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Bandeira Laranja (RISCO MÉDIO)
Ainda dentro do esquema das bandeiras usados como protocolo pelo Governo do Estado, a região operou nesta semana em ban-

deira amarela que representa o risco baixo A discussão que tomou conta da semana foi em relação ao retorno das aulas presenciais. O 
gerveno anunciou a volta para o dia 20. Nesta semana também o HSA voltou a fazer atendimentos eletivos.
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Acidente em trecho onde
moradores cobram redutores
de velocidade deixa vitima fatal

Reviravolta 
no caso 
Cotrijuí
Justiça decretou a suspensão 
da sentença que determinava 
a liquidação da cooperativa. 
Grupo tenta, agora, provar 
viabilidade da cooperativa 
para que ela volta a ser 
administrada pelos 
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

De quem é a culpa

Quando ocorrem desavenças nas brincadeiras de crianças, é 
comum que uma delas, sentindo-se prejudicada, saia do grupo 
para se queixar ao papai, ou ao irmão mais velho. Nem crian-
ça acha louvável tal conduta. Na minha infância, esses meninos 
eram chamados “filhinhos do papai”. Imagine, agora, partidos 
políticos, nanicos ou não, correndo infantilmente ao Supremo 
sempre que algo os contraria, seja no parlamento, seja no gover-
no. É a judicialização da política fazendo o rabo da pandorga 
chamada politização da justiça.

Desta feita coube ao PV choramingar sua contrariedade pe-
rante uma das consequências da derrota da esquerda que coman-
da as universidades brasileiras com muito maus resultados até 
onde a vista alcança. O partido finge desconhecer que liberdade 
é exatamente o atributo desejável que o aparelhamento eliminou 
em tantas delas. Apelou então o partido aos companheiros gran-
dões do STF, cujo plenário, como se sabe, também foi aparelha-
do, para que imponham ao presidente da República o dever de 
nomear como reitores e vice-reitores, sempre e sempre, aqueles 
que constem em primeiro lugar nas listas encaminhadas a ele 
pelos Conselhos Universitários. Responda você, leitor: o que tem 
o STF a ver com isso?

A Ação Direta de Inconstitucionalidade impetrada pelo PV 
ataca a Lei 9192/92 que afirma, literalmente, o contrário, refe-
rindo-se aos dois cargos: “... serão nomeados pelo Presidente da 
República, escolhidos dentre os indicados em listas tríplices”. 
Essa norma vigeu sem embaraços durante 28 anos, mas a derrota 
da esquerda em 2018 amargou a receita. De repente, ela ficou 
tão intragável para a esquerda brasileira que o próprio ministro 
Edson Fachin, relator do caso, precisou regurgitar por inteiro sua 
opinião sobre o mesmíssimo assunto. De fato, em 2016, no Man-
dado de Segurança 31.771, ele votou no sentido oposto ao que 
defendeu na última sexta-feira. (1)

Para fundamentar tamanha contradição, o ministro precisou 
acionar mecanismos do Grande Irmão orwelliano e penetrar na 
mente do presidente da República para identificar ali as mais 
funestas intenções de intervenção na autonomia universitária. 
Nada surpreendente. O STF tem explicitado nitidamente esse 
ponto de vista e evidenciado a intenção de transformar o pre-
sidente numa espécie de gestor de massa falida. Ai dele se tiver 
qualquer ideia própria, qualquer intenção pessoal que possa ser 
vista como conservadora. Ai dele se divergir desse território sem 
lei nem ordem em que sucessivas presidências credoras de tanta 
gratidão na Corte transformaram o Brasil.

Mais uma vez, o STF se sobrepõe ao Congresso Nacional e ao 
Poder Executivo, fazendo lei contra prerrogativas do presidente. 
O excelente Alexandre Garcia, comentando o assunto na CNN, 
fez a pergunta que desnuda a má intencionalidade do partido im-
petrante e do ministro relator: “Se é para escolher obrigatoria-
mente o primeiro da lista, para que a lista?”.

O QUE O STF TEM A VER 
COM ISSO?

Com os avanços ocorridos nos últimos tempos, as tecnologias digitais da informação e comunica-
ção apresentam-se como estimuladoras de grandes transformações sociais. Em consequência, esses 
avanços levam a alterações também para a educação e o ensino híbrido é uma possibilidade que vem 
despertando crescente interesse. No entanto, constata-se que ainda há um extenso caminho a percorrer, 
pois se faz necessário todo um planejamento e mudança de posturas perante os papéis dos envolvidos 
no processo educacional. Afinal, será que o professor está preparado para tantas mudanças? A escola 
está motivada para a mudança? A inserção do ensino híbrido alterará toda uma cultura de metodolo-
gias, gestão, práticas docente, crenças de alunos e professores. Deixa-se de lado a memorização mecâ-
nica e atribui-se significado à análise, busca, seleção, compartilhamento, bem como a necessidade de 
acesso às tecnologias para promover a interatividade, o compartilhamento de experiências e a articula-
ção entre as atividades propostas.

Neste cenário de profunda transformação e desafios, como encontramos atualmente, a educação 
precisa ser muito mais flexível, híbrida, digital, ativa, diversificada. Os processos de aprendizagem são 
múltiplos, contínuos, híbridos, formais e informais, organizados e abertos, intencionais e não intencio-
nais. Hoje há inúmeros caminhos de aprendizagem pessoais e grupais que concorrem e interagem com 
os formais e que questionam a rigidez dos planejamentos pedagógicos das instituições educacionais.

O diálogo sobre tecnologia e educação torna-se complexo, pois precisamos considerar o processo 
de aprendizagem, pois, mesmo com todo o seu potencial e sendo um instrumento significativo para 
favorecer a aprendizagem dos alunos, a tecnologia, por si só, não solucionará as deficiências da edu-
cação brasileira, que necessita refletir sobre os elementos desse processo, como o papel do aluno e 
do professor, o uso das tecnologias digitais e até mesmo os objetivos de aprendizagem, bem como os 
conceitos e modos de aprender.

Para efetivamente haver mudança, precisa-se começar investindo na formação dos profissionais, 
pois muitas escolas possuem estrutura para abarcar e utilizar um ensino personalizado, tendo em vista 
que a maioria das escolas possui espaço físico e alguns equipamentos tecnológicos. Consequentemen-
te, necessitamos de criatividade do professor, crença no potencial dos alunos, não ter medo do novo e 
aceitar as novas tecnologias digitais como facilitadoras do processo educacional. 

Professora Aline Debortolli Weber

ENSINO HÍBRIDO: CONCEITOS, 
REFLEXÕES E POSSIBILIDADES

O STF formou maioria pelo retorno de André do Rap para a prisão. 
A decisão foi fruto de uma pressão da sociedade e da imprensa que 
criticaram o Ministro Marco Aurélio Mello que concedeu o habeas 
corpus para o líder de uma das maiores organizações criminosas da 
América Latina. Uma organização com tantos braços e ramificações 
que faria os narcotraficantes colombianos e mexicanos ficarem com 
inveja.

Não demorou nem 24 horas após sua soltura para que o criminoso 
deixasse o país. Até o fechamento desta edição a Polícia Federal ainda 

estava tentando localizar André do Rap para tentar recapturá-lo.
O Ministro do STF evidentemente e com razão foi duramente criticado, inclusive por alguns de 

seus pares na corte. O entendimento é de que, por ser quem é, André do Rap não poderia usufruir da 
liberdade. No entanto, mesmo sem razão, o Ministro tem razão: a lei é para todos.

O Congresso Nacional quando destruiu a Lei Anti Crimes de Sérgio Moro, colocou esse artigo  diz 
que se uma prisão preventiva não for revista a cada 90 dias, ela se torna ilegal. Claro que essa lei não foi 
feita para garantir a liberdade de André do Rap, mas para ajudar políticos e financiadores de campanha 
que estavam presos, principalmente pela Lava Jato.

André do Rap foi condenado em duas instâncias, ou seja, se a lei de cumprimento de pena após 
segundo condenação estivesse valendo, ele ainda estaria atrás das grades, no entanto, o próprio STF 
mudou o entendimento e passou a adotar que o cumprimento de pena somente inicie após o trânsito 
em julgado. Claro que a lei não foi mudada para beneficiar André do Rap, ela tinha como alvo o ex-
-presidente Lula e uma centena de outros condenados que puderam desfrutar dessa brecha.

Bolsonaro sancionou a primeira mudança, aquela usada por André do Rap para deixar a cadeia 
pela porta da frente. Os lulistas aplaudiram a segunda, que poderia impedir que André do Rap usasse 
a primeira.

Ambos os polos da politica brasileira tiveram as suas intenções e objetivos alcançados, sem neces-
sariamente se preocupar com as consequências. Talvez nenhum deles quisesse que André do Rap se 
aproveitasse dessas mudanças, mas esqueceram que a lei é igual para quem mata com tiro de fuzil ou 
com dinheiro roubado em malas, cuecas, sítios, apartamentos ou rachadinhas. É igual para todos os 
criminosos, seja ele de estimação ou não.
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***Era de esperar que não, pois os dois 
maiores adversários se aliaram, mas tudo 
indica que a campanha vai pegar fogo por 
aqui.
***Em ambos os lados têm um punhado de 
gente que vota no Pedro, mas não vota no 
Paulo.
***A carreata da situação foi o tema das 
análises do feriadão. Até filmaram para 
poder contar o número aproximado de in-
tegrantes. Coisas da disputa.
***O acendimento aqui da chama Farrapa 
em 2019 vai render um livro. Alguns dos 
participantes já estão sendo entrevistados.
***”Entrem na SALA!” disse a eleitora 
que estava sendo visitada. -A candidata 
retrucou veemente: Não acredito que você 
também virou de lado? Calma, virei nada! 
só pedi para entrarem prá não ficar de con-
versa na porta.kkkk

ABANDONADOS
Em tempos de rede social as reclamações 
têm mais eco, mas infelizmente não quer 
dizer que tenham mais resposta das auto-
ridades. Na Linha da Paz existem famílias 
que além de enfrentar problema de água 
decorrente de falhas no abastecimento, não 
recebem apoio a minúsculas, mas graves 
reivindicações. Uma família esta aplainan-
do um terreno a enxada para fazer sua casa 
porque o poder público não se dispôs a for-
necer a terraplanagem. Mais grave que isto 
foi a fossa sanitária que estourou e emana 
um cheiro horrível nas redondezas das re-
sidências. O socorro não chega. A editoria 
do Jornal Provínica enviou as fotos do de-
sastre sanitário e da falta de água para FU-
NASA que talvez não tenha competência 
para resolver o problema, mas ficará ciente 
da calamidade que famílias ainda vivem no 
Estado.

Eleições 2020
OSistema Província, que agrega uma tra-
dição de décadas na cobertura de eleições 
na região, neste ano soma mais alguns pro-
dutos com o objetivo de auxiliar na escolha 
e melhor informa sobre o pleito de 15 de 
novembro. Além de reportagens sobre as 
eleições, o Sistema Província mantém se-
manalmente entrevistas com os candidatos 
da micro rregião e no sábado apresenta o 
perfil dos candidatos à prefeitos de municí-
pios da região. Está programando um deba-
te eleitoral com os candidatos à prefeito(a) 
de Tenente Portela que possivelmente será 
realizado na sede do Legislativo no dia 12 
de novembro.
No dia da eleição os repórteres manterão 
alimentadas nossas redes sociais e a emis-
sora com o andamento do pleito nas 3 prin-
cipais zonas eleitorais da região.

Pesquisas silenciosas
Tem sido frequente o trabalho de pesquisa-
dores na cidade. O curioso é que eles tem 
apenas caráter informativo para os candi-
datos. Com isso é de imaginar que o plei-
to está equilibrado uma vez que se um dos 
blocos tivesse dados que demostrassem um 
distanciamento, sem dúvida promoveriam 
uma pesquisa registrada e a publicariam na 
imprensa.

 Jorge Luiz Alves 
de Ginco, 88 anos, 
casou-se com  Ma-

ria Lúcia Helvresy, uma linda mulher de 45 
anos.
Como seu novo marido é bem mais velho, 
Lúcia decide que, depois do casamento, 
ela e Jorge deveriam ter quartos separados. 
Sua preocupação era o fato de que seu novo 
velho marido poderia se esforçar demais se 
passassem a noite inteira juntos.
 Após as festividades do casa-
mento, Lúcia se prepara para dormir e seu 
amado bate na porta. A porta se abre e lá 
está Jorge, seu esposo de 88 anos, pronto 
para a ação.
Eles se unem como um só. Tudo corre bem, 
Jorge se despede de sua noiva e ela se pre-
para para dormir.Depois de alguns minutos, 
ela ouve outra batida na porta do quarto, e 
era Jorge.
 Mais uma vez ele está pronto para 
mais “ação”. Um tanto surpresa, Maria Lú-
cia consente. Quando os recém-casados ter-
minam, ele beija sua noiva, deseja boa noite 
e vai embora.
 Ela está pronta para dormir de 
novo, mas, ah, você adivinhou – Jorge está 
de volta, batendo na porta e está tão vívido 
quanto um jovem de 25 anos, pronto para 
mais “ação”. E, mais uma vez, eles se di-
vertem. Mas quando ele se prepara para sair 
de novo, sua jovem esposa lhe diz: “Estou 
completamente impressionada que na sua 
idade você pode se sair tão bem e com tanta 
frequência. Eu estive com rapazes com me-
nos de um terço de sua idade, mas você é 
realmente um grande amante, querido.”
 Jorge, um pouco envergonhado, 
olha para Lúcia e diz:
 “Você quer dizer que eu já estive 
aqui antes??”

A clonagem de contas de whatsapp é 
um golpe que aumenta todo o dia no 
País. Cada vez é mais frequente se ou-
vir amigos, conhecidos e até familiares 
contando que caíram no golpe. A técni-
ca do marginal é simples. Eles, através 
de endereços eletrônicos, entram no seu 
whatts e clonam a conta e depois enviam 
mensagens a amigos pedindo que depo-
sitem ou transfiram algum valor, dando 
como desculpa o fato de que estão tendo 
alguma dificuldade em realizar a opera-
ção. Prometem o ressarcimento assim 
que tudo voltar a normalidade. Nesta 
semana no centro do país a polícia fe-
deral desbaratou um gang especializa-
da no golpe. Como sugestão, o usuário 
deve colocar senha no whats e de forma 
alguma efetuar transações sem a com-
provação do beneficiado, de preferên-
cia por outro de meio de comunicação. 
Veja com operam os golpistas por aqui. 
O print é de uma conversa desta semana 
aqui em Portela.

Cuidado com os golpes no whatsapp

***Dizem que os pedidos de casação de 
candidaturas continuam. Aguardem sur-
presas prá próxima semana.
***Dizem por aí que se alteraram as 
apostas sobre o vereador mais votado 
em decorrencia da possivel afastamento 
de uma candidatura no PP.
***Não precisa pensar muito para saber 
o que leva três rapazes correrem semi 
nus em torno da principal praça da ci-
dade.
***O curioso é terem permitido um 
vídeo que circula nas redes sociais..kkk
***Os pedidos de impugnações até ago-
ra aqui deram em nada. Mesmo chance-
lados pelo M.P. foram derrubados.
***Na Barra do Guarita há o risco, em-
bora remoto, de eleições suplementares. 
Existem pedidos de impugnação de pre-
feito em ambos os lados.
***Dizem que o aumento da diária dos 
mesários amainou alguns ânimos.

Melhore
o humor
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Mudança 2020 Eleições 2020

Bolsonaro sanciona, com 
vetos, lei que altera Código 

de Trânsito Brasileiro

O presidente Jair Bolsona-
ro sancionou, com vetos, a lei 
que altera o Código de Trânsito 
Brasileiro. O texto foi publica-
do na edição desta quarta-feira 
(14) do Diário Oficial da União, 
e as novas regras entram em vi-
gor em 180 dias. 

Entre outras mudanças, o 
projeto aprovado pelo Congres-
so amplia a validade da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 
e o número de pontos para sus-
pensão do documento em razão 
de multas.

Bolsonaro resolveu vetar 
cinco pontos do texto. Os tre-
chos retirados pelo presidente 
serão reanalisados pelos parla-
mentares, que podem manter os 
vetos ou derrubá-los. 

— Não era aquilo que nós 
queríamos, mas houve algum 
avanço. Com toda a certeza, 
no ano que vem, a gente pode 
apresentar novo projeto bus-
cando corrigir mais alguma coi-
sa. A intenção nossa é facilitar 
a vida do motorista — afirmou 
o presidente, durante a live, na 
terça-feira (13), ao lado do mi-
nistro da Infraestrutura, Tarcí-
sio Freitas. 

Entre os trechos vetados 
está um envolvendo motoci-
clistas: pelo texto aprovado no 
Congresso, eles poderiam trafe-
gar entre veículos apenas quan-
do o trânsito estivesse parado 
ou lento. 

Principais mudanças 
aprovadas: 

Validade da CNH
O texto amplia o prazo para 

renovação da CNH e dos exa-

mes de aptidão física e mental, 
de acordo com as seguintes si-
tuações: 

 - 10 anos para condutores 
com menos de 50 anos;

 - 5 anos para condutores 
com idade igual ou superior a 
50 anos e inferior a 70 anos;

 - 3 anos para condutores 
com 70 anos ou mais.

Pontos na CNH
O projeto também prevê li-

mites diferentes de pontuação 
na carteira de motorista, antes 
da suspensão, no prazo de 12 
meses: 

- 40 pontos para quem não 
tiver infração gravíssima;

- 30 pontos para quem pos-
suir uma gravíssima;

- 20 pontos para quem tiver 
duas ou mais infrações do tipo.

Cadeirinha
Como é:
Resolução do Conselho Na-

cional de Trânsito (Contran) 
determina que crianças preci-
sam usar dispositivos de reten-
ção — popularmente conhecido 
como cadeirinha — alocados 
no banco traseiro até os sete 
anos e meio de idade. 

O que prevê o projeto apro-
vado:

O projeto exige a obriga-
toriedade da cadeirinha para 
crianças de até 10 anos que 
não tenham atingido 1,45 me-
tro de altura, “salvo exceções 
regulamentadas pelo Contran, 
relacionadas a tipos específicos 
de veículos”. Item do Senado 
incluiu obrigação de o produto 
ser adequado ao peso e à altura 
da criança.

Mudanças entram em vigor dentro de 180 dias

Em quatro anos, candidaturas 
femininas cresceram 16,2%
Em quatro anos, o núme-

ro de candidaturas femininas, 
nas eleições municipais, cres-
ceu cerca de 16,2%. Segundo 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), 184.107 mulheres se 
candidataram no pleito deste 
ano, ante 158.450 postulantes 
nas eleições de 2016. Contudo, 
as mulheres representam apenas 
33,3% do total de candidaturas.

Desde 2018, por conta de 
uma determinação do TSE, par-
tidos políticos são obrigados a 
destinar ao menos 30% dos re-
cursos do Fundo Eleitoral para 
candidaturas femininas. Além 
disso, a Corte também deter-
minou que o mesmo percentual 
deverá ser seguido em relação 

ao tempo reservado à propa-
ganda eleitoral gratuita no rádio 
e na televisão.

A advogada eleitoral, Bianca 
Gonçalves, acredita que ações 
afirmativas, como a determi-
nação do TSE, são de extrema 
importância para que a partici-
pação feminina na política au-
mente cada vez mais. — Não 
basta ficar reclamando que não 
existem mulheres no espaço de 
poder. É necessário conscien-

tizá-las sobre o poder que elas 
têm e de que elas podem ocupar 
um espaço na política — desta-
ca a advogada.

Em 2016, 641 mulheres fo-
ram eleitas ao cargo de prefeita, 
o que representa apenas 11,57% 
do total de todos os eleitos para 
a função. De acordo com o 
TSE, nas eleições municipais 
de 2016, 7,8 mil foram eleitas 
vereadoras, apenas 13,5% do 
total de vagas nos Legislativos.
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La Niña pode trazer primavera 
seca para o Rio Grande do Sul

O La Niña pode provocar 
anomalias de chuvas e tempe-
raturas do ar, indicando risco 
de estiagem em todas as regiões 
do Rio Grande do Sul nesta pri-
mavera, com maior intensidade 
em novembro. É o que aponta 
o Boletim do Conselho Perma-
nente de Meteorologia Aplica-
da do Estado do Rio Grande do 
Sul (COPAAERGS), referente 
aos meses de outubro, novem-
bro e dezembro de 2020.

Utilizando o Modelo Regio-
nal Climatológico implemen-
tado no Centro de Pesquisas e 
Previsões Meteorológicas da 
Universidade Federal de Pelo-
tas (CPPMet/UFPel), o boletim 
prevê uma probabilidade alta 

de que essas condições de La 
Niña se iniciem durante a pri-
mavera de 2020 e permaneçam 
até o verão 2020/2021.

A previsão indica para o mês 
de outubro redução da chuva 
(anomalia entre fraca e mode-
rada) e aumento da temperatura 
diurna, o que produz elevação 
da evapotranspiração, especial-
mente na segunda quinzena. 
Para o mês de novembro, o mo-
delo aponta para uma redução 
ainda maior de chuva (anomalia 
entre forte e muito forte), com 
predomínio de noites mais frias 
e dias mais quentes, padrão ca-
racterístico de períodos muito 
secos. Em dezembro, são es-
perados padrões de chuva mais 
próximos da média, mas com 

temperaturas acima do normal, 
o que mantém a evapotranspi-
ração elevada.

O documento alerta para a 
necessidade de monitorar os re-
cursos hídricos, mesmo em re-
giões onde, nos últimos meses, 
houve chuvas acima da média. 
— A indicação de um possível 
padrão de precipitação pluvial 
mais próximo do normal no fi-
nal do mês de dezembro não ne-
cessariamente caracteriza uma 
condição de normalidade para o 
verão — diz o documento.

O boletim do COPAAERGS 
é elaborado a cada três meses 
por especialistas em agromete-
orologia de 14 entidades públi-
cas estaduais e federais ligadas 
à agricultura ou ao clima.

Noites frias deverão ser um ref.lexo dos dias mais secos registrados  no estado

Jalmo Fornari

Luto

Atividade regular é capaz de proteger as pessoas contra o mal 
de Alzheimer. Idosos mais em forma não apresentam a perda de 
volume cerebral que acompanha doença.

Pesquisa mostra que o condicionamento físico diminui o im-
pacto da doença de Alzheimer. O efeito protetor se manifestaria 
através de proteção ao cérebro, no início dos quadros de Alzhei-
mer. 

A conclusão foi de pesquisa realizada na Universidade do 
Kansas, nos Estados Unidos. Segundo os especialistas, o exer-
cício está relacionado com a diminuição do volume cerebral que 
acompanha a doença.

Após acompanharem mais de 120 pacientes com idades acima 
dos 60 anos, a metade deles com quadro iniciais da doença de Al-
zheimer, os pesquisadores avaliaram as estruturas cerebrais dos 
dois grupos.

Dentro do grupo com sinais de demência, aqueles que haviam 
praticado exercícios e que se mantinham condicionados fisica-
mente, não sofriam tanto do encolhimento do cérebro.

As alterações estruturais neurológicas foram detectadas por 
exames de ressonância nuclear magnética do cérebro. Para deter-
minar o grau de condicionamento físico os participantes passa-
vam por testes ergométricos em esteiras rolantes.

A perda de volume da substância cinzenta e branca do cérebro 
são marcas da doença de Alzheimer e de outras patologias de-
menciais do idoso. Os indivíduos que não estavam condicionados 
fisicamente apresentavam nos exames de ressonância uma dimi-
nuição quatro vezes maior no volume cerebral comparados aos 
atleticamente treinados.

Já está comprovada uma relação direta entre a perda de volu-
me do cérebro e as funções cognitivas. A partir desse conceito, 
um mecanismo que proteja os pacientes de perderem volume ce-
rebral, também os poderia proteger da degeneração funcional da 
doença de Alzheimer.

Além da ação sobre o sistema cardiovascular, a prática de 
exercícios ajuda no equilíbrio psíquico dos pacientes, que passam 
a ter uma válvula de escape para o estresse e angústias do dia-a-
-dia.

Também não podemos esquecer do lado lúdico e de socializa-
ção que acontecem durante as sessões de exercícios. O condicio-
namento físico já foi claramente demonstrado como uma ativida-
de protetora do cérebro nas demências de origem vascular.

O aumento da circulação em todo o corpo e a melhor oxigena-
ção das células trazidos pelo esforço programado ajudam a man-
ter todo o organismo funcionando melhor. De qualquer forma, o 
que a pesquisa mostra de forma clara é que o condicionamento 
cardiovascular trazido pelo exercício não só evita os problemas 
vasculares, mas também pode significar que um coração saudável 
seja igual a um cérebro saudável.

Exercício Físico Combate 
Mal de Alzheimer

No dia do professor, Redentora perde 
um dos seus mais ilustres mestres

Nesta quinta-feira, 15 de ou-
tubro, dia do professor, faleceu 
em Redentora, Gabriel Wieczo-
reck, 80 anos.

O professor Gabiel, como 
carinhosamente era chamado 
pelas centenas, talvez milha-
res de ex-alunos que o tive-

ram como mestre foi 
um dos homens mais 
atuantes na história do 
município de Redento-
ra.

Além de professor 
teve uma vida muito 
ativa na politica reden-
torense onde foi vere-
ador e o Partido Pro-
gressista.

Gabriel também 
teve uma grande atu-
ação em entidades do 
município, entre as 
quais a Paróquia Cris-

to Redentor, onde mais recen-
temente, realizou um grande 
trabalho de pesquisa e resgate 
da história de 50 anos daquela 
paróquia.

Também foi um dos funda-
dores da Rádio Comunitária 

Vida Nova, além de ser parti-
cipantes de diversas entidades 
e atividades sociais e culturais.

Por sua conta realizou um 
dos mais extraordinários traba-
lhos de levantamento e pequisa 
sobre a bacia leiteira do muni-
cípio de Redentora.

A vida comunitária e ativa 
de Gabriel Wiczoreck não pode 
ser contada em poucas linhas, 
mas as centenas de mensagens 
que inundam as redes sociais 
refletem a importância que ele 
teve para o município de Re-
dentora.

Gabriel deixou a esposa, 
professora Cleni, três filhos, 
duas noras, genro e três netos, 
além de um vasto círculo de 
amigos, alunos e admiradores 
que testemunharam seus feitos 
por aquela comunidade.
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Acidente em trecho onde moradores cobram redutores 
de velocidade resulta em vitima fatal

Trânsito

Por volta das 14h15min deste quinta-
-feira, 15, um grave acidente de trânsito 
tirou a vida de Matheus César Weber de 
19 anos.

Matheus trabalhava como entregador 
de uma empresa de peças de Tenente 
Portela e pilotava pela ERS-330 uma 
motocicleta Honda, CG, Titan 160 de 
cor preta, pertencente a empresa e tinha 
como destino a cidade de Derrubadas, 
quando na altura da comunidade de Ce-
dro Marcado, bem em frente ao salão 
comunitário teve a frente cortada por 
uma Camionete Mercedez Benz, 708, 
com placas de Tenente Portela. O veícu-
lo de carga ingressava na rodovia, vindo 

“ Deus sempre viajou 
comigo, se um dia eu não 

voltar, é porque viajei 
com Ele...”

A frase acima estava no status do What-
sApp de Matheus César Weber no momento 
do acidente em que ele perdeu a vida nesta 
quinta-feira, 15.

Diversas mensagens se espalharam pe-
las redes sociais portelenses, lamentando 
profundamente a morte do jovem, que era 
descrito pelos amigos e colegas como uma 
pessoa trabalhadora, feliz, animado, inte-
ligente e esforçado.

Mateus deixou uma legião de amigos e 
muitas lembranças boas naqueles que pu-
deram desfrutar da sua convivência.

de uma estrada vicinal.
Sem tempo para reagir, Matheus cho-

cou-se com violência contra a lateral da 
cabine, na porta do motorista, deixando 
a moto prensada contra a porta. Projeta-
do a frente, a vítima bateu com a cabeça 
contra a camionete. A violência foi tre-
menda que ele não resistiu aos ferimen-
tos e morreu na hora.

Uma moradora da localidade narrou 
para nossa reportagem que ouviu o ba-
rulho alto e quando saiu, acompanhada 
do esposo, se deparou com a cena. O 
Serviço Atendimento Móvel de Urgên-
cia, SAMU, chegou a ser acionado, mas 
nada pode fazer uma vez que ao chegar 
no local já se constatou que o jovem es-

tava sem vida.
Nossa reportagem também recebeu 

o relato dos moradores da localidade 
de que este não é o primeiro acidente 
no local, uma vez que outros casos já 
ocorreram, o que por sinal, foi motivo 
de diversos pedidos para que fossem ins-
talados redutores de velocidade, do tipo 
quebra-molas, naquele trecho.

Segundo os moradores foram entre-
gues ofícios na Prefeitura de Derruba-
das, já houveram pedidos na Câmara e 
diretamente ao Departamento Autôno-
mo de Estrada de Rodagem, DAER, que 

é responsável pelo trecho, no entanto, os 
pedidos nunca foram atendidos.

Os moradores relatam que não é raro 
que motoristas trafeguem em altas velo-
cidades por aquele trecho.

Mesmo não tendo ligação direta com 
o acidente ocorrido nesta quinta-feira, 
uma vez que não há prova de excesso 
de velocidade, os moradores ouvidos 
pela nossa reportagem relataram que se 
houvesse um redutor de velocidade seria 
muito próximo do local onde ocorreu a 
tragédia, que poderia minimizar as chan-
ces dele acontecer.

Jovem de 19 anos morreu em colisão dentre motocicleta e camionete

Arquivo PessoalJonas M
artins

Sarampo: Vacinação de pessoas 
entre 20 e 49 anos segue até dia 

30 de outubro

Jovens e adultos com idade entre 20 
e 49 anos têm até o dia 30 de outubro 
para se vacinar contra o sarampo. Basta 
procurar um dos mais de 40 mil postos 
de saúde espalhados em todo o Brasil. 
A iniciativa faz parte do Plano de Ação 
para Interrupção da Circulação do Vírus 
do Sarampo neste ano, já que, até setem-
bro, mais de 15,7 mil casos suspeitos da 
doença foram notificados no país.

O Ministério da Saúde disponibili-
zou 36 milhões de doses para reforçar a 
mobilização. De março para cá, já foram 
vacinadas nove milhões de pessoas. A 
meta é alcançar o público alvo de cerca 
de 90 milhões de jovens e adultos nessa 
faixa etária.

Mesmo com a pandemia do novo co-
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ronavírus, o Ministério da Saúde garante 
que os postos foram orientados a toma-
rem todas as medidas de segurança ne-
cessárias para a vacinação, como evitar 
aglomerações e cuidados com a higiene.

Neste ano, sete pessoas já morreram 
por causa do sarampo, incluindo uma 
pessoa da faixa etária alvo da campanha. 
O sarampo é uma doença grave e com 
alto risco de contágio e disseminação. 
De acordo com o Ministério da Saúde, 
uma pessoa pode transmitir para até 18 
indivíduos. A transmissão ocorre pelo ar, 
ao tossir, espirrar, falar ou respirar.

A vacinação contra o sarampo está 
contraindicada para crianças menores de 
seis meses de idade, gestantes e pessoas 
com sinais e sintomas de sarampo.

Solicitações presenciais de seguro 
desemprego diminuíram 54,5% em 

setembro no Estado

O Rio Grande do Sul contabilizou 
13.028 requerimentos do benefício 
do seguro desemprego pela internet e 
13.939 presencialmente nas Agências 
FGTAS/Sine em setembro de 2020. O 
número de encaminhamentos presen-
ciais representou uma redução de 54,5% 
em comparação a setembro de 2019. e 
um aumento de 5,8% em relação a agos-
to de 2020.

O número de solicitações do bene-
fício do seguro desemprego teve um 
acréscimo de 13,5%, de janeiro a setem-
bro de 2020, em comparação ao mesmo 
período de 2019, nas Agências FGTAS/
Sine e pela internet.

Neste ano, 337.807 trabalhadores re-
quereram o benefício, enquanto que, nos 
primeiros nove meses do ano passado, 
foram registradas 297.609 solicitações.

(Foto: Diones Roberto Becker)
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Cooperativismo

Começou o 
cadastro para

o Pix

Pix

Como fazer o 
cadastro?
1 - Acesse o aplicativo Sicredi;
2 - Clique em Menu > Pix;
3- Cadastre o CNPJ ou CPF, e-mail 
e celular;
4 - Com o cadastro concluído, é só 
aguardar o lançamento do Pix para 
aproveitar. 

Sicredi destaca apoio das cooperativas de crédito à sociedade no 
Dia Internacional das Cooperativas de Crédito

A capacidade do cooperativismo de 
crédito gerar transformações positivas 
na sociedade foi o tema ressaltado pelo 
Sicredi nas ações de comemoração ao 
Dia Internacional das Cooperativas de 
Crédito, celebrado este ano no dia 15 de 
outubro, com o tema “Trazendo Espe-
rança à Comunidade Global”. Seja por 

meio do apoio ao empreendedorismo ou 
ações que contribuem com o desenvol-
vimento de economias locais, gerando 
inclusão e transformação social, o coo-
perativismo de crédito vem se mostran-
do, há mais de 100 anos, um instrumen-
to para proporcionar resultados que vão 
além dos financeiros, levando benefícios 
diretos para as pessoas e as comunida-
des, no Brasil e no mundo. 

Promover transformações em escala 
global só é possível por meio de uma 
rede que ultrapassa fronteiras e é emba-
sada em princípios muito bem estabele-
cidos de intercooperação entre atores de 
diversos países. De acordo com o Woccu 
Statistical Report 2019, desenvolvido 
pelo Woccu (Conselho Mundial de Coo-
perativas de Crédito, na sigla em inglês), 
o cooperativismo de crédito está presen-
te em 118 nações de 6 continentes, com 
mais de 291 milhões de associados e 85 
mil cooperativas. No Brasil, reúne apro-
ximadamente 11 milhões de associados 
e 873 cooperativas, que juntas somam 
cerca de R$ 274 bilhões em ativos, se-
gundo dados do Panorama do Sistema 
Nacional de Crédito Cooperativo 2019. 

“O movimento de cooperativismo 
de crédito no mundo tem historicamen-
te buscado apoiar as pessoas e comuni-

dades, mas especialmente neste ano o 
Dia Internacional das Cooperativas de 
Crédito tem como objetivo evidenciar o 
papel do nosso segmento na sociedade. 
Nossa instituição tem crescido 20% ao 
ano, o que é um número expressivo, mas 
que só faz sentido quando entendemos 
que nossos resultados positivos, fruto 
do trabalho das cooperativas de crédito 
que compõem o Sicredi e seus colabora-
dores, geram benefício real na vida dos 
nossos associados e suas comunidades”, 
ressalta Manfred Alfonso Dasenbro-
ck, presidente da SicrediPar e da Cen-
tral Sicredi PR/SP/RJ e conselheiro do 
Conselho Mundial das Cooperativas de 
Crédito. 

Os benefícios do cooperativismo de 
crédito à sociedade foram objeto de es-
tudo realizado pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (Fipe) e divul-
gado neste ano. O levantamento chegou 
à conclusão de que o cooperativismo é 
capaz de incrementar o Produto Interno 
Bruto (PIB) per capita dos municípios 
em 5,6%, criar 6,2% mais vagas de tra-
balho formal e aumentar o número de 
estabelecimentos comerciais em 15,7%, 
estimulando, portanto, o empreendedo-
rismo local. Os cálculos do Sicredi, com 
base no estudo da Fipe, mostram seu 

impacto agregado nas cidades de mais 
de R$ 48 bilhões em um ano e que suas 
cooperativas foram responsáveis pela 
criação de 79 mil novas empresas e pela 
geração de 278 mil empregos.

Como forma de potencializar o seu 
impacto social positivo, o Sicredi aderiu 
oficialmente este ano ao Pacto Global, 
iniciativa voluntária que fornece prin-
cípios, diretrizes, informações e ferra-
mentas para a promoção do crescimento 
sustentável e da cidadania, por meio de 
lideranças corporativas comprometidas 
e inovadoras. Quem integra o Pacto Glo-
bal também assume a responsabilidade 
de contribuir para o alcance da agenda 
global de sustentabilidade. A Agenda 
2030 tem como principal pilar os 17 Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Para apoiar os empreendedores lo-
cais, o Sicredi deu início, em maio, ao 
movimento “Eu Coopero com a Econo-
mia Local”, buscando engajar as pessoas 
e entidades em prol do fomento do con-
sumo de empreendimentos das suas lo-
calidades. A iniciativa reforça a sinergia 
entre o cooperativismo de crédito e os 
pequenos empreendedores, e está sendo 
realizada em todo o Brasil com a parti-
cipação de mais de 100 entidades par-
ceiras. 

Manfred Alfonso Dasenbrock, presidente da 
SicrediPar e da Central Sicredi PR/SP/RJ

Divulgação
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Cooperativismo Sorteio

Planejada e discutida inter-
namente há cerca de cinco me-
ses, a retomada das atividades 
presenciais nas escolas da rede 
pública estadual está prevista 
para iniciar na próxima terça-
-feira, 20 de outubro. As orien-
tações e os protocolos a serem 
seguidos por pais, alunos e ser-
vidores foram apresentadas na 
tarde desta quarta-feira (14/10) 
pelo governador Eduardo Leite 
e pelos secretários Faisal Ka-
ram (Educação) e Arita Berg-
mann (Saúde), em transmissão 
ao vivo pelas redes sociais.

“Desde o final de julho, ob-
servamos uma estabilização da 
velocidade de transmissão e das 
internações por coronavírus nos 
leitos de UTI do Estado. Desde 
setembro, observamos a redu-
ção das internações e do nú-
mero de óbitos. Nossos dados 
mostram claramente que o RS 
já atravessou o pior momento 
e vive uma situação mais con-
trolada, com a população cons-
ciente dos cuidados que devem 
ser tomados e, portanto, pode-
mos dar passos importantes na 
retomada das atividades”, disse 
o governador. “Muitas escolas 
privadas já retornaram, e esse 
retorno se demonstrou seguro, 
sem intercorrências, sem pro-
blemas. O governo do Estado, 
que fez todo o dever de casa 
para permitir um retorno segu-
ro, está promovendo a retoma-
da na próxima semana.”

As escolas são obrigadas 
a seguir a portaria conjunta 
01/2020, de 8 de junho, elabo-
rada pelas secretarias da Saúde 
e da Educação. O Estado tam-
bém definiu regras para o trans-

porte escolar, para os refeitórios 
e para as salas de aula, com dis-
tanciamento mínimo entre os 
alunos, uso de máscara e máxi-
mo de 50% de alunos em sala 
de aula (sempre nos mesmos 
grupos para facilitar o rastrea-
mento de contactantes, em caso 
de caso positivo).

“Retomar o ensino presen-
cial é importante para assegu-
rar o direito à aprendizagem, 
prover atenção e assistência e 
evitar abandono e evasão. Esse 
longo período sem aulas pre-
senciais acaba desestimulando 
parcela significativa dos nos-
sos alunos e comprometendo 
a aprendizagem. Se nos resig-
narmos, estaremos deixando de 
cumprir esse importante papel 
do Estado”, destacou Leite.

O Estado investiu R$ 270 
milhões na compra de equipa-
mentos de segurança e de pro-
teção para garantir o retorno se-
guro às escolas. Do montante, 
R$ 15,3 milhões foram destina-
dos à compra de equipamentos 
de proteção individual (EPIs); 
9,8 mil termômetros infraver-
melhos; 328 mil máscaras in-
fantis; 1,9 milhão de máscaras 
infanto-juvenis; e 1,3 milhão de 
máscaras adultos.

“Educação é essencial, é 
prioridade e devemos garantir 
o retorno gradual e seguro, do 
ponto de vista sanitário. Vemos 
uma estabilidade e estamos em 
fase de declínio de dissemina-
ção da doença, mas todo cui-
dado é pouco. Nossa portaria 
conjunta, entre a Educação e 
a Saúde, estabeleceu todas as 
orientações para que as escolas 
pudessem se preparar para esse 
retorno, e o governo do Estado 

também se preparou, amplian-
do a rede de testagem para ga-
rantirmos que o diagnóstico de 
pessoas sintomáticas seja feito 
o mais rápido possível. O am-
biente escolar deve seguir todos 
os cuidados para que possamos 
dar a maior segurança ao pro-
cesso, fundamental na vida das 
famílias e especialmente das 
nossas crianças e jovens”, dis-
se a secretária da Saúde, Arita 
Bergmann.

Vale lembrar que o retorno 
dos alunos não é obrigatório – 
pais e responsáveis podem de-
cidir se querem que seus filhos 
vão à escola. Inicialmente, será 
priorizado o retorno presencial 
para alunos com dificuldade de 
aprendizado ou de acesso ao 
conteúdo oferecido pela plata-
forma Google Sala de Aula.

“O Estado se preparou mui-
to para isso, com muitos encon-
tros e reuniões, para definir de 
que forma voltaríamos. Nada 
foi construído de forma aleató-
ria, foram praticamente cinco 
meses de reuniões e de amplas 
discussões. Estamos atendendo 
a maioria dos nossos alunos, 
mas a dita minoria não pode ser 
perdida, e é isso que queremos 
resgatar daqui para frente, para 
avaliarmos o que foi aprendi-
do e montarmos um plano de 
recuperação para 2021. Não 
estamos voltando porque que-
remos, e sim porque é uma 
necessidade com relação aos 
nossos alunos com dificuldade 
de aprendizado ou de acesso 
ao ensino remoto”, destacou o 
secretário da Educação, Faisal 
Karam.

O modelo de ensino, no 
entanto, permanecerá sendo 
híbrido, ou seja, com ensino 
remoto, e todos os alunos deve-
rão acompanhar a distribuição 
de conteúdo e de atividades na 
plataforma Google Classroom, 
mesmo aqueles que optarem 
por ir à escola. Professores e 
funcionários que não perten-
çam ao grupo de risco, no en-
tanto, são obrigados a retornar 
ao trabalho presencial.

As atividades presenciais 
só poderão ocorrer em regiões 
Covid que estejam em bandei-
ra amarela ou com pelo menos 
duas semanas em bandeira la-
ranja. Nas regiões com maior 
risco, bandeira vermelha ou 
preta, o retorno está vedado.

Eduardo Leite confirma retorno 
das aulas nas escolas estaduais 

para próxima terça, dia 20

Eduardo Leite fez o aviso nesta semana, mas ainda há rejeição entre os prefeitos

Paróquia de Tenente 
Portela realiza 

sorteio de prêmios
Em razão da pandemia do novo coronavírus, o sorteio da tradi-

cional ação entre amigos promovida pela Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida de Tenente Portela foi transferido de 07 de setembro 
para 12 de outubro, data em que se comemora o Dia das Crianças e 
Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Foram sorteados cinco prêmios em dinheiro, cujo valor totali-
zou R$ 15 mil. A lista de ganhadores você pode conferir abaixo:

- 5º prêmio (R$ 1.000,00):

Ganhadora: Palmira Eloy;

- 4º prêmio (R$ 1.000,00):

Ganhadora: Lenara Basso;

- 3º prêmio (R$ 1.000,00):

Ganhadora: Delícia Angieli;

- 2º prêmio (R$ 2.000,00):

Ganhador: Emanuel Davis;

- 1º prêmio (R$ 10.000,00):

Ganhadora: Marieli Luzia Pessotto.
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COLUNA
Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Falar de Peão Farroupilha e não remeter ao passado histórico 
do Tradicionalismo é algo impossível. 

    No Governo de Getúlio Vargas, onde os gaúchos queimaram 
as bandeiras em praça pública e foram proibidos de fazer qualquer 
tipo de manifestação cultural, a cultura do Rio Grande do Sul fi-
cou totalmente enfraquecida e estava sendo trocada por outras, 
principalmente a estadunidense.

    Um jovem estudante secundarista do Colégio Júlio de Casti-
lhos, em Porto Alegre, ao chegar a um bar e ver a bandeira do Rio 
Grande do Sul sendo usada como cortina e a cultura enfraqueci-
da, teve a brilhante ideia de criar o Departamento Tradicionalista 
Gaúcho (DTG) do Colégio Júlio de Castilhos.

     No dia 5 de setembro de 1947, Paixão Côrtes e mais sete 
jovens acompanharam pilchados e a cavalo o cortejo dos restos 
mortais do General Farroupilha David Canabarro, e no dia 7 de 
setembro retiraram uma centelha do fogo da Pira da Pátria, para 
unir os gaúchos e realizar a primeira ronda gaúcha, que foi em-
brião do Tradicionalismo. 

    Este é um exemplo de um grande Peão Farroupilha, que to-
mou a iniciativa de resgatar nossa cultura, a qual transformou-se 
no nosso Movimento Tradicionalista Gaúcho.

    No ano de 1988, por ocasião da 27ª Convenção Tradiciona-
lista do MTG, realizada em Caxias do Sul, foi instituído o “Con-
curso Troféu Farroupilha”, que teve sua primeira edição no ano 
seguinte, 1989, em Cachoeira do Sul.

    O “Concurso Troféu Farroupilha”, atualmente denomina-
do como Entrevero Cultural de Peões, tem o intuito de valorizar 
principalmente o homem do campo e a figura autêntica do homem 
gaúcho. Este entrevero acontece todos os anos no mês de abril, na 
cidade do atual Peão Farroupilha do Rio Grande do Sul, com o 
objetivo de valorizar a cultura local e que o tradicionalismo possa 
ser levado a todos os cantos do nosso Rio Grande.

    São provas artísticas e campeiras que nos fazem lembrar 
o quanto nossos antepassados lutaram para defender essa terra. 
Assim estudamos a fundo sobre nossa história, nossa formação 
social e também tudo aqui estabelece a nossa cultura.

    No ano de 2003, o Movimento Tradicionalista Gaúcho co-
meçou a escolher um tema para ser trabalhado durante os Festejos 
Farroupilhas, e o primeiro escolhido foi “Peão Farroupilha: o he-
rói anônimo”. Muitos foram os peões que lutaram em busca de um 
ideal, Igualdade, Liberdade e Humanidade, e hoje não são lem-
brados pela história. Muitos anônimos ou esquecidos, que muito 
contribuíram moldado a ferro e sangue a nossa identidade.

    Hoje o papel de Peão Farroupilha, que busca desempenhar 
dentro do Movimento Tradicionalista Gaúcho não é muito dife-
rente. Afinal, todos lutam pela mesma causa, pelo mesmo ideal: o 
amor as tradições e a perpetuação da Cultura Sul Rio Grandense.

    Um Peão Farroupilha é um verdadeiro soldado da tradição, 
que integra este exército do movimento, que lutam diariamente 
por uma sociedade melhor, para que este movimento possa se per-
petuar por muitos anos.

    Pode-se dizer que todo tradicionalista possui responsabili-
dade na forma como os demais irão enxergar o Movimento, suas 
ações de pequena ou larga escala, sendo assim, uma espécie de 
“Embaixador do Tradicionalismo”.

    Talvez seja este o oficio mais bonito, ser Peão, além do cra-
chá, Tradicionalista acima de qualquer pilcha, evento ou situação, 
mostrando aos que ainda não cultuam nossa tradição que aqui tem 
cultura, tem valor e tem dedicação diária a uma “causa”.

    “Se vai ao futuro, com gana guerreira; Da gesta altaneira, 
gaúcha vertente; Rio Grande que segue nesta peonada; que rica 
moçada, orgulho da gente”!

    “Bendito gaúcho, senhor dos arreios; O tino campeiro que 
não perde a trilha; bendita estampa que faz a querência; A pura 
essência de um peão Farroupilha”!

 Fonte: Leonardo Pinheiro, Peão Farroupilha- 2016
  Até a próxima.

Ser Peão, Estar Peão!

Associação acredita na 
retomada da Cotrijuí

Justiça

Nesta semana, na sede da 
Associação Comercial e Indus-
trial (ACI) de Ijuí, a diretoria da 
Associação dos Sócios, Credo-
res e Vinculados Diretos e In-
diretos da Cotrijuí (ASCREDI) 
concedeu entrevista coletiva 
para esclarecer a atual situação 
da cooperativa, que já foi con-
siderada a maior da América 
Latina.

O presidente da ASCREDI, 
Oswaldo Olmiro Meotti, re-
velou que após longo estudo e 
análise do processo envolvendo 
a Cotrijuí, foi constatado que há 
um crédito de aproximadamen-
te R$ 2 bilhões que ainda não 
é atrelado ao atual quadro de 
liquidação judicial.

O dirigente também afir-
mou que a cooperativa dispõe 
de um significativo valor em 
patrimônio, em muitos muni-
cípios, além de dez áreas rurais 
que deverão passar por apura-
ção. — Entendemos que isso 
está sendo incluído no processo 
para a possível retomada da Co-
trijuí — frisou Oswaldo Olmiro 
Meotti.

O presidente da ASCREDI 
ainda reiterou que, no decorrer 
das próximas semanas, serão 
promovidas reuniões com os 
associados em todas as locali-
dades dentro da área de atuação 
da cooperativa. Segundo ele, o 
intuito é esclarecer a real situa-
ção e mostrar que existem ma-
neiras de retomar as atividades 
da empresa.

Alfonso Conrad, que de-
sempenha a função de contador 
na ASCREDI, disse que já foi 
realizado uma avaliação de to-
dos os dados que constam no 
processo de liquidação judicial. 
— Há uma grande expectativa 
para a retomada da Cotrijuí — 

salienta Alfonso Conrad.
Na última semana a Jutiça 

decidiu pela suspensão da se-
tença que determinou a liquida-
ção juducual da cooperativa.

A decisão beneficia a asso-
ciação que vinha pleiteando 
para que o patrimônio da co-
operativa não fosse liquidado 
imediatamente, uma vez que, 
na análise da associação, a co-
operativa ainda tem viabilidade 
financeira para seguir operando 
e honrar os seus compromissos 
com os credores que aguardam 
para receber.

A decisão de liquidação é 
baseada em um balanço patri-
monial e de ativos realizados 
em 2018, que concluía que a co-
operativa não tinha mais condi-
ções de cumprir com seus com-
promissos, no entanto, segundo 
Meoti correções nesse balanço 

mostram que na verdade a divi-
da da cooperativa corresponde 
a 70% do patrimônio, o que em 
tese, com negociações, poderia 
permitir que a cooperativa vol-
tasse para a atividade.

Em letra miúdas a decisão 
da justiça impede que o patri-
mônio da cooperativa seja ven-
dido ou leiloado para saldar as 
dívidas, processo que já estava 
em andamento.

Meotti disse também que a 
passo seguinte é que é buscar 
na justiça o afastamento do ad-
ministrador judicial que está a 
frente da cooperativa e pleitear 
que a justiça nomeie alguém 
ligado a cooperativa ou a pró-
pria associação para adminis-
trar e renegociar as dívidas, o 
que segundo ele, possibilitaria 
o retorno das atividades da co-
operativa.

Cotrijuí estava em processo de liquidação do patrimônio

Cooperativa já foi a maior da América Latina. Hoje luta para voltar a existir

Jonas M
artins
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    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de  Derrubadas

Eleições 2020

CÂMARA DE VEREADORES DE 
DERRUBADAS

No dia treze de outubro de dois mil e vinte, às dezenove horas, 
terça-feira, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, em Ses-
são Ordinária, sob a Presidência do Vereador ADEMIR CEMIN. 
A sessão também contou com a presença física dos Vereadores: 
LUIS CARLOS SEFFRIN, CRISTIANO CARVALHO, NELCI 
LUIS GAVIRAGHI, MAGNUS ANTÔNIO GEROLDINI, AL-
DORI BIGUELINI, ADELINO MACHADO VASCONCELLOS 
e OSMAR VON MÜLLER, bem como com a ausência justificada 
do Vereador DEJAIR JOSÉ GIACOMINI. 

Aberto os trabalhos o Presidente colocou em discussão e vo-
tação a ATA Nº 031/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 
28 de setembro de 2020, às 19 horas; a qual foi aprovada por 
unanimidade, bem como apresentou cópias xerográficas da ATA 
Nº 032/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia 05 de outubro 
de 2020, às 19 horas. 

REQUERIMENTOS: Havia inscrito neste espaço o seguinte 
Vereador: 

Do Vereador Luis Carlos Seffrin: Requereu ao Prefeito Muni-
cipal, Sr. Alair Cemin, solicitando estudos e a determinação ao se-
tor competente da municipalidade, quanto a melhorias nas bocas 
de lobo existentes e a construção de mais duas bocas de lobo, na 
Rua Santa Maria, abaixo do Centro Esportivo Municipal, sentido 
Bairro Pró-Morar. Requereu da mesma forma a recuperação dos 
meios-fios no mesmo trecho, os quais encontram-se danificados. 
Salientou o Vereador proponente que as boca de lobos existentes 
no trecho necessitam de melhorias, visando um melhor escoamen-
to da água da chuva. Este Requerimento foi aprovado por una-
nimidade, subscrito pelos Vereadores Adelino Machado Vascon-
cellos, Aldori Biguelini e Magnus Antônio Geroldini. 

Do Vereador Aldori Biguelini: I) Requereu ao Prefeito Munici-
pal, Sr. Alair Cemin, solicitando providências quanto a construção 
de redutores de velocidade (quebra-molas) junto a localidade de 
Cedro Marcado, neste Município, sendo considerado perímetro 
urbano a referida localidade, tendo em vista as altas velocidades 
praticadas no trecho por alguns motoristas, colocando em risco a 
vida de pedestres e moradores do entorno. Salientou o Vereador 
proponente que várias vezes já foi solicitado tais providências, 
o que até o momento não ocorreu, e os moradores da localidade 
aguardam ansiosos tais medidas. Este Requerimento foi aprovado 
por unanimidade, subscrito pela Bancada do Progressistas. 

II) Requereu ao Prefeito Municipal, Sr. Alair Cemin, solicitan-
do estudos quanto a possibilidade de criação de uma academia de 
ginástica, gratuita, de uso público, com funcionamento na parte da 
tarde, até às 22 horas, de segunda a sexta-feira, com acompanha-
mento de profissionais de Educação Física. Salientou o Vereador 
proponente que diversas pessoas deslocam-se até tenente Portela 
para tais práticas físicas, e uma academia traz diversos benefícios 
à saúde da nossa população. Este Requerimento foi aprovado por 
unanimidade. 

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

PROJETO DE LEI Nº 024/2020: que Dispõe sobre a venda de 
ingressos no Parque Estadual do Turvo, por meio da Rede Mun-
dial de Computadores – INTERNET, com pagamento através de 
cartões de crédito ou débito e boletos e dá outras providências. 
Este Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 026/2020: que Autoriza o Município de 
Derrubadas a manter o programa de sorteios de prêmios munici-
pais utilizando a Plataforma da Nota Fiscal Gaúcha do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. Este 
Projeto de Lei teve seu Regime de Urgência aprovado por una-
nimidade e em seguida foi o mesmo baixado para as Comissões 
Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 027/2020: que Dispõe sobre a manuten-
ção do programa de subsídio para produção de silagem aos produ-
tores rurais do Município de Derrubadas e dá outras providências. 
Este Projeto de Lei foi baixado para as Comissões Permanentes. 

PROJETO DE LEI Nº 028/2020: que Abre crédito suplemen-
tar por redução de dotações no Orçamento do Município e dá ou-
tras providências. Este Projeto de Lei teve seu Regime de Urgên-
cia Especial aprovado por unanimidade, com parecer favorável 
emitido pelas Comissões Permanentes e em seguida foi o mesmo 
aprovado por unanimidade. 

Não haviam Vereadores inscritos em EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS.

Justiça nega pedido de 
impugnação contra candidato a 

vereador de Tenente Portela

O Juiz Eleitoral, Luiz Gus-
tavo Negri Garcia, responsá-

vel pela 101ª Zona 
Eleitoral, decidiu-
-se contra o pedido 
de impugnação à 
candidatura a ve-
reador de Renato 
Bettio dos Santos, 
PP, que apresenta-
-se nas urnas como 
Renato do Alfredi-
nho.

O pedido ha-
via sido feito pela 
coligação de opo-
sição, Portela que 
te quero mais,  e 
havia recebido 
parecer favorável 
por parte do Mi-
nistério Público, 

no entanto, em sua decisão o 
magistrado entendeu que foram 

preenchidas todas as condições 
legais para o registro pleiteado 
e o pedido veio instruído  com 
a documentação exigida pela 
legislação pertinente, não res-
tando, assim, causa para a ine-
legibilidade.

Desta forma o candida-
to está liberado para a disputa 
eleitoral. O Ministério Público 
por sua vez, diz que ainda es-
tuda se vai ou não recorrer da 
decisão do juízo.

O pedido de impugnação 
contra Renato era baseado na 
informação de que por ocupar 
cargo de fiscalização ele de-
veria ter se afastado do servi-
ço público seis meses antes da 
eleição, e que ele, no entanto, 
teria se afastado três meses an-
tes.

13,61% da população de Tenente Portela 
já testou negativo para o coronavírus

Pandemia

O boletim epidemiológico 
editado na tarde da quarta-feira 
(14/10) mostra que 1.829 pes-
soas, o que representa 13,61% 
da população de Tenente Porte-
la, tiveram diagnóstico negativo 
para o coronavírus (Covid-19). 
O número de testes realizados 
alcança 2.211.

Ainda de acordo com a pu-
blicação oficial, dos 384 porte-
lenses infectados com o vírus, 
378 já se recuperaram. No mo-
mento há dois casos ativos. O 
município também contabiliza 
quatro óbitos provocados pela 

doença. Atualmente, oito mora-
dores aguardam o resultado dos 
exames laboratoriais.

Dois portelenses estão inter-

nados na enfermaria do Hospi-
tal Santo Antônio (HSA) com 
suspeita de contaminação por 
Covid-19.

Clic Portela

Três moradores da Região Celeiro ganham 
no sorteio da NFG retroativo a junho

Região

Foi realizado na quinta-feira 
(15/10), o sorteio da Nota Fis-
cal Gaúcha (NFG) referente ao 
mês de junho de 2020. O prê-
mio principal de R$ 50 mil saiu 
para um contribuinte da Região 
Sul do Estado. Alguns sorteios 
do programa foram adiados de-
vido à suspensão das extrações 

da Loteria Federal em virtude 
da pandemia de Covid-19.

Além do prêmio principal, 
mais 100 consumidores foram 
contemplados com R$ 1 mil e 
outros 150 com valores de R$ 
500,00 cada. Cerca de 15 mi-
lhões de bilhetes estavam na 
disputa relativa a junho.

Três moradores da Região 
Celeiro aparecem na relação 
dos ganhadores do sorteio re-

troativo. São eles: Amauri A. 
Radaelli (Coronel Bicaco), 
Marcos Sell (Derrubadas) e 
Maurício Roberto da Silva 
(Três Passos).

Os sorteados serão avisados 
por e-mail, SMS, telefonema ou 
através do cadastro no site da 
NFG. Os valores dos prêmios 
podem ser resgatados em até 90 
dias, a contar da divulgação dos 
resultados.

Clic Portela
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Com a morte do leão que por mais de vinte anos exercera 
o domínio de um vasto território, três leões jovens de imediato 
começam a reivindicar a sucessão do reinado.

 - Eu sou o novo rei – bradam os três (às vezes ao mesmo 
tempo), todos caminhando entonados de um lado para outro.

 Os outros animais sabem que cada um dos três tem po-
tencial para exercer o invejado posto. Mas é preciso fazê-los en-
tender que há apenas uma vaga, e ninguém quer derramamento 
de sangue.

 Em assembleia, decide-se então pela realização de um 
concurso entre os três aspirantes ao cargo, devendo-se proclamar 
rei o vencedor.

A prova é simples. Basta que os três candidatos saiam cor-
rendo juntos em direção a uma grande montanha. Quem chegar 
primeiro ao topo será o rei.

A fiscalização fica por conta das águias, em razão de suas 
excepcionais habilidades de voo, visão e audição.

Chega o dia da prova. A largada é acompanhada de medonhos 
urros de leões e barulho ensurdecedor de torcida e vaia. Tudo ao 
mesmo tempo.

Mas aos poucos o barulho vai cessando, cessando, até que se 
instala um silêncio desanimador.

Nenhum dos três sequer chega à metade do percurso.
Nova assembleia. Há quem defenda que os três devam reinar 

conjuntamente. Proposta derrotada. Um novo concurso seria a 
solução mais plausível e justa, defende um grupo de animais de-
pois de breve confabulação em separado.

- Esperem – grita a representante das águias. – Antes de tomar 
qualquer decisão, é preciso ouvir o que as águias que fiscaliza-
ram a prova têm a dizer.

- Como não pensamos nisso antes? – replicam alguns em total 
acordo.

Então a águia resposável pela fiscalização do candidato nú-
mero um relata:

- Eu voava a 30 centímetros acima da cabeça do leão número 
um quando ele caiu exausto. Seu rosto expressava revolta e frus-
tração. Chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, e disse 
com todas as letras que não queria mais viver, pois todos dali em 
diante o teriam como um derrotado.

- O número dois – explica a segunda águia – foi pior ainda,  
limitou-se a dizer: “Desde quando leão sobe montanha? Antes de 
começar a corrida eu já sabia que não venceria”. 

- Nosso rei já está escolhido, é o candidato número três – avi-
sa convicta a fiscal do terceiro leão. E aproveitando o silêncio 
que gerou a bombástica intervenção, continua:

- No momento exato em que o meu candidato sucumbiu ao 
cansaço, ele sentou-se ofegante, mas olhou firme para o topo da 
montanha e disse: “Eu ainda sou jovem, vou crescer e aprender 
muito mais. Você, montanha, já atingiu o máximo que podia, 
não vai mais aumentar. Além disso, eu tenho muitos sonhos, e 
um deles é exatamente um dia poder te vencer, subindo numa só 
corrida lá no alto. Um dia eu chegarei lá!”.

Terminado o emocionante relato, o terceiro leão é aclamado 
rei, pois sua postura diante da dificuldade revelou que é mesmo 
um grande líder.

Essa montanha são nossos problemas. Não sei por que (e 
ninguém o sabe), mas o ser humano parece ter sido projetado 
para lidar com problemas. Quando resolvemos um, surge outro. 
Sempre foi assim e sempre será. Por isso Jesus disse: “no mundo 
tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo” (Jo 
16.33). O que conta mesmo é ter “bom ânimo”, que significa 
sonhar, ter fé em Deus, desejar e buscar coisas grandiosas, ter 
esperança de um dia chegar a um lugar alto na vida.

Tomemos atitude semelhante à do terceiro leão. Se não con-
seguimos vencer neste ano, venceremos no ano que vem. Os pro-
blemas podem ser uma montanha, mas serão sempre menores e 
mais fracos que nós, que sonhamos e temos fé em Deus.

O vencedor

Portelense busca reencontrar 
família depois de 40 anos

No traçado da vida, vez que 
outra, os rumos se separam. A 
redação do Sistema Província 
de Comunicação foi procurada, 
na manhã desta quinta-feira, 15, 
o senhor Loreni Alves da Silva, 
ele residente hoje em Porto Ale-
gre é portelense, nasceu há 49 
anos na cidade de Miraguaí e 
foi registrado no cartório de Te-

nente Portela.
Seu pai, Armandio de Al-

meida da Silva, faleceu quando 
ele tinha 8 anos. Um ano de-
pois, sua mãe, Clair Alves da 
Silva, encontrou um novo com-
panheiro e a família se mudou 
para a cidade de Itapiranga-SC, 
momento em que, segundo ele, 
se perdeu o seio familiar e aca-

bou, em conjunto de estranhos, 
parando na região metropoli-
tana, seguindo e crescendo lá 
desde então.

Hoje, seu Loreni que é 
analfabeto, conseguiu apoio 
do CRAS da Capital Gaúcha e 
conseguiu chegar à cidade de 
Tenente Portela a procura de 
algum familiar. O caminhante, 
buscando em sua vaga lem-
brança, acredita que sua mãe, 
se ainda estiver viva, deva con-
tar com idade aproximada de 80 
anos.

No vago de sua memória 
também recorda de dois padri-
nhos, Élio e Nita, ele na época 
era motorista da empresa Ouro 
e Prata e também de um primo, 
qual é Policial Militar na cidade 
de Itapiranga-SC, de nome Val-
dir Almeida da Silva.

Quem possuir qualquer in-
formação sobre familiares do 
senhor Loreni Alves da Silva, 
pode entrar em contato com a 
Rádio Província, para que pos-
samos providenciar o reencon-
tro desta família.

Hoje com 49 anos, Loreni Alves da Silva busca reatar contato com sua família

Eduardo Salvadori

Apesar de parecer contrário, TRE-RS 
mantém candidaturas de nove 

vereadores em Inhacorá

Eleição 2020

Mesmo com parecer con-
trário do Ministério Público, 
a Justiça Eleitoral manteve as 
candidaturas de nove vereado-
res em Inhacorá, que já ocupam 
o cargo na Câmara e, sem con-
correntes, estão praticamente 
reeleitos.

Na cidade, também há can-
didato único à prefeitura. Dois 
ex-adversários políticos deci-
diram compor a chapa, o que 
ainda está sob análise.

De acordo com o portal Uol, 
a decisão de manter a candida-
tura dos vereadores foi tomada 
nesta terça-feira (13/10) pelo 
desembargador eleitoral do 
TRE-RS (Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do 
Sul) Rafael Da Cás Maffini. 
Ele atendeu a pedido —chama-
do de tutela de urgência— de 
cinco partidos que recorreram 
sobre o indeferimento das can-
didaturas. Ainda cabe recurso, 

inclusive do MPF (Ministério 
Público Federal).

No despacho, Maffini con-
siderou que havia “presença 
dos requisitos” para atender ao 
pedido. Entre eles, diz que as 
siglas partidárias não tiveram 
a “oportunidade de contradi-
tório” na decisão anterior, ou 
seja, chance de contestar. Os 
políticos “foram imediatamente 
sentenciados”, nas palavras do 
desembargador. Uma resolu-
ção do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) estabelece prazo de 
três dias para a manifestação. 
Também foi levado em conta o 
“princípio da não surpresa”, no 
qual, devido ao impedimento 
da candidatura, o pedido de re-
gistro deve ser indeferido pelo 
juiz ou relator desde que se ga-
ranta manifestação prévia da 
parte. Foi considerada também 
outra resolução que possibilita 
a continuidade da candidatura 
até quando não se puder mais 
recorrer — o chamado “transi-
tado em julgado”.

Na semana passada, o Mi-
nistério Público apresentou um 
parecer contrário à repetição da 
candidatura dos vereadores. No 
documento de seis páginas, a 
promotora de Justiça Eleitoral 
Dinamárcia Maciel de Olivei-
ra considerou que a situação é 
“deveras atípica, disfuncional 
e assim causa evidente perple-
xidade, por desafiar, aparente-
mente, os princípios republi-
canos que nos são caros e que 
formam pilastra ao Estado De-
mocrático de Direito”.

Dinamárcia elenca as se-
melhanças das convenções dos 
partidos. Apesar da pandemia, 
todas foram presenciais, ocor-
reram no mesmo dia, com uma 
diferença de uma hora entre 
uma e outra, e aconteceram na 
Câmara de Vereadores. Além 
disso, a promotora identificou 
“semelhança evidente” na re-
dação das atas das convenções, 
“podendo fazer crer que foram 
redigidas por uma mesma pes-
soa”.
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Em uma transmissão através das redes sociais a presidente do Hospital Santo Antônio de Tenente 
Portela, Mirna Braucks, anunciou que a entidade está retomando de maneira gradativa as consultas e 
cirurgias eletivas em todas as especialidades.

Mirna disse que essa decisão foi tomada depois de decisão conjunta com órgãos estaduais e fede-
rais de saúde, sendo que esse tipo de atendimento já estava fazendo falta para a comunidade e como 
houve uma redução dos casos de coronavírus, foi possível planejar a retomada do oferecimento do 
serviço para as cidades parceiras da entidade.

O Hospital Santo Antônio é referência em diversas especialidades para diversas cidades do interior 
do Rio Grande do Sul, se configurando como uma das entidades hospitalares com maior área de abran-
gência do interior do Rio Grande do Sul.

HSA retoma consultas e 
cirurgias eletivas

O hospital Santo Antônio tinha suspendido os atendimento eletivos em virtude da pandemia

Jonas Martins


