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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 Editorial

Outro dia, em plena via pública, uma senhora foi afrontada por outra 
que lhe contestava o direito de usar turbante de origem africana. Tais 
adereços, alegava ela, seriam próprios da cultura negra e seu uso por pes-
soas brancas constituiria uma “apropriação cultural” e uma fragilização 
de seu papel como “instrumento de resistência à dominação”.

Recebi da Editora Avis Rara um exemplar do livro “O ano em que a 
terra parou”, do jornalista Luciano Trigo. Suas primeiras linhas relatam 
o caso dos Red Skins (peles-vermelhas, equipe esportiva de Washing-
ton), que foram constrangidos pelo “politicamente correto” a mudar seu 
belo nome, símbolo e uniforme, porque seriam preconceituosos. Defi-
nitivamente não eram! Eu os vi, eram símbolos esteticamente perfeitos, 
conhecidos e vigorosos. Mas basta acusar. Na mesma linha, uma banda 
norte-coreana precisou alterar seu clipe com milhões de visualizações 
porque, em certo momento, aparecia uma divindade hindu.

 Aqui no Rio Grande do Sul houve uma tentativa de mudar o qua-
se bicentenário Hino Rio-Grandense por racista e escravocrata... Tais 
tolices já não se restringem ao Ocidente, onde os mesmos segmentos 
enquanto zelam pelo que lhes é peculiar, deitam e rolam em cima do 
cristianismo, seus símbolos e presença na cultura dos povos. Vão além 
e espalham pelo mundo objetivos globalistas, fazendo com que o muito 
dinheiro de uns sustente o fanatismo de tantos e todos sirvam ao projeto 
de poder de outros mais. Quem defende such bullshit afirma ser teoria 
conspiratória identificar aí um projeto de dominação. Descobriram que 
pessoas bem educadas e respeitosas se constrangem quando acusadas de 
discriminar algo ou alguém e, facilmente, se transformam em propaga-
doras, por adesão, daquilo que deveriam, com firmeza, rejeitar.

A senhora com o turbante portava o adereço por considerá-lo bonito. 
Diante do espelho, lhe caía bem aos olhos. A esquerda precisa decidir se 
quer o multiculturalismo ou se quer dividir a sociedade em guetos cultu-
rais. Não dá para querer o multiculturalismo quando convém para exigir 
tratamento privilegiado e rejeitá-lo quando não serve à causa.

Pertencer a algum grupo minoritário não é fonte de direito.
***
 O senador Alessandro Veira e os deputados federais Tábata Amaral e 

Felipe Rigoni querem reincluir no edital do Programa Nacional do Livro 
Didático para Ensino Fundamental I (6 anos ou +) questões de gênero, 
orientação sexual, homofobia e transfobia, violência contra a mulher, 
racismo etc..

O fato é que o projeto de dominação existe, financiado e, em boa 
parte, proporcionado por grandes corporações que atuam atrás do palco, 
em circuito mundial, num espetáculo representado por ativistas políticos. 
Como toda a empreitada da esquerda, é operada por gente que não sabe 
perder.

 Para o globalismo e a Nova Ordem Mundial, temas nacionais e mo-
rais são irrelevantes porque é um projeto internacionalista e sua mora-
lidade é muito simples: consiste em ser frontalmente avessa, de A a Z, 
aos princípios e valores compartilhados pelo Ocidente. Sua preservação, 
num ambiente de liberdade, deveria ser tema central de nossas preocu-
pações.

  Nestes dias, muitos olham para a realidade mundial e só veem a 
Covid-19. Há muito mais do que isso a preocupar quem observa a movi-
mentação das peças. Negar o flagrante antagonismo instalado mundial-
mente, em nome de uma boa convivência impossível, é estupro consen-
tido. O enfrentamento político é inerente à democracia. Talvez nunca 
quanto neste período o voto consciente se fez tão necessário, dada a su-
prema natureza dos bens em jogo.

ESTUPRO CONSENTIDO

Como manter empregos na bandeira preta?Kerlen Costa

Há um ano, estamos às voltas com uma pandemia que ceifa vi-
das e empregos. Somente em 2020, o Brasil registrou 13,4 milhões 

de desempregados. Com a piora da covid-19, como ocorre no Rio Grande do Sul, a tendência é que a 
economia volte a ser impactada, com reflexos diretos no mercado de trabalho.

Apesar disso, o decreto de estado de calamidade no país expirou em 31 de dezembro, derrubando as 
medidas para as empresas evitarem demissões. Exemplo da MP 927, que autorizava banco de horas em 
caso de interrupção de atividades, implantação do teletrabalho sem necessidade de acordo, entre outras 
iniciativas. Mesmo destino teve o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda, que 
autorizou redução de jornada e suspensão de contratos de trabalho, com adesão de quase 10 milhões 
de trabalhadores.

Embora o Ministério da Economia anuncie, desde novembro, que pode prorrogar as medidas, nada 
se viu de concreto. Os meses passam, há relaxamento de cuidados, as vítimas da covid-19 só aumentam 
e a vacina ainda está longe de chegar para todos. Diante desse cenário e com novas restrições de fun-
cionamento do comércio e serviços, como as empresas evitarão demissões de funcionários?

Uma alternativa é o lay-off (art. 476-A da CLT), suspensão temporária do contrato de trabalho por 
até cinco meses. A medida requer autorização do sindicato e dos empregados envolvidos. O funcio-
nário não trabalha, mas segue com vínculo empregatício e recebe uma bolsa qualificação, de até R$ 
1.900, através do FAT. É possível ainda a empresa reduzir jornada e salário enquanto investe na capa-
citação do empregado.

Outra solução é a Redução Parcial da Jornada (Lei 4.923/65), que permite às empresas em compro-
vada dificuldade negociar menor jornada de trabalho com o sindicato, deduzindo até 25% do salário 
mensal dos trabalhadores. Para viabilizar o acordo, a entidade deve convocar os interessados e, caso 
não haja concordância, a companhia poderá submeter a proposta ao Judiciário. Há também o Trabalho 
em Regime de Tempo Parcial (arts. 58-A e 59 §4º da CLT). Decorrente apenas de negociação coletiva, 
a jornada não pode exceder 25 horas semanais, com redução salarial proporcional.

Como se vê, na falta de medidas do governo, a negociação coletiva se torna a única alternativa 
cabível nesse momento. Se há algo que as crises fazem bem é unir e ensinar. Que a necessária união 
e auxílio mútuos entre empresas e sindicatos seja um saldo positivo neste difícil momento da história.

Advogada da Área Trabalhista e Gestão de RH do escritório Scalzilli Althaus

Não tem ninguém errado
Ficamos essa semana em bandeira preta, isso é, sem movimentação 

no comércio não essencial e com equipes fiscalizando os possíveis 
desrespeitos as regras. Chegou-se inclusive, em Frederico Westpha-
len, se aplicar multa em pessoas que estavam sem máscara na rua. 
Desde o ano passado não tínhamos registrado uma situ-
ação tão crítica como agora, tanto é que o temido colap-
so da saúde pública, que é quando não há mais condi-

ções de garantir atendimento médico de qualidade para todos esta batendo em nossas portas. 
De um lado está quem defenda um fechamento total das atividades, por pelo menos uma semana, para 
combater a doença. Os números são argumentos mais do que sólidos para quem defende a bandeira 
preta como está e seguirá e até como um enrijecimento das regras para as próximas semanas. Não há 
como discutir com os números que crescem a cada dia e que batem recordes de internações e de mortes. 
Do outro lado está o já surrado pequeno e médio empresário, trabalhador autônomo e prestador de ser-
viços que agora teme o seu sustento e manutenção de seu negócio. De seu lado está o argumento de que 
o custo de vida no Brasil não para de subir enquanto a renda no último ano caiu de maneira drástica. 
Se não foi um ano bom para o comércio, que já sofreu com o impacto da pandemia a tal modo que até 
o país deixou de ser uma das dez economias do mundo, imagina a situação de quem se depara com as 
contas e batendo na porta e sem renda para pagá-las, ou seja, contra isso também não há argumentos. 
A verdade é que não existem lados. O problema da saúde pública ataca a todos nós e um colapso na 
economia também. É um momento em que não existem certos e errados, todos os argumentos são 
válidos e precisam ser considerados, afinal de contas, estamos no final, todos no mesmo barco. É um 
momento de união, independente de governante, de briga politica ou de polarização, tudo o que pre-
cisamos é de união, seja para estender a mão a alguém que precisa, seja para cumprir as regras e frear 
essa doença. Enfim, é da vida de todos nós que estamos falando.
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            Polêmica das redes sociais
Uma publicação 
na rede social face-
book provocou um 
intenso e interes-
sante   debate ques-
tionando a presença 
das pessoas nas ruas 
em plena período de 
bandeira preta. A au-
tora do protesto, uma 
professora, embora 
tenha direcionado 
mais à presença de 
pessoas da comuni-
dade indígena nas ruas, provocou diversos comentários e opiniões, algumas favoráveis 
a sua posição e de outros de crítica que acabaram até a acusando até de racismo e discri-
minação. O interessante é que ela trouxe à discussão da comunidade um assunto que nos 
preocupa a todos, independente de que grupo de pessoas rompe as determinações legais. 
Na verdade, Tenente Portela registra um surpreendente número de pessoas, que ao léo de 
todas os chamados realizados pelos carros de som (pagos com dinheiro público) tem per-
manecido em grupos nas ruas, sem o respeito aos protocolos recomendados. Pessoas da 
comunidade indígena também se manifestaram no post da professora. Houveram registro 
de reconhecimento do excesso de alguns integrantes como severas criticas alegando que o 
comportamento não é exclusivo dos índios, o que também é verdade.

Manifestação de solidarieda e fé
           comove a região

As equipes de enfermagem do Hospital 
Santo Antônio, no final da tarde da última 
terça-feira, guardando os protocolos neces-
sários, fizeram uma manifestação vigília 
em prol de uma colega internada na UTI e 
dos demais pacientes que enfrentam o co-
ronavírus no hospital. A manifestação de 
fé e oração teve uma enorme repercussão.  
Duas postagens do Sistema Província re-
gistraram perto de 100 mil visualizações da 
matéria e dezenas de comentários de soli-
dariedade e fé.

   Bicaco mostra indices
       elevados de covid
Se aproxima de 25% de toda a população 
do município o número de contaminados 
por Covid-19 em Coronel Bicaco, segun-
do os números do boletim publicado dia 3 
de março. Os dados informam que dos em 
torno de 7.200 bicaquenses, 120 estavam 
ativos positivos de Covid sendo que 16 
deles hospitalizados. O boletim citado re-
gistra que nas  48 horas anteriores haviam 
aumenta em 30 o número de infectados no 
município.
                      PFIZER

Governo federal oficializa intenção de com-
pra de 138 milhões de doses das vacinas da 
Pfizer e da Janssen.
Unidades devem ser entregues até o final de 
dezembro de 2021; portarias de dispensa de 
licitação foram publicadas em edição extra 
do Dário Oficial da União

Durante os preparativos para o casório, sua 
sogra (uma mulher muito bonita e radiante) 
pede que ele venha até sua casa para revisar 
a lista de convidados de sua família e assim 
reduzir o número de pessoas.
Ao chegar à casa, a sogra abre a porta com 
um vestido que deixava pouco para a ima-
ginação. Ela o convida a entrar e lhe serve 
uma bebida, e então sussurra em seu ouvi-
do:
“Você sem-pre me pareceu um rapaz 
muito sensual e atraente, e eu gostaria que 
antes de tornar-se um homem casado, faça 
sexo selvagem comigo.
Estarei em meu quarto no final do corredor 
se quiser vir.
Caso contrário, você sabe onde é a saída.
” O rapaz lembrou que havia deixado os 
preservativos no carro e correu para buscá-
-los. A primeira coisa que viu ao sair cor-
rendo da casa foi o sogro encostado ao lado 
do carro e sorrindo maliciosamente.
O sogro disse: “Parabéns, jovem! 
Você passou na nossa prova de fogo!”
Moral da história: É melhor ter cuidado e 
deixar os preservativos no carro…

               TERCEIRO MARIDO

Nestor, um senhor idoso e viúvo, decidiu 
que era hora mudar-se para um local onde 
teria cuidados. Ele fez as malas e mudou-se 
para uma boa casa geriátrica.
Em seu primeiro dia lá, enquanto desempa-
cotava suas coisas em seu quarto, ele não 
pôde deixar de notar que uma mulher na 
sala do outro lado do corredor estava olhan-
do para ele.
Ele achou estranho, mas decidiu não deixar 
que isso o incomodasse.
Mais tarde naquela noite, ele foi ao refeitó-

rio para jantar. Ele se sentou 
à sua mesa e mais uma vez 
a mulher do corredor estava 
sentada na mesa ao lado dele! 
Não havia comida em sua 

mesa. Ela apenas ficou lá olhando fixamen-
te para ele.
O homem ficou cada vez mais irritado, mas 
não disse nada. Depois de uma refeição de-
liciosa, Nestor foi para o salão comunitário 
para jogar bingo. Ele estava gostando do 
jogo até que notou a mulher novamente, 
olhando para ele. Ele perdeu a paciência.
Nestor foi até ela e disse: “Senhora, não 
pude deixar de notar que você está me 
olhando desde que cheguei. Você poderia 
parar? Está me deixando incomodado.”.
“Ela respondeu: “Sinto muito, é que você 
se parece tanto com meu terceiro marido!”
Ele ficou constrangido, e reagiu: “Sinto 
muito. Se você não se importa que eu per-
gunte, quantos maridos você já teve?”
“Dois.” Foi a resposta da mulher.

***Em tempos de restrições 
sociais as redes assumem 
um espaço maior que o na-
tural na vida das pessoas. 
***Prova disso são os em-
bates que acabam em re-

morso. A pessoa escreve o opina no ca-
lor do debate, depois vai lá e apaga tudo. 
***A realização de bailantas na terra in-
dígena tem mobilizado a comunidade. 
Dizem por aí que até o prefeito foi fa-
lar com o Cacique pra moderar na dose... 
***Dizem por aí que o Covid não pou-
pa ninguém. Até os jacarés que cri-
ticaram as férias dos amigos no li-
toral acabaram se contaminando. 
***Quem tá no comércio tem que cui-
dar o que coloca do face. Conquis-
tar freguesia é difícil, mas perder bas-

tar postar uma bobagem qualquer. 
***E os gremistas que passaram três se-
manas torcendo pro Flamengo, feliz da 
vida e só no domingo passado se deram 
conta que o time deles estava uma naba. 
***Só milagre para fazer os tricolores co-
memorarem o título neste próximo domingo 
***Essa é para quem votou no 45 em 
2018. Se o Eduardo Leite for mesmo can-
didato a Presidente em 2022, terá teu voto?
***Dizem que o 
Zico e o Mathias 
foram eleitos ofi-
cialmente como os 
porta-vós da torci-
das gremistas.
***Os dois comen-
tam em todas as pu-
blicações que falam do Grêmio no Brasil.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário 
de Tenente Portela – RS.

O Presidente do SINDUSCON Tenente Portela, no uso de 
suas atribuições, convoca todas as empresas integrantes 
da categoria econômica representada da sua base territo-
rial, a saber: dos municípios de Barra do Guarita, Boa Vista 
do Buricá, Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Coronel 
Bicaco, Crissiumal, Derrubadas, Humaitá, Miraguaí, Palmi-
tinho, Redentora, São Martinho, Sede Nova, Taquaruçu do 
Sul, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três Passos, Vista 
Alegre e Vista Gaúcha, para comparecerem à Assembleia 
Geral a ser realizada  no dia 23 de março de 2021, terça-
-feira, às 19 horas, em primeira convocação e, às 19h30, 
em segunda convocação, observados os quóruns estatutá-
rios para instalação, nas dependências da empresa Piso & 
Teto, com endereço na Praça Tenente Bins, nº 139, centro, 
na cidade de Tenente Portela (RS), para deliberar sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: 

I – Exame e votação das contas do exercício de 2020;

II – Eleição e posse dos membros da Diretoria, do Conselho 
Fiscal e Delegados Representantes junto a FIERGS para o 
biênio 2021/2023;

III - Outorga de poderes ao Presidente do Sindicato para 
celebrar Convenção e/ou Acordo Coletivo de Trabalho; ajui-
zar, acordar, discordar, transigir, desistir e firmar compro-
missos em processos de Dissídio Coletivo, durante o exer-
cício de 2021/2022;

IV - Assuntos gerais.

Tenente Portela/RS, 01 de março de 2021.

Fabio Augusto Borsatto,

Presidente.

Clic Portela

Redentora: Conselho 
aprova relatório sobre 
recursos do FUNDEB

As integrantes do Conselho 
de Acompanhamento e Contro-
le Social (CACS) do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica e Va-
lorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB) do Mu-
nicípio de Redentora reuniram-
-se hoje, dia 03 de março, no 
Auditório da Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

O objetivo da reunião foi a 

aprovação do relatório sobre a 
aplicação dos recursos vincula-
dos pela Emenda Constitucio-
nal número 14 (que trata sobre 
a aplicação de impostos estadu-
ais na manutenção e desenvol-
vimento do ensino) e atinentes 
ao exercício de 2019.

A presidente do CACS, 
Rejane de Fátima Della Flo-
ra, apresentou o relatório, que 
recebeu parecer favorável das 
conselheiras.

A presidente do CACS, Rejane de Fátima Della Flora, apresentou o 
relatório, que recebeu parecer favorável das conselheiras.

Divulgação

Famurs cria comissão de trabalho com 
para a organização de compra de vacinas

O presidente da Famurs, 
Maneco Hassen, se reuniu com 
a Associação Gaúcha de Con-
sórcios Públicos (Ageconp) e 
representantes de vinte Consór-
cios Públicos do RS para a cria-
ção de uma Comissão de traba-
lho para a aquisição de vacinas 
contra a covid-19.

Conforme o presidente da 
Famurs, Maneco Hassen, a 
criação do grupo vai possibili-
tar uma unidade de negociação 
entre Famurs, Granpal e todos 

os Consórcios Públicos do RS 
para o estabelecimento de um 
modelo jurídico de negociação 
e aquisição das vacinas. “Pela 
complexidade de aquisição das 
vacinas, a Famurs, a Granpal e 
todos os Consórcios Públicos 
vão criar nesta segunda-feira 
dentro desta comissão um for-
mato único para a aquisição das 
vacinas. Nosso movimento de 
união serve para pressionarmos 
também o governo federal pela 
agilização na logística de com-

pra e distribuição das vacinas. 
Já tenho me manifestado ao go-
vernador Eduardo Leite, que o 
governo do RS deve cobrar de 
forma mais firme o governo fe-
deral, ressaltou o presidente da 
Famurs.

Maneco Hassen também 
manifestou no encontro online 
deste sábado com os prefeitos e 
presidentes dos Consórcios Pú-
blicos que na próxima semana 
esta nova Comissão vai mar-
car reuniões com o Tribunal de 
Contas do RS e o Ministério 
Público para a construção de 
uma orientação segura de com-
pra das vacinas através da união 
dos Consórcios Públicos.

Todos os Consórcios Públi-
cos presentes no encontro ade-
riram ao novo grupo de traba-
lho liderado pela Famurs.
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Cuidar dos Ombros nos 
Treinos de Força

Região

Coronel Bicaco: Edis aprovam 
projeto que concede gratificação 

para servidores da saúde

Na primeira sessão ordiná-
ria do ano, realizada na noite 
da segunda-feira (01/03), os 
vereadores de Coronel Bicaco 
aprovaram, por unanimidade, o 
Projeto de Lei (PL) nº 019/2021 
que institui gratificação especí-
fica para servidores ocupantes 
de cargos de motorista, en-
fermeiro e técnico em enfer-
magem, lotados e que de fato 
exerçam suas atribuições na 
Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS), que efetuarem desloca-
mentos contínuos a serviço da 
SMS, fora do território do mu-
nicípio, incluídos na escala de 
sobreaviso.

Conforme a redação do PL, 
a gratificação específica é de 
R$ 750,00 por mês, creditados 
na folha de pagamento, de for-
ma pecúnia. Os efeitos desta lei 
são retroativos a 1º de janeiro 
de 2021.

O prazo de vigência será até 
o dia 31 de dezembro deste ano, 
podendo ser prorrogado, através 
de lei, no interesse público por 
oportunidade e conveniência da 
Administração Municipal.

Projeto de Lei nº 021/2021:

Ainda na ordem do dia 
da sessão ordinária, os edis 
apreciaram o Projeto de Lei 
nº 021/2021 que prorroga os 

mandatos dos atuais conselhei-
ros municipais de Previdência, 
instituído pelo artigo 25 da Lei 
Municipal nº 4.378/2018, que 
reestruturou o Regime Próprio 
de Previdência Social dos ser-
vidores públicos efetivos do 
município de Coronel Bica-
co, de que trata o artigo 40 da 
Constituição da República.

No texto original, a prorro-
gação prevista era de seis me-
ses, entretanto, a bancada do 
PP apresentou uma emenda ao 
Projeto de Lei reduzindo o tem-
po para 90 dias.

Colocado em votação, o PL 
nº 021/2021 juntamente com a 
emenda, foram aprovados sem 
votos contrários ou abstenções.

Diones Roberto Becker

Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco realizou a primeira sessão ordinária do ano na noite da segunda-feira

O que você precisa saber para declarar 
o Imposto de Renda 2021

São obrigados a declarar o 
Imposto de Renda, em 2021:

quem recebeu rendimen-
tos tributáveis acima de R$ 
28.559,70 em 2020. O valor é o 
mesmo da declaração do IR do 
ano passado.

contribuintes que receberam 
rendimentos isentos, não-tri-
butáveis ou tributados exclu-
sivamente na fonte, cuja soma 
tenha sido superior a R$ 40 mil 
no ano passado;

quem obteve, em qualquer 
mês de 2020, ganho de capital 
na alienação de bens ou direitos, 
sujeito à incidência do imposto, 
ou realizou operações em bol-
sas de valores, de mercadorias, 
de futuros e assemelhadas;

quem teve, em 2020, recei-
ta bruta em valor superior a R$ 
142.798,50 em atividade rural;

quem tinha, até 31 de de-
zembro de 2020, a posse ou a 
propriedade de bens ou direitos, 
inclusive terra nua, de valor to-
tal superior a R$ 300 mil;

quem passou para a condi-
ção de residente no Brasil em 
qualquer mês e se encontrava 
nessa condição até 31 de de-
zembro de 2020;

quem optou pela isenção do 
imposto incidente em valor ob-
tido na venda de imóveis resi-
denciais cujo produto da venda 
seja aplicado na aquisição de 
imóveis residenciais localiza-
dos no país, no prazo de 180 
dias, contado da celebração do 
contrato de venda.

A Receita Federal estima 
que, este ano, serão entregues 
cerca de 32,6 milhões de de-
clarações. Quanto mais cedo 

enviar a declaração, mais van-
tagens o contribuinte pode ter. 
Entre elas, estão:

Mais chances de receber a 
restituição, caso tenha direito, 
nos primeiros lotes de paga-
mento;

Mais tempo para identificar 
e corrigir eventuais erros, evi-
tando cair na malha-fina;

Evitar eventual lentidão no 
sistema na hora de transmitir a 
declaração devido à sobrecarga 
de acessos comum na reta final 
do prazo.

As restituições serão pagas 
entre maio e setembro, de acor-
do com o seguinte cronograma:

1º lote: 31 de maio
2º lote: 30 de junho
3º lote: 30 de julho
4º lote: 31 de agosto
5º lote: 30 de setembro

Clic Portela

Segundo a Organização, sedentarismo causado pela Co-
vid-19 pode causar nova pandemia.

Um ano atípico gera mudanças nas rotinas. Em 2020 e 2021, 
com o fechamento e redução de capacidade das academias e cen-
tros de treinamento, muitas pessoas deixaram de realizar ativida-
des físicas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
um em cada quatro adultos e quatro em cada cinco adolescentes 
no mundo não realizam exercícios físicos suficientes para manter 
uma vida ativa e saudável.

Em novas diretrizes, a OMS aumentou a recomendação do 
tempo desejável de atividades físicas: 300 minutos semanais de 
exercícios moderados para adultos, e, em média, 60 minutos por 
dia para crianças e adolescentes. A mudança expõe a preocupação 
da Organização com o sedentarismo que mata até 5 milhões de 
pessoas todos os anos.

Em entrevista, o diretor de Promoção da Saúde da OMS, Rue-
diger Krech, alertou para o risco da falta de atividades físicas da 
população em geral. “Se não nos mantivermos ativos, temos o 
risco de criar uma nova pandemia de problemas de saúde como 
resultado do comportamento sedentário.”

O exercício físico ajuda a prevenir diversas doenças, como 
as cardíacas e diabetes tipo 2. Além disso, auxilia na melhora do 
sono e saúde mental, reduz a ansiedade, depressão e diminui o 
risco de desenvolver Alzheimer. Aplicativos e profissionais de 
educação física dão dicas na internet para ser mais ativo em casa.

E se faz pertinente o discurso do diretor geral da OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. “Ser fisicamente ativo é fundamental 
para a saúde e o bem estar e pode adicionar anos à vida e vida aos 
anos”. 

Movimente-se sempre!
Fonte: https://formare.org.br

Novas doses da vacina 
contra a covid-19 são

 distribuídas no estado

Vacina

Serviço

Em menos de 24 horas de 
funcionamento, o cadastro de 
profissionais para atendimen-
to de pacientes com Covid-19 
aberto pela Secretaria da Saúde 
(SES) recebeu mais de 1.200 
inscrições, entre médicos, cui-
dadores de idosos, farmacêuti-
cos, enfermeiros, fisioterapeu-
tas e psicólogos. Hospitais e 
prefeituras terão acesso ao ban-
co de dados formado pelo Esta-
do para que possam analisar o 

perfil dos candidatos e chamar 
os profissionais para repor suas 
equipes neste momento crítico 
da pandemia.

“Os trabalhadores da saúde 
do Estado estão sensibilizados 
e aderindo à estratégia, se dis-
ponibilizando para enfrentar 
conosco esse momento de crise. 
Queremos cuidar das pessoas e 
vencer essa pandemia”, afirma 
Cristian Guimarães, diretor de 
planejamento da SES.

Cadastro é destinado a profissionais com disponibilidade de atuar na rede 
de saúde gaúcha

Maicon Hinrichsen/Secom
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Saúde

SES orienta para ampliação do 
atendimento nas Unidades

 Básicas de Saúde

Uma nota de alerta com 
orientações da Secretaria Es-
tadual da Saúde (SES) e do 
Conselho de Secretários Mu-
nicipais de Saúde (COSEMS), 
publicada na segunda-feira 
(01/03), reforça a necessidade 
de ampliação e fortalecimen-
to das atividades das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS). O do-
cumento aponta uma série de 
medidas, inclusive a ampliação 
do horário de atendimento das 
Unidades de Saúde da Atenção 
Primária.

O texto sugere, ainda, que os 
municípios considerem a possi-

bilidade de atendimento no tur-
no da noite e nos fins de semana 
para diminuir as aglomerações 
nas UBSs.

Aprovada pelo Centro de 
Operações em Emergência 
(COE), a iniciativa se deve ao 
crescente número de casos, 
hospitalizações e óbitos regis-
trados desde a última semana 
e que levou o Estado à situação 
de bandeira preta prevista pelo 
modelo de distanciamento con-
trolado.

Destinada a gestores dos 
municípios gaúchos, o objetivo 
das orientações é dar conta do 
tratamento de pacientes com 

sintomas leves e moderados 
do novo coronavírus, liberando 
as Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs) e emergências 
de hospitais para casos mais 
graves.

— Mais do que nunca, é 
hora de manter as Unidades 
Básicas de Saúde abertas e fun-
cionando. Se possível, em ho-
rários estendidos e nos fins de 
semana, para garantir que toda 
a população possa ter acesso a 
atendimento de saúde e não lote 
as Unidades de Pronto Atendi-
mento e as emergências — ex-
plicou a titular da SES, Arita 
Bergmann.

Entre as orientações está a ampliação do horário de atendimento nas Unidades de Saúde da Atenção Primária

Foto: Diones Roberto Becker

Rural
Produtores de milho da Região Noroeste 
registram perdas em função da estiagem

De acordo com o mais re-
cente Informativo Conjuntural 
da Emater/Ascar, praticamente 
metade das lavouras de milho 
no Rio Grande do Sul já foram 
colhidas. O restante das áre-
as encontra-se em maturação 
(17%), enchimento de grãos 
(18%), floração (10%) e germi-
nação e desenvolvimento vege-
tativo (7%).

Segundo a publicação da 
Emater/Ascar, a grande Região 
Noroeste amargou perdas nas 
lavouras de milho em virtude 
da estiagem. Outras regiões 
gaúchas têm registrado boa 
produção e bom potencial pro-
dutivo.

A safrinha de milho, con-
forme a instituição, apresenta 
ótimo desenvolvimento no Rio 
Grande do Sul.

Conforme publicação da Emater-Ascar, cerca de 50% das lavouras de milho 
no Rio Grande do Sul já foram ceifadas

Diones Roberto Becker

Padre Pedro Luís: Mestre da 
Poesia Gauchesca
Pedro Luís Bottari nasceu no interior de Santa 
Maria no dia 29 de junho de 1905 e faleceu e ali no dia 23 de agosto de 
1983. Segundo consta à página 28 do livro Italianos no Brasil: Con-
tribuições na Literatura e nas ciências: séculos XIX e XX, de Antônio 
Mottin e Enzo Casolino (Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999) publicou as 
seguintes obras: Modelo de Mãe ou Vida da Beata Ana Maria Taigi, em 
1933; Cabriúna, poema, em 1950; O monumento, poema, em 1951; O 
Gênio do Pampa, poema cíclico do Rio Grande, em 1958; O diamante 
negro de Canoas, Tio Bastião Coelho, biografia, em 1960, e Pedro Tro-
peiro, poemeto, em 1971.

Religioso da Congregação de São Vicente Pallotti, exerceu suas ati-
vidades sacerdotais em diversas cidades, como Santa Maria, Cruz Alta e 
Porto Alegre, sempre se destacando nas comunidades onde viveu, tanto 
pelo seu ativismo como sacerdote como pelas iniciativas culturais.

Durante a fundação da Estância da Poesia Crioula salientou-se pelas 
intervenções, todas fiéis aos princípios preconizados pela Igreja Católica, 
e pelas preocupações com a preservação da memória histórica e cultural 
do Rio Grande do Sul. Tenho do poema O Gênio do Pampa – Poema 
Gaúcho a terceira Edição (Santa Maria: Livraria Editora Pallotti, s/d), 
com IMPRIMATUR datado de 25 de abril de 1958.

O Padre Pedro Luís conta no prefácio que escreveu para O Gênio do 
Pampa, que seu amor pelo Rio Grande nasceu quando, ainda menino, 
“mercadejava por Val de Serra os frutos da terra e outras traquitandas, 
cada semana”, ao lado do seu pai. Lembra as figuras dos negros “Doro-
téio”, cujo verdadeiro nome era Doroteu, e de “siá Maria José de Olivei-
ra, vulgo Maria Doceira – pau de coronilha, seu! – velha escrava do Ge-
neral Firmino de Paula”. Foi nesse ambiente campestre, entre a Serra e a 
Campanha, que se plasmou a personalidade lírico-épica do futuro poeta.

Luís Augusto Fischer, em Parnasianismo Brasileiro: Entre Ressonân-
cia (Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003) resume a importância dessa “es-
cola literária”, à página 21, escrevendo que “reflexos do Parnasianismo 
ressoam entre nós em grande parte da poesia trivial que se prática pelo 
Brasil afora”. O mesmo professor escreve em outra página do seu estudo 
que o próprio Concretismo pagou tributos ao Parnasianismo.

Essa escola literária está presente em muitos dos mais representativos 
poetas gauchescos, como podemos notar numa boa coletânea do subgê-
nero, como Literatura Gauchesca: do Cancioneiro Popular à Modernida-
de, de Lisana Bertussi (Caxias do Sul: EDUCS, 1977) ou nas diversas 
publicações organizadas pela Estância da Poesia Crioula, há vários anos. 
Sobre Padre Luís Bottari, pesa, ainda, a influência de D. Aquino Correia 
(1885-1956), que pertenceu à Academia Brasileira de Letras, de 1926 
até seu falecimento, como titular da Cadeira 34. O Arcebispo de Cuia-
bá, durante várias décadas, se tornou modelo para inúmeros poetas que 
passaram pelos seminários católicos, contribuindo para consolidar a in-
fluência parnasiana.

O Gênio do Pampa é a história do Rio Grande do Sul em versos. As 
notas que Padre Pedro Luís apõe aos seus versos demonstram um pro-
fundo conhecimento da historiografia sul-rio-grandense, até meados da 
década iniciada em 1950. O poema é todo escrito em redondilha maior 
(sete sílabas métricas), como a grande maioria da gauchesca.

Entretanto, enquanto os demais poetas do subgênero acentuam, mor-
mente, na quarta e sétimas sílabas, o poeta santa-mariense o faz na tercei-
ra e na sétima sílabas, o que confere um ritmo mais lento nos seus versos. 
Isso dá a impressão de que seus versos têm mais sílabas métricas do que 
apresentam. Trata-se de recurso, tipicamente “parnasiano”, para aproxi-
mar a redondilha do decassílabo, metro tradicional da poesia épica, ape-
nas perceptível aos conhecedores das técnicas de versificação. Por outro 
lado, a maior parte do “Poema Gaúcho” é dividida em pequenos poemas, 
outra demonstração do domínio do poeta sobre a arte da versificação.

Fonte:
 Paulo Monteiro, escritor membro da Academia Passofundense de 

Letras.
Lembrete: O Vírus está solto em todo o território, cada vez mais po-

tente, hospitais superlotados, pessoas queridas nos deixando. Vamos nos 
conscientizar que isso não é uma brincadeira. Evite aglomerações, use 
máscara, saia de casa só o necessário. Siga as orientações dos protocolos 
de saúde. Você cuida de mim, eu cuido de você.
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    Informativo
 Câmara Municipal de  Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente PortelaVereadores de Tenente Portela

Pandemia

SÍNTESE DA SESSÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 01/03/2021

Reuniram-se virtualmente os Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente 
Portela, às 19 horas em Sessão Ordinária, realizada no dia 01 de março de 2021, com as seguintes 
presenças: Vereadores: IRINÉIA KOCH LENA/PDT (presidente), JAINE SALES/PROGRES-

SISTAS (secretário), DERLI DA SILVA/PSDB, LUCIANO BERTA FILIPIN/PSDB, EDUARDO JOSÉ BARELA FERRARI/PT, 
HEITOR GROSS FURINI/PROGRESSISTAS, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, LUISA SILVA BARTH/MDB e NATANA-
EL DINIZ CAMPOS/MDB. Havendo número legal de Vereadores em Plenário, a Presidência em nome de Deus abriu os trabalhos, 
saudou os Vereadores e o público presente. Em seguida solicitou ao Secretário a leitura das correspondências recebidas pela Casa. 
Após, dando continuidade, passou para o espaço de requerimentos e proposições dos senhores Vereadores:

Do Vereador Luís Claudir dos Santos:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, que responda a solicitação protocolada pelo Vereador junto a Prefeitura Muni-

cipal, referente à disponibilização das imagens das câmeras de monitoramento do Parque de Máquinas, que até nesse momento não 
ouve resposta.

2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que determine à Secretaria de Desenvolvimento Rural que seja feita a manuten-
ção da estrada que liga o município de Tenente Portela as comunidades de Lagoa Bonita, Capitel Santo Antônio e Linha da Paz, 
inclusive as estradas vicinais desta comunidade.

3- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de Políticas Estruturantes e Zeladoria que 
seja instalada duas traves junto a pracinha de brinquedos no Bairro Renascer.

Do Vereador Luciano Berta Filipin:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que encaminhe para esta Casa Legislativa os valores pagos por cada veículo 

adquirido no ano de 2020, bem como ano e modelo de fabricação, preço de mercado na data das referidas compras, e os valores 
gastos em mão de obra e peças para conserto de todos os veículos, maquinas e caminhões. 

2- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que solicite ao Conselho Municipal de Trânsito a possibilidade da colocação de 
um quebra mola ou redutor de velocidade na Rua Romário Rosa Lopes. Este requerimento foi subscrito pela vereadora Luísa Silva 
Barth.

Do Vereador Jaine Sales:
1- Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que estude a possibilidade de disponibilizar 40 tubos de concreto 080x100 para 

a comunidade do ABC, na Terra Indígena do Guarita, para o escoamento de agua. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores 
Heitor Henrique Gross Furini, Natanael Diniz de Campos, Eduardo Jose Barella Ferrari e Luísa Silva Barth.

Do Vereador Eduardo José Barella Ferrari:
1. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal, tendo em vista recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em que 

autoriza que estados e municípios podem comprar e fornecer à população, A decisão prevê também que, caso a agência não cumpra 
o Plano Nacional de Operacionalização da vacina contra a Covid-19 apresentado pela União, ou que este não forneça cobertura imu-
nológica a tempo e em quantidades suficientes, os entes da federação poderão imunizar a população com as vacinas de que dispuse-
rem previamente aprovadas pela ANVISA. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Luís Claudir dos Santos, Luísa Silva 
Barth, Luciano Berta Filipin e Heitor Henrique Gross Furini.                                                                                                                                                                                                                  

2. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal e à Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria, para que seja criado no mu-
nicípio de Tenente Portela um programa com incentivos e parcerias para a construção e reformas de passeios, com padrão de pavês. 
O município de Tenente Portela, com criação do programa de incentivo para a construção e reformas de passeios públicos, poderá 
conceder desconto no IPTU, bem como, estabelecer parcerias na construção e reformas de passeios públicos com proprietários de 
imóveis são os principais destaques de uma nova proposta elaborada pela prefeitura para melhorar a mobilidade de pedestres na 
cidade. A presente proposição que tem como principal objetivo a articulação e implementação da Política de Modalidade Urbana, 
criada a partir da Lei Federal 12.587 de 03 de janeiro de 2012. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Heitor Henrique 
Gross Furini, Luís Claudir dos Santos e Luciano Berta Filipin.

Do Vereador Natanael Diniz de Campos: 
1. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que, conforme já requerido por este vereador no oficio n°04/2021 de 18 de ja-

neiro 2021, realize reunião com as entidades que desenvolvem projetos sociais com crianças para estudar a possibilidade de apoio 
à entidades, tais como escolinhas de futebol, CTGs, dentre outras. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Luísa Silva 
Barth, Luís Claudir dos Santos, Heitor Henrique Gross Furini e Eduardo Jose Barella Ferrari.  

2. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que o Poder Executivo preste o necessário auxílio financeiro ao Projeto Gurias 
do Yucumã, já solicitado por diversas vezes pelo Sr.Ildo Scapini. O referido projeto tem o objetivo de conseguir com que o time 
de futebol Gurias do Yucumã, com atletas de diversos municípios dos estados do RS e SC, participe do Campeonato Gaúcho de 
Futebol Feminino. Ocorre que no Poder Executivo de Tenente Portela não se sensibilizou com a iniciativa, e não está prestando 
auxilio. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Luís Claudir dos Santos e Heitor Henrique Gross Furini.

3. Requereu aos demais vereadores que, em relação às emendas individuais, estudem a possibilidade de destinar os valores 
vinculados à área da saúde, em sua integralidade para o Hospital Santo Antônio. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores 
Luísa Silva Barth, Luís Claudir dos Santos e Heitor Henrique Gross Furini.

Da Vereadora Luísa Silva Barth:
1. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que solicite ao Conselho Municipal de Trânsito a possibilidade de colocação de 

quebra-molas ou redutor de velocidade na Rua Santos Dumont, Bairro Operário, próximo ao estabelecimento comercial de Amir 
Capellari e residência de Gelson Milnikel. Este requerimento foi subscrito pelo vereador Heitor Henrique Gross Furini. 

2. Requereu o envio de correspondência ao Senhor Prefeito Municipal parabenizando a Administração Pública e a equipe 
da Secretaria Municipal de Politicas Estruturantes e Zeladoria pela pintura nos canteiros. Ao mesmo tempo, solicita informações 
sobre quem foi a empresa que realizou as pinturas, e de que forma foi a contratação, uma vez que não consta contratos condicio-
nados no Portal Transparência. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Luís Claudir dos Santos e Heitor Henrique Gross 
Furini. 

3. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que o Processo Licitatório N°08/2021, conforme o Pregão Presencial N°04/2021, 
realizada pela Administração Pública referente a enfeites e demais aquisições de materiais diversos para decoração de páscoa no 
município, tenha seu contrato suspenso ou cancelado em razão de que o nosso município, assim como todo o estado do Rio Grande 
do Sul estão em bandeira preta devido a pandemia. Justifico ainda minhas razoes porque além de não ser essencial no momento a 
decoração especifica no valor de quase R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), temos muitas prioridades como ajudar com alimentação 
ou outra forma de auxilio aqueles que estão cada dia ficando sem renda e sem emprego para sustentar seus familiares. Este reque-
rimento foi subscrito pelos vereadores Natanael Diniz de Campos e Heitor Henrique Gross Furini.

4. Requereu ao Senhor Prefeito Municipal que contrate outro laboratório ou universidade que realize testagem para pesso-
as com sintomas do covid 19, considerando o agravamento de pessoas infectadas. Hoje existe um contrato firmado com uma uni-
versidade que está realizando somente 20 testes por dia, além disso solicito informação da administração pública se está faltando 
medicamentos para pacientes positivados. Diante do agravamento da pandemia, solicito que o Sr. Prefeito Municipal firme contrato 
com outro laboratório que possa atender as demandas do nosso município, uma vez que somente nesse ano tivemos mais de 10 
mortes de cidadãos portelenses. Diante dessa situação narrada à equipe covid está tendo que escolher quem são os 20 testados, 
deixando de testar os inúmeros casos suspeitos. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Eduardo Jose Barella Ferrari, 
Natanael Diniz de Campos, Luís Claudir dos Santos, Luciano Berta Filipin e Heitor Henrique Gross Furini.

PROJETOS QUE DERAM ENTRADA E FORAM BAIXADOS PARA COMISSÃO:
Moção de Apoio do Vereador Eduardo José Barela Ferrari: Moção em apoio à vida, pela vacinação para todos, em defesa da 

economia e dos empregos, pelo direito à educação com segurança.
Por fim, nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou 

os trabalhos.
Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 1º de março de 2021. Você ainda poderá acessar o site www.cmte-

nenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo Municipal de Tenente Portela. 

Vereadores demonstram 
preocupação com a 

situação da Covid-19 em 
Coronel Bicaco

Os aumentos frequentes no 
número de casos ativos de Co-
vid-19 em Coronel Bicaco foi 
o principal assunto 
abordado por alguns 
vereadores no espa-
ço do grande expe-
diente na primeira 
sessão ordinária do 
ano, realizada na 
noite da segunda-
-feira (01/03).

Antônio da Silva 
Martins (PP) lamen-
tou que a situação 
do novo coronavírus 
também se arrastará 
pelo ano de 2021. — Não es-
peramos que isso [a pandemia] 
dará trégua logo — ressaltou o 
progressista. Ele pediu para que 
os moradores ao notarem os 
primeiros sintomas da doença, 
que procurem a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde.

— Acreditamos que quanto 
menos circulação de pessoas 
nas ruas ou estabelecimentos 
comerciais, menos o vírus vai 
circular. Peço encarecidamen-
te que a população não saia de 
casa sem necessidade — refor-
çou o político do PP.

Antônio da Silva Martins 
ainda sugeriu o agendamento 
de uma reunião com o prefeito 
para definir de qual forma o Po-
der Legislativo pode se engajar 
nesta luta contra o vírus. — 
Essa luta não é só da Secretaria 
da Saúde, dos servidores, é de 
todos nós — frisou o progres-
sista.

Da bancada do PDT, Elson 
Bueno Martins disse que o mu-
nicípio se aproxima de 100 ca-
sos ativos de Covid-19 e, isso, é 
muito preocupante e alarmante. 
O pedetista reiterou que agora é 
o pior momento da pandemia, 
pois os hospitais estão lotados 
de pacientes que contraíram a 
infecção.

— Peço que a comunidade 
se cuide. Já ouvi muitos dize-
rem que são jovens e não vão 
pegar o vírus. Mas eles devem 
ter a consciência que na sua fa-
mília pode ter pessoas dentro 
dos grupos de risco. Todos de-
vem continuar usando máscara 
e álcool gel. É uma guerra de 
todos nós contra o vírus — des-
tacou Elson Bueno Martins. 
Aos comerciantes, ele solicitou 
que sejam respeitados todos os 

protocolos de prevenção.
— Essa pandemia veio para 

arrasar. Está nos assustando 

— ponderou Leandro Briato 
(PP). — Na nossa comunida-
de, alguns levam a sério, outros 
não. Não está sendo fácil, mas 
todos devem tomar os devidos 
cuidados — complementou o 
vereador.

O progressista salientou que 
o poder público não tem muito 
o que fazer, pois é a população 
que precisa se proteger. Ele 
acredita que com a chegada de 
novas remessas da vacina, o nú-
mero de casos irá diminuir.

Diante do crescimento da 
quantidade de casos ativos de 
Covid-19, Lucas Santos da 
Cruz (PDT) elogiou o trabalho 
dos profissionais da saúde que 
atuam na linha de frente contra 
a doença. Ele lembrou que exis-
tem bicaquenses entubados e 
até esperando vaga em Unidade 
de Tratamento Intensivo (UTI).

— Já tivemos exemplos em 
cidades próximas, de pessoas 
que morreram por falta de vaga 
em UTI. Então, faço um clamor 
à comunidade de Coronel Bica-
co, que tome todos os cuidados 
necessários e somente deixe sua 
moradia quando realmente for 
preciso — disse o pedetista. — 
Muitos acharam que era apenas 
uma ‘gripezinha’ e a situação 
chegou neste ponto — acres-
centou Lucas Santos da Cruz.

Luiz Flávio Rangel (PP) 
também parabenizou os profis-
sionais da saúde pela atuação 
na linha de frente contra o novo 
coronavírus. — Peço que a co-
munidade se cuide, mas não 
entre em histeria, que isso é tão 
grave quanto ao vírus. Precisa-
mos ter calma e não achar que 
qualquer sintoma pode ser da 
Covid-19 — completou o vere-
ador.

Coronel Bicaco vive situação de muita dificuldade
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Sem diminuição de casos confirmados, bandeira preta 
deverá ser mantida por mais uma semana

O que temiam os mais pes-
simistas acabou se confirmando 
e a bandeira preta que era para 
vigorar para uma semana deve-
rá valer ainda na semana vin-
doura. A informação foi con-
firmada nesta quinta-feira pelo 
governador do estado Eduardo 
Leite.

Na manhã desta quinta-fei-
ra, 04, a jornalista Kelly Mattos  
da Rádio Gaúcha divulgou em 
sua coluna em Gaucha ZH, que 
o governador lhe confirmou 
que deverá manter a bandeira 
preta, no estado do Rio Grande 
do Sul, por mais uma semana. 
Segundo a colunista, a coges-
tão, que permitiria o abranda-
mento de algumas restrições, 
também permanecerá suspensa, 
ou seja, os protocolos a serem 
seguidos deverão ser os do go-
verno do estado.

Eduardo Leite falou tam-
bém que pode promover al-
gumas mudanças pontuais e 
controladas nos protocolos de 
restrições, mas não informou 
quais seria essas mudanças.

A justificativa para a deci-
são do governador se alicerça 
no número de leitos de UTI 
ocupados no estado. A ocupa-
ção está acima dos 100%.

A tendência é que o gover-
nador anuncie a decisão oficial 
nesta quinta ou sexta-feira.

O Gaúcha ZH ouviu espe-
cialistas em saúde pública do 
Rio Grande do Sul que afirma-
ram que a decisão do governa-
dor era corajosa e necessária 
para esse momento de crise.

— Os hospitais estão satu-

rados nesta semana e não dei-
xarão de estar na próxima. O 
período de duas semanas de 
restrição é o mínimo que deve-
mos ter para conseguirmos co-
meçar a notar algum impacto de 
arrefecimento da pressão nos 
hospitais — observa Alexandre 
Schwarzbold, presidente da So-
ciedade Riograndense de Infec-
tologia (SRGI).  

A queda na circulação de 
pessoas também é vista como 
essencial por Cláudio Olivei-
ra, diretor-presidente do Grupo 
Hospitalar Conceição (GHC). 
Ele afirma que vivemos um mo-
mento de ascensão e de descon-
trole da curva de contágio pela 
covid-19.

Antonio Kalil, diretor mé-
dico da Santa Casa de Miseri-
córdia da Capital e professor da 
Universidade Federal de Ciên-
cias da Saúde de Porto Alegre 
(UFCSPA), aponta que a medi-
da levou tempo até ser aplicada 
e, agora, os resultados da inicia-
tiva podem demorar para serem 
sentidos:  

— Vivemos momentos de 
muito permissividade e de 
omissão no controle das pes-
soas ao longo deste verão. Essa 
situação, somada à agressivida-
de desta cepa P1, colaboraram 
para que chegássemos onde es-
tamos. É uma decisão dura, que 
afeta a vida da população, mas 
que foi certa, porque não temos 
outra opção. Os hospitais estão 
colapsados e não temos vacina 
para todos. Pode ser, até mes-
mo, que precisemos de mais 
tempo com restrições de mobi-
lidade, mas isso terá de ser ana-

lisado semana a semana.
Já os dirigentes empresa-

riais do estado, afirmaram que 
a prorrogação vai agravar ain-
da mais a situação da economia 
e tende a provocar problemas 
para o comércio que serão difi-
ceis de serem revertidas.

Presidente da Federação de 
Entidades Empresariais do Rio 
Grande do Sul (Federasul), An-
derson Cardoso alega que os es-
tabelecimentos não são vetores 
de transmissão do vírus e que 
a crise sanitária avançou prin-
cipalmente pelas aglomerações 
nos últimos meses. 

- O momento da pandemia é 
grave, temos ciência disso. Mas 
pedimos um ajuste na bandeira 
preta de modo a permitir que o 
comércio tido como não essen-
cial possa abrir com restrições, 
respeitando os mesmos proto-
colos daqueles considerados 
essenciais - diz Cardoso. 

A sugestão é para que se 
atenda um cliente a cada oito 
metros quadrados de área útil, 
com uso de máscara, monito-
ramento de temperatura e tes-
tagem de trabalhadores. Outros 
pleitos são a possibilidade de 
atendimento por drive-thru e 
a suspensão do pagamento do 
ICMS dos serviços e do co-
mércio varejista e atacadista de 
itens considerados não essen-
ciais enquanto perdurarem as 
medidas restritivas na bandeira 
preta. 

A Federasul, a Federação do 
Comércio de Bens e Serviços 
do Rio Grande do Sul (Feco-
mércio-RS) e a Federação das 
Indústrias do Estado (Fiergs) 

formalizaram, na tarde desta 
quinta-feira (4), os pedidos em 
documento entregue ao gover-
nador Eduardo Leite.

O presidente da Fecomér-
cio-RS, Luiz Carlos Bohn, 
acredita que manter os estabe-
lecimentos fechados não con-
terá a disseminação da doença 
no Estado. Paralelamente, a si-
tuação deverá, segundo Bohn, 
resultar em demissões e, mais 
adiante, no fechamento defini-
tivo dos negócios. 

- Estamos em uma situação 
crítica na área da saúde, mas 
insistimos na abertura (do co-
mércio) porque entendemos 
que ela não piorará o quadro. 

As empresas não suportarão e 
o custo-benefício será o pior 
possível - aponta, defendendo 
que as empresas possam atuar 
mesmo com capacidade opera-
cional limitada.

O dirigente ressalta que a 
restrição também gera desequi-
líbrio concorrencial. Isso por-
que parte do varejo essencial, 
caso de supermercados e lojas 
de materiais de construção, 
vende produtos encontrados 
em estabelecimentos conside-
rados não essenciais que hoje 
estão fechados. Na avaliação de 
Bohn, a situação prejudica prin-
cipalmente os pequenos empre-
endimentos. 

Com ocupação das UTIs ainda em elevação, governador deciciu manter a bandeira presta por mais uma semana

Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Fiscalização tende a ser mais rígida
Se confirmando a bandei-

ra preta no estado por mais 
uma semana a tendência é 
que tenhamos também uma 
fiscalização mais rígida, uma 
vez que nesta semana foram 
registrados inúmeros casos de 
desrespeito das regras estabe-
lecidas pelo governador.

Nesta semana a Rádio Pro-
víncia entrevistou o secretário 
municipal de desenvolvimento 
econômico de Tenente Portela, 
Leonardo Siqueira, que disse 
que no município foram inúmeras denúncias averiguadas pelas 
equipes de fiscalização que percorrem a cidade. 

Siqueira informou que inicialmente o trabalho das equipes 
consistiu em tentar informas as pessoas e orientar quanto ao res-
peito das regras, no entanto, mesmo após isso alguns empresários 
mantiveram seus estabelecimentos abertos sendo necessária a no-
tificação por escrita.

Além do comércio, ele relatou na entrevista, que diversos ca-
sos também foram atendidos em residências de pessoas que mes-
mo sabendo da proibição estavam realizando aglomerações em 
festas e outro tipo de evento particular. Segundo ele a maioria das 
pessoas atendeu o pedido da fiscalização, em alguns casos houve 
maior irritação por parte de algumas pessoas, mas os problemas 
foram resolvidos, sempre com apoio da Brigada Militar e da Po-
lícia Civil.

O secretário afirmou que a intenção nunca foi de multar as 
pessoas, mas sim tentar orientar para que elas obedeçam às re-
gras, pois quanto melhor for feito o isolamento, mais rápido sai-
remos dessa situação.

Mesmo diante de toda a preocupação com a saúde pública, ele 
também disse estar temoroso quanto aos efeitos das restrições no 
comércio, ainda mais em um momento em que economia local 
vinha tentando se recuperar. O secretário ainda afirmou que já 
recebeu relatos de comerciantes de Tenente Portela que estavam 
vendendo bens particulares para manterem seus negócios em fun-
cionamento.

Em uma outra entrevista recente, o mesmo gestor municipal, 
informou a nossa reportagem que sete empresas já haviam fecha-
do as portas em Tenente Portela,  no período de pandemia.

Na região a atuação mais severa da fiscalização ocorre na ci-
dade de Frederico Westphalen, onde dois homens foram autuados 
e multados por não estarem fazendo o uso de máscara e por se 
recusarem a fazer quando foram abordados pela equipe de fisca-
lização. 

Leonardo Siqueira
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Dia 15/03, às 19h30
você pode acompanhar 
a assembleia e participar
da votação digital. Acesse:

DAER dá continuidade no asfaltamento 
entre Palmitinho e Pinheirinho do Vale
O Departamento Autôno-

mo de Estradas de Rodagem 
(DAER) prossegue com a pavi-
mentação asfáltica em três qui-
lômetros da ERS 528, trecho 
que liga os municípios de Pal-
mitinho e Pinheirinho do Vale. 
Os trabalhos foram retomados 
no ano passado.

O investimento de R$ 5,1 
milhões utiliza recursos finan-
ceiros provenientes da Contri-
buição da Intervenção de Do-
mínio Econômico (CIDE) e do 
Governo do Estado. A rodovia 
entre Palmitinho e Pinheirinho 
do Vale tem extensão total de 
18 quilômetros.

De acordo com o secretário 
estadual de Logística e Trans-
portes, Juvir Costella, os tra-
balhos na ERS 528 atendem às 
reivindicações dos municípios, 
essenciais para o escoamento 
da produção agropecuária. — A 
ERS 528 liga Palmitinho e Pi-
nheirinho do Vale aos grandes 
centros urbanos do Rio Grande 
do Sul — observa o secretário. 
— Por isso, a conclusão das 
obras facilitará o transporte de 

suínos, aves e soja, impulsio-
nando e fortalecendo a econo-
mia de uma região estratégica 
do nosso Estado — acrescentou 
Juvir Costella.

O diretor geral do DAER, 
Luciano Faustino, reforça a im-
portância da rodovia para o de-
senvolvimento local. — Além 
da pavimentação, desde o ano 
passado a autarquia executa ou-

tros serviços na estrada, como a 
drenagem e a limpeza da faixa 
de domínio — informou Lu-
ciano Faustino. — Seguiremos 
com os trabalhos na ERS 528 
para que até dezembro possa-
mos entregar à população esse 
trecho de uma estrada funda-
mental para a região do Médio 
Alto Uruguai — frisou o diretor 
geral do DAER.

Divulgação/Daer

Pandemia

Investimento de R$ 5,1 milhões garante a pavimentação asfáltica de três 
quilômetros da ERS 528

Energia solar no  RS 
ultrapassa 600 megawatts 

de geração distribuída
Segundo recente mapea-

mento da Associação Brasileira 
de Energia Solar Fotovoltaica 
(ABSOLAR), o Rio Grande 
do Sul acaba de ultrapassar a 
marca de 600 megawatts (MW) 
operacionais em geração distri-
buída a partir da fonte solar. O 
Estado ocupa a terceira posição 
no ranking estadual da geração 
distribuída solar fotovoltaica no 
Brasil.

O RS, com exatos 600,2 
MW, possui atualmente 54.795 
sistemas em operação, que 
abastecem cerca de 67.588 con-
sumidores, espalhados por mais 
de 490 cidades. Ou seja, mais 
de 99,3% dos 497 municípios 

gaúchos já possuem pelo me-
nos um sistema solar fotovol-
taico em funcionamento.

De acordo com Mara 
Schwengber, coordenadora es-
tadual no Rio Grande do Sul da 
ABSOLAR, a região é estraté-
gica no país para o desenvolvi-
mento da fonte solar fotovol-
taica. — O Estado possui um 
grande potencial para a tecno-
logia fotovoltaica e, com a atu-
al presença da energia solar na 
geração distribuída, o mercado 
contribui de forma significativa 
para o desenvolvimento sus-
tentável e econômico de toda a 
região —  comenta a coordena-
dora estadual.

Segundo mapeamento da ABSOLAR, o RS está em terceiro lugar no ranking 
estadual da geração distribuída solar fotovoltaica no país

Diones Roberto Becker
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CONTRATO Nº 026/2021
DATA: 26/02/2021
CONTRATADO: BELLENZIER 
PNEUS LTDA
CNPJ: 73.730.129/0001-29
OBJETO: Aquisição de pneus 
para uso da Secretaria Municipal 
da Agropecuária e Meio Ambien-
te 
VALOR R$: 16.992,00

CONTRATO Nº 27/2021
DATA: 01/03/2021
CONTRATADO: GILBERTO 
LUIS RITTER EIRELI ME
CNPJ: 16.624.148/0001-37
OBJETO: Aquisição de forragei-
ras de inverno para financiamen-
to via FUNDERUR
VALOR R$: 38.158,75

CONTRATO Nº 28/2021
DATA: 01/03/2021
CONTRATADO: GUILHERME 
FIAD LEMOS & CIA LTDA 
EPP
CNPJ: 15.211.226/0001-09
OBJETO: Aquisição de forragei-
ras de inverno para financiamen-
to via FUNDERUR
VALOR R$: 82.305,50

CONTRATO Nº 29/2021
DATA: 03/03/2021
CONTRATADO: CARMELIN-
DO MINUZZI
CPF: 541.531.070-34
OBJETO: Aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura fa-
miliar e empreendedor familiar 
rural
VALOR R$: 350,00

CONTRATO Nº 30/2021
DATA: 03/03/2021
CONTRATADO: DARLI KLU-
GE
CPF: 275.929.600-87
OBJETO: Aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura fa-
miliar e empreendedor familiar 
rural
VALOR R$: 500,00

CONTRATO Nº 31/2021
DATA: 03/03/2021
CONTRATADO: ELSA ANA 
DANETTE
CPF: 936.767.270-53
OBJETO: Aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura fa-
miliar e empreendedor familiar 
rural
VALOR R$: 1.800,00

CONTRATO Nº 32/2021
DATA: 03/03/2021
CONTRATADO: FABIANO 
RAFFAELLI
CPF: 011.297.650-97
OBJETO: Aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura fa-
miliar e empreendedor familiar 
rural 
VALOR R$: 1.560,00

CONTRATO Nº 33/2021
DATA: 03/03/2021
CONTRATADO: GILDOMIR 
MERGEN
CNPJ: 944.020.190-87
OBJETO: Aquisição de gêneros 

alimentícios da agricultura fa-
miliar e empreendedor familiar 
rural
VALOR R$: 400,00

CONTRATO Nº 34/2021
DATA: 03/03/2021
CONTRATADO: LEILA TERE-
SINHA SESTARI GUERRA ME
CNPJ: 14.034.692/0001-00
OBJETO: Aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura fa-
miliar e empreendedor familiar 
rural
VALOR R$: 3.420,00

CONTRATO Nº 35/2021
DATA: 03/03/2021
CONTRATADO: LEOMAR 
LOCATELLI & CIA LTDA
CNPJ: 10.275.653/0001-37
OBJETO: Aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura fa-
miliar e empreendedor familiar 
rural
VALOR R$: 624,00

CONTRATO Nº 36/2021
DATA: 03/03/2021
CONTRATADO: MARIA ADE-
LAIDE DOS REIS
CPF: 370.700.100-87
OBJETO: Aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura fa-
miliar e empreendedor familiar 
rural
VALOR R$: 600,00

CONTRATO Nº 37/2021
DATA: 03/03/2021
CONTRATADO: NEUSA STE-
FFENON LOCATELLI
CPF: 575.890.200-44
OBJETO: Aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura fa-
miliar e empreendedor familiar 
rural
VALOR R$: 937,50

CONTRATO Nº 38/2021
DATA: 03/03/2021
CONTRATADO: PEDRO DU-
RANTE RAFFAELLI
CPF: 358.861.450-87
OBJETO: Aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura fa-
miliar e empreendedor familiar 
rural
VALOR R$: 1.000,00

CONTRATO Nº 39/2021
DATA: 03/03/2021
CONTRATADO: RONEI ED-
SON GIORDANI
CNPJ: 775.530.200-87
OBJETO: Aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura fa-
miliar e empreendedor familiar 
rural
VALOR R$: 1.660,00

CONTRATO Nº 40/2021
DATA: 03/03/2021
CONTRATADO: EDIRLEI PA-
VINATO VARIEDADES ME
CNPJ: 17.522.170/0001-39
OBJETO: Aquisição de doces 
para distribuição a crianças, ido-
sos e pessoas com deficiência por 
ocasião da Páscoa 2021
VALOR R$: 14.805,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
CONTRATOS CELEBRADOS ANO DE 2021

UTIs da região estiveram 
lotadas nesta semana

Desde o início da pandemia 
a grande preocupação sempre 
foi em relação ao número de 
vagas nas UTIs. Acontece que 
quando os casos de Covid-19 
se agravam não há outra alter-
nativa que não seja entubar o 
paciente em uma UTI para que 
ele passe a receber a ventilação 
mecânica através de um respi-
rador.

Países como a Itália, França 
e Espanha viram o número de 
infectados crescer tão rápido 
que não foi possível preparar 
o sistema de saúde para rece-
ber a demanda que estava por 
vir e muitas pessoas morreram, 
não pela letalidade do vírus, 
mas pela falta de um leito de 
UTI que lhes permitisse ter um 
atendimento adequado para a 
ocasião.

Aqui no Brasil esse sempre 
foi o grande temor e, por isso, 
houveram inúmeros fechamen-
tos de comércios, restrições de 
circulação e outros atos que ti-
nha por objetivo prolongar o es-
tágio de contágio fazendo com 
que o número de contaminados 
estivesse controlado ao ponto 
de o sistema de saúde poder 
abrigar toda a demanda neces-
sária.

No tempo em que a vacina 
chegou em nosso país, junto 
veio a maior onda de contágio 
de casos graves até então. 

No Rio Grande do Sul a taxa 
de contágio dobrou, as interna-
ções e mortes nunca foram tão 
altas e o mesmo está se verifi-
cando em outros estados como 
Santa Catarina, Paraná e Minas 
Gerais.

Nesta quinta-feira, momen-
to em que está sendo redigido 
este artigo, o estado tem mais 

de 100% dos leitos de UTI de 
todos os hospitais ocupados.

Isso acontece quando os 
hospitais, forçados pela procu-
ra, precisam começar a montar 
leitos novos de UTI, usando 
respiradores que geralmente 
ficam desligados e são usados 
para reposição de aparelhos que 
por ventura venham a sofrer da-
nos.

Às 19 horas dessa quinta-
-feira, 04 de março do ano de 
2021, 3.020 pessoas estão in-
ternadas em alguma UTI no 
estado. A capacidade regular 
do estado para esse tipo de tra-
tamento é de 2.997 leitos, no 
entanto, neste instante, 3020 
pessoas estão internadas.

Destes pacientes, internados 
em UTI no estado, 2.176 estão 
usando respiradores. É verda-
de que o estado tem, somando 
todo o estoque, 3.917 respira-
dores a disposição, que pode-
riam ser montados para suprir 
a demanda que ainda há, no 
entanto, neste ponto surge ou-
tro problema. Não há equipes 
médicas suficientes e nem espa-
ço adequados para se aumentar 
de imediato a capacidade das 
UTIs, assim, nesta instante, 
qualquer pessoa que precisar de 
uma UTI no estado, não terá so-
lução a não ser esperar.

É o que estão fazendo 325 
pessoas, segundo os dados des-
sa última hora, que necessitam 
urgentemente de uma vaga de 
UTI. Resumo deste cálculo 
nefasto: as pessoas passarão a 
morrer na fila de espera, sem 
atendimento adequado se a si-
tuação não sofrer uma mudan-
ça significativa no decorrer dos 
próximos dias.

Na área de abrangência da 2ª 
coordenadoria de saúde, estão 

três hospitais com UTI: Hos-
pital Santo Antônio de Tenente 
Portela, Hospital Divina Provi-
dência de Frederico Westphalen 
e Hospital de Caridade de Três 
Passos. Os três operam no limi-
te da sua capacidade.

O Santo Antônio que tem 
o maior número de leitos, está 
operando com 126,7% da sua 
capacidade. Isso quer dizer que 
os 15 leitos disponíveis no HSA 
estão ocupados e ainda há mais 
4 pacientes em leitos que foram 
montados em decorrência da 
emergência. Na manhã desta  
quinta-feira eram 20 internados 
na UTI.

O Hospital Divina Provi-
dência de Frederico Westphalen 
está com seus 10 leitos de UTI 
ocupados. A entidade não tem 
condições de aumentar a sua 
capacidade. 

Em Três Passos o Hospital 
de Caridade já vem a duas se-
manas sofrendo com a superlo-
tação e os 10 leitos da entidade 
estão ocupados. 

Ninguém duvida que a situ-
ação chegou em um momento 
em que se não houver uma que-
da brusca no número de inter-
nações, o estado seguirá baten-
do recordes de mortes dia após 
dia e casos que pensávamos 
que não aconteceria por aqui já 
se tornaram notícia: o Hospi-
tal Moinho de Ventos de Porto 
Alegre, alugou um contêiner 
para guardar os corpos já que o 
necrotério da entidade não con-
segue dar conta da demanda.

São tempos nebulosos e a 
única saída é cuidar-se, toman-
do todas as medidas necessárias 
para evitar a propagação do ví-
rus em um instante em que não 
há vagas para atendimento ade-
quando de saúde.
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Consumidor

Presidente zera PIS e COFINS do 
diesel e do gás de cozinha

O presidente da República 
editou na noite da segunda-
-feira (01/03), um decreto e 
uma Medida Provisória (MP) 
que zera as alíquotas da contri-
buição dos programas de Inte-
gração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público 
(PIS) e da Contribuição para 
Financiamento da Seguridade 
Social (COFINS) incidentes 
sobre a comercialização e a im-
portação do óleo diesel e do gás 
liquefeito de petróleo (GLP) de 
uso residencial. A MP foi publi-
cada em edição extra do Diário 
Oficial da União.

Em relação ao diesel, a dimi-
nuição terá validade durante os 
meses de março e abril. Quanto 
ao GLP, ou gás de cozinha, a 
medida é permanente. A redu-
ção somente se aplica ao GLP 
destinado ao uso doméstico e 
embalado em recipientes de até 
13 quilos. — As duas medidas 

buscam amenizar os efeitos da 
volatilidade de preços e osci-
lações da taxa de câmbio e das 
cotações do petróleo no merca-
do internacional — informou a 
Secretaria Geral da Presidência 
da República.

Para cumprir a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, como 
forma de compensação tribu-
tária, também foi editada uma 
Medida Provisória aumentando 
a Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) das ins-
tituições financeiras, alterando 
as regras do Imposto sobre os 
Produtos Industrializados (IPI) 
para a compra de veículos por 
pessoas com deficiência e en-
cerrando o Regime Especial da 
Indústria Química (REIQ).

— Para que o final do REIQ 
não impacte as medidas de 
combate à Covid-19, foi pre-
visto um crédito presumido 
para as empresas fabricantes de 
produtos destinados ao uso em 

hospitais, clínicas, consultórios 
médicos e campanhas de vaci-
nação que utilizem na fabrica-
ção desses produtos insumos 
derivados da indústria petro-
química, o que deve neutralizar 
o efeito do fim do regime para 
essas indústrias, que vigorará 
até o final de 2025 — afirmou a 
Secretaria Geral da Presidência 
da República.

As novas regras do IPI en-
tram em vigor imediatamente. 
O aumento da CSLL e o final 
do REIQ começam a vigorar 
em 1º de julho.

As medidas de redução do 
PIS e da COFINS no diesel e 
no GLP resultarão em uma re-
dução da carga tributária de R$ 
3,67 bilhões em 2021 neste se-
tor. Para 2022 e 2023, a dimi-
nuição da tributação no gás de 
cozinha implicará em uma que-
da de arrecadação de R$ 922,06 
milhões e R$ 945,11 milhões, 
respectivamente.

Medidas de redução do PIS e da COFINS no diesel e no GLP resultarão em uma redução da carga tributária de R$ 3,67 bilhões em 2021

Diones Roberto Becker

Serviço

JBS abre vagas para 
recém-formados em 

Itapiranga

A JBS abriu 160 vagas para 
profissionais recém-formados 
nos cursos de administração, 
engenharias, medicina veteri-
nária e zootecnia para atuar no 
Programa de Talentos nas uni-
dades produtivas da Seara no 
Brasil, nas áreas de produção, 
agropecuária, manutenção e 
qualidade.

Em Santa Catarina, são 34 
oportunidades, divididas nas 
seguintes cidades: Seara (4), 
Ipumirim (3), São Miguel do 
Oeste (3), Itapiranga (9), Itaió-
polis (4), São José (4), Forqui-
lhinha (4) e Nova Veneza (3).

Os candidatos precisam ter 
formação entre dezembro de 
2016 e dezembro de 2020. Ao 
longo de um ano do programa, 
estes profissionais receberão 
capacitação técnica e de gestão 
de pessoas. Os selecionados in-
gressarão como analistas, com 
possibilidade de efetivação ao 
final do período em cargos de 
liderança dependendo do de-
sempenho individual e disponi-

bilidade de vaga.
O diretor de Gente e Ges-

tão da Seara, Fernando Meller, 
explica que o objetivo do pro-
grama é formar lideranças que 
sejam aderentes à cultura da 
companhia para atuar nas uni-
dades em todo o Brasil.

— A JBS é uma empresa 
global e a maior empregadora 
do país, então as oportunidades 
de crescimento são imensas e 
queremos, por meio do progra-
ma, desenvolver futuros líderes 
para que eles cresçam e ajudem 
a nossa empresa a crescer — 
ressaltou Fernando Meller.

Também há vagas no Dis-
trito Federal (9) e em outros 
oito estados: Bahia (5), Mato 
Grosso (4), Mato Grosso do Sul 
(22), Minas Gerais (4), Paraná 
(31), Rio de Janeiro (2), Rio 
Grande do Sul (25) e São Paulo 
(24).

As inscrições acontecem até 
o dia 19 de março no site da 
JBS, onde também é possível 
consultar a relação de cidades.

Divulgação

Polícia ambiental apreende mais de mil 
metros de redes no Rio Uruguai

Uma ação do  3º Batalhão 
Ambiental da Brigada Militar 
(3º BABM), que possui sede em 
Frederico Westphalen, ocorrida 
na tarde deste terça-feira, 02, 
com objetivo de coibir os cri-
mes de  pesca predatória no rio 
Uruguai, prática comum e que 
está sempre no alvo das autori-
dades acabou com a  apreensão 
de  1,2 mil metros de rede de 
pesca, 260 metros de espinhéis 
e libertados 23 peixes. Não fo-
ram localizados, conforme os 
policiais, os proprietários dos 
materiais apreendidos.

O trabalho de fiscalização 
deve seguir, sempre mirando os 
crimes contra a natureza. Ação ocorreu na terça-feira no Rio Uruguai

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA/RS.
Aviso de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021. OBJETO: Aquisi-
ção de cestas básicas para distribuição a famílias em situação 
de vulnerabilidade social de acordo com a Lei Municipal nº 
1943/2011. JULGAMENTO: 18/03/2021 às 08h:30min. PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 10/2021. OBJETO: Aquisição de pneus 
para uso na frota municipal. JULGAMENTO: 19/03/2021 às 
08h30min. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021. OBJETO: 
Prestação de serviços de recapagens de pneus. JULGAMEN-
TO: 22/03/2021 às 08h30min. Local: Centro Adm. Mun., sito a 
Av. Nove de Maio, 1015. Informações: No Centro Adm. Mun., 
fone (55) 3552-1022, site www.vistagaucha-rs.com.br e e-mail 
compras@vistagaucha-rs.com.br.

Vista Gaúcha, RS, 05/03/2021.
CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI

Prefeito Municipal

A planta de Itapiranga tem 9 vagas a disposição

D
ivulgação

Meio Ambiente
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gasolina e do gás de cozinha

Prefeito de Portela pede auxílio 
ao Cacique do Guarita para 
tentar controlar Covid-19

O prefeito municipal de 
Tenente Portela reuniu-se on-
tem com o cacique da Terra 
Indígena do Guarita, Carlinhos 
Alfaiate. O encontro ocorreu 
na aldeia Estiva, onde, além de 
sede do cacicado, também está 
localizada a estrutura funcio-
nal da Secretaria Municipal do 
Índio, de Redentora.

O mandatário portelense, 
apresentou a sua preocupação 
com as ações de enfrentamento 
da Covid-19 junto a comunida-
de indígena. Em especial, Ro-
semar Sala, solicitou o enga-
jamento do cacique no sentido 
de evitar que aconteçam even-
tos com aglomerações neste 
período crítico da pandemia.

No último fim de semana teriam ocorrido jogos de futebol e outros eventos em setores pertencentes 
ao território de Tenente Portela. O cacique da Terra do Guarita, que também responde pela Secretaria 
do Índio de Redentora, se comprometeu em conversar com as lideranças de todos as aldeias e deter-
minar a suspensão de atividades que possam facilitar a propagação do vírus.

O prefeito ressalta que é considerável o número de casos positivos da Covid na população indí-
gena, por isso é fundamental o engajamento de todos no sentido de seguir os protocolos sanitários. 
Mesmo com a vacinação que está ocorrendo junto a Terra do Guarita, os cuidados precisam ser man-
tidos, acrescenta Rosemar Sala. O cacique, aproveitou a ocasião para apelar a todos os indígenas que 
respeitem as orientações, não promovam aglomerações e somente saiam da aldeia em casos de extre-
ma necessidade.

Prefeito Sala esteve reunido com o cacique Carlinhos Alfaiate

Divulgação


