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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial
O BBB e a arte por trás de tudo

Alguém precisa informar aos ministros do STF, em especial aos mi-
nistros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que há uma diferença en-
tre aquilo que chamamos instituições e democracia propriamente dita. 
As instituições são importantes, mas são instrumentais. Muitas vezes, o 
apreço à democracia impõe ao cidadão consciente o dever de se manifes-
tar quando alguma instituição age em desfavor ou contra a democracia, 
ou passa a atacar a vontade manifesta nas urnas, ou quando o Judiciário 
assume papel de oposição ao Executivo. Ou ainda quando projetos de in-
teresse nacional são esterilizados nas gavetas dos presidentes da Câmara 
e do Senado e quando denúncias contra membros de algum poder não 
são sequer examinadas como determinam os regimentos internos.

A sociedade, por outro lado, tem direito natural às próprias percep-
ções. Só alguém cuja vida política se conduz às apalpadelas, ou sub-
metida exclusivamente aos próprios interesses, não percebe que há uma 
carência de funcionalidade em nossas instituições, em nossos poderes de 
Estado.

A insensibilidade quanto a isso, a ignorância dessa realidade por parte 
das elites dirigentes do país dói. Dói em quem não deveria. Dói nos cida-
dãos pagadores de todas as contas. Dói mais, sempre, nos mais carentes. 
Dói em quem arduamente produz e escassamente consome. Dói nas per-
das causadas pela instabilidade institucional que marca todos os períodos 
democráticos de nossa história republicana. Se algo assim não berra aos 
ouvidos e não fulge aos olhos de um ou de vários ministros do STF, 
a ponto de dizerem que o clamor decorrente age contra a democracia, 
então fica evidente que quem o diz se perdeu no bê-á-bá dos problemas 
nacionais. E das dificuldades alheias. No conhecimento e no convívio 
de suas excelências, os seres humanos mais parecidos com povo são os 
serviçais de suas residências.

Em palestra realizada hoje, neste dia 22 de fevereiro em que escrevo, 
o ministro Alexandre de Moraes afirmou:  “Se é verdade que o Brasil 
vive o mais longo período de estabilidade democrática de toda a Repú-
blica, a partir da Constituição de 1988, também não é menos verdade que 
com essas milícias digitais estamos sofrendo o mais pesado, o mais forte, 
o mais vil ataque às instituições e ao Estado democrático de direito”. Se 
para o ministro “estabilidade democrática” consiste em haver eleição na 
periodicidade certa e na sequência prevista, então Cuba é uma referência 
democrática há 62 anos.

Nossas instituições – exatamente elas, em seu desalinho e concepção 
irracional – proporcionam uma incessante instabilidade política que se 
reflete em tudo mais! Saímos de uma crise para outra, de um escândalo 
para outro. Crises e escândalos, todos, vão ficando para trás. Aquelas, 
as crises, sem solução porque as causas persistem; estes, os escândalos, 
escorados na mais reverente impunidade. Nossa bolsa de valores está 
sempre à beira de um ataque de nervos, à espera de um mal súbito, am-
bulâncias à porta. O mundo não vê o Brasil como um país de boa gover-
nança e estabilidade política e jurídica.

A desditosa combinação de um STF herdado de tempos enfermos e 
um Congresso Nacional de reduzido padrão moral proporciona partidos 
políticos em excesso e eleições custosas ao contribuinte. Mandatos são 
obtidos com verbas públicas de distribuição obscura (para dizer o míni-
mo), em eleições não auditáveis. Um grupo político hegemônico como o 
antigo PRI mexicano se instituiu e opera na base de todos os governos há 
32 anos e há quem veja azul a grama dessas realidades. Definitivamente, 
os problemas que perturbam a nação não são os mesmos que afetam a 
sensibilidade dos ministros do STF. Suas desavenças com alguns jorna-
listas militantes e as ditas “fake news” são infinitamente menos impor-
tantes que as fake analysis cotidianas da grande mídia militante e a ação 
política exercida por membros do Supremo.

Ninguém está tão longe da solução quanto quem sequer percebe que 
a democracia em nosso país tem problemas institucionais infinitamente 
maiores que os que possam ser causados por meia dúzia de jornalistas 
nas redes sociais. Essa é a mais escancarada manobra diversionista da 
história do Brasil.

O QUE OS MINISTROS 
DO STF PARECEM NÃO 
SABER

Num país em que as políticas de inclusão da pessoa com defici-
ência parecem andar na contramão das conquistas da sociedade or-

ganizada, sobretudo das minorias, se faz necessária uma análise mais aprofundada do papel do esporte 
na vida deste segmento que representa 5% da população.

O esporte é um fenômeno sociocultural com formas de manifestações heterogêneas, envolvendo 
aspectos físico, emocional, econômico e social. É indicado desde a fase inicial do processo de reabilita-
ção e oferece às pessoas com deficiência a oportunidade de experimentarem sensações e movimentos, 
que frequentemente são impossibilitados pelas barreiras físicas, ambientais e sociais.

O processo de inclusão social através do esporte configura-se como um importante meio de empo-
deramento de pessoas com deficiência. Mas o componente competitivo lhe confere uma face excluden-
te, na qual vence a capacidade atlética, a força e a velocidade.

A deficiência é associada à falta de produtividade, o fracasso é facilmente apontado e o sucesso 
quando percebido é atribuído ao mérito, desvalorizando o esforço depositado para atingir esta meta.

Durante duas décadas, o Instituto Gabi promoveu a inclusão de pessoas com deficiência utilizando 
o esporte como ferramenta. Exercícios físicos, aulas de judô e karatê, vôlei, basquete, equoterapia e 
outras práticas mostraram os importantes benefícios que contribuem para a reabilitação. Os campe-
onatos com premiação, torneios ou festivais não são competitivos, mas cooperativos. Mesmo sendo 
individual, a prática é reconhecida na sua coletividade.

A experiência mostra que o esporte gera um sentido para a vida  destes atletas anônimos, desempe-
nha o papel de  percepção de competência e identidade pessoal. Fortalece a independência e autocon-
fiança para a realização das atividades diárias, além de uma melhora do autoconceito e da autoestima.

*Francisco Sogari é Mestre em Comunicação, Professor de Jornalismo e Fundador do Instituto Gabi, que há 20 
anos se dedica à Inclusão Social de pessoas com deficiência, buscando ser referência no atendimento e na con-

strução de políticas públicas para pessoas com deficiência.

O esporte cooperativo na inclusão de PCD
Francisco Sogari

Nada se discute mais no Brasil nestes últimos dias do que o Big 
Brother Brasil, programa de TV, transmitido e produzido pela Rede 
Globo de Televisão. Até quem não assiste fica sabendo dos aconteci-
mentos da “casa mais vigiada do Brasil”. As notícias estão em todos 
os sites e há muitos anos o programa não arrematava tanto interesse e 
dava tanta audiência como agora.

Nem o deputado que foi preso por mando do Ministro Alexandre 
de Moraes e posteriormente teve essa sacramentada pela coletividade 

da  suprema corte e ainda pelos seus pares na Câmara dos Deputados, nem o afastamento da Deputada, 
Pastora e suspeita de mandar matar o próprio marido, nem a decisão do STJ de invalidar a quebra de si-
gilo e assim anular o processo contra Flávio Bolsonaro, nem o Lula dando entrevista e dizem que se for 
possível será candidato em 2022, nem os seus advogados que agora usam arquivos de um crime ciber-
nético para tentar invalidar a sua pena, nem os deputados que após concordaram com a prisão de um de 
seus colegas, correram para aprovar uma lei que dificulta a prisão de mais alguém, quase que dizendo, 
“ele pode, eu não”, nem a pandemia que lotou as UTIs e fez o número de mortes no Brasil chegar a 250 
mil, mesma população que tem a cidade de Novo Hamburgo, nada, absolutamente nada disso, foi mais 
comentado durante a semana do que o paredão que eliminou a ‘rapper’ Carol Conká.

Carol Conká, que por sinal é com C, conseguiu o que nenhuma outra pessoa ou assun-
to, no país tem conseguido nestes tempos de polaridade. Uniu todos os votantes do BBB para 
tirar ela de cena. Nem a pandemia, nem as lutas sociais, nem a política, nem mesmo a se-
leção brasileira, consegue atualmente juntar tantas ideias em torno de um mesmo objetivo. 
É estranho que um programa, que nove em cada dez brasileiro considerá uma perda de tempo, sem con-
teúdo e absolutamente banal, possa ter tantos adeptos, que não só assistem pela televisão, mas vão para 
as redes sociais, comentam, discutem, planejam, projetam e escalam seus favoritos. Que poder tem esse 
programa para chamar a atenção das pessoas.

Até as frases que chamavam a Globo de lixo e que eram corriqueiras em todas as publicações da 
emissora não estão aparecendo mais. Nada. É como se o canal tivesse conseguido através de um pro-
grama que já está a tanto tempo no ar a mesma aprovação que a Carol Conká e o Nego Di, conseguiram 
de reprovação. É como se Lulistas e Bolsonaristas, apavorados e negacionistas, liberais e conservadores  
pudessem convergir em torno de um mesmo ponto de vista. Quem bom seria se na política o brasileiro 
agisse como no BBB. Vamos eliminar os malvados e salvar os bonzinhos, sem briga, ao natural, apenas 
apertando algumas teclas.
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Operação Carnaval registrou 77 mortes e 789 acidentes 
em  rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
registrou um total de 77 mortes e 789 
acidentes em rodovias federais durante 
os seis dias da Operação Carnaval. As 
ações de fiscalização foram realizadas 
entre os dias 12 e 17 deste mês. Ainda, 
segundo a PRF, 1.020 pessoas ficaram 
feridas durante o feriado prolongado.

De acordo com o balanço, o número 
de mortes apresentou redução de 15% 
em relação ao mesmo período de 2020, 
quando foram contabilizados 91 óbitos. 
A quantidade de acidentes também caiu, 
passando de 1.233 no ano passado para 
789 em 2021. Entre os feridos, a redução 
foi de 36%. No mesmo período de 2020, 
o total registrado foi 1.597.

As fiscalizações de trânsito, segun-
do a PRF, registraram menos infrações 
que na operação do ano passado. Foram 
flagrados 600 casos de embriaguez ao 

volante, contra 3.285 em 2020. O não 
uso do cinto de segurança gerou 5.872; 
as autuações e as ultrapassagens indevi-
das, 7.121 infrações; e o uso de telefone 
celular ao volante, 455 infrações. Foram 
fiscalizados 171.050 veículos.

REDENTORA
Uma reunião entre vários setores da 

Administração Municipal, na terça-feira 
(23/02), definiu novas medidas para pre-
venção à Covid-19 no âmbito local. As 
orientações constam em um decreto já 
publicado, assinado pelo prefeito Nilson 
Paulo Costa. No encontro, ficou defini-
do que o comércio permanecerá funcio-
nando, observando todos os cuidados 
necessários para o enfrentamento e pre-
venção ao vírus. Atividades suscetíveis 
à aglomeração de pessoas estão vedadas. 
Fiscais municipais farão visitas aos esta-
belecimentos comerciais com o objetivo 
de orientar sobre as medidas sanitárias e 
verificar o cumprimento dos protocolos 
para evitar a disseminação da Covid-19. 
Em caso de descumprimento das regras, 
penalidades legais serão aplicadas.

DEVOLUÇÃO
Brasileiros que receberam auxílio 

emergencial em 2020 e tenham ganhado 
ainda rendimentos tributáveis acima de 
R$ 22.847,76 naquele ano terão que de-
volver os valores recebidos do benefício 
por ele ou por seus dependentes.

De acordo com a Receita Federal, 
quem recebeu o auxílio, em qualquer 
valor, inclusive por dependentes, e tam-
bém outros rendimentos em valor anual 
superior a R$ 22.847,76 é obrigado a 
apresentar a declaração do Imposto de 
Renda neste ano.

17 MORTOS
Nesta semana o município de Tenen-

te Portela confirmou mais duas mortes 
por Covid-19. Primeiro um homem de 
38 anos, sem comorbidades, que faleceu 
em janeiro. Nos primeiros exames o tes-
te de Covid-19 deu resultado negativo, 
no entanto, após avaliação de exames 
de imagem, os médicos e peritos da Se-
cretaria Estadual da Saúde confirmaram 
a morte em decorrência do vírus. Nesta 
quinta-feira, 25, uma idosa de 84 anos 
morreu no Hospital Santo Antônio. Com 
esses dois óbitos Tenente Portela che-
gam e um total de 17 mortes.

Manuel está tomando 
banho, e grita para Maria 

lhe trazer um shampoo. Ela leva a em-
balagem, mas logo em seguida, ele gri-
ta novamente:

- Ô Maria, me traz outro shampoo.
- Mas eu já te dei um agorinha mes-

mo, homem!
- É que aqui está dizendo que é para 

cabelos secos, e eu já molhei os meus.
***
Um rapaz vai à padaria e pergunta 

se o salga-do era de hoje.
- Não, é de ontem.
- E como faço pra comer o de hoje?
- Volte amanhã!
***

A enfermeira diz 
ao médico:

– Tem um homem 
invisível na sala de 
espera.

O médico respon-
de:

– Diga a ele que 
não posso vê-lo agora.

***
Dois amigos se encontram depois de 

muitos anos.
- Casei, separei e já fizemos a parti-

lha dos bens.
- E as crianças?
- O juiz decidiu que ficariam com 

aquele que mais bens recebeu.
- Então ficaram com a mãe?
- Não, ficaram com nosso advogado.
***
Dois amigos conversando…
-Meu pai quer que eu faça Direito e 

seja um bom Advogado.
-Que bom, vai seguir a profissão do 

velho?
-Não, ele quer que tire ele da cadeia.
***
O funcionário reclama do baixo sa-

lário que recebe e resolve reclamar com 
o patrão:

— Meu salário não está compatível 
com as minhas aptidões!

— Eu sei, eu sei! Mas não podemos 
deixar você morrer de fome.
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Prefeitos pleiteiam asfalto 
na ERS 305 em audiência 

com o governador

O governador Eduardo Leite 
recebeu no Palácio Piratini, na 
segunda-feira (22/02), a comi-
tiva formada pelos prefeitos de 
Três Passos, Arlei Tomazoni; 
de Crissiumal, Marco Aurélio 
Nedel; e de Horizontina, Jones 
Cunha. Também participaram 
do encontro, os deputados esta-
duais Aloísio Classmann e Zilá 
Breitenbach, além do senador 
Lasier Martins.

Na ocasião, os mandatários 
reivindicaram a necessidade de 
pavimentação asfáltica do tre-
cho da ERS 305 que liga os três 
municípios. Existem recursos 
garantidos para o asfaltamento 
de dez quilômetros entre Hori-
zontina e Crissiumal. As obras 
devem começar ainda no pri-
meiro semestre de 2021.

As autoridades solicitaram 
que o Governo do Estado ela-
bore rapidamente um projeto 

para contemplar os oito quilô-
metros restantes entre Horizon-
tina e Crissiumal. O objetivo é 
que não haja a paralisação dos 
trabalhos depois de iniciados. 
Para a conclusão do trecho en-
tre as duas cidades, o senador 
Lasier Martins se prontificou 
em buscar R$ 10 milhões junto 
à bancada gaúcha em Brasília. 
Nesta semana ele confirmou 
ops primeiro R$ 3 milhões.

A audiência ainda serviu 
para debater a pavimentação 
dos 27 quilômetros da ERS 305 
entre Três Passos e Crissiumal. 
Os prefeitos explanaram ao go-
vernador que o asfalto iria fa-
cilitar o tráfego de caminhões 
pesados que transportam a pro-
dução de frigoríficos e da in-
dústria de máquinas agrícolas, 
principais setores da economia 
regional, composta por 17 mu-
nicípios.

Chuvas favorecem o desenvolvimento das 
lavouras de soja no Rio Grande do Sul

De acordo com o Informa-
tivo Conjuntural da Emater-
-Ascar, as chuvas frequentes 
estão favorecendo o desenvol-
vimento das lavouras de soja 
no Rio Grande do Sul. No en-
tanto, as precipitações atrapa-
lham a aplicação de fungicidas, 
principalmente em áreas mais 
suscetíveis ou com presença de 
ferrugem.

Levantamento da instituição 
mostra que 31% das lavouras 
estão na fase de maturação; 
50% em enchimento de grãos; 
36% em floração e 11% em 
germinação e desenvolvimento 
vegetativo.

As chuvas ocorridas no 
Estado também beneficiam a 
cultura do milho. Segundo a 
Emater-Ascar, 42% do total 

plantado já foi ceifado. O res-
tante da área encontra-se em 
maturação (16%), enchimento 

de grãos (20%), em floração 
(11%) e germinação e desen-
volvimento vegetativo (11%).

Maioria das lavouras gaúchas com soja encontra-se nas fases de enchimen-
to de grãos, maturação e floração

Diones Roberto Becker

Extravio de Bloco

Dirceu de Souza, residente em Redentora,  comunica que per-
deu, extraviou ou foi furtado um Talão de Notas Fiscais de Produ-
tor Rural (P 147  022251 a  P 147  022260) com inscrição estadual 
sob o nº 2161041864  série P 147  022251.

Prefeitos estiveram reunidos com o governador

Divulgação

MUNICÍPIO DE 
VISTA GAÚCHA - RS.

Aviso de Licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021. OB-

JETO: Transformação de veículo Ambulância 
Fiat Ducato placa IZD4D50 em UTI Móvel. 

JULGAMENTO: 11/03/2021 às 09h:00min. Local: Centro 
Adm. Mun., sito a Av. Nove de Maio, 1015. Informações: No 
Centro Adm. Mun., fone (55) 3552-1022, site www.vistagau-
cha-rs.com.br e e-mail compras@vistagaucha-rs.com.br. Vis-
ta Gaúcha, RS, 26/02/2021. 

ANDRÉ JUNIOR DANETTE
Prefeito Municipal em Exercício
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Cuidar dos Ombros nos 
Treinos de Força

Região

O nosso ombro é uma complexa união de 5 articulações que formam 
a chamada cintura escapular. Neste complexo, ossos como as costelas, 
escápula, clavícula, úmero (osso do braço) estão estabilizados por liga-
mentos e músculos. O Manguito Rotador é um conjunto de 4 músculos 
que são responsáveis pela maioria dos movimentos do ombro. E por fa-
lar em movimento, o ombro é a articulação do nosso corpo que realiza 
os arcos de movimento mais amplos, ou seja, movimentos que podem 
atingir até 180º, o que sinaliza sua grande importância.

Os tipos mais comuns de lesões no ombro causados por exercícios de 
força/musculação são os seguintes. Impacto do manguito rotador: Isto é 
causado pela instabilidade crônica na articulação do ombro. Os sintomas 
desta doença incluem dor, fraqueza e dormência. Tensão do manguito 
rotador: Esta é uma lesão de esforço comum. Os sintomas que a acom-
panham são dor e sensibilidade na parte frontal ou lateral do ombro, 
diminuição da amplitude de movimento e aumento da dor à noite. Bur-
site do ombro: Esta é uma condição que é causada pela inflamação na 
articulação do ombro. A dor e sensibilidade em um ponto são sintomas 
de bursite.

Quando você sentir dor em seu ombro, não manter a levantar pesos. 
Se você fizer isso, você pode agravar o problema. O restante conjunto 
é uma parte importante da recuperação de uma lesão no ombro. Quan-
do fizemos musculação, temos que evitar movimentos como elevações 
laterais e linhas verticais. É importante aquecer os músculos do ombro 
antes de tentar levantar pesos. Evite exercícios que coloquem um peso 
exagerado sobre manguito rotador. É importante fazer exercícios para o 
fortalecimento do manguito rotador para evitar danos provocados pela 
fraqueza.

Se você estiver sentindo dor no ombro durante ou após a musculação, 
é um sinal de alerta, ignorar isso pode agravar o problema. O tratamento 
inicial para a maioria das lesões no ombro são repouso, gelo e anti-in-
flamatórios. Se fazer isso não aliviar a dor ou sintomas tornam-se mais 
grave, pode ser necessário procurar tratamento médico.

Outras lesões do ombro são:
Entorse acrómio-clavicular: Se não se realizar controladamente, a 

fase excêntrica de exercícios como o encolhimento de ombros e remo 
vertical.

Lesão do ligamento acrómio-clavicular: Se não se mantém uma certa 
tensão muscular que possa evitar a depressão do coto dos ombros devido 
ao grande peso que suporta.

Fratura externa, entorse externo-clavicular e deslocações e separação 
costocondral: Não permitir que a barra golpeie ou ressalte sobre o exter-
no no exercício de supino de bancada.

Sendo assim, fica bem claro que as lesões relacionadas à prática da 
musculação podem ser evitáveis com a execução e cuidados corretos. 
Frente a este aspecto, uma adequada orientação profissional torna-se im-
portante para evitar lesões em treinamentos de musculação.

SERVIÇOS NOTORIAIS E 
REGISTRAIS

Tabelionato de Notas – Registro Civil das Pessoas Naturais
Tenente Portela – RS

EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar e requerem habilitação, 

apresentando os documentos exigidos pelo Código Civil Brasilei-
ro em seus números I, III e IV.

O cidadão JONAS MARCOS DOS SANTOS MARTINS PIN-
TO nascido em REDENTORA/RS aos 08 DE DEZEMBRO DE 
1987.  Filho de AUREA DOS SANTOS MARTINS PINTO. E 
dona  KELI LETICIA BIGUELINI nascida em TENENTE POR-
TELA/RS aos 30 DE JUNHO DE 1999. Filha de ILDO LEONAR 
BIGUELINI E GENI TERESINHA BIGUELINI . Se alguém de 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

O casamento será realizado no dia 109/03/2021.
Lavro o presente a ser fixado no local de costume, neste cartó-

rio e na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade de Tenente Portela – RS, aos  19 

DE FEVEREIRO DE 2021.                                                   
Claudineia Holland

Escrevente Autorizado

Vista Gaúcha: Poder Executivo se reúne 
com representantes do PRODEM

Em encontro que reuniu o 
prefeito Claudemir Locatelli, 
o vice-prefeito André Danette 
e representantes do Programa 
de Desenvolvimento Municipal 
(PRODEM), debateu o aprimo-
ramento da Lei Municipal nº 
1.160/2002.

Na oportunidade, a comis-
são do PRODEM solicitou que 
o Poder Executivo faça altera-
ções na legislação. As eventuais 
modificações deverão passar 
pelo crivo da Câmara de Vere-
adores.

A comissão sugeriu que seja 
obrigatório a apresentação das 
certidões negativas de débi-

tos dos últimos seis meses das 
empresas antes do encaminha-
mento da proposta e estipular 
tetos para liberação do finan-
ciamento para as empresas que 
se enquadram no MEI no valor 
máximo de até R$ 3 mil. As de-
mais empresas serão de acordo 
com o número de funcionários 
inscritos com carteira assinada 
com liberação entre R$ 5 mil e 
R$ 15 mil.

Os valores financiados se-
rão somente para aquisição de 
máquinas e equipamentos no-
vos ou usados, vedado recursos 
para capital de giro.

Também ficou acertado que 
a empresa deverá indicar um 
avalista na hora do pedido de fi-

nanciamento, que não tenha dé-
bito junto ao poder público mu-
nicipal. Ainda restou definido 
que serão alterados os artigos 
26 e 27 da Lei nº 1.160/2002 
com carência de seis meses e 
pagamento em até 24 vezes, 
sendo que a empresa que deixar 
de pagar duas parcelas consecu-
tivas terá seu contrato vencido 
com acréscimos de juros e mul-
ta. Ficou estabelecido também 
que não será mais financiado 
bens e cedidos em comodato a 
partir da nova regra.

A comissão do PRODEM 
se reunirá a cada quatro meses 
para analisar os pedidos enca-
minhados pelas empresas inte-
ressadas em financiamentos.

Encontro entre o prefeito Claudemir Locatelli, o vice-prefeito André Danette e representantes do PRODEM
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São Luiz de Ijuí vai estrear no Gauchão 
em Frederico Westphalen

Esporte

São Luiz de Ijuí vai estre-
ar no Campeonato Gaúcho de 
2021, mandando seu jogo em 
Frederico Westphalen. Como a 
equipe da Colmeia do Trabalho 
sofreu uma punição de perda de 
mando de campo, não poderá 
estrear no Estádio 19 de Outu-
bro e por isso, optou por abrir 
a sua participação na Arena do 
União Frederiquense.

O jogo será no dia 27 de fe-
vereiro diante do Ypiranga de 
Erechim, as 15h30min. A parti-
da ocorrerá com portões fecha-
dos.

Esse jogo marca também a 
abertura do Gauchão 2021 uma 
vez que todos os demais jogos 
ocorrem no domingo, 28. O 
Grêmio folga na rodade em ra-
zão da Copa do Brasil. São Luiz de Ijuí é o único representante da região noroeste no Gauchão

 Foto: Zalmir Soares

Clic Portela
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Saúde

TELMO DE LIMA
 FREITAS: A PURA CEPA 
CRIOULA

Derrubadas limita atendimentos 
no Centro Municipal de Saúde

Em publicação no site ofi-
cial, o Poder Executivo anun-
ciou que o Centro Municipal de 

Saúde está com os atendimen-
tos limitados aos casos de ur-
gência e emergência. Também 
há alterações no transporte de 

pacientes realizado pela Secre-
taria Municipal da Saúde e Sa-
neamento.

As medidas foram adotadas 
após a classificação em bandei-
ra preta (altíssimo risco epide-
miológico) na 42ª rodada do 
modelo de distanciamento con-
trolado. Derrubadas integra a 
região de agrupamento de Pal-
meira das Missões (R15/R20).

O médico Alex Fumagalli, 
da Estratégia da Saúde da Fa-
mília (ESF), afirma que existe 
grande preocupação devido à 
alta no número de casos confir-
mados do novo coronavírus e a 
quantidade de leitos oferecidos 
pelo Hospital Santo Antônio 
(HSA) de Tenente Portela.

O Poder Executivo também 
pede que a população local 
continue cumprindo os proto-
colos de prevenção contra a 
Covid-19.

Poder Executivo adotou novas medidas após a classificação em bandeira 
preta na 42ª rodada do distanciamento controlado

Ascom/Derrubadas

Ambiente

Parque do Turvo ficará fechado no 
minímo até o dia 08 de março

Em virtude das restrições 
da bandeira preta no modelo 
de distanciamento controla-
do e as medidas estabelecidas 
pelos novos decretos editados 
pelo Governo do Rio Grande 
do Sul, o Parque Estadual do 
Turvo, situado em Derrubadas, 
permanecerá fechado até o dia 
8 de março.

Conforme a Secretaria Esta-
dual de Meio Ambiente e Infra-
estrutura (SEMA), durante esse 
período não serão permitidas 
visitações ou atividades de edu-
cação ambiental.

A reabertura dos locais coor-
denados pela SEMA dependerá 

da classificação das bandeiras 
de cada região.

Local seguira fechado durante bandeira preta

    Telmo de Lima Freitas nasceu em São Borja, RS, em 13 de feve-
reiro de 1933. Filho do oficial do exército brasileiro Leonardo Francis-
co Freitas e da campeira Mariana de Lima Freitas, Telmo desde cedo 
demonstrou que seguiria a carreira musical. Aos dois anos de idade, 
estampou a capa da Revista Cacimba tendo na mão um cavaquinho, 
presente de sua madrinha. Mais tarde, recebeu um violão de presente 
de um amigo.

 Aos 14 anos, participou do grupo Quarteto Gaúcho. Nos anos 50, 
apresentou o programa gauchesco Porongo de Pedra, na Rádio ZYFZ-
-Fronteira do Sul, de São Borja. Em 1969, participou do primeiro Fes-
tival de Música Regionalista organizado pela Rádio Gaúcha.

     No começo de sua carreira conciliou a musicalidade com diver-
sas outras profissões. Foi enfermeiro, peão de estância e trabalhou em 
lavouras de arroz. No cinema participou do filme A Lenda do Boitatá.    
Em1973, lançou seu primeiro disco, intitulado O Canto de Telmo de 
Lima Freitas. Morou durante anos em Uruguaiana e outras cidades 
do interior como Itaqui, aonde se aposentou como agente da policia 
Federal.

    Com seus amigos Edson Otto e José Antônio Hahn, criou o 
grupo Os Cantores dos Sete Povos, com o qual conquistou o troféu 
Calhandra de Ouro da Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana, em 
1979, com a canção Esquilador.Com o grupo, Telmo participou das 
11 primeiras edições do festival. Em 1980, lançou Alma de Galpão, 
produzido de maneira independente e financiado pelo Grupo Olvebra.  
Com o álbum A Mesma Fuça, recebeu o Troféu Açoriano em duas 
categorias. Melhor Compositor e Melhor CD Regional. 

     Em 2006, Telmo gravou uma compilação de sua discografia, 
denominada Aparte, com a participação de seus familiares e de antigos 
parceiros, como Joãozinho Índio, Luís Carlos Borges e Paulinho Pires. 
Por ser conhecedor a fundo da vivência campeira, é considerado um 
dos compositores mais autêntico do Rio Grande. Gravar uma compo-
sição do Telmo é receita de sucesso para qualquer grupo galponeiro 
desta terra

     No ano de 2009 foi escolhido Patrono da Semana Farroupilha e 
cumpriu esta incumbência como poucos, participando das atividades 
inerentes ao cargo com alegria e vibração. Com seus 88 anos, Telmo 
de Lima Freitas, O “Jundiá”, como era carinhosamente chamado por 
seus amigos mais chegados, continuava firme como um palanque de 
guajuvira, morando em seu rancho no município de Cachoeirinha.

 Passava o dia lidando com seus cavalos, trançando uma soiteira, 
fazendo uma bainha para a faca e ostentando, ao longo de suas melenas 
brancas e barba cerrada, o brasão de Pura Cepa Crioula deste pago. 
Quem olha para o Telmo enxerga o Rio Grande Gaúcho!

      Falece no dia 18 de fevereiro, 5 dias após comemorar 88 anos 
em uma festa campeira de aniversário onde bebeu leite na copa de um 
chapéu e convenceu alguns convidados a fazerem o mesmo.

      Telmo de Lima Freitas que após ter sido sapateiro, escultor, 
músico, poeta, compositor,  enfermeiro, peão de estância, taipeiro nas 
primeiras  lavouras de arroz da Fronteira Oeste e agente da Polícia 
Federal, da mesma forma que o seu conterrâneo Getúlio Vargas sai  
da vida para entrar na História  da Música Gaúcha como uma espécie 
de antropólogo intuitivo habitado por uma essência  nativa  ele é ao 
mesmo tempo também uma espécie de candeeiro humano que com sua 
arte  alumbra  os caminhos  na  terra e nas águas  dos navegantes meio 
extraviados e perdidos  em busca  das suas origens.

      Como autor de obras antológicas que constituem verdadeiros 
achados do patrimônio e do cancioneiro gaúcho Telmo de Lima Frei-
tas, como bem disse Paixão Côrtes, um dos inventores do gauchismo: 
“O Telmo não precisa falar sobre cultura tradicional gaúcha, porque 
ele é a própria.”

Fonte: Internet.

Caros leitores: A situação da Pandemia está ficando cada vez mais, 
digamos, aterrorizante. Pessoas queridas por nos estão indo embora, 
muitas vezes por descaso de alguns. Então: Vamos fazer a nossa parte, 
seguir os protocolos recomendados, usar máscaras (é chato, mas ne-
cessário). Vamos nos proteger e proteger quem amamos. “Tudo passa, 
essa Pandemia também vai passar”.

                                                                                                       
       Até a próxima.

Jonas Martins
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Pandemia

Desde o início da pandemia 
talvez essa tenha sido a sema-
na mais tensa no estado do Rio 
Grande do Sul. Os números de 
casos que já estavam crescen-
do desde o início do mês de 
dezembro subiram de maneira 
absolutamente desproporcional 
com  o que era esperado para 
o momento, principalmente no 
instante em que começam a ser 
aplicadas as vacinas contra a 
doença.

Na sexta-feira passada, 19, 
o governador do Estado, Edu-
ardo Leite apresentou mais uma 
rodada de bandeiras do distan-
ciamento social e pela primeira 
vez o mapa do Rio Grande do 
Sul ficou a metade pintado de 
preto. Isso é, 11 região do esta-
do estavam com risco altíssimo 
para contágio pelo coronavírus. 
Na apresentação o governador 
foi taxativo: as chances de re-
versão da bandeira preta são 
mínimas. 

Na segunda-feira, 22, o que 
era mínimo se transformou 
em nada. Nenhuma região que 
tentou reverter a situação con-
seguiu. Com a bandeira preta 
estipulada, começou uma corri-
da dos prefeitos atingidos com 
a intenção de afrouxar os pro-
tocolos de bandeira preta, que 
determinava o fechamento do 
comércio não essencial, usan-
do da chamada cogestão, que 
permite que os prefeitos imple-
mentem, os protocolos da ban-
deira imediatamente anterior, 
neste caso a vermelha.

A decisão do governador de 

permitir que isso acontecesse 
ocorreu, depois de inúmeras 
reuniões e do mandatário do 
executivo gaúcho optar por não 
afrontar a vontade dos prefei-
tos e das classes empresariais 
do estado. Por unanimidade os 
presidentes de associações mu-
nicipalistas pressionaram o go-
verno do estado pela adoção de 
protocolos mais brandos. Entre 
os grandes municípios a única 
voz destoante era do prefeito 
de São Leopoldo, Ary Vanazzi, 
PT, que defendia a implementa-
ção de um fechamento das ati-
vidades não essenciais. Se foi 
voz derrotada nas pretensões 
para o estado, Vanazzi ganhou 
com a cogestão a liberdade para 
adotar os protocolos no seu mu-
nicípio e assim o fez.

Em Tenente Portela na se-
gunda-feira de noite o prefeito, 
Rosemar Sala, expediu um de-
creto que mudava a forma de 
atendimento no paço munici-
pal. Com isso foram suspensos 
os atendimentos ao público na 
sede da administração munici-
pal e mantido os serviços con-
siderados essenciais. Quanto ao 
restante da cidade a determina-
ção foi de que a terça-feira se-
guiria os protocolos de bandei-
ra preta, ou seja, comércio não 
essencial de portas fechadas.

Na quarta-feira, Tenente 
Portela, assim como outros mu-
nicípios, decidiram por assumir 
o sistema de cogestão e adotar 
os protocolos de bandeira ver-
melha, que cria uma série de 
restrições, mas mantém o co-
mércio em funcionamento.

O número de casos no es-
tado não diminuiu; muito pelo 
contrário, em pouco mais de 
24 horas da terça para a quarta-
-feira o número de casos subiu 
assustadoramente. A ocupação 
dos leitos de UTI atingiram a 
marca de 91% e o governador 
então tomou uma nova decisão: 
suspender a cogestão e adotar 
os protocolos de bandeira pre-
ta determinando o fechamento 
das atividades não essenciais 
em todo o estado.

Assim o governador Eduar-
do Leite antecipou, em trans-
missão ao vivo na tarde desta 
quinta-feira (25), que todo o Es-
tado do Rio Grande do Sul será 
colocado em bandeira preta na 
nova rodada de classificação do 
modelo de distanciamento con-
trolado, o que ocorrerá nesta 
sexta-feira (26).

O cumprimento das normas 
de etiqueta preta, próximas de 
um lockdown, valerá a partir de 
sábado (27), sem possibilidade 
de os prefeitos abrandarem as 
regras nas suas cidades devido 
à suspensão do método de co-
gestão. Normalmente, os anún-
cios do mapa preliminar são 
feitos na sexta-feira e as regras 
são válidas a partir da terça-
-feira seguinte, mas o governo 
alterou esta regra.

Leite explicou que, diante 
do agravamento da pandemia, 
será acionada uma “salvaguar-
da” para criar uma bandeira 
única em todo o Estado, e não 
mais uma tarja para cada uma 
das 21 regiões da covid-19. 

Essa “salvaguarda”, diz Lei-

te, será acionada porque a re-
lação entre leitos de hospitais 
disponíveis e ocupados está em 
0,23, abaixo da linha limite de 
0,35.  

Por isso, disse Leite, diante 
de um esgotamento do sistema 
de saúde em nível estadual, os 
critérios da bandeira preta terão 
de ser cumpridos por todas as 
regiões pelo menos entre sába-
do e o dia 7 de março, um do-
mingo. 

 — A deliberação que tive-
mos no gabinete de crise é da 
criação de uma salvaguarda 
que estabelece que, quando os 
leitos totais do Rio Grande do 
Sul estiverem abaixo de 0,35, 
na proporção de cada leito li-
vre para cada leito ocupado, a 
salvaguarda se aciona no Esta-
do todo para o cumprimento do 
protocolo da bandeira preta. O 
que quer dizer isso? Estamos 
com 0,23 leito livre para cada 
leito ocupado. A salvaguarda 
será acionada e antecipo que, 
fatalmente, todas as regiões 
do Estado terão bandeira pre-
ta (valendo a partir de sábado, 
dia 27) —  afirmou Leite. 

Ele justificou a decisão com 
o argumento de que a rede de 
saúde é uma só e, no momento, 
encontra-se à beira do colapso. 
Mesmo pacientes de uma região 
de menor gravidade, sustentou 
ele, acabariam dependendo de 
um mesmo sistema hospitalar 
que está sobrecarregado. 

— É uma rede. Mesmo que 
uma região esteja com bandei-
ra menor, verificando contágio 
menor, o seu sistema de saúde 
vai ser demandado. E, mais do 
que isso, se uma região estiver 
cumprindo protocolos muito 
severos, as outras regiões pró-
ximas com serviços abertos po-
derão ser demandadas, o que 
vai gerar migração e aumento 
do fluxo da pandemia para ou-
tras regiões por ter essa dispa-
ridade entre protocolos. Neste 
momento, entendemos que a si-
tuação exige e a salvaguarda se 
impõe para que todo o Estado 
cumpra de maneira uniforme 
os protocolos da bandeira pre-
ta — decidiu o governador. 

Ele ainda disse que, além 
das regras de bandeira preta, 
seguirá valendo na próxima se-
mana o decreto de suspensão 
geral das atividades não essen-
ciais diariamente, entre 20h e 
5h, como já estava em vigor 
nesta semana.

O que pode com a O que pode com a 
bandeira preta?bandeira preta?

Entre 20h e 5h, está váli-Entre 20h e 5h, está váli-
do um toque de recolher? O do um toque de recolher? O 
que pode funcionar?que pode funcionar?

Restaurantes, bares e Restaurantes, bares e 
quaisquer atividades comer-quaisquer atividades comer-
ciais não podem funcionar no ciais não podem funcionar no 
horário. A intenção é diminuir horário. A intenção é diminuir 
a circulação de pessoas e a a circulação de pessoas e a 
ocorrência de aglomerações ocorrência de aglomerações 
em locais públicos. Não é um em locais públicos. Não é um 
toque de recolher - a pessoa toque de recolher - a pessoa 
pode circular livremente, des-pode circular livremente, des-
de que não participe ou pro-de que não participe ou pro-
mova aglomerações.mova aglomerações.

A cogestão será suspensa A cogestão será suspensa 
a partir de sábado (27). O a partir de sábado (27). O 
que mudará?que mudará?

Os restaurantes podem Os restaurantes podem 
funcionar apenas com telen-funcionar apenas com telen-
trega e pague e leve, e 25% trega e pague e leve, e 25% 
da equipe de trabalhadores. da equipe de trabalhadores. 
O comércio não essencial, O comércio não essencial, 
com o fim da cogestão, será com o fim da cogestão, será 
fechado e apenas serviços es-fechado e apenas serviços es-
senciais poderão funcionar, senciais poderão funcionar, 
seja na rua ou em centros seja na rua ou em centros 
comerciais ou shoppings. As comerciais ou shoppings. As 
equipes também só poderão equipes também só poderão 
ser compostas por 25% dos ser compostas por 25% dos 
trabalhadores. trabalhadores. 

E com relação a lazer e a E com relação a lazer e a 
atividades religiosas?atividades religiosas?

Ficam proibidos teatros, Ficam proibidos teatros, 
cinemas, parques temáticos, cinemas, parques temáticos, 
zoológicos, auditórios, casas zoológicos, auditórios, casas 
de espetáculos e shows, circos de espetáculos e shows, circos 
e bibliotecas. Demais tipos e bibliotecas. Demais tipos 
de eventos, seja em ambiente de eventos, seja em ambiente 
fechado ou aberto, também fechado ou aberto, também 
não devem ocorrer. Acade-não devem ocorrer. Acade-
mias, centros de treinamento, mias, centros de treinamento, 
quadras, clubes sociais e es-quadras, clubes sociais e es-
portivos devem permanecer portivos devem permanecer 
fechados. As áreas comuns de fechados. As áreas comuns de 
lazer dos condomínios idem, lazer dos condomínios idem, 
incluindo academias. Missas incluindo academias. Missas 
e serviços religiosos podem e serviços religiosos podem 
operar sem atendimento ao operar sem atendimento ao 
público, com 25% dos traba-público, com 25% dos traba-
lhadores, para captação de lhadores, para captação de 
áudio e vídeo das celebrações.áudio e vídeo das celebrações.

Escolas podem abrir?Escolas podem abrir?
Aulas presenciais são ba-Aulas presenciais são ba-

nidas, exceto na educação nidas, exceto na educação 
infantil e no 1º e no 2º anos infantil e no 1º e no 2º anos 
do ensino fundamental, como do ensino fundamental, como 
estabelecido pelo governo do estabelecido pelo governo do 
RS nesta segunda. Podem se-RS nesta segunda. Podem se-
guir em formato remoto. As guir em formato remoto. As 
instituições devem comunicar instituições devem comunicar 
os alunos a respeito da mu-os alunos a respeito da mu-
dança.dança.

Semana de bandeira preta, Semana de bandeira preta, 
restrições, hospitais lotados restrições, hospitais lotados 

e mortese mortes

Gaúcha ZH
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SES/RS orienta para a suspensão 
de cirurgias eletivas em 

hospitais até 31 de março

O aumento no número de 
internações pelo novo corona-
vírus fez com que a Secretaria 
Estadual da Saúde (SES), por 
meio do Centro de Operação de 
Emergência Covid-19, publi-
casse um comunicado orientan-
do que hospitais de todo o Rio 
Grande do Sul suspendam as 
cirurgias eletivas não emergen-
ciais até 31 de março.

A recomendação é que a 
força de trabalho da equipe téc-
nica, a área física e os equipa-
mentos hospitalares sejam dis-
ponibilizados na integralidade 
para atendimentos a pacientes 
suspeitos ou confirmados de 
Covid-19.

Segundo a diretora do De-
partamento de Gestão da Aten-
ção Especializada, Lisiane Wa-

sem Fagundes, neste momento 
é preciso concentrar os esforços 
nos atendimentos a pacientes 
Covid, tendo em vista o cres-
cimento acelerado no número 
de internações. — Porém, man-
tendo a coerência e o cuidado 
às outras doenças que também 
comprometem a saúde da nossa 
população — ressaltou a dire-
tora.

Dados da manhã da segun-
da-feira (22/02) indicam lota-
ção de 85% dos leitos de UTI 
adulto no Estado, com 1.089 
pacientes confirmados no setor 
e outros 217 com a suspeita ou 
outro agravo respiratório, além 
de 985 por outras causas. Ou-
tras 2,6 mil pessoas seguem in-
ternadas por Covid-19 (confir-
mada ou suspeita) ou diferentes 

problemas respiratórios fora de 
UTI.

Entende-se por cirurgia ele-
tiva, todos os procedimentos 
possíveis de postergação de 
agendamento e que não tenham 
forte possibilidade de causar 
agravamento da enfermidade a 
curto prazo em termos de risco 
de vida e perda de função ou 
órgãos, que tenham possibili-
dade de agendamento prévio e 
que não constituem urgência ou 
emergência ou que não sejam 
decorrentes de atendimento a 
pacientes pós-covid. A medida 
fica sujeita a alteração, podendo 
as cirurgias eletivas serem reto-
madas a qualquer momento, a 
partir da reavaliação dos casos 
suspeitos e confirmados pelo 
novo coronavírus.

Orientação da SES é para que os hospitais do Rio Grande do Sul suspendam as cirurgias eletivas até 31 de março

Jalmo Fornari

Pandemia

Com fiscalizações nas 
cidades, aglomerações se 

transferem para áreas rurais
Com o decreto de toque de 

recolher do governo do esta-
do que prevê a proibição de 
funcionamento do comércio e 
aglomerações de pessoas en-
tre as 22 horas e as 05 horas 
da manhã seguinte em vigor, a 
Brigada Militar, Policia Civil e 
fiscais municipais tiveram que 
trabalhar neste último final de 
semana na fiscalização do cum-
primento das regras.

Em Tenente Portela os agen-
tes passaram nos estabeleci-
mentos comerciais na noite de 
sábado orientando os proprie-
tários para o cumprimento das 
regras. Não houve resistência 
e em todos os locais os agentes 
foram atendidos.

 A Brigada Militar teve que 
dispersar um grupo de pessoas 
que permaneceram em uma das 
praças no centro do município. 
O trabalho também ocorreu 
sem maiores problemas.

Na manhã de hoje, nossa 
reportagem recebeu relatos de 
pessoas, moradores de comu-
nidade do interior, que infor-
maram que durante a noite de 
sábado foi possível ouvir ba-
rulhos de músicas altas e de 
“arruaça” em alguns pontos, o 
que pode indicar que grupos se 
reuniram no interior dos muni-
cípios para evitar a fiscalização 
que ocorre na cidade.

 Nossa reportagem recebeu 
informação de Cedro Marcado, 
interior de Derrubadas, Pedra 
Lisa na Terra Indígena do Gua-
rita, Gamelinhas, interior de Te-
nente Portela e Sitio Langner, 
interior de Redentora. 

 A orientação aos moradores 
é para que contatem a Brigada 
Militar em caso de repetição 
desses atos, já que eles além de 
desobedecer ao decreto do es-
tado, também atentam contra o 
sossego e a ordem pública.

CNT apresenta sugestão 
para redução do preço do 

óleo diesel

Consumidor

Confederação Nacional do 
Transporte (CNT) apresentou 
ao Governo Federal, uma su-
gestão para reduzir, de imedia-
to, o preço do óleo diesel, que 
vem registrando sucessivos 
aumentos nos últimos dias. A 
CNT propõe que seja diminuí-
do o nível de biodiesel no insu-
mo, medida que já foi adotada 
em outras ocasiões.

Atualmente, a mistura de 
biodiesel no diesel vendido 

no Brasil é de 12%. A deman-
da atual encontra-se maior do 
que a produção, o que contri-
bui para o aumento do custo do 
combustível.

Em relação a um eventual 
impacto na questão das emis-
sões de poluentes, a CNT re-
força que isso não acontecerá, 
uma vez que o país já utiliza, no 
diesel, percentual de biodiesel 
superior ao que vem sendo uti-
lizado nos Estados Unidos e na 
Europa.

Confederação propõe que seja diminuído o nível de biodiesel no insumo, 
medida que já foi adotada em outras ocasiões

79% da população de Três Passos já 
recebeu atendimento pertinente ao novo 

coronavírus

Pandemia

Unidade Sentinela de Três 
Passos já processou 18.980 
atendimentos relacionados à 
Covid-19, o que representa 
79,5% da população local. O 
número de testes com resulta-
dos negativos alcança 5.543.

Segundo os dados epide-
miológicos editados na sexta-
-feira (19/02), a capital da Re-
gião Celeiro contabiliza 1.525 
diagnósticos positivos desde 
março do ano passado. Do 
montante de infectados, 1.396 
estão curados e 28 morreram.

A publicação oficial tam-

bém revela que existem 101 
casos ativos, além de dez três-
-passenses hospitalizados em 
função do vírus. Outras 77 pes-
soas aguardam o resultado dos 

exames laboratoriais.
Até o momento, 1.562 indi-

víduos que integram os grupos 
prioritários da campanha já fo-
ram imunizados.

Dados epidemiológicos publicados na sexta-feira (19/02) apontam que a 
capital da Região Celeiro possui 101 casos ativos da doença
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Mudança

Mesmo um pouco mais distantes
devido ao momento que estamos
vivendo, queremos continuar
cada vez mais próximos de você.*

Atualize o seu cadastro: 

Pelo App:
Menu  Meu Perfil  Meu Cadastro> >

Pelo Internet Banking:
sicredi.com.br  Faça seu login  > >
Outros serviços Meu cadastro> 

Postos serão obrigados a informar 
composição do preço de combustível

O presidente Jair Bolsonaro 
assinou o decreto que obriga os 
postos revendedores a informar 
aos consumidores, os preços 
reais e promocionais dos com-
bustíveis. A medida foi publica-
da no Diário Oficial da União 
(DOU) da terça-feira (23/02) e 
entra em vigor em 30 dias.

— Os consumidores têm o 
direito de receber informações 
corretas, claras, precisas, osten-
sivas e legíveis sobre os preços 
dos combustíveis automotivos 
no território nacional — diz o 
decreto.

As informações sobre as es-
timativas de tributos devem es-

tar em painel afixado em local 
visível e deverá conter o valor 
médio regional no produtor ou 
no importador; o preço de refe-
rência para o ICMS, que é um 
imposto estadual que incide 
sobre mercadorias e serviços, 
inclusive combustíveis; o valor 
do ICMS; o valor das contri-

buições para o PIS/PASEP e da 
COFINS, que são impostos fe-
derais incidentes sobre os com-
bustíveis; e o valor da CIDE, 
outra contribuição federal so-
bre a importação e a comercia-
lização de petróleo, gás natural, 
derivados e álcool etílico com-
bustível.

Atualmente, a CIDE está ze-
rada para o óleo diesel. No caso 
do PIS/PASEP e COFINS, o 
Governo Federal anunciou que 
também pretende cortar tempo-
rariamente esses impostos sobre 
o gás de cozinha e o óleo diesel. 
Na semana passada, o preço 
dos combustíveis nas refinarias 
teve novo reajuste. Desde janei-
ro, a Petrobras já reajustou três 
vezes o preço do diesel e quatro 
vezes o da gasolina.

Em nota, a Secretaria Geral 
da Presidência explicou que a 
medida dará ao consumidor a 
noção sobre o real motivo na 
variação de preços dos combus-
tíveis. — Como a oscilação está 
atrelada aos preços das commo-
dities [produtos primários] no 

mercado internacional, e suas 
cotações variam diariamente, 
o consumidor muitas vezes não 
compreende o motivo da varia-
ção no preço final — diz outro 
trecho da nota.

O decreto assinado por Jair 
Bolsonaro também obriga os 
postos a informar os descontos 
vinculados ao uso de aplicati-
vos de fidelização. Nesse caso, 
deverá ser divulgado o preço 
real, de forma destacada; o pre-
ço promocional, vinculado ao 
uso do aplicativo; e o valor do 
desconto, que poderá ser pelo 
valor real ou percentual.

No caso de aplicativos que 
fazem a devolução de dinheiro 
ao consumidor, o valor e a for-
ma da devolução deverão ser 
informados de forma correta, 
clara, precisa, ostensiva e legí-
vel aos consumidores.

A edição do decreto foi pro-
posta ao presidente pelos mi-
nistérios da Justiça e Segurança 
Pública e de Minas e Energia, 
além da Advocacia Geral da 
União.

Informações sobre as estimativas de tributos devem estar em painel afixado em local visível

Diones Roberto Becker
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MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - RS

CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2021
CONTRATO Nº 015/2021
DATA: 12/02/2021
CONTRATADO: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017
CNPJ: 15.813.192/0001-22
OBJETO: Contratação de prestação de serviços para substituição e instalação 
da rede elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Pinheiro 
Machado 
VALOR R$: 6.992,00

CONTRATO Nº 016/2021
DATA: 19/02/2021
CONTRATADO: CLAUDIO WINCK DORNELLES 67849121015
CNPJ: 19.963.211/0001-58
OBJETO: Aquisição de materiais para fechamento de paredes em PVC junto ao 
prédio destinado a Indústria de Massas
VALOR R$: 17.311,00

CONTRATO Nº 017/2021
DATA: 19/02/2021
CONTRATADO: DIEGO ZIMMERMANN DA SILVA 02501662083
CNPJ: 32.589.786/0001-10
OBJETO: Aquisição de materiais para fechamento de paredes em PVC junto ao 
prédio destinado a Indústria de Massas
VALOR R$: 3.934,50

CONTRATO Nº 018/2021
DATA: 19/02/2021
CONTRATADO: FABIO GARCIA RAMOS 00534199011
CNPJ: 39.622.430/0001-80
OBJETO: Aquisição de mão de obra para fechamento de paredes em PVC junto 
ao prédio destinado a Indústria de Massas
VALOR R$: 7.000,00

CONTRATO Nº 019/2021
DATA: 24/02/2021
CONTRATADO: C.C.E.E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME
CNPJ: 13.226.864/0001-78
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de 
Iluminação Pública
VALOR R$: 15.382,80

CONTRATO Nº 020/2021
DATA: 24/02/2021
CONTRATADO: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN ME
CNPJ: 13.615.336/0001-00
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de 
Iluminação Pública
VALOR R$: 10.495,20

CONTRATO Nº 021/2021
DATA: 24/02/2021
CONTRATADO: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de 
Iluminação Pública
VALOR R$: 59,40

CONTRATO Nº 022/2021
DATA: 24/02/2021
CONTRATADO: MAURI THIELE FERRAGEM EPP
CNPJ: 16.101.712/0001-37
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de 
Iluminação Pública
VALOR R$: 23.670,00

CONTRATO Nº 023/2021
DATA: 24/02/2021
CONTRATADO: ALICSON BRAUCKS EPP
CNPJ: 03.531.227/0001-51
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda escolar
VALOR R$: 22.249,60

CONTRATO Nº 024/2021
DATA: 24/02/2021
CONTRATADO: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda escolar
VALOR R$: 18.530,07

CONTRATO Nº 025/2021
DATA: 24/02/2021
CONTRATADO: MARISE INÊS TOLOTTI BERTÉ ME
CNPJ: 02.698.368/0001-09
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda escolar
VALOR R$: 835,79

RS aciona último nível de plano 
emergencial e hospitais devem 
utilizar todos os espaços para 

atender casos de Covid

Diante de uma ocupação su-
perior a 90% dos leitos de UTI 
no RS e de números negativos 
que aumentam a cada novo dia, 
a Secretaria da Saúde (SES) 
acionou nesta quinta-feira (25/2) 
o último nível da fase 4 do Pla-
no de Contingência Hospitalar, 
montado no início da pandemia. 
“Esta é maior taxa de ocupação 
até agora, uma situação de ex-
trema gravidade, e será necessá-
ria a utilização de espaços dis-
poníveis em cada instituição da 
rede hospitalar do Estado”, ex-
plica o diretor do Departamento 
de Regulação Estadual, Eduardo 
Elsade.

Além da suspensão imediata 
das cirurgias eletivas (com ex-

ceção das cirurgias de urgência 
ou que representem risco para 
o paciente), deverão ser instala-
dos leitos emergenciais em salas 
de recuperação e em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) in-
termediárias. Junto à ocupação 
dessas áreas a serem disponibili-
zadas, deverão também ser acio-
nadas as equipes técnicas desses 
setores, especialmente as equi-
pes médicas e de enfermagem.

“A partir de agora, os hos-
pitais gaúchos, entre públicos e 
privados, têm o compromisso de 
disponibilizar toda a sua estru-
tura para atendimento de casos 
de Covid-19, porque estamos na 
fase mais crítica, que precisa de 
atitudes mais drásticas”, expli-

cou a secretária da Saúde, Arita 
Bergmann.

Conforme indicava o mapa 
de leitos no início da tarde desta 
quinta-feira (25/2), 2.698 leitos 
de UTI estavam ocupados no 
RS, incluindo leitos com aten-
dimento pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) e os privados, 
a maior taxa de ocupação da 
pandemia. A lista de espera por 
leitos em UTI também só cres-
ce. No dia 13 de fevereiro, dois 
pacientes em estado gravíssimo 
aguardavam transferência para 
um leito de UTI. Nesta quinta, o 
número de pacientes com risco 
de morte esperando atendimen-
to de UTI é de 30. Outro dado 
preocupante é cerca de 60% dos 
pacientes que internam em UTIs 
morrem.

“Mais de 12 mil gaúchos 
já perderam a vida para a Co-
vid-19, número maior do que a 
população de 351 municípios 
gaúchos. Diante desse cenário 
catastrófico, a necessidade se-
ria abrir 60 novos leitos de UTI 
por dia, mas isso jamais será 
possível”, afirma a secretária 
Arita.

O Plano de Contingência 
Hospitalar foi elaborado no iní-
cio da pandemia e já contou no-
vas versões que acompanharam 
a evolução da pandemia. O pla-
no é estruturado em quatro fases 
e cada uma das etapas sinaliza 
as ações e a forma como a SES 
deve organizar os serviços hos-
pitalares e a movimentação da 
rede para acesso dos pacientes 
aos serviços.

Estado está com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados, sendo que mais de 80% são pacientes com Covid

Diones Roberto Becker

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela está atendendo com restrições

Maicon Sapanic
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INSS amplia prova de vida digital 
para 5,3 milhões de beneficiários

Governo Federal ampliou na 
terça-feira (23/02), para mais 
5,3 milhões de aposentados e 
pensionistas do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS), o 
projeto piloto que permite fazer 
a prova de vida anual por meio 
de aplicativo de telefone celu-
lar.

A prova de vida digital é fei-
ta por biometria facial e dispen-
sa o comparecimento presen-
cial ao banco em que se recebe 
o benefício, onde normalmente 

é realizado o procedimento. O 
projeto piloto foi lançado em 
agosto e vem sendo expandido 
desde então.

Para realizar a biometria fa-
cial, são usadas as bases de da-
dos do Departamento Nacional 
de Trânsito (DENATRAN) e 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Por esse motivo, o aces-
so está sendo liberado, no mo-
mento, somente para segurados 
que tenham carteira de motoris-
ta ou título de eleitor.

A prova de vida digital está 
disponível no aplicativo ‘Meu-
Gov.br’, que concentra em um 
login único, diversos serviços 
do Governo Federal. A ferra-
menta pode ser baixada em te-
lefones celulares com sistema 
operacional Android ou iOS.

O INSS divulgou um passo 
a passo do procedimento, que 
pode ser visto no YouTube. O 
resultado da validação facial 
pode depois ser consultado no 
aplicativo ‘Meu INSS’.

Projeto piloto do INSS permite fazer a prova de vida anual por meio de aplicativo de telefone celular

AL/RS aprova Projeto de Lei que 
autoriza compra direta de vacinas contra 

o novo coronavírus
Em sessão plenária extra-

ordinária virtual na terça-feira 
(23/02), os deputados estadu-
ais aprovaram por unanimida-
de o Projeto de Lei (PL) nº 11, 
que autoriza remanejamentos 
no orçamento de 2021 para a 
possibilidade de compra de va-
cinas contra a Covid-19. Enca-
minhada pelo Poder Executivo 
no início do mês, a proposta foi 
aprovada por 53 votos a favor e 
nenhum contrário.

O PL nº 11/2021 altera a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2021, reduzindo a 
previsão de déficit orçamentá-
rio de R$ 8,1 bilhões para R$ 
3,6 bilhões, graças ao desem-
penho da arrecadação ter sido 
superior ao anteriormente pre-
visto, ao impacto da Reforma 
Tributária e à Lei Federal que 
homologou o acordo relativo 

à Lei Kandir. Dessa forma, a 
agora lei prevê uma meta atu-
alizada de resultado primário 
para 2021, que passa a ser um 
superávit de R$ 190 milhões.

A proposta também previa 
ajustes técnicos de redação na 

LDO, permitindo a excepcio-
nalização de remanejamentos 
orçamentários necessários para 
a possibilidade de compra de 
vacinas e para o reconhecimen-
to de despesas ligadas à deses-
tatização de empresas.

Projeto de Lei nº 11/2021 foi apreciado em sessão plenária extraordinária 
virtual na Assembleia Legislativa, na terça-feira (23/02)

Quando nasce José, seus onze irmãos já são adultos. O pai 
dedica-se a cuidar do filho temporão com exagerado desvelo. Até 
manda confeccionar uma túnica multicolorida para o caçula, a 
fim de que fosse visto como uma espécie de príncipe, vestido 
como nobre. Mas o pai não foi assim com os demais filhos, quan-
do crianças, o que desperta inveja nos irmãos de José.

 Todavia, o tratamento diferenciado dos pais não faz de 
José um garoto manhoso e ranzinza, como normalmente aconte-
ce com crianças mimadas. Pelo contrário. Ao invés de tornar-se 
preguiçoso, inútil, cheio de manias, à medida que cresce vai-se 
destacando para melhor em tudo. É cada vez mais criativo, traba-
lhador, inteligente, estudioso, obediente aos pais. E sonhador.

 Certa feita o pai manda José verificar como estão seus 
irmãos e o rebanho que apascentam a uma distância razoável da 
moradia da família. Prontamente lá vai ele saltitando pela estrada 
afora com sua linda túnica a esvoaçar ao vento. Durante o per-
curso lhe vêm à cabeça muitas ideias sobre o futuro, planos mi-
rabolantes de ajudar os necessitados quando um dia estiver ocu-
pando alguma posição importante. E reflete sobre os sonhos que 
ultimamente anda sonhando, relacionando-os com o que quer ser 
quando for adulto. Emociona-se tanto com esses pensamentos, 
que às vezes chega a dizer em voz alta para si mesmo: “Eu sei 
que serei alguém importante um dia, para realizar grandes coisas 
pela minha família e pelo mundo. Deus vai me ajudar!”

 Não encontra os irmãos, nem o rebanho no local de cos-
tume. O que faria outro adolescente em tal situação? Apenas re-
tornaria com a informação de que a missão fora inexitosa.

 Mas José faz diferente. Ele é criativo, inteligente e res-
ponsável. Pensa, anda mais um pouco, procura, pergunta a tran-
seuntes sobre o paradeiro dos irmãos. Com a informação de que 
levaram o rebanho para local mais distante, não hesita em ir por 
conta até lá, pois quer ser útil e produtivo perante seu pai. Não 
aceita retornar sem cumprir a missão.

 Pela roupa colorida, de longe os irmãos reconhecem 
José. Numa rápida confabulação, decidem matá-lo assim que se 
aproxime. Mas o plano inicial é abortado quando avistam uma 
comitiva de mercadores que seguem rumo ao Egito.

 Rapidamente arrancam de José a túnica de príncipe e 
vestem-no de escravo. Acham melhor vendê-lo para servir de es-
cravo no país vizinho. Negócio fechado.

 Ao pai, no entanto, explicam que uma fera teria devo-
rado o irmão sonhador. E entregam-lhe a túnica embebida com 
sangue de um cabrito que abateram para simular a tragédia.

 Jacó – o pai – pranteia inconsolável por longo tempo a 
morte do filho predileto. Impiedosamente golpeado pelos senti-
mentos de remorso e culpa, pois pensa que José fora morto en-
quanto cumpria ordens suas de buscar informações dos outros 
filhos.

 Arrancaram-lhe a roupa de príncipe, de nobre. Mas ape-
nas do corpo; ela continua amalgamada à sua memória, à sua 
vida, à sua alma. Porque seu sonho de crescer, de conquistar 
grandes vitórias permanece intacto e cada dia maior, mais forte.

 José se dá bem com a capa de escravo. Vendido para uma 
família de nobres, logo começa a destacar-se dos colegas pela 
dedicação sincera ao trabalho, respeito, obediência, inteligência 
e, principalmente, pela notória serenidade resultante de sua fé em 
Deus.

 Poucos dias realizando bem as tarefas tidas como indese-
jadas por todos, José se torna uma espécie de supervisor dos es-
cravos. E agora já veste outra túnica: a de mordomo de confiança, 
administrador da casa de seu senhor.

 Mas a que lhe interessa mesmo é a roupa colorida de 
príncipe, arrancada pelos irmãos, Ela simboliza os sonhos de ser 
alguém que possa ajudar a transformar o mundo. E essa está mis-
turada à essência de seu ser, de sua vida de sonhador. Arranca-
ram-na do corpo; não do coração (continua em edição posterior).

As túnicas de JoséDiones Roberto Becker

Divulgação
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Lideranças intensificam ações 
para construção da ponte entre 
Barra do Guarita e Itapiranga

Com o objetivo de debater 
estratégias para a construção 
da ponte sobre o Rio Uruguai, 
ligando as cidades de Barra do 
Guarita/RS e Itapiranga/SC, li-
deranças dos dois estados par-
ticiparam de uma reunião na 
quinta-feira (18/02) na sede da 
Associação dos Municípios da 
Região Celeiro (Amuceleiro), 
em Três Passos.

No decorrer do encontro, fo-
ram organizadas as comissões 
encarregadas de dar celeridade 
à proposta de federalização do 
trecho da RSC 163 entre Tenen-
te Portela e Barra do Guarita, 
numa extensão de aproximada-
mente 25 quilômetros.

O prefeito de Barra do Gua-
rita, Rodrigo Tisott, afirmou 
que o movimento pela cons-
trução da ponte está ganhando 
força com a adesão de comuni-
dades e entidades representati-
vas, entre elas, a Federação das 
Associações Empresariais de 
Santa Catarina (FACISC).

— Nós sabemos que tem 
procedimentos burocráticos, 
mas a força do movimento pró 
ponte está aumentando e nós 
não temos dúvidas que esse 
movimento será exitoso — res-
saltou o mandatário.

O diretor da Federação das 
Associações de Municípios do 
Rio Grande do Sul (FAMURS), 
Eduardo Freire, afirmou que o 
Governo Federal já mostrou 

interesse na federalização do 
trecho da RSC 163 no território 
gaúcho. Ele frisou que o segun-
do passo é o Estado, através de 
lei própria, repassar o patrimô-
nio. — O Projeto de Lei está 
tramitando na Assembleia Le-
gislativa — destacou Eduardo 
Freire.

As lideranças pretendem 

agendar uma audiência com a 
presidência da Assembleia Le-
gislativa (AL/RS). O intuito é 
pedir mais rapidez na aprecia-
ção do Projeto de Lei. Ainda foi 
sugerida a criação de uma fren-
te parlamentar mista, composta 
por autoridades políticas do Rio 
Grande do Sul e de Santa Ca-
tarina.

Travessia sobre o Rio Uruguai entre o lado gaúcho e o lado catarinense é 
feito por embarcações

Diones Roberto Becker


