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2 Editorial

Entende-se que a leitura proporciona a descoberta de um mundo de conhecimento. Dessa forma, 
a apresentação da leitura para às crianças deve ser feita de uma maneira diferenciada e significativa. 
É importante que sintam prazer no ato de ler e que, desse modo, o prazer se torne um hábito que ela 
acrescentará em sua vida sem que seja visto como algo obrigatório.

Uma das formas de incentivar às crianças a ler é apresentá-las a livros que estimulem o hábito de ler 
pelo prazer e diversão. A partir daí, elencam-se diversos recursos, dentre eles; conhecer mundos novos 
e realidades diferentes. Desta forma, elas irão construir sua própria linguagem, oralidade, valores, sen-
timentos e ideias que levarão para o resto da vida.

A formação de leitores não é uma tarefa fácil e exige muito do professor trazer a prática de leitura 
para a sala de aula.  À escola deve fornecer a aos alunos uma biblioteca em que os mesmos  possam 
desfrutar de empréstimos de livros, revistas, almanaques entre outros de variados tipos e gêneros. O 
mais importante é permitir ao aluno diversas situações de leitura em que o aluno possa por meio da 
leitura interpretar textos de diversos sentidos e categoria.  É necessário para o ser humano o estimulo a 
essa prática e criar métodos para que o acesso à leitura seja algo agradável. 

É na educação infantil que que se deve apresentar a criança livros de estímulo e incentivo a se torna-
rem adultos leitores. Alguns profissionais utilizam para essa tática de leitura para ter sucesso no ensino 
e mudar a realidade de muitas pessoas.

Diante do assunto abordado, percebe-se a importância de incentivar às crianças a desenvolverem 
um hábito de leitura, pois esta também auxiliará no aprendizado das demais disciplinas e tornará esta 
criança um adulto capaz de argumentar e expressar suas ideias, tornando-o um bom profissional. Tendo 
em vista os aspectos observados percebemos que práticas de incentivo à leitura desenvolvidas pelos 
professores tem uma relevância muito grande na vida da criança e de seu futuro escolar. Criança que 
lê, aprende mais.  Em virtude dos fatos mencionados entende-se que a leitura é a base da educação.

Portanto o estudo sobre a contribuição da literatura na formação de leitores percebe a necessidade 
de incentivar a criança para que haja o interesse pela leitura e, consequentemente, o prazer pela mesma. 
Cabe aos educadores e a família iniciar esse processo para que no futuro haja indivíduos preparados e 
capacitados para transformar a estrutura da atual sociedade, a partir do ato de ler. 

A contribuição da literatura na 
formação de leitores

Adriani Peyrot e Diovana Andrea de Brum

Com freqüência, lemos textos que nos trazem à mente um quase re-
frão: “Gostaria de ter escrito isso!”. Pois foi o que pensei hoje, diante 
de algo que lia. E segui sentindo essa identidade com o pensamento do 
autor até perceber que era um texto meu... Por permanecer válido nos 
dias de hoje, embora escrito em 2013, eu o reproduzo aqui e convido os 
leitores a refletir sobre o tema abordado.

O rufo de tambores que ouvimos mundo afora é de uma declarada 
guerra, nada santa, contra a influência do cristianismo na Filosofia, no 
Direito, na Cultura e nos valores morais dos indivíduos. Guerra de um 
projeto totalitário pela completa abolição dessa influência.

Até os militantes do ateísmo, sabem que: 1º) é quase impossível 
“desconverter” os indivíduos de uma fé em Deus para uma fé no Nada 
absoluto; 2º) é inaceitável pela imensa maioria das pessoas a ideia de um 
Direito cuja moral seja irrelevante, ou que ignore os princípios e valores 
compartilhados pelos membros da sociedade.

Diante de tais e tão grandes dificuldades, os militantes do ateísmo 
cultural, combatentes da revolução cultural, propuseram-se a algo muito 
mais sutil – querem esterilizar a moral nos próprios indivíduos. Como? 
Convencendo-os de que os princípios e valores que adotam são, na ori-
gem, tão religiosos, e por isso mesmo tão particulares, quanto a própria 
religião que porventura professem. Integrariam então, tais valores e prin-
cípios, aquele foro íntimo no qual se enquadrariam a própria religião e 
suas práticas. Pronto! Segundo o princípio da laicidade do Estado, só 
teriam vigência na vida privada. Não faltam pessoas religiosas para en-
trarem com os dois pés nessa armadilha. Por isso, o projeto totalitário 
avança.

As investidas contra os símbolos religiosos são apenas a ponta do 
rabo do gato. O felino inteiro é muito mais malicioso e malévolo. O que 
de fato pretende é laicizar a cultura, as opiniões em geral e, principal-
mente, os critérios de juízo e decisão (os meios do poder). Toda a con-
versa fiada sobre supostas infrações à devida separação entre o Estado e 
a Igreja, tão ouvida nas falas do STF, precisa ser entendida como aquilo 
que de fato é: atitude de quem adotou o Estado, e só o Estado, por fonte 
de todo bem. Assumiu-o como baliza perfeita para o certo e o errado, e 
vertente dos valores que devem conduzir a vida social.

Convenhamos, é uma tese. Mas – que diabos! – qual é, precisamente, 
a moral do Estado? Na prática, a gente conhece porque a conta é nossa.  
Na teoria, é a que a sociedade “majoritariamente” determinar, excluí-
da a parcela realmente majoritária, que moldou a civilização ocidental 
porque esta, como se viu acima, só pode ter expressão na vida privada 
e resulta inadmissível perante a laicidade do Estado, etc., etc., etc.. Por-
tanto, cale-se!

Tal linha de raciocínio não resiste ao primeiro safanão. Precisa de 
reforços e apoios propiciados pelo relativismo moral, um de seus sub-
produtos. Cabe a este filho do pós-modernismo mostrar que a moral ma-
joritária é apenas uma das tantas que andam por aí através do tempo, do 
espaço e da miséria humana. Saem às ruas, então, representações desse 
nada admirável mundo novo:  marcha das vadias, marcha pela maconha, 
marcha pelo aborto.  Uma TV do Estado apresenta show das putinhas 
aborteiras, militantes partidários dançam pelados na Câmara Municipal 
de Porto Alegre ou fazem sexo com símbolos religiosos no Rio de Ja-
neiro.

Escandalosos? Escandalosos perante qual senso moral? O totalita-
rismo pós muro de Berlim, o totalitarismo do século XXI, precisa do 
ateísmo cultural e do relativismo para derrogar o cristianismo presente 
na cultura de tantos povos. A nova ordem, o mundo novo, o all-in-one de 
Imagine não se constituirão numa sociedade que creia em algo anterior, 
superior e posterior a si mesma. Não há como esse novo poder global não 
ser totalitário! A democracia se extingue naturalmente quando destruídos 
os valores que a fundamentam, pelo simples fato de que não se sustenta 
numa sociedade política sem princípios, sem valores e sem vergonha.

SEM VIRTUDES, SEM 
VALORES E SEM 
VERGONHA

A vacina não é o fim
Em meio a tantas desinformações que chegaram  todo o mo-

mento e enchem nossas caixas de mensagens em todos os me-
canismos digitais, uma coisa é mais que certa: a chegada da 
vacina, não significa necessariamente o fim da pandemia. 
A vacinação em massa no Brasil será bastante lenta, uma 
vez que a produção das vacinas, dos mais diversos labo-
ratórios, não consegue suprir a demanda do mundo. Tam-
bém entra nesta cálculo de lentidão da vacina o fato de que 

somos um país com dimensões continentais e mais do que isso, com uma população também con-
tinental. Não será fácil fazer a vacina chegar a toda a população, considerando todos esses fatores. 
Ainda temos mais um problema, que será sentido logo na frente. Quando os profissionais de saú-
de, indígenas, quilombolas, residentes em abrigos, já estiverem vacinados, começará a vaci-
na para os idosos e que são, pelo menos “a grosso modo”, o grupo que mais está a mercê da de-
sinformação, sendo assim, ainda teremos uma parcela desse grupo que se recusará a vacinar-se. 
Lembre-se que a não muito tempo atrás, uma grande parcela de idosos se recusava a tomar a vacina da gripe, 
pelo fato de que havia uma fake news, que ela era uma artimanha do governo para matar os velhos. Ainda 
que naquela época os mecanismos de difusão de notícias falsas eram infinitamente inferiores aos atuais. 
Além disso, teremos as questões relacionadas a eficácia da vacina, uma vez que ne-
nhuma vacina protege 100% a população. Então mesmo vacinado, algumas pesso-
as vão continuar se contaminando, com a diferença que agora terão menores chan-
ces, em alguns casos praticamente nenhuma, de terem sem quadros de saúde agravados. 
O grande fato é que, mesmo com a vacina, os cuidados precisam ser mantidos, pois, infelizmente, 
2021, ainda será um ano em que seremos assombrados pela pandemia, torcendo para que aos poucos 
e com a responsábilidade de cada um possamos transformá-lo no ano em que seremos abençoado com 
a vacinação.

No entanto, apesar de já termos a vacina, lembre-se que ainda não temos remédio com eficâcia 
comprovada, então, como diziam os mais antigos, é melhor evitar do que remediar.
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Tenente Portela recebe 290 doses 
da vacina fabricada por 
Oxford e AstraZeneca

Nesta semana, a 
Prefeitura de Tenente 
Portela recebeu 290 
doses da vacina produ-
zida pela Universidade 
de Oxford em parceria 
com a farmacêutica As-
traZeneca. As unidades 
destinam-se exclusiva-
mente aos profissionais 
da área da saúde.

Até o momento, se-
gundo o vacinômetro 
criado pela Adminis-
tração Municipal, 267 trabalhadores da 
saúde em Tenente Portela já foram imu-
nizados, incluindo aqueles que atuam 
na linha de frente contra o novo coro-
navírus, bem como, de outros setores da 
saúde.

O protocolo da vacina da Universi-
dade de Oxford/AstraZeneca determina 

que a segunda aplicação aconteça 12 se-
manas após a primeira dose, quando há 
previsão de um novo repasse do imuni-
zante por parte do Ministério da Saúde.

Lembrando que os grupos prioritá-
rios para receberem as doses foram es-
tabelecidos pelo Plano Estadual de Vaci-
nação contra Covid-19.

Reprodução

Crime no Rio Uruguai
Circula nas redes sociais uma sé-

rie de vídeos que mostram três homens 
pescando no Rio Uruguai. Em um dos 
vídeos o homem que realiza a filmagem 
gaba-se de estarem ludibriando as auto-
ridades com o uso de roupas camufladas 
para parecerem ser guardas. 

No mesmo vídeo ele mostra que 
estão pouco abaixo, no leito do rio, do 
Salto do Yucumã, na Reserva Estadu-
al do Turvo, área de preservação am-
biental e por tanto com pesca proibida. 
Em outros dois vídeos ele mostra os 
companheiros retirando os peixes da 
água através das redes. 

São vários peixes que são reti-
rados da água e jogado no barco. 
Em outro vídeo os três indivíduos es-
tão deixando o local, navegando pelo 
Rio Uruguai, com o barco tão cheio 
de peixes que precisam ficar com os 
pés em cima dos animais, uma vez 
que não há espaço no chão do barco. 
Nossa reportagem tentou contato com a 

Polícia Ambiental, mas não obteve 
sucesso até o fechamento desta edição.

Na aula de química o 
professor pergunta:

- Quais as principais reações do ál-
cool?

O aluno responde:
- Chorar pela ex, achar que esta rico, 

ficar valente e pegar mulher feia ...
Professor: 
- Tirou 10!
****

Na delegacia
– Seu delegado meu marido saiu 

de casa ontem a noite, disse que ia com-
prar arroz e até agora não voltou. O que 
eu faço doutor?

– Sei lá, faz macarrão!!
****

A professora chega para o Joãozi-
nho e diz:

 - Joãozinho qual é o tempo da fra-
se: Eu procuro um homem fiel?

 E então Joãozinho responde

- É tempo perdido!
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Educação

Redentora discute retorno 
às aulas presenciais

A Administração Municipal, 
por meio das Secretarias Mu-
nicipais de Educação e Cultura 
(SMEC) e Saúde, promoveu 
uma reunião no dia 26 de ja-
neiro, na SMEC, com a secre-
tária Municipal de Educação e 
Cultura, Eliane Amaral Costa; 
a secretária Municipal de Saú-
de, Martha Roever; os mem-
bros do Centro de Operações de 
Emergência em Saúde (COE) 
da SMEC, Marcia Marques e 
Daiane Schroeder; e da Secre-
taria de Saúde, Ranielli Bottega 
e Tarlis Ottonelli.

Na reunião foram discutidas 
as possibilidades e a necessi-
dade do retorno às atividades 
escolares presenciais. Ficou de-
cidido que as atividades presen-
ciais da Educação Infantil (de 0 
a 5 anos) ficarão suspensas até 
uma segunda avaliação. Tam-
bém decidiu-se retornar com os 
alunos do primeiro ao nono ano 
do Ensino Fundamental no dia 
08 de março, sendo que a mo-
dalidade presencial ou remota 
será decidida de acordo com o 
Plano de Contingência e veri-
ficação dos espaços físicos das 
escolas municipais.

Reunião definiu retorno das aulas para 8 de março

Tenente Portela inicia tratativas para 
municipalizar licenças de industrialização 

de produtos alimentícios
Na manhã da última quarta 

feira, 27, a secretária de Saúde, 
Magna sinhori, e o secretário de 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, Leonardo Siqueira, 
estiveram na 2ª Coordenadoria 
Regional de Saúde, em Frede-
rico Westphalen, com o obje-
tivo de discutir o processo de 
descentralização das ações de 
vigilância na área de indústria 
de alimentos. Os gestores por-
telenses foram recebidos pela 
titular da 2ª CRS, Marly Ven-
drusculo, e enfatizaram a im-
portância desse processo para 
impulsionar e promover a insta-
lação, expansão e ampliação de 
indústrias do ramo alimentício 
no município. A efetivação des-

te convênio poderá representar 
o incremento do mercado de 
comercialização das produções 
e alavancar o desenvolvimento 
municipal e regional.

Tenente Portela é a primeira 
cidade da região a buscar este 
convênio de municipalização 
com o Estado. Conforme o se-

cretário Leonardo Siqueira, o 
intuito é ter um suporte com 
mais proximidade e diálogo en-
tre as equipes de fiscalização e 
empresários, além de possibi-
litar  mais celeridade aos pro-
cessos, dando maior índice de 
viabilidade na legalização e li-
cenciamentos das empresas. 

Divulgação

Divulgação

Legislação

Governo Federal cria 
Cadastro Nacional das 

Organizações Religiosas

Religião

Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Huma-
nos criou o Cadastro Nacional 
das Organizações Religiosas. A 
portaria foi assinada pela minis-
tra Damares Alves, em celebra-
ção ao Dia Nacional de Com-
bate à Intolerância Religiosa e 
publicada na sexta-feira (22/01) 
no Diário Oficial da União. En-
tretanto, a medida só entra em 
vigor em 1º de fevereiro.

O objetivo do Governo Fe-
deral é ampliar o conhecimento 
do poder público e incentivar o 
diálogo com as mais diversas 
organizações religiosas exis-
tentes no país e suas lideranças. 
Além disso, identificar viola-
ções de direitos e possibilitar 
ações de promoção e defesa da 
liberdade de religião, de crença 
e de exercício de cultos.

— A ferramenta também irá 
conter informações comple-
mentares coletadas pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística sobre a religião da 
população brasileira, além de 
subsidiar estudos e pesquisas 
para a junção de evidências 
para a formulação de políticas 
públicas e servir como instru-
mento de gestão das ações de-
senvolvidas pelo ministério — 
informou, em nota, o Governo 
Federal.

O cadastro será voluntário e 
servirá para criar uma base de 
dados sobre organizações reli-
giosas que colaboram ou que 
estejam interessadas em cola-
borar com o atendimento de pú-
blicos vulneráveis e em forças-
-tarefa de socorro às vítimas de 
situações de emergência ou de 
calamidade pública.
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Zaca - Educador Fisíco
CREF - 016912G/RS - 
robinson.giraldi@bol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA - Poder Executivo/Indiretas
Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

6º Bimestre/2020
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, art. 48 -  Anexo 6 R$ 1,00
Valor Até o BimestreReceita Corrente Líquida

Receita Corrente Líquida 18.594.242,58

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 18.594.242,58

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 18.594.242,58

Valor % sobre a RCL AjustadaDespesa com Pessoal
39,96 %Despesa Total com Pessoal - DTP 7.430.163,06

54,00 %Limite Máximo (incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) - <%> 10.040.890,99

51,30 %Limite Prudencial (Parágrafo único do Art. 22 da LRF) - <%> 9.538.846,44

48,60 %Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 9.036.801,89

Valor % sobre a RCL AjustadaDívida Consolidada
-4,84 %Dívida Consolidada Líquida -899.373,95

120,00 %Limite Definido por Resolução do Senado Federal 22.313.091,10

Valor % sobre a RCL AjustadaGarantias de Valores
0,00 %Total das Garantias Concedidas 0,00

22,00 %Limite Definido por Resolução do Senado Federal 4.090.733,37

Valor % sobre a RCL AjustadaOperações de Crédito
0,00 %Operações de Crédito Externas e Internas 0,00

16,00 %Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 2.975.078,81

0,00 %Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00

7,00 %Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 1.301.596,98

Restos a Pagar Empenhados
e Não Liquidados do

Exercício

Disponibilidade de Caixa
Líquida (Após a Inscrição

em Restos a Pagar Não
Processados do Exercício)

Restos a Pagar

970.845,88Valor Total 455.261,26

NOTA:

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/O-5

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

CELSO JOSE DAL CERO
Prefeito Municipal

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA, Data de emissão 18 de janeiro de 2021 e hora de emissão 16h
e 51m

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE DE VISTA GAÚCHA - Poder Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º Semestre/2020
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, art. 48 -  Anexo 6 R$ 1,00
Valor Até o BimestreReceita Corrente Líquida

Receita Corrente Líquida 18.594.242,58

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 18.594.242,58

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 18.594.242,58

Valor % sobre a RCL AjustadaDespesa com Pessoal
1,92 %Despesa Total com Pessoal - DTP 356.283,94

6,00 %Limite Máximo (incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) - <%> 1.115.654,55

5,70 %Limite Prudencial (Parágrafo único do Art. 22 da LRF) - <%> 1.059.871,83

5,40 %Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 1.004.089,10

Restos a Pagar Empenhados
e Não Liquidados do

Exercício

Disponibilidade de Caixa
Líquida (Após a Inscrição

em Restos a Pagar Não
Processados do Exercício)

Restos a Pagar

0,00Valor Total 0,00

NOTA:

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 051.948/O-5

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

VALDIR INÁCIO RAFFAELLI
Presidente da Câmara de Vereadores

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE DE VISTA GAÚCHA, Data de emissão 18 de janeiro de 2021 e hora
de emissão 16h e 53m

Alongamento e flexibilidade significam a mesma coisa? Ain-
da existe muita polêmica em relação a este assunto.

O que quero deixar claro aqui é que alongamento e flexibili-
dade são coisas diferentes. A flexibilidade é a maior amplitude de 
movimento que as articulações do nosso organismo conseguem 
realizar. O alongamento é uma das ferramentas que usamos para 
conseguir manter ou aumentar a nossa flexibilidade.

É inquestionável que um atleta que tem uma flexibilidade ade-
quada tem uma melhor biomecânica e, por consequência, menor 
risco e incidência de lesões.

O atleta que tem boa flexibilidade tem uma passada mais larga 
e uma pisada mais correta não contrai músculos sem necessidade 
exagerada. Desta forma, ele terá menores chances de desenvolver 
problemas e desvios posturais.

Para gozar de todos os benefícios de uma boa flexibilidade é 
imprescindível a realização de exercícios de alongamento. Mas, 
ainda existe muita controvérsia em relação ao momento em que 
estes exercícios devem ser realizados em um treino de corrida por 
exemplo.

Estudos mostram que se o alongamento for realizado antes 
do treino, ocorre um relaxamento demasiado na musculatura do 
atleta, ocasionando perda de eficiência da contração e do gesto 
esportivo. Explicando o fato é que o alongamento realizado com 
exercícios estáticos por mais do que 30 segundos são capazes de 
gerar este relaxamento. Entretanto, os exercícios que têm a dura-
ção inferior a este tempo agem mais como um “aquecimento” do 
músculo a ser utilizado.

Também existem estudos que mostram que se o alongamento 
for realizado depois do treino, com a musculatura já fatigada e 
super aquecida, proporciona uma chance maior de lesões. Pois 
o alongamento realizado no pós treino tem que ser suave, com o 
objetivo de relaxar a musculatura cansada. Deve ser feito no limi-
te da dor, e segurar por até 30 segundos. Mais do que este tempo, 
existe o risco mencionado acima.

Se os atletas tiverem uma orientação adequada em relação ao 
alongamento, acredito que seu desempenho e saúde não serão 
prejudicados. Acredito ainda que todos os praticantes de exer-
cícios físicos devem realizar um treino para manter ou aumentar 
sua flexibilidade, em horários diferentes de seu treino principal.

Desta forma, o atleta poderá se concentrar em alongar um 
músculo específico e segurar o exercício por maior tempo, fa-
zendo um movimento de amplitude maior do que de costume, 
visando conseguir todos os benefícios do alongamento.

Flexibilidade Corporal

TCE-RS alerta municípios para o 
cumprimento dos critérios de vacinação

Na quinta-feira (28/01), o Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE-
-RS), por meio de sua Direção de 
Controle e Fiscalização (DCF), 
emitiu ofício aos órgãos fiscaliza-
dos alertando sobre a necessidade 
do fiel cumprimento à ordem de 
vacinação contra Covid-19 esta-
belecida pelas autoridades sani-
tárias, bem como, do registro das 
doses aplicadas a cada cidadão no 

sistema do Ministério da Saúde.
Ao emitir o alerta, o TCE-RS 

considerou o crescente número 
de denúncias de desrespeito aos 
critérios de vacinação definidos 
pelos órgãos de saúde.

Conforme o documento, os 
municípios têm papel fundamen-
tal para o êxito do Plano Estadual 
de Imunização, em consonância 
com o Plano Nacional de Opera-

cionalização da Vacinação contra 
a Covid-19.

Além disso, o ofício também 
menciona que houve ampla di-
vulgação dos critérios que deter-
minaram os públicos prioritários 
da primeira etapa da vacinação, 
sendo priorizada a parcela da po-
pulação com maior risco de expo-
sição à infecção, ao agravamento 
e ao óbito pela doença.
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Pavilhão Tradicionalista
Por Ingrid Krabbe

Saneamento

Prefeito de Tenente Portela apresenta 
demandas do município para Corsan

Rosemar Sala recebeu Mau-
rício dos Santos no Gabinete. 
No encontro, que teve a parti-
cipação da secretária de Políti-
cas Estruturantes, Salete Sala, 
foi tratado sobre investimen-
tos que qualifiquem o abaste-
cimento em Tenente Portela. 
Questões relacionadas ao abas-
tecimento de água no períme-
tro urbano do Município foram 
tratadas nesta segunda-feira, 
25, entre o prefeito e o gestor 
da unidade local da Corsan. 
Rosemar Sala e Maurício dos 

Santos, estiveram reunidos no 
Gabinete do Prefeito. 

O encontro, que contou com 
a participação da secretária de 
Políticas Estruturantes e Zela-
doria, Salete Bettio Sala, ser-
viu para reforçar a parceria en-
tre a companhia e a Prefeitura 
no desenvolvimento de ações 
que qualifiquem o serviço de 
fornecimento de água potá-
vel aos cidadãos portelenses. 
Sala reforçou a necessidade da 
perfuração de novos poços arte-
sianos e também pediu agilida-
de na execução da obra do novo 

reservatório de 500 mil litros. 
Na pauta da reunião também 

foi tratado sobre a substituição 
de ramais que encontram-se 
em condições precárias em 
determinadas ruas da cida-
de. O trabalho é fundamen-
tal, principalmente nas vias 
que deverão ser pavimenta-
das com asfalto brevemente. 
Maurício dos Santos, se com-
prometeu em priorizar as de-
mandas apresentadas, bem 
como colocou a unidade local 
da Corsan a disposição da Pre-
feitura e da comunidade.

D
ivulgação

Durante reunião prefeito entregou demandas para o chefe do escritório local

Máquinas de cartões do Sicredi contam 
com o Pix para receber pagamentos

Finanças

Sicredi ampliou o Pix, novo 
sistema de pagamentos instan-
tâneos do Banco Central, para 
suas máquinas de cartões como 
mais uma opção de recebimen-
tos para os seus associados. O 
serviço está disponível desde o 
dia 25 de janeiro.

As máquinas de cartões do 
Sicredi já são utilizadas por 
mais de 180 mil associados mi-
croempreendedores individu-
ais, pessoas jurídicas e pessoas 
físicas, e ajudam a desenvolver 
economicamente as regiões 
onde a instituição está presente.

O Pix permite pagar, receber 

e transferir valores a qualquer 
hora do dia, inclusive nos fins 
de semana. — A solução refor-
ça nosso compromisso de ofe-
recer mais facilidade, controle 
e organização financeira para 
o associado, que passa a contar 
com mais uma alternativa de 
recebimento, tornando nossa 
máquina de cartões ainda mais 
completa — diz Cidmar Stoffel, 
diretor executivo de Produtos e 
Negócios do Banco Cooperati-
vo Sicredi.

O Sicredi iniciou a opera-
ção com o Pix em novembro 
de 2020 e todos os associados 
podem cadastrar chaves Pix 
(CPF/CNPJ, e-mail, número do 
celular ou chave aleatória) pelo 
aplicativo da instituição para 
utilizarem a ferramenta. O Pix 
não é um aplicativo e, sim, uma 
solução de pagamento e recebi-
mento, e também está presente 
no Woop Sicredi, a conta 100% 
digital do Sicredi.

Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados e no Distrito Federal, 
com mais de 1.900 agências

Diones Roberto Becker

A força da tradição gaúcha criou uma cultura local própria, incluindo 
um dialeto composto com neologismos do campo e palavras inspiradas 
no espanhol. 

   Não é só na linguagem que a tradição gaúcha se manifesta. Ela 
também está presente nos eventos típicos da região, culinária local e 
no modo como os amigos e familiares se reúnem em volta do fogão 
campeiro para conversar e estreitar laços São muitos os motivos para se 
encantar com as manifestações culturais da região.

   Ela está tão enraizada nos gaúchos que permanece viva mesmo 
quando eles se mudam para outro estado ou país. É um sentimento único 
e só quem nasceu na região entende. No entanto, isso não significa que 
quem é de fora não possa ter um gostinho do que é ser gaúcho.

    1. Churrasco como parte da tradição gaúcha:
    Seja durante o fim de semana ou até mesmo em dias úteis, poucas 

comidas são tão típicas quanto o bom e velho churrasco gaúcho. Não à 
toa, sua excelência de sabor é conhecida no mundo inteiro.

    Esse é um dos maiores orgulhos da tradição gaúcha. Quem visita 
amigos ou familiares já sabe: o cardápio conta com um churrasco pre-
parado pelo dono ou dona da casa. Inclusive, não existe discriminação 
neste sentido, pois a mulher gaúcha também toma a frente do churrasco. 
A relação com esse alimento é, de fato, muito especial no Rio Grande 
do Sul.

   2. Tradição gaúcha e fogão campeiro:
    A gastronomia típica da tradição gaúcha foi inspirada em muitos 

pratos alemães e italianos, já que esses povos colonizaram a região no 
século XIX. 

    Por isso, há muito tempo que as famílias do Rio Grande do Sul se 
concentram principalmente na cozinha.  O cômodo se tornou um verda-
deiro pilar, reunindo diferentes gerações para conversar e estreitar laços 
familiares.  O fogão a lenha tem um papel muito importante nisso.

    Além de deixar as comidas caseiras com um gosto ainda mais 
saboroso, o item serve como um aquecedor. Isso deixa a casa mais acon-
chegante e agradável. 

    Outro ponto positivo é a variedade de fogões modernos, que ser-
vem como lindas opções para a cozinha.  Hoje em dia, os produtos unem 
tecnologia e um design clássico para atender a todos os estilos.

    3. Dicionário gaúcho:
    Quando pensamos no jeito de falar de quem mora no Rio Grande 

do Sul, o mais comum é lembrar do sotaque. No entanto, existem outras 
expressões orais da tradição gaúcha que merecem reconhecimento. 

    Afinal, a influência de outros países não se fez presente apenas na 
culinária. Desde o início do século XX, a região tem um dialeto próprio, 
também chamado de “gauchês”. Muitas expressões foram inspiradas nos 
países vizinhos e por isso o espanhol é tão presente. 

    4. Festas típicas da região:
    As festas típicas do estado são exemplos da tradição gaúcha e 

atraem visitantes de todos os cantos. Elas acontecem principalmente nas 
cidades de interior com o objetivo de celebrar as principais caracterís-
ticas da região. Uma das mais conhecidas na Serra Gaúcha é a Festa da 
Uva, realizada em Caxias do Sul para comemorar a história, a cultura 
e a produção agroindustrial da cidade. Ela leva esse nome porque, por 
muitos anos, a produção de uva e a indústria e comércio do vinho foram 
a principal fonte da economia local.

    Já a Semana Farroupilha é outro exemplo de como a tradição 
gaúcha se mantém forte no Estado.   Ela serve para celebrar um dos 
episódios históricos mais importantes para a comunidade: a Revolução 
Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos. 

    Por isso, os Centros de Tradição Gaúcha (CTGs) organizam gran-
des eventos para ressaltar a comida, vestimentas e danças típicas do Es-
tado. 

    5. Sentimento de união:
    É impossível falar de tradição gaúcha sem citar a característica que 

une todos os cantos do estado: o orgulho de ser gaúcho. Praticamente 
toda cidade, por menor que seja, tem o seu CTG. No espaço, hábitos 
típicos são passados de geração em geração. Ou seja: como fazer um 
bom chimarrão, a chula e até mesmo como usar a pilcha de forma corre-
ta. Muitos desses ensinamentos são feitos na cozinha, perto do fogão a 
lenha para aquecer e ensinar pratos locais.

    Poucas regiões brasileiras sabem valorizar sua terra tão bem quan-
to o pessoal do Rio Grande do Sul. É por isso que as tradições gaúchas 
se mantêm vivas depois de tanto tempo.

    Afinal, só quem é gaúcho sabe que faz parte de uma longa história, 
que desde o seu início buscou a unidade cultural, linguística ou de defesa 
de território. Dessa forma, olha para o próximo com características e ide-
ais que remontam os antepassados. Isso torna o diálogo muito mais fácil.

    Lembrete: As vacinas estão chegando, a pandemia não acabou. 
Continue seguindo os protocolos recomendados. Se todos fizerem a sua 
parte, logo tudo volta ao normal. 

Tradição Gaúcha: Cinco 
Motivos Para Você Se Encantar!
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Politica

Prefeito de Derrubadas é 
o novo presidente da Rota 

do Yucumã

No dia 26 de janeiro, em 
Assembleia Geral realizada em 
Três Passos, os 32 municípios 
consorciados à Rota do Yucu-
mã, elegeram a nova diretoria e 
o Conselho Fiscal.

Os novos representan-
tes, que estarão à frente do 
Consórcio, para exercício de 
27/01/2021 até 31/03/2023, são 
os seguintes membros:  prefei-
to de Derrubadas, Alair Cemin, 
na função de presidente; prefei-
to de Campo Novo, Pedro dos 
Santos, vice-presidente; prefei-
to de Três Passos, Arlei Toma-
zoni, no cargo de tesoureiro; e 
prefeito de Tiradentes do Sul, 
Alceu Diel, será o secretário.

Segundo o prefeito de Três 
Passos, é de extrema importân-
cia a participação do município 
nas decisões a nível regional. 
“Estamos empenhados em tra-
balhar pelo desenvolvimento 
da região, porque consequente-
mente o nosso município tam-
bém cresce e se desenvolve”, 

pontuou Arlei, acrescentando 
que “vejo a região como uma 
grande engrenagem, por isso 
estaremos sempre presentes 
para trabalhar”, disse.

O Conselho Fiscal da Rota, 
ficou composto pelo prefeito 
de Vista Gaúcha, Claudemir 
Locatelli; pelo coordenador da 
Indústria, Comércio e Turismo 
de Condor, Claiton Michelin; e 
secretário da Indústria, Comér-
cio e Turismo de Campo Novo, 
Valteser Godois. Os suplentes 
são o vice-prefeito de Ajurica-
ba, Paulo Dolovitsch; o prefeito 
de Tenente Portela, Rosemar 
Antônio Sala; e o prefeito de 
Humaitá, Paulo Schwade.

Durante a Assembleia, pre-
sencial e também por videocon-
ferência, ainda estiveram em 
pauta, assuntos como a presta-
ção de contas do ano de 2020, 
o contrato de rateio entre os 
municípios e a apresentação do 
novo material promocional da 
Rota.

Arlei de Três Passo e Ilá de Derrubadas estarão no comando do consórcio

Assembléia ocorreu na terça-feira

Divulgação

Divulgação
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Estado edita decreto que permite 
pagamento de débitos do veículo no 

local da blitz

Trânsito

Em decreto expedido na 
sexta-feira (22/01), o Governo 
do Estado regulamentou o pro-
grama Veículo Legal, que possi-
bilita aos motoristas a quitação 
de débitos do veículo na própria 
abordagem em uma blitz.

Conforme a medida, assina-
da pelo governador em exercí-
cio, Ranolfo Vieira Júnior, o 
pagamento no local evita que 
o veículo seja guinchado, pou-
pando o proprietário de custos 
de remoção, diárias em depósito 
e o desconforto de ter seu carro 
apreendido. A norma beneficia, 
em especial, motoristas com 
débito do DPVAT do exercício 
de 2020, que em muitos casos 
ficou pendente após a resolução 
de impasse sobre sua cobrança.

As chamadas ‘maquininhas’ 
para pagamento com cartão se-
rão disponibilizadas progres-
sivamente para os órgãos de 
fiscalização de trânsito no RS. 
Mesmo que os equipamentos 
ainda não estejam disponíveis 
em algumas blitze, motoristas 
terão a facilidade de quitar os 
débitos do veículo por meio de 

aplicativo bancário. O compro-
vante gerado eletronicamente já 
será suficiente para que o agen-
te de trânsito libere o carro no 
momento da fiscalização, desde 
que não haja outras pendências 
que indiquem a necessidade de 
recolhimento.

Até 31 de março, período 

para que seja operacionalizado 
o sistema de cobrança no lo-
cal da blitz, o recolhimento do 
veículo só ocorrerá nos casos 
em que já haja o dispositivo 
para pagamento no momento 
da abordagem e, ainda assim, 
o condutor se recusar a quitar o 
débito.

Divulgação/Brigada Militar

Consórcio Intermunicipal 
de Gestão Multifuncional 
escolhe a nova diretoria

Uma assembleia geral ordinária, realizada na sexta-feira (22/01), 
reuniu representantes de todos os municípios que integram o Con-
sórcio Intermunicipal de Gestão Multifuncional (CITEGEM), lo-
calizado às margens da BR 468 em Bom Progresso.

Durante a ordem do dia, foram escolhidos os novos componen-
tes do Conselho de Prefeitos, Conselho Fiscal e do presidente do 
CITEGEM, cujo cargo será ocupado pelo chefe do Poder Executi-
vo de Bom Progresso, Armindo Heinle.

Nova diretoria:

- Presidente: Armindo Heinle (prefeito de Bom Progresso);

- Vice-presidente: Alceu Diel (prefeito de Tiradentes do Sul);

- Secretário: Marco Aurélio Nedel (prefeito de Crissiumal);

- Tesoureiro: Arlei Tomazoni (prefeito de Três Passos).

Municípios consorciados:
Bom Progresso, Braga, Crissiumal, Campo Novo, Coronel Bi-

caco, Esperança do Sul, Humaitá, Sede Nova, São Martinho, São 
Valério do Sul, Tiradentes do Sul e Três Passos.

Nova diretoria da CITEGEM

Divulgação

Saneamento

Investimento vai melhorar 
o abastecimento de água 

em Três Passos
A assinatura do contrato da 

obra de captação e elevatória de 
água bruta. Essa foi a pauta do 
encontro entre o prefeito de Três 
Passos, Arlei Tomazoni e Júlio 
Elói Hofer, diretor de Expansão 
da Companhia Rio-Grandense 
de Saneamento (CORSAN). O 
vereador três-passense, Nader 
Ali Umar, também participou 
da reunião em Porto Alegre.

Os trabalhos têm previsão 
para iniciar no mês de fevereiro 

e estão orçados em R$ 2,8 mi-
lhões. A obra de captação e ele-
vatória de água bruta ocorrerá 
junto à Estação de Tratamento 
de Água situada na localidade 
de Baixo Erval Novo, interior 
do município.

O prefeito Arlei Tomazoni 
destacou que este investimento 
irá garantir melhorias no abas-
tecimento de água para a popu-
lação do perímetro urbano de 
Três Passos.

Motorista poderá fazer o pagamento no momento da blitz

Coordenadoria de saúde apresentou números dos primeiros dias de vacina em coletiva de imprensa
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Pandemia

Como a vacina foi distribuída na região

Desde a semana passada 
a região já recebeu e já está 
aplicando as primeiras vaci-
nas contra a Covid-19. Di-
versos municípios realizaram 
cerimonias e eventos para 
marcar o incio da vacinação. 
Na primeira remessa a 2ª coor-
denadoria regional de saúde re-
cebeu 4.370 doses da vacina Co-

ronavac, que foi a primeira a ser 
aplicada na população brasileira. 
Nesta semana Marly Vendrus-
culo, coordenadora da 2ª Co-
ordenadoria de Saúde, com 
sede em Frederico Westphalen, 
realizou uma entrevista cole-
tiva onde foram repassados os 
dados e metodologia aplicada 
para a distribuição da vacina. 

Logo após a coletiva, Marly 
foi entrevistada na Rádio Pro-
víncia onde esclareceu algumas 
dúvidas em relação ao assunto. 
Segundo a coordenadoria de 
saúde das doses recebidas na 
primeira remessa é importante 
salientar que a distribuição ocor-
reu de acordo com diretrizes 
do Ministério da Saúde. Sendo 

assim foram disponibilizadas 
doses para vacinar toda a po-
pulação indígena e para vacinar 
67% dos profissionais de saúde, 
no entanto, pelo fato de que os 
dados usados pelo Ministério 
para o envio estar defasado, foi 
preciso reajustar e o percentual 
para os profissionais de saúde 
ficou bem abaixo do projetado. 
A ordem inicial era que toda a 
população indígena fosse va-
cinada, sendo que, neste caso 
foram disponibilizadas 2944 
doses, entregues aos municípios 
de Tenente Portela, Iraí, Libe-
rato Salzano, Planalto, Rodeio 
Bonito, Erval Seco e Vicente 
Dutra, que são municípios que 
abrigam população indígena. 
Deste primeiro lote de vaci-
nas, 67% foram direciona-
das para essa população, 7% 
para moradores de abrigos de 
longa permanência e  25% 
para profissionais de saúde. 
Com a chegada da segunda 
remessa, que corresponde a 
1500 doses, da Astrazeneca/
Oxford, foi possível disponibi-
lizar vacina para 47% dos pro-

fissionais de saúde da região de 
abrangência da coordenadoria. 
Entre os profissionais de saúde 
os primeiros a serem vacinados 
foram aqueles que atuam nas 
UTIs. Após seguiu-se dando 
prioridade para os profissionais 
de  que estão na linha de fren-
te do Covid-19, como os atuam 
em enfermarias que atendem 
especialmente esses casos e 
profissionais do SAMU e poste-
riormente foi distribuído para os 
demais profissionais da saúde. 
Sobre a distribuição entre os 
municípios, a coordenadoria 
informou que foram prioriza-
dos os municípios quem servem 
como polo regional para atendi-
mento em saúde, quem mantém 
as médias e alta complexidade 
e acabam servindo de referên-
cia para os demais de sua volta, 
no entanto, segundo a coorde-
nadora, Marly Vendrusculo, 
tão logo cheguem novas doses 
essa questão será equiparada 
para que todos os municípios da 
região possam ter seus profis-
sionais de saúde vacinados em 
simultâneo.

Coordenadoria de saúde apresentou números dos primeiros dias de vacina em coletiva de imprensa

Reprodução/Folha do Noroeste
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Assistência Social

Agasalhos, forros de cama, cober-
tores e demais acessórios de vestuário 
estão sendo distribuídos gratuitamente 
para portelenses em vulnerabilidade so-
cial. A ação faz parte do projeto “Shop-
ping Zero” desenvolvido pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Pro-
moção Humana. 

O “Shopping Zero” está sendo re-
alizado na sede da Secretaria, locali-
zada na Rua Luis Carlos Schepp, 31, 
ao lado do Fórum. A abertura ocorreu 
nesta quinta-feira, 28, e prosseguirá até 

Assistência social está 
distribuindo agasalhos através 

do projeto “shopping zero”
o próximo dia 5. As 
pessoas interessadas 
deverão comparecer 
no horário das 8h às 
12h e das 13h30min às 
17h30min. 

Neste primeiro dia, 
mais de 60 cidadãos 
foram contemplados. 
O acesso segue os pro-
tocolos sanitários de 
prevenção à Covid-19. 
São disponibilizadas 
10 peças por pessoa. 
É necessário a apre-

sentação de documento pessoal. Em ou-
tra frente, a Secretaria prossegue com a 
arrecadação de agasalhos. Quem quiser 
fazer doação de roupas, basta contatar 
que a equipe da Assistência Social que 
buscará no local indicado.

A titular da pasta, Rosangela Forna-
ri, estima que atualmente 700 famílias 
estão cadastradas na Assistência Social. 
Esta ação faz parte do propósito de pro-
mover a melhoria da qualidade de vida 
da população que necessita do amparo 
do poder público, destaca a secretária.

Redentora: Secretária Eliane
 recebe visita de integrantes da 

21ª CRE

Educação

A primeira dama e secretária Munici-
pal de Educação e Cultura, Eliane Amaral 
Costa, recebeu a visita de cortesia de uma 
equipe da 21ª Coordenadoria Regional de 
Educação (CRE), liderada pela coordena-
dora Ledi Daiana Diesel. Também estive-
ram presentes Márcia Marques e Daiane 

Schroeder, da Equipe Técnica da Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura 
(SMEC). 

A visita ocorreu no dia 26 de janeiro, na 
SMEC. Foi tratado sobre futuras parcerias 
entre o Município de Redentora e o Estado 
do Rio Grande do Sul e assuntos afins.

DivulgaçãoDivulgação
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Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

A legislação brasileira atual determina que os animais sejam tratados 
como sujeitos de direitos, e não mais como coisas. Mas infelizmente 
nada muda, na prática, pois maltratar animais faz parte da cultura dos 
brasileiros. E são milhares as formas de judiaria, tortura e toda sorte 
de crueldade que as pessoas cometem contra os bichos. Sem nenhuma 
necessidade. É que a sociedade brasileira está doente. Doente da cabeça 
e da alma.

 Muitas pessoas são más por serem estúpidas e ignorantes. Mas 
outras fazem os animais sofrer por pura maldade mesmo. Um exemplo 
claro é manter um pássaro fechado, sem poder voar. Dá tristeza saber 
que grande parte dos comércios agropecuários oferecem esses bichinhos 
para venda, mesmo sabendo que o comprador vai manter o pássaro na 
prisão pelo resto de sua “vida”. 

 Outro dia vi numa loja 27 periquitos em uma pequena gaiola. 
Quase não podiam se mexer por falta de espaço. Será que esses empre-
sários não podem ganhar dinheiro de outra forma? Será que eles não 
conseguem colocar-se no lugar do bichinho preso?

 Todos os pássaros são dotados de habilidade natural para voar. 
E necessitam voar. Presos em gaiolas, são impedidos de exercitar essa 
função essencial da vida. E tirar-lhes a possibilidade de voar é o mesmo 
que destruir-lhes a vida.

 Só essa razão já basta para tornar repugnante, hedionda, covar-
de, a conduta humana de prender pássaros.

 Estudando os hábitos dos pássaros comercializados em todas 
as cidades do Brasil, é fácil constatar que muitos deles necessitam voar 
por distâncias inacreditáveis. Alguns até centenas de quilômetros por 
dia. Outros são migratórios, chegam a mudar de continente uma vez por 
ano, voando sem parar por milhares de quilômetros. Precisam disso para 
viver. E assim contribuir para o equilíbrio da vida planetária. Da nossa, 
inclusive, é óbvio.

 Pássaros de hábitos gregários, que precisam viver em grandes 
bandos, são individualmente isolados em gaiolas. E comercializados a 
preço vil - de maneira que estão sujeitos à posse de qualquer pessoa. E 
levados da loja agropecuária para terminar a “vida” em lugares ainda 
mais aterradores: as casas das pessoas. Onde nem mais podem escutar 
a voz de um semelhante. Lá na loja ainda era possível ouvir a voz dos 
irmãos. Voz de lamento, tristeza, saudade, angústia e medo, é claro. Mas 
agora, na casa do novo dono, está só. Preso. Condenado ao degredo. Para 
sempre.

 Pássaros que no primeiro acasalamento, no ambiente natural, 
escolhem um parceiro para convívio fiel por toda a vida, são brutalmente 
impedidos de cumprir esse desiderato divino. São covardemente arran-
cados da companhia de seu par e sentenciados à solidão perpétua de uma 
gaiola.

 Pássaros que necessitam de sol e muita luz são trancafiados nas 
sombras dos estabelecimentos comerciais por meses até que apareça um 
comprador para levá-los a destino ainda pior.

 Outros pássaros, de hábitos noturnos, ficam expostos em vitri-
nes iluminadas, miseravelmente privados da escuridão. E essa tortura 
continua na casa do comprador.

 Chocam-me as justificativas para o injustificável comércio de 
pássaros. “São exóticos”. Como se lá no país de onde vieram não fos-
sem nativos. “Nasceram em cativeiro, estão acostumados com a gaiola”. 
Como se essa incomparável maldade desaparecesse pelo decorrer do 
tempo. “Não sabem mais viver na natureza”. Essa última é a pior. Rou-
bar de um ser vivo o dom de viver naturalmente é pior do que matá-lo.

 Antes da pandemia estive palestrando para mil adolescentes 
evangélicos. Plateia fantástica! Um congresso. A vida era o tema. Apro-
veitei o enlevo do ambiente para expressar o que penso de pessoas que 
adquirem um animal para mantê-lo em gaiola. Muito mais que crime, 
um grande pecado. E acrescentei: não acredito que Deus está com uma 
família que mantém um bichinho em gaiola. Na verdade tenho certeza 
que Ele não está. Deus seria injusto se abençoasse ou cuidasse de alguém 
que prende um animal para “bonito”.

 A Resolução 1069/2014, do Conselho Nacional de Medicina 
Veterinária, obriga as agropecuárias a proporcionarem aos animais um 
ambiente livre de barulho, com luminosidade adequada, livre de estres-
se, com conforto e espaço para se movimentarem de acordo com as suas 
necessidades.

 Ora, para respeitar o direito de um pássaro movimentar-se con-
forme suas necessidades só tem um jeito: deixá-lo livre na natureza. Do 
contrário, a Norma do Conselho está sendo descumprida. A Constituição 
Federal e a legislação de proteção dos animais também.

O direito dos pássaros
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APPATA de Tenente Portela, 
prepara ações para o ano de 2021

A Associação Portelense de 
Proteção Auxilio e Tratamento 
aos Animais, APPATA, criada 
em junho do ano passado com 
o objetivo de ajudar animais em 
situação de risco, promoção de 
adoção e conscientização, es-
timulando a posse responsável 
dos mesmos, estará desenvol-
vendo no decorrer dos próximos 
dias, em parceria com o poder 
público, um projeto de castração 
de cães de ruas, com a intenção 
de controlar a população canina 
que circula nas ruas da cidade. 
Quem repassou a informação 
foi a presidente da entidade, 
Thainá Paloschi, um dia após 
uma reunião com o prefeito, 
Rosemar Sala,  e secretários 
no gabinete do paço municipal. 
Segundo Tainá, a entidade ainda 
é formada por poucas pessoas, 
mas ao recebe o apoio de muito 
voluntários que colaboram das 
mais diversas maneiras, no en-
tanto, ela é enfática ao afirmar 
que ainda precisa se fazer muito 

pela causa animal no município.  
Ela chama a atenção para 
adoção responsável e a ne-
cessidade de conscientizar as 
pessoas quanto ao cuidado 
com os animais, afirmando, 
que a responsabilidade ao se 
adotar um animal vai muito 
além de dar água e comida. 
Segundo ela,  atualmente a 
APPATA não tem condições de 
retirar cachorros de rua, uma 
vez que não tem um canil em 
Tenente Portela, nem nada se-
melhante. O trabalho está mais 
em resgatar animais que estão 
em situação de vulnerabilida-
de extrema, tratá-lo, colocá-lo 
em um lar temporário e tentar 
encontrar um lar definitivo para 
esses animais. Ela ressalta que 
há muita dificuldade em en-
contrar pessoas para adotar os 
cachorros que são resgatados, 
principalmente os vira-latas. 
Segundo Tainá, no decorrer 
deste ano, a Associação vai 
realizar esse trabalho de cas-

tração de cães de ruas e tam-
bém tentará viabilizar com 
um projeto para a construção 
de comedouros nos bairros. 
Esse último projeto ainda ca-
rece de recursos financeiros. 
Outra frente onde a APPATA 
estará atuando é na conscien-
tização da comunidade sobre 
a adoção responsável, sendo 
que segundo a presidente, esse 
trabalho será mais abrangente 
após ao retorno das aulas e con-
trole da pandemia.
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