:

   - Siga o baile! ...
   E deu de rédea, no escuro da noite. O Arranhão acudiu ao ber-

zabum; aquele safado, curtido na ciganagem, só soube dizer:
   - Pois é.... Jogaram o osso, armaram a sua paranda... mas ne-

nhum pagou nada ao coimeiro! ... Que trastes! ...
Fonte: Contos Gauchescos e lendas do Sul – Simões Lopes Neto.
Até a próxima.

Jogo do Osso! Contos Gau-
chescos

Associados do Sicredi já 
podem utilizar o Pix

ssociados do Sicredi de todo 
o Brasil já podem utilizar o Pix, 
sistema de pagamentos instan-
tâneos do Banco Central que 
veio para trazer mais conve-
niência aos brasileiros. Quem 
realizou o cadastro das chaves 
antecipadamente já pode usar 
a solução, que permite pagar, 
receber e transferir valores a 
qualquer hora do dia, sete dias 
por semana. Aqueles que não fi-
zeram o registro, podem cadas-
trar a qualquer momento uma 
chave Pix (CPF/CNPJ, e-mail, 
celular ou chave aleatória), pelo 

aplicativo do Sicredi.
O Pix não é um novo apli-

cativo e sim uma solução que 
estará disponível dentro do 
aplicativo do Sicredi e Woop 
Sicredi, conta 100% digital da 
instituição. De forma simples 
e prática, os consumidores po-
dem agora transferir, pagar ou 
receber valores imediatamente. 
As movimentações financeiras 
poderão ser feitas por pessoas 
físicas e jurídicas utilizando 
uma chave Pix cadastrada, via 
QR Code, via Pix copia e cola, 
ou ainda usando os dados ban-

cários, como já é feito atual-
mente.

Para Cidmar Stoffel, diretor 
executivo de Produtos e Ne-
gócios do Banco Cooperativo 
Sicredi, a solução marca uma 
evolução importante do Siste-
ma Financeiro Nacional (SFN). 
— Nossa busca é sempre de 
disponibilizar as alternativas 
que sejam mais convenientes 
aos nossos associados e, desde 
o início, acreditamos que o Pix 
possibilitará bastante praticida-
de para o dia a dia das pessoas 
— comenta Cidmar Stoffel, que 
complementa informando que 
o próximo passo da instituição 
financeira cooperativa é dispo-
nibilizar o uso do Pix em suas 
máquinas de cartões e também 
no internet banking.

Mesmo com a nova opção, 
os associados Sicredi seguem 
contando com os meios de pa-
gamento já conhecidos e po-
dem escolher qual deles melhor 
atende suas necessidades. Para 
ter acesso à novidade, bastará 
atualizar o aplicativo Sicredi ou 
Woop Sicredi disponíveis para 
os sistemas operacionais An-
droid e IOS.

Saiba mais sobre o Pix no 
Sicredi na página da instituição.

Prefeitura de Três Passos já distribuiu 
1,6 milhão de litros de água para famílias 

afetadas pela seca
Em meados de outubro, a Pre-

feitura Municipal de Três Passos 
intensificou a distribuição de água 
em propriedades rurais afetadas 
pela estiagem. Um levantamento 
mostrou que já foram entregues 
cerca de 1,63 milhão de litros. 
São 272 cargas destinadas para 
sedentação animal ou consumo 
humano.

Laudo da Emater-Ascar apon-
ta que os prejuízos causados pela 
falta de chuvas atingem R$ 15,6 
milhões. A cultura de milho é a 
que acumula maiores perdas: R$ 
12.940.200,00 (safra normal) e 
R$ 1.984.500,00 (silagem). Na 
bacia leiteira, o prejuízo alcança 
R$ 754.650,00.

De acordo com a Secretaria 
Municipal da Agricultura, as loca-
lidades mais assoladas pela seca 
são: Santo Antônio e Árvore.

No dia 11 de novembro, o pre-
feito José Carlos Amaral assinou 
o decreto de emergência, o qual 
aguarda homologação do Gover-
no do Estado.

Corpo de Bombeiros de Três Passos disponibilizou um caminhão para auxil-
iar na distribuição de água
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA RE-
ALIZADA NO DIA 23/11/2020.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereado-
res de Tenente Portela, às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada 
no dia de 23 de novembro de 2020, com as seguintes presenças: 
Vereador Presidente: NATANAEL DINIZ DE CAMPOS/MDB, 
e vereadores: ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/
MDB, ELESSANDRO TIAGO FUCK/MDB, MARILENE 
FÁTIMA SILVEIRA/MDB, SALETE BETTIO SALA/PSDB, 
CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA, ITOMAR ORTOLAN/
PROGRESSISTA, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT. Ha-
vendo número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência 
em nome de Deus abriu os trabalhos, saudou os Vereadores e o 
público presente. Em seguida solicitou a Secretária a leitura das 
correspondências recebidas pela Casa. Após, dando continuida-
de, passou para o espaço de requerimentos e proposições dos se-
nhores Vereadores:

Do Vereador Elessandro Tiago Fuck: 
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao setor 

competente que seja dada uma atenção especial para a abertura e 
limpezas de açudes e bebedouros para animais, devido à escassez 
de chuva, e se houver a necessidade que seja terceirizado horas 
máquinas para a execução deste trabalho. Este requerimento foi 
subscrito pelos Vereadores Itomar Ortolan, Natanael Diniz de 
Campos, Cristiane Feyth e Marilene Silveira.

2 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que informe ao Depar-
tamento de Trânsito que está havendo embarque e desembarque 
de passageiros de ônibus de algumas empresas, entre elas a Ouro 
e Prata, nas proximidades da antiga rodoviária. Salienta-se que 
o ponto de embarque e desembarque de passageiros está situado 
no endereço da Avenida Santa Rosa nº 1064, conforme decreto 
municipal nº 240 de 24 de junho de 2020. Este local de embarque 
e desembarque que não está autorizado no decreto municipal, e 
está ocasionado desordem junto aos passageiros.

Da Vereadora Marilene F. Silveira:
1 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao setor 

competente que seja feita uma reforma, o quanto antes, no ponti-
lhão que dá acesso a residência do Senhor Valdemar Curtis, loca-
lizado na Barra da Fortuna.

2 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que estude a possi-
bilidade da colocação de iluminação pública para o Sr. Ademar 
Lentz, localizado no Alto Azul.

3 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que avalie a possi-
bilidade de abertura de um bebedouro na residência de Sandro 
Nainas, localizado na Barra dos Lajeado dos Machados.

4 – Requereu ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao setor 
competente que seja feito uma limpeza nas bocas de lobos, lo-
calizadas na Rua Itapema, pois quando chove inunda algumas 
residências. 

PROJETOS DISCUTIDOS E VOTADOS:
Ante Projeto de Lei do Legislativo nº 005/2020: Dispõem so-

bre a concessão de vales-alimentação aos Servidores Municipais 
e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei do Executivo nº066/2020: Autoriza o Poder 
Executivo a instituir turno único de 06 (seis) horas diárias no 
âmbito da administração direta do Poder Executivo Municipal 
de Tenente Portela/RS e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade.

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXA-
DOS PARA COMISSÃO:

Projeto de Lei do Executivo nº067/2020: Institui o Serviço 
Municipal de combate a incêndio, autoriza firmar convênios com 
outros municípios e da outras providências.

Emenda a Lei Orgânica nº001/2020: Insere o paragrafo único 
ao Art.53 e acrescenta o artigo 84-A na Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Tenente Portela, tornando obrigatória a execução da 
programação orçamentaria especifica, instituindo o “Orçamento 
Impositivo” neste município, e dá outras providências.

Lei Municipal nº2.704/2020: Altera a Lei Municipal nº1.674 
de 23 de julho de 2009, que regulamenta a utilização de equipa-
mentos de ampliação de som em veículos, concede a autorização 
a veículos e dá outras providências.

Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presi-
dência agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encer-
rou os trabalhos.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 
23 de novembro de 2020. Você ainda poderá acessar o site www.
cmtenenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Le-
gislativo Municipal de Tenente Portela. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

5º Bimestre/2020
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art 48) R$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
19.963.000,00RECEITAS
19.963.000,00  Previsão Inicial
19.963.000,00  Previsão Atualizada
16.553.512,36  Receitas Realizadas

0,00  Déficit Orçamentário
704.489,08  Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

19.963.000,00DESPESAS
19.963.000,00  Dotação Inicial
23.039.964,34  Dotação Atualizada
15.730.620,83  Despesas Empenhadas
14.241.894,73  Despesas Liquidadas
14.016.629,67  Despesas Pagas

2.311.617,63  Superávit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
15.730.620,83Despesas Empenhadas
14.241.894,73Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
18.604.149,00Receita Corrente Líquida
18.604.149,00Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento
18.604.149,00Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

RECEITAS E DESPESAS DO RPPS Até o Bimestre
1.234.834,04Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO
1.421.005,69    Receitas Previdenciárias Realizadas

186.171,65    Despesas Previdenciárias Empenhadas
186.171,65    Despesas Previdenciárias Liquidadas

1.234.834,04    Resultado Previdenciário
0,00Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO
0,00    Receitas Previdenciárias Realizadas
0,00    Despesas Previdenciárias Empenhadas
0,00    Despesas Previdenciárias Liquidadas
0,00    Resultado Previdenciário

% em Relação à Meta
(b/a)RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no
Anexo de Metas

Fiscais da LDO (a)

Resultado Apurado
Até o Bimestre

(b)

Resultado Primário - Acima da linha
Resultado Nominal - Acima da linha

-1.710.000,00
200.000,00

1.540.384,76
2.106.118,94

-90,08
1.053,06

Cancelamento
Até o Bimestre

Pagamento
Até o BimestreRESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Saldo
a PagarInscrição

0,00 0,00 0,00    RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00
0,00 0,00 0,00        Poder Executivo 0,00
0,00 0,00 0,00        Poder Legislativo 0,00
0,00 0,00 0,00        Poder Judiciário 0,00
0,00 0,00 0,00        Ministério Público 0,00
0,00 0,00 0,00        Defensoria Pública 0,00

925.999,12 31.449,24 823.025,07    RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 71.524,81
925.999,12 31.449,24 823.025,07        Poder Executivo 71.524,81

0,00 0,00 0,00        Poder Legislativo 0,00
0,00 0,00 0,00        Poder Judiciário 0,00
0,00 0,00 0,00        Ministério Público 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

5º Bimestre/2020
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art 48) R$

Cancelamento
Até o Bimestre

Pagamento
Até o BimestreRESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Saldo
a PagarInscrição

0,00 0,00 0,00        Defensoria Pública 0,00

TOTAL 925.999,12 31.449,24 823.025,07 71.524,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

Valor Apurado
Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar

no Exercício
% Aplicado

Até o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE 3.223.050,21 <18% / 25%> 27,83 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magistério com Ensino Fund e Médio 0,00 60% 0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magistério com Ed. Inf. e Ensino Fund. 1.350.217,07 60% 91,14 %
Complementação da União ao FUNDEB 0,00 10% 0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado
Até o Bimestre

Saldo
Não Realizado

Receita de Operação de Crédito
Despesa de Capital Líquida

0,00
1.422.105,67

0,00
415.490,65

ExercícioPROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
1.614.485,41 2.186.875,80 2.192.145,28Plano Previdenciário 1.825.471,34
1.778.535,39 2.952.965,82 4.477.390,56    Receitas Previdenciárias 6.412.312,28

164.049,98 766.090,02 2.285.245,28    Despesas Previdenciárias 4.586.840,94
1.614.485,41 2.186.875,80 2.192.145,28    Resultado Previdenciário 1.825.471,34

0,00 0,00 0,00Plano Financeiro 0,00
0,00 0,00 0,00    Receitas Previdenciárias 0,00
0,00 0,00 0,00    Despesas Previdenciárias 0,00
0,00 0,00 0,00    Resultado Previdenciário 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Saldo a Realizar
Valor Apurado
Até o Bimestre

Receitas da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 4.623,78

978,68
114.676,22

1.321,32

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Apurado
Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar

no Exercício
% Aplicado

Até o Bimestre

Limite Constitucional Anual

Despesas com ASPS executadas com recursos de impostos 2.640.083,46 15,00 22,80% %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL 0,00 (%)

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA, Data de emissão 19 de novembro de 2020
e hora de emissão 11h e 29m
Referências Complementares:
O Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 5º Bimestre do ano de 2020, encontra-se afixado no átrio do(a) PREFEITURA
MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA, no horário das 07:30 às 17:00, a contar do dia 19 de novembro de 2020, bem como
disponibilizados no site https://sim.digifred.net.br/vista_gaucha/

Vista Gaúcha - RS, 19 de  novembro  de  2020 

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/O-5

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

CELSO JOSE DAL CERO
Prefeito Municipal
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de  Derrubadas

Secretária da Saúde de Tenente 
Portela relata preocupação com 
o aumento de casos de Covid-19

A Secretária Municipal de 
Saúde de Tenente Portela, Mi-
cheli Vargas, foi entrevistada 
no programa Tribuna Popular, 
deste sábado, 21, pelo jornalista 
Jalmo Fornari para falar sobre o 

coronavírus.
Ela explicou que o número 

de casos tem aumentado signi-
ficativamente novamente, sen-
do que neste momento há 20 
casos ativos em Tenente Porte-
la. Nenhum paciente de Tenente 

Portela está internado em UTI, 
mas há quatro pacientes na en-
fermaria do Hospital Santo An-
tônio.

Ela explicou que o ambu-
latório especifico para atendi-
mento dos casos de Covid está 
fechado no final de semana, em 
virtude da baixa procura que 
estava sendo registrada, mas 
admitiu que poderá retornar 
o funcionamento se a procura 
seguir aumentando. Por horas 
as pessoas, nos finais de sema-
na podem contatar um plantão 
pelo fone 55 99610-8136.

Ela fez um apelo que os 
idosos com qualquer sistema 
respiratório que sejam encami-
nhados para o ambulatório de 
Covid-19, que em alguns casos 
os pacientes já têm chegado 
com situação agravada, então 
o alerta é de que qualquer ido-
so que tenha qualquer sintoma 
respiratório seja encaminhado 
imediatamente para o ambula-
tório.

Micheli Vargas foi entrevistada no Tribuna Popular

Divulgação
CÂMARA DE VEREADORES DE 

DERRUBADAS

No dia vinte e três de novembro de dois mil e vinte, às 
dezenove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Verea-
dores, em Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador 
ADEMIR CEMIN. A sessão também contou com a presen-
ça dos Vereadores: LUIS CARLOS SEFFRIN, CRISTIANO 
CARVALHO, NELCI LUIS GAVIRAGHI, MAGNUS ANTÔ-
NIO GEROLDINI, DEJAIR JOSÉ GIACOMINI, ALDORI BI-
GUELINI, ADELINO MACHADO VASCONCELLOS e OS-
MAR VON MÜLLER. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão 
e votação a ATA Nº 036/2020, da Sessão Ordinária realiza-
da no dia 09 de novembro de 2020, às 19 horas; a qual foi 
aprovada por unanimidade, bem como apresentou cópias 
xerográficas da ATA Nº 037/2020, da Sessão Ordinária rea-
lizada no dia 16 de novembro de 2020, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Havia inscrito neste espaço o se-
guinte Vereador: 

Do Vereador Adelino Machado Vasconcellos: I) Reque-
reu verbalmente ao Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin, so-
licitando estudos quanto a viabilidade de retornar com os 
atendimentos da Unidade Móvel de Saúde nas diversas 
localidades do Município de Derrubadas. Salientou o Ve-
reador proponente tratar-se de um pedido de diversos mu-
nícipes, das mais diversas localidades, facilitando assim o 
atendimento dos profissionais da Saúde, para que os mu-
nícipes não precisem deslocar-se até a sede do Município, 
para alguns atendimentos básicos que podem ser realiza-
dos pela Unidade Móvel. Este Requerimento foi aprovado 
por unanimidade. 

II) Requereu verbalmente ao Prefeito Municipal, Sr. Alair 
Cemin estudos quanto a possibilidade de Decretação de 
Estado de Emergência em nosso Município, devido a es-
tiagem que vem se prolongando nos últimos meses, sen-
do que o volume acumulado de chuvas em nossa região, 
está bastante desfavorável à nossa agricultura. Salientou 
o Vereador proponente ser um pedido de diversos agricul-
tores, os quais poderão usar este Decreto de Estado de 
Emergência para renegociação de dívidas agrícolas, pois 
as perdas acumuladas já são enormes, em especial nas 
culturas do milho e do plantio da soja, e o gado leiteiro 
ficará bastante prejudicado em sua alimentação. Este Re-
querimento foi aprovado por unanimidade. 

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

PROJETO DE LEI Nº 031/2020: que Estima a Receita e 
Fixa a Despesa do Município de Derrubadas para o exer-
cício financeiro de 2021. Este Projeto de Lei encontra-se 
baixado junto as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVA Nº 006/2020: que 
Determina percentual mínimo de vagas nos Concursos e 
Processos Seletivos Públicos do Poder Legislativo de Der-
rubadas para PcD (Pessoa com Deficiência) e dá outras 
providências. Este Projeto de Lei teve seu Regime de Ur-
gência aprovado por unanimidade, em seguida foi o Proje-
to baixado para as Comissões Permanentes.

Não haviam Vereadores inscritos em EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS.

Edis aprovam e Executivo destinará R$ 
210 mil ao hospital de Coronel Bicaco

O plenário da Câmara de 
Vereadores aprovou, por unani-
midade, na sessão ordinária da 
segunda-feira (23/11), o Proje-
to de Lei (PL) nº 090/2020 que 
autoriza o Poder Executivo de 
Coronel Bicaco a repassar R$ 
210 mil para a Associação Hos-

pitalar Santo Antônio de Pádua 
(AHSAP).

Segundo a redação do PL, 
os recursos financeiros servirão 
para custear despesas da AH-
SAP, como parte da folha de pa-
gamento de pessoal dos meses 
de novembro e dezembro des-
te ano, décimo terceiro salário 

referente ao exercício de 2020, 
férias adquiridas e respectivos 
encargos (INSS e FGTS).

O valor será pago em uma 
parcela ou de forma parcela-
da, conforme a disponibilidade 
financeira e orçamentária do 
município a contar da vigência 
desta lei.

Projeto de Lei nº 090/2020 foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária da segunda-feira

Politica

Saúde
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Governo do RS passa a permitir 
aulas presenciais em regiões com 

bandeira vermelha

Após reunião entre o Go-
verno do Estado e o Ministério 
Público (MP-RS), na terça-feira 
(24/11), o governador Eduardo 
Leite anunciou mudanças nas 
regras do distanciamento con-
trolado para a educação pública 
e privada. A fim de evitar pre-
juízos pedagógicos e psicológi-
cos aos alunos, serão permitidas 
aulas presenciais em regiões 
classificadas com bandeira ver-
melha, desde que observados os 
protocolos sanitários. O decreto 
com a alteração deve ser publi-
cado até quarta-feira (25/11).

Até então, as atividades pre-
senciais nas escolas deveriam 
ser interrompidas caso a região 
em que estão localizadas ficas-
se por duas semanas consecuti-
vas em bandeira vermelha. No 
mapa da 29ª rodada do modelo 
de distanciamento controlado, 
que passou a vigorar na terça-
-feira (24/11), oito regiões fo-

ram classificadas com risco epi-
demiológico alto, mas poderão, 
a partir do novo decreto, manter 
em funcionamento ou abrir es-
colas.

— Passados oito meses de 
atividades com níveis de restri-
ção, todos aprendemos a lidar 
melhor com o vírus e identifica-
mos o quanto é importante man-
termos as escolas funcionando 
com rigorosos protocolos sani-
tários. Importante que todos en-
tendam que saúde é muito mais 
que não contrair o vírus, é tam-
bém desenvolver a capacidade 
cognitiva dos nossos alunos e 
ter escolas funcionando, porque 
são um importante instrumento 
do poder público junto às co-
munidades, para acompanhar 
questões de nutrição, desenvol-
vimento psicológico e cogniti-
vo, e mesmo para acompanhar 
casos de denúncias de abuso se-
xual e violência doméstica, por 
isso, entendemos que as escolas 

não podem parar — afirmou o 
governador.

Eduardo Leite lembrou que 
entre os protocolos determi-
nados para a educação estão a 
redução no número de alunos 
por salas de aula, ambientes 
abertos e arejados, alternância 
de turmas, incremento de equi-
pes de limpeza e equipamentos 
de proteção individual para alu-
nos, professores e funcionários, 
entre outros, que visam garantir 
condições de segurança sanitá-
ria.

— Já tivemos retorno de di-
versas etapas de ensino nos úl-
timos meses e não observamos 
intercorrências ou problemas 
sanitários onde houve o retorno, 
e por isso será possível manter 
as escolas abertas mesmo nas 
regiões que permaneçam em 
bandeira vermelha. A educação 
é prioridade, por isso tomamos 
essa decisão — acrescentou o 
governador.

Governador Eduardo Leite anunciou mudanças nas regras do distanciamento controlado para a educação pública e privada

Eleições 2020

Operação Android combate 
o narcotráfico em municípios 

da Região Celeiro

Policial

Diones Roberto Becker

Na quinta-feira (26/11), a 
Polícia Civil deflagrou a oitava 
fase da Operação Android que 
possui o objetivo de combater 
o narcotráfico. A ação teve o 
apoio da Brigada Militar (BM).

Foram cumpridos 15 man-
dados de prisão e 14 mandados 
de busca e apreensão nos muni-
cípios de Santo Augusto, Bom 
Progresso, Três Passos, Mira-
guaí e Porto Alegre. A oitava 
fase da operação envolveu 36 
policiais civis, 29 policiais mi-
litares e 25 viaturas.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, no decorrer das investiga-
ções foram presos em flagrante, 
três indivíduos e apreendidos 

quatro quilos de maconha, 300 
gramas de cocaína, diversas 
pedras de crack e dois veículos 
utilizados no narcotráfico.

A investigação concluiu que 
os traficantes de Santo Augusto 
e Miraguaí eram coordenados 
por chefias que cumprem penas 
em presídios de Três Passos e 
Porto Alegre. Todos estão vin-
culados à organização crimino-
sa que possui predominância 
no Vale dos Sinos e na Região 
Metropolitana.

A Operação Android foi pro-
duzida a partir de investigações 
da Delegacia da Polícia Civil de 
Santo Augusto e do SIPAC re-
gional, sob a responsabilidade 
do delegado William Garcez.

Foram cumpridos mandados de prisão e mandados de busca e apreensão 
em municípios da Região Celeiro e em Porto Alegre 

Operação focou no combate ao trafico de drogas

Fotos Divulgação
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Cidades da Região Noroeste são 
alvos de operação de combate a 

crimes sexuais

Policial

Foi deflagrada na manhã da 
quarta-feira (25/11), a Opera-
ção Black Dolphin, uma ação 
integrada das Polícias Civis de 
São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Rio de Janeiro e Minas Gerais. 
O objetivo é combater 
os crimes sexuais in-
fanto-juvenis, tanto no 
meio virtual quanto fora 
dele.

A operação começou 
com uma investigação 
da Polícia Civil de São 
Paulo em 2018 que des-
cobriu, após constante 
monitoramento, o pla-
no de um homem que 
pretendia vender sua 
sobrinha para predado-
res sexuais na Rússia. A 
intenção dele era levá-la 
para a Disney da Europa 
e entregá-la aos criminosos na 
Rússia, alegando que ela teria 
desaparecido no parque.

A partir dessa investigação, 
se desenvolveram trabalhos de 

monitoramento, inclusive na 
deep web, revelando uma rede 
de predadores sexuais, princi-
palmente infanto-juvenis, que 
produzem, vendem e compram 

vídeos de crianças em situa-
ções de vulnerabilidade sexual. 
Também há indícios de seques-
tro e tráfico de crianças e jovens 
para fins de exploração sexual.

Por meio da Polícia Civil de 

São Paulo foi realizado o levan-
tamento de aproximadamente 
220 alvos espalhados em todo 
o Estado de São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro 

e Minas 
Gerais.

N o 
R i o 
G r a n d e 
do Sul, 
mais de 
50 poli-
ciais ci-
vis, com 
o apoio 
de peritos 
do Insti-
tuto Ge-

ral de Perícias (IGP), cumpri-
ram nove mandados de busca 
e apreensão e quatro mandados 
de prisão. As ordens judiciais 
foram cumpridas em Porto 

Alegre, Gravataí, Pelotas, Rio 
Grande, Santa Rosa, Três de 
Maio, Frederico Westphalen, 
Soledade e Carazinho.

Os alvos da operação são 
suspeitos de produzir, divulgar, 

publicar, compartilhar, armaze-
nar e até mesmo comercializar 
fotos e vídeos de crianças e 
adolescentes em cenas de sexo 
explícito ou cunho pornográfi-
co, inclusive estupros e abusos. 
Durante as buscas, peritos do 
IGP procuraram arquivos digi-
tais, como fotos e vídeos, com 
cenas de abuso sexual infantil.

Black Dolphin é o apelido 
de uma penitenciária na Rús-
sia, considerada como uma das 
mais seguras e temidas do mun-
do. Na frente do prédio há uma 
estátua de um golfinho preto, 
construída pelos internos. Os 
indivíduos investigados, no 
ambiente obscuro e sombrio da 
deep web, chegavam a comen-
tar que somente a Black Dol-
phin seria capaz de detê-los, 
menosprezando o trabalho da 
polícia.

Operação Black Dolphin é uma ação integrada das Polícias Civis de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais

Conta-se que uma mulher indiana viajou por muitos dias a fim 
de levar seu filho à presença de Gandhi, para que o grande líder 
convencesse o menino a parar de comer açúcar. Todos os outros 
métodos haviam falhado, e a criança já apresentava sintomas de 
doença em razão do péssimo hábito.

Depois de ouvir a mulher, Gandhi se limita a dizer que volte 
com o filho dali a duas semanas.

Embora desapontada e confusa com a atitude do mestre, ela 
cumpre a ordem, retornando no prazo indicado.

 Agora Gandhi satisfaz o desejo da mãe. Com a autorida-
de de líder comunitário, político e espiritual, olha bem nos olhos 
da criança e dispara:

 - Menino, pare de comer açúcar.
 Curiosa e ainda inconformada com a atitude que o mestre 

tomara da primeira vez, a mulher pergunta:
 - Por que o senhor não disse isso na primeira vez que aqui 

estivemos?
 - Acontece que naquela ocasião eu também tinha o hábito 

de comer açúcar – responde o sábio, sem que o menino perceba. 
 Desse episódio colhemos valiosa lição sobre coerência. O 

grande líder hindu não quis ensinar naquele momento aquilo que 
ele próprio não era capaz de praticar. 

 Coerência foi tema de destaque nas pregações de Cristo. 
Era tudo o que faltava na vida dos líderes políticos e religiosos da 
época, que foram por isso censurados pelo Mestre.

 Do ponto de vista ético, a postura de Cristo é espetacular. 
Primeiro ele recomenda respeito pela figura da autoridade legal-
mente constituída. Mas depois adverte no sentido de que o modo 
de vida dos governantes e líderes religiosos não pode servir de 
exemplo a ninguém:

 - Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de 
Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. 
Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. 
Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos ou-
tros, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo 
para movê-los.

 Falando agora aos tais líderes, olho no olho, seu discurso 
é incisivo. E coerente:

 - Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês 
são como sepulcros caiados: bonitos só por fora. Assim são vo-
cês: por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios 
de hipocrisia e maldade.

 Praticar o que se prega é difícil. Mas é preciso fazê-lo 
para não cair em descrédito perante as pessoas. E não existe coisa 
pior na vida social do que sermos desacreditados. É exatamente 
o que está acontecendo com os religiosos e políticos no Brasil. 
Muitos deles são pessoas sérias, honestas, mas toda a respectiva 
classe caiu no descrédito por causa da conduta incoerente de al-
guns.

Em relação aos políticos, devemos ter bem claro que na de-
mocracia a conduta deles reflete exatamente o modo de vida da 
sociedade toda, pois os políticos representam a coletividade. As-
sim, quando constatamos que a corrupção, a desonestidade, a in-
coerência permeiam a vida política do País, é bom não ficarmos 
acusando apenas os políticos sem olharmos bem ao nosso redor, 
pois os mesmos defeitos morais dos políticos são encontrados 
com facilidade em todos os outros segmentos da sociedade.

Se Cristo viesse hoje pregar no Brasil, com certeza não diria 
apenas aos políticos e religiosos “ai de vocês, que pregam uma 
coisa e fazem outra”; a lista de destinatários de suas repreensões 
seria muito extensa.

Ninguém é obrigado a ser como Gandhi ou Cristo. Mas melhor 
é nunca pregar ou ensinar se não for para demonstrar na prática 
que fazemos e vivemos o que pregamos, que somos realmente 
aquilo que parecemos.

Coerência
Fotos Divulgação
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Operação contra a pornográfia infântil 
prende homem em Frederico

Incêndio na divisa com o Salto do Yucumã 
já destruiu 120 hectares de mata nativa

Bombeiros argentinos se-
guem trabalhando para com-
bater o incêndio que atinge o 
Parque Yabotí e o Parque Pro-
vincial Salto Encantado, tam-
bém conhecido como Parque 
do Moconá, em El Soberbio, 
Província de Missiones na Ar-
gentina. O local faz divisa com 
o Parque Estadual do Turvo e 
também tem o Salto do Yucumã 
como referência em turismo.

O fogo começou no sábado 
e já queimou cerca de 120 hec-
tares. Já foram detectados cer-
ca de 50 focos espalhados pela 
mata. Ainda não está descarta-
do pelas autoridades argentinas 
que o início do sinistro tenha 
sido criminoso. As informações 
do Portal Misiones Quatro são 
de que dois homens, de 31 e 19 

anos, teriam sido identificados 
pelas autoridades como respon-
sáveis pelo inicio do incêndio.

As chamas chegaram próxi-
mas do Parque Estadual do Tur-
vo e a fumaça já pode ser vista 
do lado Brasileiro, inclusive da 
cidade de Derrubadas como al-
guns internautas fotografaram 
na tarde desta quarta-feira, 25 
de novembro. Fuligem de fu-
maça também já foi registra-
da no lado brasileiro inclusive 
no interior de Tenente Portela. 
Equipes do Parque Estadual 
Turvo, estão em alerta.

As informações são de que 
os bombeiros que estão traba-
lhando no combate ao sinistro 
já solicitaram a presença de um 
hidroavião, para ajudar no com-
bate às chamas.

Segundo o jornalista  Gio-

vanni “Chango” Morínigo, os 
fortes ventos registrados no 
local complicam a situação do 
trabalho realizado pelas equi-
pes de combate ao incêndio. 
Ele relatou para a imprensa 
local que os guarda-parques já 
registraram ventos de 70 km/h, 
em um momento em que esta-
vam próximo de debelar as cha-
mas, o que fez com que o fogo 
se alastrasse e ganhasse propor-
ções ainda maiores.

Na divida com o Parque 
Estadual do Turvo ocorreu al-
gumas pancadas de chuva que 
ajudaram as equipes no con-
trole, no entanto, ainda restam 
muitos focos a serem comba-
tidos. O proprio governo local 
ainda não tem uma previsão de 
quando as chamas estarão total 
controladas.

Foto: Reprodução Misiones 4


